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 الملخص 

، تنــاو  ثأســرار التعبــريا --أمــا بعــد فهــ ا ئــ  يف كــال  اإلمــا  احلســن بــن علــ  بــن أي طالــ  
يف اختيار لفظة ما أو تركي  ما وقــد قلســم علــ  قســمن، قســم للمفــردات وقســم للرتاكيــ ،  --عندا 
، أخـــرى دون  ولصـــيغة أخـــرى دون  للفظـــة الســـال  عليـــ  اختيـــارا ســـب  مبينـــا املفـــردات بعـــ  األو  عـــر 
وقــد اســتعان  ،وغــريا والتيكيــد واحلــ   والــ كر والتــيخري التقــدغ  ســب  مبينــا االم لــة بعــ  ال ــاين وعــر 

مجلــة مــن النتــائ  مب وثــة يف  إىل الباحــ  توصــلالباحــ  مبصــادر عــد  ومتنوعــة، كاملعجمــات والتفاســري، و 
 و املناســ  و الصــحيح  التعبــري علــ  احلرص كل  حريصا كان   -- احلسن اإلما  أن  خا ة البح  منها

 واحلمد   أوال وآخرا. ،الرتكي  جان  يف ا  املفرد  جان  يف أكان  سواء كالم   يف املؤثر
Abstract 
But after this search in the words of Imam Al-Hassan Ibn Ali Ibn Abi 

Talib peace be upon them, which what notify from him in the book 

(Antiques of minds from the Prophet virtuous Family), which deal (secrets 

of expression) from him (PBUH) in choice of the word or the installation of 
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what has been divided in two sections, a section for the vocabulary and a 

section for structures. In the first section has been some vocabulary 

explaining why he (PBUH) chose the word without the other, and the 

formula without the other, and in the second section has been some 

examples indicating the reason for the forepart, delays, citation, deletions, 

stress and others, the researcher has hired with several and varied 

sources, such as dictionaries and interpretations, and the researcher 

concluded that Imam Al-Hassan (PBUH) was keen to appropriate on true, 

suitable and influential expression in his words, whether on the side of the 

individual or the side of the installation. 

 المقدمة

 كتــاب  يف عنــ  املــروي، -- طالــ  أي بــن علــ  بــن احلســن اإلمــا  كــال   يف ئــ  فهــ ا بعــد:أمــا 
، والــ ي لفــت انتبــاا الباحــ  هلــ ا -- عنــداا أســرار التعبــريث تنــاو  ا،الرســو  آ  عــن العقــو  حتــفث

أمامــ  املوضوع هــو حــرص اإلمــا  علــ  التعبــري الــدقي  وقــد بــدا ذلــك واضــحا يف االعــرتا  علــ  مــن يــتكلم 
 حا  ااا عل  الركون إىل التعبري املالئم والسديد ومن أم لة ذلك ما رواا صاح  حتف العقو :

 ولعلــ  القــو   هــ ا شــ ء أي -- فقــا  الفــارس، كهنيــب يل : فقــالوا يــ ونب  قــري  فيتتــ  غالمــا زاورل ثث -
 غــال  ألحــدكم لــدول  إذا: --: فقــا  ا  رســو  ابــن ا نقــو  كيــف:  جــابر ل  فقا  راجال، يكون 

 .ا2ثاابرا ورزقك أشدا ب  ا بل  املوهوب، يف لك وبورك الواه  شكرتَ : ل  فقولوا فيتيتموا
 ا4ث.ااا3ثو  الع   ولرسول  وللمؤمنن: بل يفب ع   قا  ا --ثثوقيل ل  فيك عظمة، فقا   -
 ا5ثااالغرا من وأمان  ا قوس ولكنها شيطان  ق ث فإن   ثقل : تقل فال: ق ث قوس وأماثث -

فهــو مــن بيــت عــلر  ابلفصــاحة والبالغــة فقــد  --وليس ذلــك بغريــ  او بعيــد عــن االمــا  احلســن 
وقــالوا يف أبيــ :  ا6ثقــالوا فيــ  ثثكــان عــاقال حليمــا  بــا لل ــري، فصــيحا مــن احســن النــاس منطقــا وبديهــةاا

 ظهــر -- ومنــ ، ولــدهامَ  و البالغــة نشــيومَ  هــادَ ور  مَ  و الفصــاحة عرَ شْــ مَ  -- املــؤمنن أمــري كــان   إذثث
، بليــ  واعــظ كــل  اســتعان  وبكالمــ ، خطيــ  قائــل كــل  حــ ا أم لتــ  وعلــ ، قوانينهــا أخــ ت وعنــ ، امكنوهنــل 
 العلــم مــن مســحة عليــ  الــ ى الكــال  -- كالمــ   ألن ، خيخــروا و وتقــد  رواوقصــب  ســب  فقــد ذلــك ومــ 

 علــــ  اخلَلــــْ  أفصــــحل ثث --رســــو  ا  وقــــالوا يف جــــدا ا7ثااالنبــــوي الكــــال  مــــن قــــةعبْ  وفيــــ ، اإلهلــــ 
: -- اَّللب  رســو  قــا  ،وعــال جــل   العــاملن رب حبيــ  -- اَّللب  رســو  ومــوال  ســيدل  اإلطــالاَ 
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 .8: املنافقون -3
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حل  أ : ثبلفــظ أيضــاً  وَرَوْوا رواا أصــحاب الغريــ ،ا العــرب أفصــحل  أ ث دَ  ابلضــاد َنطــ  مــن أفصــَ  مــن أين بـَيــْ
 ا8ثاااقري 

 وقــدكــل هــ ا دعــاين اىل تتبــ  تعبــريا وانتقــاء بعــ  االم لــة واالجتهــاد يف اســرار هــ ا التعبــري دون غــريا 
بعــ  املفــردات مبينــا ســب   األو  القســم عــر ، للرتاكيــ  وقســم للمفــردات قســم، قســمن علــ  قســمت 
لة مبينا سب  االم  بع  ال اين القسم وعر ، أخرى دون  ولصيغة أخرى دون  للفظة السال  علي  اختيارا
 والتفاســري، كاملعجمــات،  ومتنوعــة عــد  مبصادر واستعنت ،وغريا والتيكيد واحل   وال كر والتيخري التقدغ 
 .وآخرا أوال   واحلمد والقبو  التوفي  وتعاىل سبحان  ا من راجيا وغريها،

 ما يتعلق بالمفردات:

ًاول/ًالجهالة
يف وصــف أك كــان لــ  صــاحل  --يستعمل اجلهل، قا  اجلهالة وم  --استعمل االما  احلسن 

ثثكــان مــن اعظــم النــاس يف عي .وكــان رأس مــا عظــم بــ  يف عيــ  صــغر الــدنيا يف عينــ  كــان خارجــا مــن 
 .ا9ثسلطان اجلهالة، فال ميد يدا اال عل  ثقة ملنفعةاا

 فهل مثة فرا بينهما 
م نقــي : اجلهــلل يقــو  اخلليــل الفراهيــدي ثث لَ جَ : تقــو . الع لــْ لَ  حقــب ، فــالن   هــ   اــ ا وجهــل علــ ب، وَجهــ 

 .ا10ثااع ْلمٍ  بغري ف عالً  تفعلَ  أن : واجلَهالةل  .األمر
َاوسنستعر  آراء املفسرين يف كلمة ثاجلهالةا يف قول  تعاىل  َوءَ  يـَْعَملــلونَ  ل لــ   ينَ  اَّللب   َعَل  التـ ْوبَةل  إ من   الســُّ

ََهاَلةٍ   .ا11ثَحك يماً  َعل يماً  اَّللبل  وََكانَ  َعَلْيه مْ  اَّللبل  يـَتلوبل  فَيلْولَـئ كَ  َقر ي ٍ  م ن يـَتلوبلونَ   ل   د 
 يفعلهــا معصــية كــل  ن أ ا:أحــدهاث وجــوا علــ «  دهالــة»  قولــ  معــا يف اختلــف وثث قــا  الطربســ :

 أي عــن املــروي هــو و ...للعبــد ي ينهــا و اجلهــل إليهــا يــدعو ألنــ  العمــد ســبيل علــ  كان   إن  و جهالة العبد
 يف بنفســ  خــاطر حــن جاهــل فهــو عاملــا كــان   إن  و العبــد عملــ  ذنــ  كــلثث قــا  فإنــ  -- ا عبــد

 يعلـــم كمـــا  العقوبـــة مـــن فيـــ  مـــا كنـــ   يعلمـــون  ال أهنـــم« دهالـــة» قولـــ  معـــا ن أا  نيهـــا و... ثااربـــ  معصـــية
 و فيــ  ثطئــون  بتيويل إما فيفعلوهنا معاص و ذنوب أهنا جيهلون  أهنم معناا ن أا  ل ها وث ...ضرور  الش ء

 عليـــ  أمجـــ  مـــا خبـــال  ألنـــ  القـــو  هـــ ا الرمـــاين ضـــعف و ...قبحهـــا علـــ  االســـتدال  يف يفرطـــوا  ن  إمـــا
 دون  هلــؤالء أهنــا تفيــد« التوبــة إمنــا» قولــ  ألن  توبــة ذنــوب أهنــا علم ملن يكون  ال أن  يوج  ألن  و املفسرون 
 قــا  واا جهالــة فهــو العبــد أصــاب  ذنــ  كــل  أن  علــ  الصــحابة أمجعــتثث قتاد  و العالية أبو قا  و غريهم

ــاج ــاثث ال جــ ــا  إمنــ ــة قــ ــم اجلهالــ ــارهم يف ألهنــ ــ   اختيــ ــة اللــ ــة اللــــ   علــــ  الفانيــ ــا  الباقيــ  يف جهــــل فهــــو جهــ
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 معصية كل  أن  عل  -- ا رسو  أصحاب وأمج . وقا  صاح  البحر احمليطثث،ا12ثاااااالختيار
 كنــ   يعلــم ال ولكــن، معصــية كوهنــا  جيهــل ال أي ادهالــةث: الكلــي وقــا . جهــالً  أو كانــت  عمداً  دهالة ه 

نيا أمور: عكرمة وقا . العقوبة : ال جــاج وقــا . ا طاعتــ  عــن وخــرج اــا اخــت  مــا يعــ ، جهالــة كلهــا  الدب
 اإلصــرار اجلهالــة: وقيــل. اآلجــل علــ  العاجــل واحلــظ، الباقية الل   عل  الفانية الل   آثر حي  من جهالت 
 فيشـــب ، عليـــ  مصـــرب  غـــري فعلـــ  معنـــاا: وقيـــل. اقريـــ  مـــن يتوبـــون    ث: بقولـــ  عقبـــ  ولـــ لك، املعصـــية علـــ 

 منــ  املــراد فيكــون ، قصــد غــري مــن فيــ  الوقــوع الفعــل جهــل: املاتريــدي وقــا . الش ء يتعمد ال ال ي اجلاهل
 فريتكبــ  هــ  قــدر: أي، احلرمــة يف أو، حــرا  أنــ : أي مبوقعــ  واجلهــل الفعــل قصــد وحيتمــل، اخلطي عن العفو
 فيعمل، شهو  غلبة عن يكون  قد ابجلهالة والعمل. ب  والتهاون  ب  االست فا  قصد ال، ئال  اجلهالة م 

 املغفـــر  طمـــ  علـــ  يكـــون  وقـــد، صـــاحلاً  ويصـــري بعـــد مـــن ســـيتوب أنـــ  طمـــ  علـــ  الشـــهو  اقتضـــاء لغـــر 
 واجلهالة، وأضــا  ابــن عاشــورثثا13ثاا.عليــ  عقوبــة جهالــة اجلهالــة تكــون  وقد. وكرم  ريبت  عل  واالتكا 

 اجلهالــة تطلــ  ولــ لك، احل لــم قابــل مــا وهــ ، رويــ ة دون  العمــل علــ  اإلقــدا  وعلــ  املعاملــة سوء عل  تطل 
 ال ذلــك ألنب ، فعلــ  مبــا العلــم انتفــاء وهــو، اجلَهــل اســم عليــ  يطلــ  مــا ابجلهالــة املــراد ولــيس... الظللــم علــ 

ا، جهالة يسمب  ا عــام غــري وهــو معصــية أحد عمل ولو، اجلَهل لفظ معاين من هو وإمنب  يكــن م معصــية  هنــب
 لعمــل كاشــف  كوصــفا  دهالــةث قيــد أنب  علــ  واألك ــر... وجيتنببــ  ذلــك يــتعلبم أن  إالب  عليــ  جيــ  وال آمثــاً 

-  مــد أصــحاب اجتمــ : قــا  قتــاد  عــن الــرزاا عبــد روى فقــد. اإلميــان  مــ  السوء عمل املراد ألنب  السوء
  ا14ثااغريَا أو كان   عمداً  جهالة فهو ب  ا عص  عمل كلب   أنب  فرأْوا -

ثكــان خارجــا مــن ســلطان اجلهــلا لكانــت تلــك اشــار  اىل انــ  م يكــن جــاهال وانــ   --فلــو قــا  
انــ  م  –بنــاء علــ  مــا تقــد   –فهــ ا يعــ   ااجلهالــة ســلطان  مــن خارجــا كــان موصــو  ابلعلــم، امــا قولــ  ث

يفعل املعصية الن  يعلم كن  مافي  من العقوبة فهو يعلم العقوبة وال يتجرأ عل  املعصية بــل تعــدى ذلــك اىل 
ان  م ثرج عن طاعة ا تعاىل يف امور الدنيا كلها فهــو بعيــد عــن اهلــوى والعاطفــة والشــهو  واللــ   والظلــم، 

ا ملنفعــة ثقــة علــ  اال يــدا ميــد فــالث--يقــد  علــ  شــ ء مــن دون رويــة، ويؤكــد ذلــك تكملــة قولــ   وال
فه ا يد  عل  احلرص واحل ر يف أفعال  الي يريــدها أن تكــون خارجــة عــن العبــ  واللهــو واملعاصــ ، وهــ ا 

 التعبري ثالتعبري ابجلهالةا أمدث من سابق  بك ري.
ًثانيا/ًعـزة

-كلمةثعظمــةا ووضــ  موضــعها كلمــة ثعــ  ا: ثثوقيــل لــ  فيــك عظمــة، فقــا  علــ    --اعــرت  
 .ا16ثااا15ثو  الع   ولرسول  وللمؤمنن: بل يفب ع   قا  ا -
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 ملاذا كان ه ا االعرتا    
من القران الكرغ لكننا نبحــ  عــن ســر اســتبعادا   --ال نبح  عن كلمة ثع  ا الهنا كلمة اثبتها 

 كلمة ثعظمةا.
فات   م نْ يف لسان العرب: ثثجاء  يمل  العلــ  ُّ  وجــل   عــ    ا صــ   َريب   ســبحان  فيقــو  َربــ   العبــدل  ويلســبب ح  الَعظــ 
يمل  ،العظـــيم و ر ال حـــ  العلقـــو  حـــدود   عـــن وجـــل   قـــْدرلال  جـــاَوزَ  الـــ ي الَعظـــ   .وَحق يقتـــ    ب كلْنهـــ   اإلحاطـــةل  تـلَتصـــَ
فات   يف والع َظمل  ا-- الني قا  ذلك عن جل   تعاىل وا والعْم  والعر    الطُّو    ك رَبل   :اأَلْجسا  ص   أمــ 
كم يف اْجعللوا أي الرب   في  فعظب ملوا الرُّكوعل  دُّ  وال تلَكيــ فل  ال ســبحان  ا   وَعظمــةل  َعظمةٍ  ذا أنـْفلس    ل ــ ل وال حتــل
وا أن  العبــاد   علــ  وجيــ ل  بشــ ء فَ  كمــا  عظــيم   أنــ  يـَْعَلمــل ْواَ  نْفســ  وصــَ ــَ ةٍ   بــال ذلــك وفـ  قــا  حَتْديــدٍ  وال َكيف يــ 
ــةل  الليـــ  ــتـ َعظُّمل  الَعظمـ و ل  الـ ــْ ول  والن  ـ ــْ فل  وال األزهـــري قـــا  وال  هـ َفها مبـــا ا عظمـــةل  تلوصـــَ ــَ  وإذا ،الليـــ ل  بـــ  وصـ
ةل  وأمــا وجــل عــ    احلقيقــة يف العظمــة ألن  َذ َ  فهو ابلَعظمة العبدل  ولص فَ  رْبلا العبــد   َعَظمــَ ا املــ مو ل  فكــ   وجتــََربُّ

 والنبْ و ل  وال  ْهول  الكربل  هو:النفس يف مل ظُّ التـ عَ  ،َغْضبانَ  وتعاىل تَباَرك ا َلق  َ  نفس  يف تـََعظ مَ  َمنْ  احلدي  ويف
ةل  وتل  والَعَظمـــــَ مل  ...الكربل :والَعَظمـــــل َغر خـــــال ل  والع ظـــــَ مَ  الصـــــب  م َعظـــــل  عظـــــيم   وهـــــو َكربلَ :وَعظامـــــةً  ع َظمـــــاً  يـَْعظـــــل
فَ  ...وعلظــا    ار   عــ ابَ  ا َوَوصــَ يم عــَ ابثث فقــا  النــ  نْيا يف العــَ اب وكــ لك ا17ثااَعظــ  ف الــدُّ دَ   وَوصــَ  َكيــْ
يم   ورجـــل   ا18ثااَعظــيم   كيــدَكلن    إن  ثث فقــا  النب ســاء د   يف َعظــ  َجــْ

 ــل   علـــ  والــر ْأي امل
َ
َتعَظمَ  َتعظــ مَ  وقــد، امل  .واســـْ

 . ا19ث..اا.هلَا يلعظ مل  حلْرمة   أي الن اس   عندَ  َعَظمة   ول فالن 
 ،ردائـــ  والكـــرباء إزاري، العظمـــة: تعـــاىل ا قـــا  احلـــدي  يف :اجلـــ ري قـــا وجـــاء يف ئـــار االنوار:ثث

 اــا يتصــف قــد الــي الصــفات كسائر  ليستا أي والكرباء العظمة بصفة انفرادا يف م ال واالزار الرداء ضرب
 والنــ  االنســان، الــرداء يشمل كما  يشمالن  اما املتصف الن  والرداء ابالزار وشبههما كالريبة،  جمازا اخلل 

 ا21ثاا أحد فيهما يشرك  أن  ينبغ  ال ا فك لك أحد، ا20ثورداءا إزارا يف يشرك  ال
والتعظـــيم أنى عـــن ذلـــك الن العظمـــة   تعـــاىل وهـــ ا درس قـــيم مـــن دروس التوحيـــد  --فاالمـــا  

ا حيملــ  اتصــا  --والتقديس   تعاىل من لدن االما  احلسن  ، وأراد االمــا  أيضــا أن يلبعــَد نفســ  عمــب
هـــ ا الـــرأي بقولـــ  يف  --العبـــد ابلعظمـــة مـــن معـــا الكـــرب املـــ مو  والتجـــرب وال هـــو، وقـــد عضـــد االمـــا  

 يتعــاظم، أن  ا عظمــة عــر  ملــن ينبغــ  ال فإنــ  بــ  وآمنــوا   فاســتجيبواموض  آخر من الكتــاب نفســ : ثث
 ا22ثاا[ل ي يت للوا أن  ا جال  ما يعرفون  ال ين[ ع ي و يتواضعوا أن  ا عظمة يعلمون  ال ين رفعة فإن 
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 23 :العدد

 

ًثالثا/ًعـيـش
 فــإهنم أهلــ ، عنــد ذلــك والتمســوا: ثث--اســتعمل االمــا  كلمــة ثعــي ا وم يســتعمل ثحيــا ا، قــا  

 .ا23ثاااجلهل وموت العلم عي  ام ام، يقتدى وأئمة ام يستضاء نور خاصة
 م يستعمل ثحيا ا م  ان  استعمل ثموتا فما سر ذلك   --نرى ان  

 مــن اإلنســان  اــا يعــي  الــبي: واملعيشــة. احليــا ل : العــي ل وقبــل االجابــة البــد مــن معرفــة معــا ثعــي ا، ثث
ية، اجل ْلســة،: م ــل العــي ، مــن ضــرب  : والع يشــة واملشــرب، املطعــم  فهــو فيــ  أو بــ  يعــا ل  شــ ء وكــلب  وامل شــْ
ْي ل ويف اتج العــروس ثث ا24ثاامعايشــهم فيهــا يلتمســون  لل لــ  معــا  واألر  معــا ، النبهــار معــا ؛ : العــَ
ْي ل : دلَريـْـدٍ  ابــنل  وقــا َ  ...احلَيــَا ل  ا ل ث: العــَ ْي ل . مَيَان يــَة  ا الط عــَ ا ل  مــا: والعــَ ا  بــ     يـلعــَ هلم فــلالنٍ  آ ل : يـلقــَ رل  َعْيشــل  الت مــْ
ر يبة وهــ  َ  َعْيشــاً  اخللبــْ  مســَ وا ورلمبــ َا ةل . ملضــَ َع يشــَ

م   مــن اــ َا َتعــ ي ل  الــي: وامل َْطعــَ
َرب   امل َشــْ

ْي ل . الل يــْ ل  قالـَـ ل  ،وامل  والعــَ
َع يَشةل 

َعا ل . احلََيا ل  ب     َتكلونل  َما: وامل
َ
ع ي ل  وامل

َ
َع يَشةل  وامل

 َمعــَا    واأَلْر ل  َمعــَا    فالن هــارل  ف ي    أَو    ب   يـلَعا ل  ما: وامل
 .ا25ثاا.َمَعاي شلهمْ  فيها يـَْلَتم سلونَ  للَ ْل   

 --إذن للعي  معنيان االو :احليا ، وال اين: ما تكون ب  احليــا ، ولــو كــان مبعــا احليــا  الســتعمل  
والســيما انــ  قــد ذكــر املــوت، إذن أراد اإلمــا  املعــا ال ــاين وهوثمــا تكــون بــ  احليــا ا، والفــرا واضــح بــن 

يلعط  للملتحَد  عنهم قيمــة اكــرب ودورا ابــرز واهتمامــا أك ــر؛ فهــم أســباب احليــا   -برأي –االثنن، فال اين 
 وقوامها وأركاهنا.

 ما يتعلق بالتراكيب  

ًاولً/
 ا26ثالكر   قا : االبتداء ابلعطية قبل املسيلة وإطعا  الطعا  يف احمْللااثثقيل فما 

 نبح  هنا مسيلة الرتكي  يف اجلملتن:ثاالبتداء ابلعطية قبل املسيلةا و ثإطعا  الطعا  يف احمللا
 (املسألة قب   ابلعطية االبرداء) -1

ذكــر عبــار  ثقبــل املســيلةا بعــد قولــ  ثاالبتــداء ابلعطيــةا وم يقلثالعطيــة...ا  وملــاذا  --ملــاذا قــا  
 ثاالبتداء ابلعطيةا 

دُّ   ر كةً  الَكَر ل،وقبل البدء ال بد من التعريف ابلكر  يف اللغة ثث  وكَرمــاً  كرامــةً   الــراء ، بضــم َكرلَ ،  اللُّْؤ ، ض 
ًة، ة ، وكرميــَة   كــرغ    فهــو  ــر َكَتْن ، وَكَرمــَ فلوثل : والكــرغل . ونـَ  هــَ  عظ مــَ ل،: وَكر مــَ ل  ...ابلكســر، وك ْرمــَ  ورجــل  . الصــ 
را    ر    : م كــْ   و كــرا ا  جث كــرغ   فهــو وجــاد بســهولة أعطــ  وكرامــة مــاكرَ   - فــالن  ا كــرل ثوثث ا27ثااللنــاس   ملكــْ
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 األر  -و ابلغيــ  جــاد الســحاب -و ونفــس عــ  الشــ ء -و لــؤ  ضــد -و كــرائما  جث كرميــة  وهــ  كرماء
 ...عنهــا تنــ ا :الشــائنات عــن نفســ  -و ون هــ  أعظمــ :فال  -و كــرا    والد أت :الرجــلا أكر ث.نباوــا زكــا
 .الصــفوث -و عطــا ا ينفد ال ال ي املعط  اجلواد اخلري الك ري وهو وأمسائ  تعاىل ا صفات من ا:الكرغ ث
وقــد فرقــوا بــن الكــر  واجلــود وممــا  ا28ثااكــرغ   وكتــاب كــرغ   وجــ  ومن  ابب  يف مدوحيل   رضيل  ما لكل صفة -و

 ســعة واجلــود ك ــريا،  أو كــان   قلــيال نفــس طيــ  عــن الشــئ إعطــاء هــو الكــر  يقــا  أن  وجيــوزذلــك ثثقيــل يف 
 هــو الكــرغ  يقــا  أن  وجيــوز ال، أو نفــس طيــ  عــن كــان   ســواء جــودا الواســ  الغ يــر املطــر مســ  ومنــ  العطــاء
 أن  بينهمــا الفــرا يف قيــلوثث ا29ثاايكــون  ال وقــد كــ لك  يكــون  قــد واجلــود وإعــ ازا، إكرامــ  يريد من إعطاء
 االو ،: واحلــ  .ابلعكــس وقيــل .ســؤا  غــري مــن يعطــ  الــ ي: والكــرغ  .الســؤا  م  يعط  ال ي هو اجلواد
 إىل االدىن مـــــن العليـــــة الصـــــفات يف ترقيـــــا" الكـــــرغ  اجلـــــواد وأنـــــت: "الشـــــريفة الصـــــحيفة أدعيـــــة يف ورد ملـــــا

 .ا30ثاا.االعل 
ومبقتضــ  مــا ســي  ي وال ســيما قــوهلم ثاعطــاء الشــ ء عــن طيــ  نفــسا ي ميكــن أن نقــو : إن هــ ا 
رز ثبعــد  رز  يف ذلــك، وم حتــل املعا هو االوف  واالنس  لقضية ثاالبتــداء قبــل املســيلةا الن طيــ  الــنفس  ــل

 املسيلةا. ف كرل االبتداء يف اجلملة كان مهما جدا فافتتح ب  االما  وذكرا.
ار  ثقبــل املســيلةا يف قــو  االمــا  فــيمكن ان يكــون ذلــك مــن ابب التيكيــد علــ  معــا االبتــداء أمــا عبــ 

وتكـــون الداللـــة علـــ  ثقبـــل املســـيلةا قطعيـــة. فلـــو حـــل فت العبـــار  لكانـــت الداللـــة احتماليـــة، فهـــ  حتتمـــل 
لــو  او التــوبيخ او االبتــداء قبــل املســيلة وحتتمــل أن الســائل ســيلَك واالمــا  يلوصــ  ابالبتــداء ابلعطيــة قبــل ال

 االستيضاث.
 (احمل   يف  الطعام إ عام) -2

 الطعا  م  كلمة اطعا    --ملاذا ذكر االما  
 ...األكــل: والطبعــم ذوقــ  وهــو َشْ ء كلب   َطْعم الط ْعمل البد من معرفة معا الطعا  اوال، جاء يف العن ثث

 هــو الط عــا  أن  : العــََرب كــال     يف والعــاي يلْشَربل  ما لكلب  الشبراب وك لك يـلؤَْكلل  ما لك لب   جام    اسم   والط عا ل 
ة الربلُّ  لل  مــا لكــل جــام    اســم   الط عــا ل ويف لســان العرب:ثث ا31ثااخاصــب  طــاع م   فهــو طلْعمــاً  َيْطعــَمل  َطعــ مَ  وقــد يلؤكــَ
وا إذا احلجــاز وَأهــلل  غــريَا وَأْطَعم وَطعاماً  َطْعماً  َطع َم  وقد.. .ذااَ  أَو َأَكلَ  إذا ْوا ابلط عــا    اللفــظَ  أْطَلقــل  بــ  َعنـــَ
 َطعــا ٍ  مــن صــاعاً -- ا رســو  عهــد   علــ  الفطر   صدقةَ  ُنلْر جل  كنا  :سعيد َأي حدي  ويف خاصةً  الربل  
 زكــا  إلخــراج يـَت ســ  ل  ال قليالً  عندهم كان   الربل   أَلن  َأشب  وهو التمر وقيل الربل   ب  أَراد قيل شعري من صاعاً  أَو

 كــلب    يف عــا َ  الط عــا ل  األثــري ابــن قــا .. .خاصــة الــربلُّ  هــو الط عــا َ  َأن  العرب كال   يف العاي اخلليل وقا  الفطر
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 يؤكــل مــا كــلا  الطعــا ثوجــاء يف املعجــم الوســيط ثث ا32ثااوغــري ذلــك والتمــر والشــعري احلنطــة مــن يـلْقتات ما
 علــ  والعــراا احلجــاز أهــل ويطلقــ  والتمــر والشــعري احلنطــة مــن القــوت من  ت  يل  ما كل  -و البدن  قوا  وب 
 .ا33ثااخاصة الربل 

اذن للطعــا  معنيــان عــا  ثلكــل مــا يلؤكلا،وخــاص علــ  قــولن ثالــرب، احلنطــة والشــعري والتمــرا ونلســ  
املعــا اخلــاص اذ  املعا اخلاص اىل العراا واحلجاز وقا  عنــ  اخلليلثالعــاي يف كــال  العــربا، وحنــن هنــا مــ 

ــاا العــــا .  ويعضــــد ذلــــك ماقالــــ  االلوســــ  يف معــــر  تفســــري قولــــ  تعــــاىل: الفائــــد  مــــن ذكــــر الطعــــا  مبعنــ
ريًا َويَت يًما م ْسك يًنا حلبب     َعَل  الط َعا َ  َويلْطع ملونَ   لتعيــن عن  يغ  اإلطعا  أن  م  الطعا  وذكر: ثثا34ث َوَأس 

 ففــ  الــنفس وبقــاء البنيــة واســتقامة البــدن  قــوا  فيــ  فيمــا كــالعلم  الطعــا  وألن  األو  علــ  ا35ثالضــمري مرجــ 
 ا36ث..اا.فعلهم لف امة خيكيد ب  التصريح 

َْحلل  الشدب ثولعل ما يقوي املعا اخلاص وجود كلمة ثاحمْللا وهو يف اللغة: ثث
 م وإ ن  الشــديد اجلوع وامل

ْحل َجْدب يكن
َ
و  مجعــ و  اخل صــْ  نقي  وامل ا   ــل لحــو ل :اأَلزهري .وَأ ــْ

 وأَر  املطــر احتبــاس والقلحــوطل  امل
ل   ط    ــَْ . فاالنســان يف الشــد  واجلــوع الشــديد بــ  حاجــة ماســة للقــوت ا37ثااحينــ  يف املطــر يصــبها م وَقحــْ

 ال ي يقوي  وه ا نستظهرا من املعا اخلاص ال العا .
اىل ثاحلنطة، الشعري، التمرا بل حيتاج اىل اي  ورب قائل يقو : إن اإلنسان يف جوع  الشديد الحيتاج

طعا  ثالطعا  ابملعا العا ا نقو : ان ذكر ثالكــر ا يف الكــال  مناســ  هلــ ا النــوع مــن الطعــا  اي مناســ  
 للطعا  ال ي يشكل قوات لالنسان وليس مناسبا الي نوع من أنواع الطعا .

ًثانياً/ً
الصــلح: اذكــر فضــلنا، ويف اثنــاء اخلطبــة قاطعــ  معاويــة ، حــن قــا  لــ  معاويــة بعــد --يف خطبتــ  

 ســار مــن اخلليفــة إمنــا معاويــة ا ويلــك: فقــا  اخلالفــة  إىل تنازعــك حســن ا نفســك أظــن معاويــة فقــا ثث
 ممــن معاويــة ا ولكنك التق  ومنار اهلدى العال  إ  ولعمري ا بطاعة وعمل -- ا رسو  بسري 
 يســريا فعشــت فيــ ، أنــت مــا أمخــل قــد فكــان  لعبــا ا وديــن خــوال ا عبــاد واختــ  البــدع وأحيــا الســنن أابر

 ا38ثاا.تبعات  عليك وبقيت
 ااهلدى العال  إ  ولعمريث --نتناو  عبارت  

 
 .2673/  4العرب: م   لسان -32
 .557الوسيط:  املعجم -33
 8 :االنسان -34
م أيا الطعــا ث إىل يعــودا حبــ  علــ ث يف الضــمريثث :جاء يف تفســري االم ــل ،يف مرج  الضمري اختلف -35  مــ  الطعــا  أعطــوا أهنــب
م أي اآلات، مــن ســب  مــا يف الــوارد ا«» إىل يعود امل كور الضمري إنب : وقيل.. .ل ، احتياجهم    الشــديد حلــببهم الطعــا  يطعمــون أهنــب

 .156/  19 :ا االم ل يف تفسري كتاب ا املن  اأوج  األوب  املعا يكون اآلتية اآلية يف يض ما اىل االلتفات م  ولكن تعاىل،
 .171/ 15اجمللد العاشر  22 :املعاين روث -36
 .4147/  5لسان العرب:م   -37
 .233 :--عن آ  الرسو  حتف العقو  -38



 

 -قراء  يف داللة االلفاظ  الرتاكيب - --مت اسرار الرعبري يف كالم اإلمام احلست  
 

29 

 ثالَقَسم، وإنب، والال ا  --ملاذا استعمل  .1
 ملاذا القسم بـ ثلعمريا دون غريا  .2

فــاجلمي  يفيــد التوكيــد،  االــال ، إنب ، القســمالبــد مــن معرفــة أغــرا  ثأمــا النقطــة االوىل فلالجابــة عنهــا 
، ا40ثوثإنبا تؤكـــد مضـــمون اجلملـــة  ،ا39ثيقـــو  ســـيبوي  عـــن القســـم: ثثاعلـــم ان القســـم توكيـــد لكالمـــكاا

 .ا41ثوالال  م  ان للتوكيد ايضا 
 وإمنــــا. اإن ث وكــــ لك. اجلملــــة مضــــمون  توكيــــد الــــال  هــــ ا وفائــــد وعــــن اجتماعهمــــا يقــــو  املــــرادي ثث

 عــن منقــو  فهــو االســم، لتوكيــد وإن  اخلــرب، لتوكيد الال  أن  من قيل وما. التوكيد يف املبالغة لقصد اجتمعا،
 أن  الكــوفين مــن وقــو  ثعلــ  وعــن واخلــرب، لالســم ال للنســبة هــو إمنــا التوكيــد ألن  جتــوز، وفيــ . الكســائ 

 علــم أهــل وقــا  .مبنطلــ  زيــد ما: جواب ملنطل ، زيداً  وإن . منطل  زيد ما: جواب منطل ، زيداً  إن : قولك
. ذاهـــ  زيـــد: فيقـــا . احلكـــم مؤكـــدات عـــن اســـتغ  الـــ هن خـــاي هـــو مـــن إىل اجلملـــة ألقيـــت إذا: املعـــاين
 احلكــم تقويــة حســن احلكــم، يف مــرتدد هلــا، طالــ  إىل ألقيــت وإذا. ابتــدائياً  اخلــرب مــن النــوع هــ ا ويســم 
. طلبيــاً  النــوع هــ ا ويســم . ذاهــ  ل يــد: حنــو الــال ، أو. ذاهــ  زيــداً  إن : حنــو إن، إبدخــا  وذلــك. مبؤكــد
 صــدقك، ينكــر ملــن صــادا، إين: فتقــو . اإلنكــار ئســ  توكيــدها، وجــ  للحكــم منكــر إىل ألقيــت وإذا
 .ا42ثااإنكاراً  النوع ه ا ويسم . إنكارا يف يبال  ملن لصادا وإين. في  يبال  وال

 --ومطمئنا ومتيقنــا بــ لك، وكــان يريــد التيكيــد علــ  هــ ا امل يــة هلــم واثقا مبا يقول  --فكان 
أما  املنكرين أو املتجاهلن أو الواتن، فظرو  اخلطــاب وامل اطــَ  لــ  أثــر واضــح يف صــياغة الكــال  ويف 

 تركيب  واخراج  ا ا الشكل دون سواا.
م بــ  البــد أن يكــون عظيمــ  ما وذا شــين ومن لــة كبــري ، فوأما النقطة ال انية فنحن نعلــم أن املقســَ  بــ  املقســَ

لعمــرك اهنــم لفــ  ، وكــ ا قــا  املفســرون عنــد قولــ  تعــاىل ا43ثثثهــو كــل اســم  ، وملــا يلعظــبم مــن الوقاتــ اا 
 ومـــا ،ئياتـــ  أقســـم وأنـــ ، -- ا لرســـو  اخلطـــاب: وقيل. قـــا  ال اشـــري:ثثا44ثســـكروم يعمهـــون 

 ابـــن قـــا  -- للنـــي فيـــ  اخلطـــاب{ لعمـــرك}وقـــا  اخلـــازن: ثث ا45ثاالـــ  كرامـــة  قـــط أحـــد ئيـــا  أقســـم
 أحد ئيا  أقسم وما--  مد من علي  أكر  نفساً  ا خل  ما وقا   مد ا وحياتك معناا: عباس
 ومــا ئياتــ  أقســم وإنــ   -- ا لرســو  اخلطــاب إن  : وقيــلوفصل ابن عــاد  قــائال: ثث ا46ثاائيات  إال

 ا علــ  أكــر  نفســاً  ا خلــ َ  مــا قــا  عنهمــا ا رضــ  عبــ اس ابــن عــن اجلــوزاء أبــو روى .أحــدٍ  ئيــا  أقســم
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 ا أقســم: إبمجــاعهم املفســرون  قــا : العــري ابــن قــا  .ئيات    إال   أحدٍ  ئيا    أْقسمَ  وما، --  مدٍ  من
 ئيــا  تعــاىل ا يقســم أن  مينــ ل  الــ ي مــا: العــري ابــن قــا .. .لــ  تشــريفاً  --  مدٍ  ئيا    هنا ها تعاىل
؛ -- حملمــد ضــعف  يعطــ ، فضــل مــن للــوطٍ  ا يعيطــ  مــا وكــلُّ ، شاء ما التشريف من ب  ويبل ، لوطٍ 
- حملمــدٍ  ذلــك  وأعطــ ، التكلــيم وموســ ، اخللــ ة إبــراهيم أعطــ  ســبحان  تــراا ال أو؛ منــ  ا علــ  أكــر  ألن  

 ذكــر   لــ  جيــر م كــال   إىل كــال   مــن ثــرج وال، أرفــ ل  --  مــدٍ  فحيــا ، لوطٍ  ئيا  أقسم فإذا، -
 كالمــاً ،  --  مــد ئيــا  ســبحان  قســمة يكــون  كــان   فإنــ  ، حســن   قالــ  مــا: القــرطيُّ  قــا  .ضــرور ٍ  لغــري

ة يف معرتضــاً   مــن هــ ا يف ومــا، ســنن وطــور، وال  يتــون  ، ابلتــب ن تعــاىل ا أقســم فقــد: قيــل فــإن ... لــوط قصــ 
، عــدادا يف يــدخل مــا علــ  فضــل علــ  داللــة ذلــك ويف إالب ، بــ  ا أقســم شــ ء مــن مــا: لــ  قيــل الفضــل 
 .ا47ثاا--  مد فك لك

د  ذلــك علــ  االشــار  اىل مرتبتــ   -مــن دون قســم بشــ ء آخــر –ئياتــ   --فلمــا أقســم احلســن 
يف أحادي ــ  ومنهــا:  --السامقة وشين  العظيم ومن لت  الرفيعة، تلك املن لة الــي أعطاهــا لــ  رســو  ا 

ــا ابنـــاي ا49ثهـــ ان ، و ثثا48ثاااجلنـــة أهـــل شـــباب ســـيدا احلســـن و احلســـنثث ــاأل  إين اللهـــم ابنـــي وابنـ  حبهمـ
 بــن اءالــربَ ومســل   ا51ثااالــدنيا مــن رحيانتــاي تــا احلســن و احلســن إن و ثث ا50ثااحيبهمــا من    وأح   هماب  فيح  

 حبـــ أل  إين اللهـــم :يقـــو  وهـــو عاتقـــ  علـــ  علـــ  بـــن احلســـن واضـــعا -- النـــي رأيـــتل : ثثيقـــو  عـــازب
 ا52ثاا ب  فيح  

ن أنكــر  --فيراد األما   مرتبتــ  وشــين  وفضــل ، أو جتاهــل ي وا أعلم ي االشار  اىل ذلك أما  مــَ
 --ذلك، أو كان ممن اشتبهت عليهم االمور، وال ثفــ  مــا وراء ذلــك مــن إشــار  خفيــة اىل مظلوميتــ  

 يف ك ري من القضاا ومن أبرزها قضية خالفت  سال  ا علي .
ًثالثا/ً

 شــهر جعــل ا إن : فقــا  ر وســهم علــ  فوقــف ويضــحكون  يلعبــون  بقــو  فطــر يــو  يف -- ومــرثث
  فالعجــ . ف ــابوا آخــرون  وقصــر ففازوا قو  فسب  مرضات  إىل بطاعت  في  فيستبقون  خللق  مضمارا رمضان 

 ا53ثاااملبطلون  في  رل سَ وثَْ  احملسنون  في   ابيل  ال ي اليو  يف الع  ضاحك من العج  كل
ــا   ــتعمل االمــ ــاذا اســ ــ   --ملــ ــاب فيــ ــة ثي ــ ــ ا اجلملــ ــل هــ ــتعمال  قبــ ــ  اســ ــونا مــ ــ  املبطلــ ــر فيــ ثوثســ

 احملسنونا   
 ي عل  سبيل امل ا ي ثويعاق  في  املسيئونا  --فلماذا م يقل 

 
 .480-479/ 11:البن عاد  اللباب -47
 .614/ 5 :الصحيح وهو سنن الرتم ي اجلام  -48
 .--: احلسن واحلسن املقصود -49
  .614/ 5: الرتم ي سنن وهو الصحيح اجلام  -50
 .615/ 5 :نفس  املصدر -51
 .620/ 5 :املصدر نفس  -52

 .236 :--العقو  عن آ  الرسو  حتف 53-
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 لالجابة عن ه ا البد من أن نعرج عل  معاين بع  املفردات:
ــفهاين: ثث ــا  الراغـــ  االصـ ــرا قـ ــرمعـــا ثخسـ ــران  اخلسـ ــاص :واخلسـ ــا  رأس انتقـ  إىل ذلـــك وينســـ  املـ

  اخلارجــة تنيــاتقامل ىف ذلــك ويســتعمل.. .جتارتــ  رتســ  خَ  فيقــا  الفعــل وإىل ،فــالن  رســ  خَ : فيقــا  اإلنســان 
، وال ــواب واإلميــان  والعقــل والســالمة كالصــحة  النفســية املقتنيــات ويف ،األك ــر وهــو االــدني ىف واجلــاا كاملــا 
 هــو ذلك أال، القيامة يو  وأهليهم أنفسهم خسروا ال ين وقا ، املبن اخلسران  تعاىل ا جعل  ال ى وهو

 ىف تعــاىل ا ذكــرا خســران  وكــل... ا55ثاخلاســرون  هــم فيولئــك ب  يكفر ومن وقول  ا54ث املبن اخلسران 
 ا56ثاا.البشرية والتجارات الدنيوية ابملقتنيات املتعل  اخلسران  دون  األخري املعا ه ا عل  فهو القرآن 

: كلــ ،  ر  وخســ   خاســر فهــو، وخســارا وخســار  ســرا وخل  راوخسَــ  راخسْــ  رَ سَــ خَ وجــاء يف لســان العــرب: ثث
 إن  والعصــر: الع يــ  التن يــل ويف. زائــد  فيــ  واليــاء، واهلــالك الضــال : واخليســرى واخلســار  واخلســار. ضــلب 

: األعـــراي ابـــن ...اجلنـــة يف ومن لـــ  أهلـــ  ثســـر وأن  ب نبـــ  عقوبـــة لفـــ : الفـــراء ؛ا57ث خســـر لفـــ  اإلنســـان 
َ غَ  أو جتارت  يف ض ول : التاجر وخسر. خسرتا: أي وعقل  مال  ذه  ال ي اخلاسر  ا58ث..اا.ب 

عاقَبة والع قابل يف حن أن ثعاق ا أابن  ابن منظور بقول :ثث
ل
وًءا َفعــل مبــا الرجــلَ  جتــَْ ي َأن  وامل  واالســمل  ســل

 ا59ثااب  َأَخَ ا:وع َقاابً  ملعاقَبة ب نب  وعاقَب  .العلقلوبة
 ضــَياعاً  ذهــ  وبلطــْال ً  وبلطــلوالً  بلطــْالً  يـَْبطــلل الشــ ءل  َبطـَـلأمــا ثاملبطلــونا فقــد جــاء يف لســان العــرب: ثث

راً  الً  َدمـــل  ذهـــ  ويقـــا  .هـــو وأَْبطَلـــ  ابطـــل فهـــو وخلســـْ َدراً  َأي بلطـــْ ل هـــَ َ   :وأَبطـــل َبطَالـــة حدي ـــ  يف وَبطـــ   هـــَ
َحر  والَبطَلــة ،ابلباطــل جــاء وأَْبطـَـل ...احلــ  نقــي  والباطــل .الَبطــل واالســم  ابطــل ذو َبطــ ا  ورجــل ...الســ 
 اللهو اتباع وهو الَبطَالة  فعل  :والتـ َبطُّل االلحياين  عنث الباطل تداولوا بينهم  وتـََبط لوا  البلطلو   َبنب   ابطل  وقالوا

 .ا60ثااواجلَهالة
ْو َ  وَ  تعــاىل قولــ وجــاء يف تفســري امليــ ان يف  و ل  يـــَ : ثثواملعــا ا61ث اْلملْبط لــلونَ  ْثســرل  يـَْوَمئــ  الســاَعةل  تـَقــل

 ا62ثويــو  تقــو  الســاعة وهــو يــو  الرجــوع اىل ا يومئــ  ثســر املبطلــون الــ ين أبطلــوا احلــ  وعــدلوا عنــ اا 
اويقــو  صــاح  االم ــل يف معــر  حدي ــ  عــن االيــة املــ كور  آنفــا: ثث  ـ إبطــا «» مــاد  مــن ـ املبطــل«» أمــب

 وكــلب  وذكــرا، ابطــل أمــر وطــرث واملــ اث،  اءواإلســته والكــ ب، الشــ ء، كإبطــا   اتلفــة، معــان  اللغــة يف فلهــا
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 الباطــل عقيــد  نشــروا والــ ين احلــ ، أبطلــوا الــ ين األشــ اص .اآليــة مــورد يف تقبــل أن  ميكــن املعــاين هــ ا
  ا63ثاا.اليو  ذلك يف املبن خسراهنم سريون  كالمهم،  من وس روا ا، أنبياء ك بوا  وال ين وأهداف ،

 يشــين  مــا ب  أحل  -و عمل  حيسن م الش ءَ  - و بس ء أت  فالن ا أساءَ ومعا املس ء متيت من ثثث
 .ا64ثاايضرا و

نلحظ مما تقد  أن الفعل ثيلعاق ا في  داللة عامة غري اتصة بش ء وال  ــدد  أو معروفــة لكــن بقولــ  
الشــديد لــردع ثثسرا حلددت نوع العقوبة وه ا فرا جل  بن املعنين، ولعل  أراد بــ لك التحــ ير --

الفاعل عن فعل  بتحديد نوع العقوبة والســيما بعــد أن عرفنــا فيمــا ســب  معــاين اخلســران ثالضــال ، اهلــالك، 
، وغريهاا، ك لك ان هــ ا اللفظــة ثثســرا وال واب واإلميان  العقلوخسران  خسران االهل واملن لة يف اجلنة،

 ثفالعج  كل العج ا. --مناسبة لقول  
دقيقا جدا يف االستعما  فقد  ســ  بــن هــ ا اللفظــة و  --ونا فهنا كان اإلما  أما قول  ثاملبطل

ما تقد  من فعل هؤالء، وبعبار  اخرى ان ما تقد  مــن فعلهــم ثاللعــ  والضــحكا منســجم  امــا مــ  معــا 
 ملدينةاب كان :  قا » -- ا عبد أي املبطلن امل كور آنفا، ويؤيد كالمنا ما جاء يف ئار االنوار ثثعن

 ـ --احلســن بــن علــ  يع  ـ أضحك  أن  الرجل ه ا أعياين قد: فقا  من ، الناس يضحكبطبا   رجل
 يلتفــت فلــم مضــ   ب  رقبتــ ، من رداءا انت ع ح  الرجل فجاءقا   ل  موليان  وخلف --عل   فمرب : قا 
 رجــل هــ ا: فقالوا ه ا  من: هلم فقا  علي  فطرحوا ب  فجا وا من ، الرداء وأخ وا فاتبعوا --عل  إلي 

 ا65ثاااملبطلون« في  ثسر يوماً    إن  ل  قولوا: فقا  املدينة، أهل يضحك بطا 
 الخاتمة

 يف هناية املطا  توصل الباح  إىل ما يض:
كان حريصا كل احلرص عل  التعبري الصــحيح و املناســ  و املــؤثر يف    --أوال / إن اإلما  احلسن 

 أكان يف جان  املفرد  ا  يف جان  الرتكي .كالم  سواء 
منســجما مــ  لغــة العــرب فحســ  بــل كــان يعــرب ابألفضــل  -- نيــا / م يكــن تعبــري االمــا  احلســن 

واألك ر خيثريا وانسجاما م  املوقف وحا  امل اطــَ  وغــري ذلــك، وكــل هــ ا بــال شــك يــؤدي دورا فــاعال يف 
د  التــيث ن مســ  أو يســم  كالمــ  علــ  مــر العصــور، فكــان ابالغ رسالت  املــراد إبالغهــا وحيــل ري املقصــود يف مــَ

 هل ا امل ية التعبريية االثر البال  يف مسائل عد  من أتها: 
 الدعو  اىل توحيد ا وتعظيم  وتقديس  كما رأينا ذلك يف ابتعادا عن العظمة. .1
 احل  عل  مكار  االخالا كما رأيناا يف كالم  عن الكر . .2
 ها كما رأيناا يف كالم  عن املبطلن.النه  عن مساوئ .3
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 بيان مظلوميت  كما رأيناا يف كالم  أما  معاوية. .4
ابلتعبري الصــادر منــ  بــل كــان مراقبــا ل مــا يصــدر مــن االخــرين، فيعــرت   -- ل ا / م يكتف االما  

ن تكلــم أمامــ   ن يتــوخ  التعبــري الــدقي  املناســ ، وقــد حــد  هــ   ا يكمــا علــيهم ويلصــرب ث بــ لك حــا  مــَ
 رأيناي أك ر من مر .

 المصادر والمراجع

 القران الكرغ  -
االعــــال  قــــاموس تــــراجم الشــــهر الرجــــا  والنســــاء مــــن العــــرب واملســــتعربن واملستشــــرقن، خــــري الــــدين  -

 .2002/  15لبنان، ط  –ال ركل ، دار العلم للمالين، بريوت 
ازي، االمــري  للطباعــة والنشــر والتوزيــ ، االم ــل يف تفســري كتــاب ا املنــ  ، الشــيخ  صــر مكــار  الشــري  -

 .2005، 1لبنان، ط–بريوت 
 ،ه 1382، حيــدرى مطبعــة، طهران ،االســالمية الكتــ  دارا: 1ثج  ئار االنوار، العالمة اجمللســ ، -

 املكتبة االسالمية، طهران، املطبعة االسالمية، د.ت. ا:46ثج 
وحتقيــ : الشــيخ عــاد  ايبــد عبــد املوجــود، وآخــرين، دار البحــر احملــيط، أبــو حيــان األندلســ ، دراســة  -

  .1993، 1لبنان، ط –الكت  العلمية، بريوت 
اتج العروس من جواهر القاموس،  مد مرتض  احلسي  ال بيدي، حتقي : مصطف  حجازي،راجع :  -

زار  االعال  عبد الستار ايبد فراج ابشرا  جلنة فنية بوزار  االعال ، الرتا  العري ثسلسلة تصدرها و 
 .1977يف الكويتا، مطبعة حكومة الكويت، 

 .1984التحرير والتنوير، الشيخ  مد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس،  -
، ابو  مد احلسن بن عل  بن احلسن بن شعبة احلراين، عا --حتف العقو  عن آ  الرسو   -

 االسالمية العاملية ثد.تا.  --بطة اهل البيتبتصحيح  والتعلي  علي  عل  اكرب الغفاري، را
اجلام  الصحيح وهو سنن الرتم ي، ابو عيس   مــد بــن عيســ ، حتقيــ  وشــرث: ايبــد  مــد شــاكر،  -

 .1987، 1لبنان،ط –دار الكت  العلمية، بريوت 
رادي ثت  -

ل
ــ ــاين، املـ ــداين يف حـــرو  املعـ ــد نـــدغ 749اجلـــا الـ ــاو ، و مـ ــدين قبـ ــر الـ ها، حتقيـــ  د. ف ـ

  .1،1992لبنان، ط -اضل، منشورات  مد عل  بيضون، دار الكت  العلمية، بريوتف
روث املعــاين يف تفســري القــران العظــيم والســب  امل ــاين، شــهاب الــدين الســيد  مــود االلوســ  البغــدادي،  -

ضبط وتصحيح: عل  عبد الباري عطية، منشورات  مد علــ  بيضــون، دار الكتــ  العلميــة، بــريوت 
 .2001 ،1لبنان، ط

ها، حتقيــ  د. انــس بــديوي، دار إحيــاء 669شرث مجل ال جاج  ثالشرث الكبريا، ابن عصــفور ثت  -
  .2003، 1لبنان، ط –الرتا  العري، بريوت 
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بــريوت، -شرث هن  البالغة، ابن اي احلديد، حتقي :  مد ابو الفضل ابراهيم، املكتبة العصرية، صيدا -
2011. 

ها، حتقيــ  د. مهــدي امل  ومــ ، ود. إبــراهيم 175د الفراهيــدي ثت العــن ثترتيــ ا، اخلليــل بــن ايبــ  -
 ه. 1،1414السامرائ ، تصحيح اسعد الطي ، انتشارات أسو ، مطبعة ابقري،قم، ط

الفروا اللغوية، ابو هال  العسكري، حتقيــ :  مــد ابــراهيم ســليم، دار العلــم وال قافــة للنشــر والتوزيــ ،  -
 القاهر .

ها، حتقيــ  عبــد اخلــال  الســيد عبــد اخلــال ، مكتبــة اإلميــان، 817زآابدي ثت القــاموس احملــيط، الفــريو  -
  . 2009، 1املنصور ، ط

القــاهر ، مطبعــة املــدين،  ،الكتــاب، ســيبوي ، حتقيــ  وشــرث عبــد الســال   مــد هــارون، مكتبــة اخلــاجن  -
1992.  

ا، اعتــا بــ  ه538الكشــا  عــن حقــائ  التن يــل وعيــون األقاويــل يف وجــوا التيويــل، ال اشــري ثت  -
 . 2009/  3لبنان، ط –وخرج احادي   وعل  علي : خليل ميمون شيحا، دار املعرفة، بريوت 

لباب التيويل يف معاين التن يل، عالء الدين البغدادي الشهري ابخلازن، ضبط  وصــحح : عبــد الســال   -
 .2004 / 1 مد عل  شاهن، منشورات  مد عل  بيضون دار الكت  العلمية بريوت لبنان، ط

ها، حتقيــ : الشــيخ عــاد  ايبــد 880اللبــاب يف علــو  الكتــاب، ابــن عــاد  الدمشــق  احلنبلــ  ثت  -
لبنـــــان،  –منشـــــورات  مـــــد علـــــ  بيضـــــون، دار الكتـــــ  العلميـــــة، بـــــريوت  عبـــــد املوجـــــود، وآخـــــرين،

  .1،1998ط
القــاهر ، ها، حتقيــ  عبــد ا علــ  الكبــري، وآخــرين، دار املعــار  711لسان العرب، ابــن منظــورثت  -

 د.ت.
جممــ  البيــان، الشــيخ الطربســ ، حتقيــ  وتعليــ : جلنــة مــن العلمــاء واحملققــن االخصــائين، مؤسســة آ   -

 .1995، 1الحياء الرتا  شبكة رافد للتنمية ال قافية بريوت، ط --البيت 
حواشــي : امل هر يف علو  اللغة وانواعها، السيوط ، شرح  وضــبط  وصــحح  وعنــون موضــوعات  وعلــ   -

 .3 مد ايبد جاد املوىل بك وآخرون، مكتبة دار الرتا ، القاهر ، ط 
معجــــم الفــــروا اللغويــــة احلــــاوي لكتــــاب اي هــــال  العســــكري وجــــ ءا مــــن كتــــاب الســــيد نــــور الــــدين  -

 ه. 1421، 2اجل ائري، حتقي : مؤسسة النشر االسالم  التابعة جلماعة املدرسن بقم املقدسة، ط
  إبخراجـــــ  إبـــــراهيم مصـــــطف ، وآخـــــرون، جممـــــ  اللغـــــة العربيـــــة، اإلدار  العامـــــة املعجـــــم الوســـــيط، قـــــا -

 تركية. –للمعجمات وإحياء الرتا ، دار الدعو ، استانبو  
مفردات الفاظ القران، الراغ  االصفهاين، حتقي : صفوان عد ن داوودي، دار القلم، دمش ، الدار  -

 ه. 1429، 4الشامية، بريوت، منشورات طليعة النور، ط
ــنعة اإلعـــراب، ال اشـــري، قـــد  لـــ  ووضـــ  هوامشـــ  وفهارســـ  د. إميـــل بـــدي  يعقـــوب،  - املفصـــل يف صـ

  .1999، 1لبنان، ط –منشورات  مد عل  بيضون، دار الكت  العلمية، بريوت 
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 .1997، 1ط، بنان ل -بريوت  للمطبوعات

 


