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الحمدهلل الدم عمـ اإلنساف مالـ يعمـ كالصالة كالسالـ عمى خير األناـ محمد كعمى ابف عمو ككصيو عمي بف

:  كبعد،أبي طالب كعمى آلو الطيبيف الطاىريف

 فكاف،فقد حكل نيج البالغة ألمير البمغاء كسيد الفصحاء عمى أفصح الكالـ كأغزره مف خطب كرسائؿ ككصايا كحكـ

 فك ٌؿ أدلى، فتناكلكه بالشرح كالتكضيح كالدراسة،منيال لمعمماء كالمفكريف كالباحثيف كالدارسيف عمى اختالؼ مشاربيـ
ٌ كمازاؿ
 فقدمت عمى نيؿ الخيريف العمـ.دلكه ليناؿ بدلؾ شرؼ دراستو الحصكؿ عمى العمـ كالمعرفة كالثكاب كالقربة إلى اهلل تعالى

ضميا نيج البالغة فنجد دقة إختيار اإلماـ لمفظة لمتعبير
ٌ التي، كالثكاب بالبحث في داللة ألفاظ االستعداد لمحرب كالنصرة
،أيضا قصدية اإلماـ التكمف في داللة المفظة السطحية في كثير منيا
كنجد ن، عف المكقؼ كمناسبة الظركؼ المحيطة بو

.كانما ىناؾ داللة عميقة تدعك لمتفكر كالتأمؿ كالتدبر

 حقول داللية، نهج البالغة، ألفاظ اإلستعداد لمحرب:الكممات المفتاحية

Abstract
The words of war preparedness and backwardness: The approach of Balagha is the
metal of science and eloquence and a source of various sciences. Ashraf joined the
speech and informed him after the words of Allah and the words of his Prophet (peace
be upon him and his family) and the most powerful material and the most advanced
method, and was still the focus of the attention of researchers and scholars, despite his
study at different levels of language and eloquence, Researchers have overlooked the
connotation of the words of war readiness and backwardness.
The title of this research was the meaning of the words of the preparation for war and
backwardness. The nature of the research material was based on two paragraphs or
two fields. The words of each field are related to the tandem relationship. The first field:
preparation for war, Wazer). After completing the research, I shared with him the most
important findings.1:
Islam is the imposition of jihad on Muslims in order to protect
the Islamic nation and defend it from those who wanted Islam worse or tried to
obliterate the Islamic identity and human principles, not imposed for expansion and
aggression against others, Islam is not based on bloodshed, but injects human blood and
preserve it and His dignity.2.The accuracy of the choice of Imam (peace be upon him) of
the word, because of its significance does not exist in other than that the word
(demonstrated) in the words (peace be upon him): ((God if the Arabs pretended to fight
for those who did not)). Which is indicative of the meeting and aid, it was possible to use
the word gathered or cooperated, but he (peace be upon him) changed it for what is
required by the situation and the occasion. , That is, each other. The research was then
supplemented by the most important sources in which it was provided, followed by a
summary in English.
Key words The words, nhaj Al-balagha, the war
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داللة ألفاظ االستعداد لمحرب
(تقديم)

أمػات كتػػب حضػارتنا اإلسػػالمية فيػك كػػالـ أميػر البمغػػاء كس ٌػيد الفصػػحاء
يع ٌػد نيػج البالغػػة ذا قيمػة كبػػرل فيػك مػػف ٌ
ػي بػػف أبػػي طالػػب هعميػػو السػػالـك كػػاف كمػػازاؿ معػػدف العمػػـ كالبالغػػة كينبكعػان لمختمػػؼ العمػػكـ فقػػد ضػ ٌػـ بػ ٌػيف دفتيػػو أشػػرؼ
عمػ ٌ
نبيو هصمى اهلل عميو كآلوك لذا نجده محػط أنظػار البػاحثيف كالدارسػيف عمػى اخػتالؼ
الكالـ كأبمغو بعد كالـ اهلل تعالى ككالـ ٌ
مشػػاربيـ العمميػػة كقػػد تصػػدل الكثيػػر لد ارسػػتو مػػف الجكانػػب النحكيػػة كالصػػرفية كالدالليػػة كالصػػكتية كالبالغيػػة إال أنػػو لػػـ يكػػف
ىنػػاؾ بحػػث فػػي داللػػة األلفػػاظ الدالػػة عمػػى االسػػتعداد لمحػػرب كالنص ػرة ،فبعػػد النظػػر كالق ػراءة كجدتػػو حػػافالن بألفػػاظ االسػػتعداد

لمحػػرب  ،فقػػد اتسػػمت خطبػػو هعميػػو السػػالـك كرسػػائمو بالصػػبغة الحربيػػة نظ ػ انر لمظػػركؼ السياسػػية المضػػطربة كالصػػعبة التػػي

كانت سائدة إباف تكلي اإلماـ هعميو السالـك الخالفة سنة هّٓقك  ،كىذا ال يعني إف عيده هعميػو السػالـك كػاف عػدكانيان بػؿ

عمػػى العكػػس نجػػد الكثيػػر مػػف خطبػػو ككصػػاياه التػػي تتحػػدث كتػػدعك إلػػى المبػػادئ اإلنسػػانية السػػامية منيػػا السػػالـ كالمحبػػة

كالتسػػامح كنبػػذ سػػفؾ الػػدماء ،إال أف أعػػداء اإلسػالـ الػػذيف لػػـ يػػتمكف اإليمػػاف فػػي قمػػكبيـ ارحػكا يؤججػػكف الفػػتف كيكقػػدكف نػػار

الحرب بغضان لإلماـ هعميو السالـك ألنو قاتػؿ آبػائيـ المشػركيف فمػا كػاف مػف أميػر المػؤمنيف ههعميػو السػالـك إال الػدفاع عػف
الخط اإلسالمي الصحيح .

كبعػد إحصػائي أللفػاظ االسػتعداد لمحػرب عمػدت إلػى إدراجيػػا تحػت الحقػؿ الػداللي هاأللفػاظ الدالػة عمػى االسػػتعداد
هذب ،ساعد ،عػاف ،كازرك كبيػذا
لمحربك:
كيضـ تحت ىذا الحقؿ األلفاظ التي ترتبط بعالقة الترادؼ بعضيامع بعض نحك ٌ
ٌ
يمكف لمقارئ أك الباحث اكتشاؼ العالقة الداللية التي تربط ألفاظ الحقؿ.
ثـ كركدىػا فػي
كاف تناكلي لمفظة أكالن بداللتيا المعجمية ثـ كركدىا في القرآف الكريـ إف كردت أك الحديث الشريؼ ٌ
خطػػب اإلمػػاـ هعميػػو السػػالـك أك رسػػائمو أك أقكالػػو مشػػفكعة بشػػرح مقتضػػب لمعبػػارة أك التركيػػب الػػذم كردت فيػػو كالظػػركؼ
ثـ أرفده بشاىد شعرم أك نثرم مف كالـ العرب كبعد االنتياء مف البحث رفتو بأىـ النتائج التي تكصػؿ إلييػا
المحيطة بيا ٌ ،
ثـ قائمة بالمصادر التي رفدت البحث .
ألفاظ االستعداد لمحرب والنصرة :
أ-

(ذب):
ّ

ب فػي الحػر ًب عػف حر ً
جاء فػي العػيف هه ىذ ٌ ً
ب يذيبكبػان  ....كىػك ىيػ يذ ل
يم ًػو كأصػحابو أم  :يػدفع عػنيـ ىذٌبػانكك
ى
ب يػذ ي
ىٍ
ً
ػاب دفٌػاع عػف الحػريـككهِك .فالػ ٌذ ل
ب ىذٌبػان إذا منػع عنػو .كرجػ هؿ ًمػ ىذ ب
كي ًذ ل
َّ
الم ٍنػعي كالطٌ ٍػريدهّك .ههكمػف
ب كىذٌب ه
ذب عف الشيء ى
ب ال ٌػد ٍفعي ك ى
ردكهككهْك.
المجاز أتاىـ خاطب ف ىذٌبكهٌ :
عف لى ٍحًـ ً
أف يعتقو مف النارككهٓك .
ههمف ىذ ٌ
أخيو بالغيبة ،كاف حقان عمى اهلل ٍ
ب ٍ
كقد كرد في الحديث الشريؼ ى
هُك ٖ ، ُٕٖ /هذبك.
هِك المحكـ المحيط األعظـ  ،ّٓ/َُ :هذ ب بك.
هّك ينظر  :لساف العرب  ، َّٖ /ُ :هذببك.
هْك تاج العركس  ،ُْٗ/ِ :هذببك.

هٓك مسند أحمد  ، ّٖٓ/ْٓ :مف حديث أسماء بنت يزيد.

هُك

.يقػاؿهه
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امػػر و
ئ ...رأل مػػف أحػ وػد مػػف إخكانػػو
هذبك فػػي قػػكؿ اإلمػػاـ هعميػػو السػػالـك دالػػة عمػػى الػػدفاع كالمنػػع:ههكأ ل
كردت لفظػػة ٌ
م ٍ
ىخ ً
ب عف أ ً
يوككهُك  .فميذب :فميدفعهِك.
فشالن ،ف ٍمىي ًذ ٌ
الضػراء لحمايػة
ٌ
أمير المؤمنيف هعميو السالـك المسمميف عمى المحبة كالدفاع عف إخكانيـ المسمميف في البأسػاء ك ٌ
حث ي
أحس المسمـ الشجاع بأخيو ضعفان كجبنان فميدافع عنو كما يدافع عف نفسو  .كفي ذلؾ قضاء لحؽ األخكة
بالد المسمميف فإف ٌ
بيف المسمميف  ،كىي مف تعاليـ الديف اإلسالمي القكيـهّك.

هي ٍرىىىبيىػا ال لػزراعي فػي ىزٍرًعيي ٍػـ ىكىال
كردت لفظة
ٌ
هالذبك دالة عمى الػدفع كالمنػع فػي قػكؿ اإلمػاـ هعميػو السػالـك ككصػفو لمجػرادة :ى
هْك
ً
ذبيا  :دفعيا كمنعياهٓك.
كف ىذٌبيىا ،ىكلى ٍك ٍ
أجمىيبكا بً ىج ٍم ًع ًي ٍـك ٌ .
ىي ٍستىط ٍي يع ى

أشػار اإلمػػاـ هعميػو السػػالـك فػي خطبتػػو ىػذه الػػى بعػض المكجػػكدات فػي ىػػذا العػالـ كذكػػر مميزاتيػا كخصائصػػيا ،

كمنيا خمؽ الجرادة فيي مف الحشرات الضارة لإلنساف ،كقد كصفيا اإلماـ هعميو السالـك قبؿ أف يصػفيا العممػاء فػي الكقػت
الحاضػػر بػػألؼ كأربعمائػػة سػػنة  .كأعطػػى ميزاتيػػا فيػػك بػػاب مدينػػة عمػػـ الرسػػكؿ هصػػمى اهلل عميػػو كآلػػوك  .كػػذلؾ أكػػد هعميػػو

أف الػتخمص مػف ضػررىا كدفعػو ال يمكػف كلػك جيػزكا جيكشػان لمقاكمتيػا كمكافحتيػا فيػي تيجػـ عمػى المػزارع كتتركيػا
السالـك ٌ
ىشيمان خاكيان ،فيي تش ٌكؿ ىاجسان مخيفان لممزارعيف لما تخمفو مف دمار لممزارع بؿ عمى الرغـ مف مكافحتيا بالميداف ٌإال أنيـ

حدكا مػف ضػررىا فقػط كىػذا مػا ذكػره اإلمػاـ هعميػو السػالـك ٌأنيػـ ال يسػتطيعكف منعيػا كدفعيػا
لـ يستطيعكا القضاء عمييا بؿ ٌ
هٔك
الم ػزارع مػػف ىجمػػات الج ػراد
عػػنيـ  .كىنػػا عالقػػة مجازيػػةبيف الػػدفاع عػػف الػػبالد مػػف ىجمػػات األعػػداء كبػػيف الػػدفاع عػػف ى
كمحاكلة منعيا  .فكما أف العدك يترؾ الدمار كالخراب في البالد المغزكة كذلؾ الجراد يترؾ المزارع خاكية ال نفع فييا.
ؾ عمػػى قيػ ىػرٍي ً
ػانيـ
ػتع ًيد ى
ش ىك ىمػ ٍػف أىعػ ى
ككردت لفظػػة هالػػذابك دالػػة عمػػى المػػدافع فػػي قػػكؿ اإلمػػاـ هعميػػو السػػالـك  :هالمٌييػ َّػـ ٌإنػػي اسػ ٍ
ذاب كال مس ً
ت فىًإ ىذا لىٍي ىس لًي ىرًاف هد ،كال ب
اعد ،إال أى يؿ ىب ٍيتًيكهٕك .
...فىىنظى ٍر ي
يى
شػػكا أميػػر المػػؤمنيف هلل ظمػػـ ق ػريش لػػو كدعػػا اهلل تعػػالى كاسػػتعانو عمػػى نص ػرتو كاإلنتقػػاـ مػػنيـ فقػػد سػػمبكا حقٌػػو فػػي
ضػف بيػـ مػف المنايػا أف تأخػذىـ فيمػا لػك نيػض
الخالفة التي ىي استحقاقو  ،كلـ يجد مدافعان كال ناص انر غيػر أىػؿ بيتػو كقػد ٌ

بالمطالبة بحقوهٖك.

الحػ ٍػر ًب ،فى ىعػ ىػزىـ اهللي لىنػػا عمػػى
ككردت لفظػػة هالػ ٌ
ػار ى
ههك ٍاكقىػ يػدكا لىىنػػا ىنػ ى
ػذبك دالػػة عمػػى الػػدفاع فػػي قػػكؿ اإلمػػاـ هعميػػو السػػالـك  :ى
ب ع ٍف حكىزتً ًو  ،كالرًقي مف كر ً
اء يح ٍرىمتً ًوككهُك .ال ٌذب :الدفاع  ،أم قصد اهلل تعالى لنا كجعمنا مدافعيف عف شريعتو كحكزتو
ال ىذ ٌ ى ى ٍ
ٌ ٌ

هُك نيج البالغة  :تح  :صبحي الصالح  ،الخطبة هُِّك . ِِٔ ،
هِك ينظر نيج البالغة  :محمد عبده . ِ/ِ ،كشرح نيج البالغة  :ابف ميثـ البحراني.ُُِ/ّ ،
هّك ينظػػر  :شػػرح نيػػج البالغػػة  :ابػػف ميػػثـ البح ارنػػي  .ُُِ/ّ ،منيػػاج البالغػػة  :المحقػػؽ حبيػػب اهلل الخػػكئي-ُِّ/ٖ ،
ُّّ .

هْك نيج البالغة  :تح  :صبحي الصالح  ،الخطبة هُٖٓك .ُّْ ،
هٓك ينظر :نيج البالغة  :محمد عبده  . ُُٖ/ِ ،كنيج البالغة  :محمد الحسيني الشيرازم .ُِّ/ّ،
هٔك ينظر :نيج البالغة  :محمد الحسيني الشيرازم  . ّٔٗ/ّ ،كنفحات الكالية .ُِٔ-ُِّ/ٕ :
هٕك نيج البالغة  :تح :صبحي الصالح  ،الخطبة هُِٕك.ِِْ ،
هٖك ينظر :منياج البراعة :المحقؽ حبيب اهلل الخكئي .ُّٔ-ُِٔ/ُْ ،كنفحات الكالية ٖ . َِٗ-َِٖ/كنيج البالغة :
 :محمد الحسيني الشيرازم . ُْٓ/ّ ،
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كحكزتو فكانت نفكسنا فداء ككقاية ندافع بيا عف حرمتو تعالى كىك رسكؿ اهلل هصمى اهلل عميػو كآلػوك .كمػا ىػك معػركؼ عػف
اإلمػػاـ هعميػػو السػػالـك أنػػو دافػػع عػػف اإلسػػالـ مػػف طفكلتػػو حتػػى آخػػر عمػره الشػريؼ كمنػػو ٌأنػػو هعميػػو السػػالـك نػػاـ فػػي فػراش
النبيهصػػمى اهلل عميػػو كآلػػو كسػػمـك فػػي ليمػػة المبيػػت المعركفػػة ففػػداه بنفسػػو الشػريفة ،ككػػذلؾ كػػاف جعفػػر بػػف أبػػي طالػػب كأبػػك

عـ الرسكؿ هصمى اهلل عميو كآلوك يدافعكف عف رسكؿ اهلل كعف شريعة اإلسالـهِك.
طالب أيضان كحمزة بف عبد المطمب ٌ
هذبك كردت دالػة عمػى الػدفاع كالمنػػع فػي قػكؿ اإلمػاـ هعميػػو السػالـك كىػي داللػة معجميػػة
أف لفظػػة ٌ
ممػا سػبؽ ٌ
يتضػح ٌ
هّك

ككذلؾ كردت بداللتيا المجازية أيضان .ككردت لفظة هال ٌذبك دالة عمى الدفاع كالمنع في كالـ العرب  :قاؿ الطرماح
س ِ
ث َحمّ ْت
ان َّإن ِني
ابن َب ِني َب ْ
ط َح ِائها َح ْي ُ
أ َنا ُ
اب قَ ْحطَ َ
ُذبب َع ْن ْ
أ ُ
أح َ
ب :أم أدفع كأحميهْك.
أي ىذبً ي
ب -رباطة الجأش:

:

الق ٍم ً
الف ىاربًطي الج ً
ػب ًع ٍن ىػد الفىػزعكك  .كمنػو ربػيط الجػأش ،أم:شػجاع  .كرجػ هؿ اربػطي
ػت ى
ػأش ،إذا كػاف ثىابً ي
يقاؿ :ههفي ه
هٖك
ك
ٕ
ه
ػأش الق ٍم ػ ً
الج ػ ً
ب عن ػػد الف ػػزعكك .
اع ػػوي إذا اضػ ػ ى
ػأش ٌ
ػأش ج ػ ي
،ألن ػػو يػ ػربطي نفس ػػو ع ػػف الفػ ػرار لش ػػجاعتًو  .ؼههالج ػ ي
ط ىر ي
ػب كى ػػك يرىك ي
هٓك

هٔك

الن ٍف ً
ً
ً
ىدكء َّ
مشاعره أك سمككو
الحسية أك
كثبات الق ٍم ًب  ،كسيطرة المرء التامة عمى قكاه العقمية أك قدراتو
س
الجأش
أماههرباطةي
ٌ
ي
ي
كتصرفاتوككهٗك.
ص ِابرُو ْا َو َر ِاب ُ
طو ْاهَُك .كفي
ِين آ َم ُنو ْا اصْ ِبرُو ْا َو َ
كردت لفظة هربطك في قكلو تعالى دالة عمى الثبات َ :يا أَ ُّي َها الَّذ َ
وب ِه ْم هُُك .كربطنا :أم كثبتناىـ عمى دينيـهُِك.
قكلو تعالى أيضان َ  :و َر َب ْط َنا َعلَى قُل ُ ِ

م امػر و ً
ػس ًم ٍػف
أح َّ
ئ م ٍػن يك ٍـ ى
ككردت لفظةهرباطة الجأشك دالة عمى الثبات كقكة القمب في قكؿ اإلماـ هعميو السالـك  :ههكأ ل ٍ
ب عػ ٍػف ً
ػأش عنػ ىػد المٌقىػ ً
ىن ً
أخيػ ًػوككهُّك .رباطػةي الجػ ً
طػةى ىجػ و
ػاء ...ىف ٍمىيػ يذ ل
ػأش :قػػكة القمػػب كالثبػػات عنػػد لقػػاء األعػػداءهُك .أكصػػى
فسػ ًػو ىرىبا ى
هُك نيج البالغة  :تح :صبحي الصالح  ،الكتاب هٗ ك. ْٔٔ ،
هِك شرح نيج البالغة  :ابف ميثـ البحراني . ّٔٔ-ّٔٓ /ْ ،كمفتاح السعادة . ُْٓ/ُْ :
هّك ديكانو .َٕ:

هْك المصدر نفسو.
هٓك جميرة المغة  ُّٓ/ُ :هربطك.
هٔك ينظر :المصدر نفسو.ُِْٖ/ّ ،
هٕك ينظر :معجـ ديكاف األدب  ،ّّٓ/ُ :باب فاعؿ بكسر العيف .
هٖك معجـ ديكاف األدب  ، ُْْ/ْ :مما كقعت اليمزة منو كسطان .
هٗك معجـ المغة العربية المعاصرة  ،ّّٗ/ُ :هج أ شك.
هَُك سكرة آؿ عمراف ََِ :
هُُك سكرة الكيؼ . ُْ :
هُِك تفسير بحر العمكـ لمسمرقندم.َّْ/ِ :

هُّك نيج البالغة  :تح :صبحي الصالح  ،الخطبة هُِّك. ِِٔ ،
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اإلماـ هعميو السالـك أصحابو بمزكـ التنسيؽ بيف أفراد الجيش ،ذلؾ أف يتكلى قيادة الجيش مف ىـ أشجع كأقػكل لمػدفاع عػف

الضعاؼ عند لقاء العدك لتقميؿ الخسائر ك ِّ
الحد منياهِك.

ككردت هرباطة الجأشك بالمعنى ذاتو كىك الثبات في كالـ العرب  ،قاؿ لبيد بف ربيعةهّك:
ِ
ِ
الجأ ِ
ْش عمى ُك ِّل َو َج ْل
ب
ارِبطُ َ
ير َعمَ ْيها راك ٌ
ُيسئ ُد ّ
الس َ
(رفَ َد):
ت ػػػ ّ
الرفْدَ :

هْك
تقكؿ:ههرفى ٍدتيوي أرفػدهي ىرٍفػدان إذا اعطيتػو
:الرٍف يد
ههرفى ىد ِّ
ككؿ شيءكك .
المعكنة بالعطاء كسقي المٌبف كالقكؿ ٌ
ى
ى
جاء في العيف ى
فاد االسػتعانةيككهٓك .ففػي مقػػاييس
الم ارفػدةي المعاكنػةي كالت ارفػد التعػاكف ،كاالسػتر ي
ككػذلؾ إذا أعنتػو  ...كاإلرف ي
ػاد االعط ي
ػاء كاإلعانػةي ك ي

فالرفػد مصػدر ىرفى ىػدهي ىي ٍرًف يػدهي ،إذا
الدا يؿ أص هؿ كاح هػد م ٌ
ط ه
الفاء ك ى
اء ك ي
ههالر ي
ػرد يمنقػاس كىػك المعاكنػة كالمظػاىرة بالعطػاء كغيػرهٌ :
المغة ٌ
كههالرًافدة فى ً
الرٍفد  ...ك َّ ً
أع ٍنتيوي كال
المرًف يد أيضانككهٔك.
اعمىةي مف َّ
َّ
أعطاه  .كاالسـ ِّ
الرٍفد كىك اإلعانة ،يقاؿ  :ىرفى ٍدتيو ،ى
المعيف ك ي
الراف يد ي
و
و
لشيء أك كاستمددت بو شيئان فقد رفدتوككهٕك.
أقكـ ٌإال ًرٍفدان أمٌ :إال أف أيعاف عمى القياـ ...فك ٌؿ
شيء جعمتو ىع ٍكنان

هرفى ىدك في قكؿ اإلماـ هعميو السالـك دالة عمى :
كردت لفظة ى
ُ -العطية  -ِ .اإلعانة .
 -1العطية :

اهلل بًتى ٍقػكل ً
ػاد ً
كردت لفظة هالرفدك دالػة عمػى معنػى العطيػة فػي قػكؿ اإلماـهعميػو السػالـك :ههأك ً
اهلل الٌ ًػذم
صػي يك ٍـ ًعىب ى
ٍ
ى
هٗك
هٖك
إف اهلل تعػػالى أتػ ٌػـ
الرىك ًافػ ً *كك
ػالن ٌعًـ َّ
الرفىًد َّ
السػ ىػكابً ً ،ك َّ
األمثىػػا ىؿ  ...كآثىػ ىريك ٍـ بػ ٌ
.الرفػػد جمػػع ًرٍفػ ىػدة أم :العطيػػة  .أم ٌ
ضػ ىػر ى
ى
ٌ
ب ٍ
هَُك

.

بالحس كالباطنة التي تدرؾ بالكحي كآثار لكـ العطايا العالية الرفيعة
نعمتو عميكـ الظاىرة التي تدرؾ
ٌ
 -2اإلعانة :
س الرِّ ْف ُد ْال َمرْ ُفوو ُد هُك  .أم بػئس
كردت لفظة هرفدك دالة عمى معنى اإلعانة في قكلو تعالىَ  :و َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة ِب ْئ َ

بئس العكف المعافهِك.

هُك ينظر :المصدر نفسو .كمفتاح السعادة .ُّْ/ٗ :
هِك ينظر منياج البراعة  :المحقؽ حبيب اهلل الخكئي  .ُّّ-ُِّ/ٖ ،كمفتاح السعادة .ُْْْ/ٗ :
هّك ديكانو .ُِِ :

هْك ٖ ، ِْ/هرفدك .
هٓك الصحاح  ، ْٕٓ/ِ :هرفدك .
هٔك ِ ،ُِْ/هرفدك.
هٕك تاج العركس  ، َُُ/ٖ :هرفدك .
*الركاف

:الكاسعة.

هٖك نيج البالغة  :تح :صبحي الصالح  ،الخطبة هّٖك . ُُِ ،
هٗك ينظر :لسػاف العػرب ، ْ/ٗ:هأثػؼك .كشػرح نيػج البالغػة  :ابػف ابػي الحديػد  .ُّْ/ٔ ،كنيػج البالغػة  :محمػد عبػده ،
ُ.ُّّ/
هَُك ينظر  :منياج البراعة  :المحقؽ حبيب اهلل الخكئي. ِٖٗ/ٓ،كمفتاح السعادة  .ّْٕ/ٔ :كفػي ظػالؿ نيػج البالغػة :
ِ.ُُْ/

داللة ألفاظ االدتعداد للحرب والنصرة ػي نهج البالغة
ثريا حدين بريدم

أ.د.محدن حدين علي الخفاجي

ػات ،ىكال
ػحيبو {تعػالى األكقى ي
صى
ككردت لفظة هرفػدك دالػة عمػى معنػى اإلعانػة فػي قػكؿ اإلمػاـ هعميػو السػالـك  :ههال تى ٍ
اتككه3ك .كال ترفده أم :كال تعينوهْك .فاهلل سبحانو كتعالى خػالؽ كػ ٌؿ شػيء كغنػي عػف ك ٌػؿ شػيء فػال تعينػو ا الت
تىٍرًف يدهي األ ىىد ىك ي
كما تعيف اإلنساف في حكائجوهٓك.
ت فىًإ ىذا لىٍي ىس لًي ىرًاف هدككهٔك.دعا
ككردت لفظةهرفدك دالة عمى المعنى نفسو أيضان في قكؿ اإلماـهعميو السالـك:ههفىىنظى ٍر ي
النيػػـ ظممػػكه كسػػمبكا حقٌػػو بالخالفػػة  ،فمػػـ يجػػد ناصػ انر كال معينػان لرفػػع الظمػػـ عنػػو ٌإال
أميػػر المؤمنيفهعميػػو السػػالـكعمى قػريش ٌ
ضف بيـ عف المناياهٕك.
أى ىؿ بيتو كقد ٌ
كردت لفظة هرفدك دالة عمى اإلعانة كالمسػاعدة أيضػان فػي قػكؿ اإلمػاـ هعميػو السػالـك  :ههالطىىبقػةي السلػ ٍفمىى مػف أى ًػؿ
الحاج ًة كالمس ىكىن ًة الًٌذيف ً
يح ل
كنتىييـككهٖك .أشار اإلماـهعميو السػالـك إلػى ضػركرة التكامػؿ كالتكافػؿ اإلجتمػاعي فقػد
ؽ ًرٍف ىد يى ٍـ ىك ىم يع ى
ى
ى ى ى ىٍ
قسػػـ المجتمػػع إلػػى طبقػػات ككػ ٌؿ طبقػػة ىػػي بحاجػػة إلػػى الطبقػػة األخػػرل لكػي يحػػدث التكامػػؿ فػػي المجتمػػع فكػ ٌػؿ طبقػػة تحػػدث
ٌ
ػتـ التبػػادؿ بػػيف الطبقػػات لينتفػػع الجميػػع مػػف عمػػؿ جميػػع الطبقػػات ،مػػف ىػػذه الطبقػػات التػػي
اشػػباع حاجػػة الطبقػػة األخػػرل فيػ ٌ
قسميا اإلماـهعميو السالـك الطبقى السفمى كىـ المسنكف كالمحركمكف كالمساكيف كالعجزة كذكك العاىات الػذيف ال يسػتطيعكف
هٗك

 .نجػػد أف اإلمػػاـ هعميػػو

ػتـ التكافػػؿ اإلجتمػاعي
العمػؿ كال يقػػدركف عمػػى الكسػب ،فيػؤالء يجػػب مسػػاعدتيـ كاعػانتيـ كبيػػذا يػ ٌ
السالـك كاف لػو بػاع طكيػؿ فػي كضػع القػكانيف كاألحكػاـ فػي مختمػؼ مجػاالت الحيػاة كاإلشػارة إلييػا كالتأكيػد عمييػا كالحػرص
عمى اإللتزاـ بيا لمحفاظ عمى الحياة الحرة الكريمة كالعيش الرغيد لممسمـ .

كردت المفظة هرفدك دالة عمى اإلعانة في قكؿ العرب ،قاؿ عمرك بف كمثكـهَُك:
الر ِاف ِدي َنا
َوَن ْح ُن َغداةَ أوِق َد في َخ َز ِازي
ق ِرف ِْد َّ
َرفَ ْد َنا فَ ْو َ
أعنا كأعطيناهُُك.
رفدنا ،أم ٌ

ث_ المساعدة  :ساعد:

هُك سكرة ىكد . ٗٗ :
هِك ينظر :مجاز القرآف. ِٖٗ/ُ :كمعاني القرآف لمزجاج .ٕٕ/ّ :
هّك نيج البالغة :تح  :صبحي الصالح  ،الخطبة هُٖٔك.ِّْ ،

هْك ينظر :المحكـ المحيط األعظـ َّٓ/ٗ :هرفدك .كفي ظالؿ نيج البالغة .ٕٗ/ْ :
هٓك ينظػر  :منيػاج الب ارعػة  :المحقػؽ حبيػػب اهلل الخػكئي.ٓٔ/ُُ،كفػي ضػالؿ نيػػج البالغػة ْ ُٖ/كنيػج البالغػة  :محمػػد
الحسيني الشيرازم . ُّٕ/ّ ،

هٔك نيج البالغة :تح :صبحي الصالح ،الخطبة هُِٕك .ِِْ ،
هٕك ينظر :نفحات الكاليةَِٖ/ٖ:ػ ػ ػَِٗ .كمفتاح السعادة .ْٗ/ُْ :
هٖك نيج البالغة  :تح :صبحي الصالح ،الكتابهّٓك.ُٓٓ،
هٗك ينظر :منياج البراعة :المحقؽ حبيب اهلل الخكئي.ُٕٖ/َِ،كنفحات الكالية  ّّٓ/َُ :ػ ػّٓٓ
هَُك ديكانو . ِٖ :

هُُك ينظر :ديكاف عمرك بف كمثكـ . ِٖ :
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هِك

الم ىع ىاكىن ػةيكك
ػاع ىدةن ،إذا أنجدتػػو عميػػوككهُك.
ػاع ٍد ي
كههالم ىسػ ى
الرج ػ ىؿ عمػػى األمػػر يم ىسػ ى
ههسػ ى
تقػػكؿ  :ى
ت ٌ
ػاع ىدةي ي
ي
هّك
مسػػاعدة ألنيػػا مػػأخكذةه مػػف السػ ً
الرجػ ىػؿ يمسػػاعدةن كاسػػعادان ،كأسػ ىػعدتيو
ػاعد لإلنسػػاف فيػػك يتقػػكل بػػو عمػػى أمػػكره  .تقػػكؿ سػ ى
ػاعد ٌ
هْك
اع ىد  ،أم :معكنةهٓك.
فالمساعدة ىم ى
صدر ىس ى
ى
أع ٍنتيو  .ي

 .قػػالكا لممعاكنػػة

اب كال مس ً
ت فىإذا لى ٍػي ىس لًػي ىرًاف هػد كال ىذ ب
ػاع هد
كردت لفظة همساعدك دالة عمى اإلعانة في قكؿ اإلماـ هعميو السالـك:ههفىىن ى
ظ ٍر ي
يى
هٔك
ً
مر تكضيح قكلو هعميو السالـك سابقنافي الصفحة السابقةهٕك.
ٌإال أى ىؿ ىب ٍيتيكك  .كقد ٌ
ؾ أى ٍق ىػكلىيي ٍـ بً يم ِّػر
ؾً ....ل ىػي يك ٍف آثى يػريىـ ًعن ىػد ى
كردت لفظة همساعدةك دالة عمى اإلعانة في قكؿ اإلمػاـ هعميػو السػالـك:هه يػا ىم ًالػ ي
ً ً هٖك
ػؾ ًف ٍيمػا ي يكػكف ًم ٍنػ ى ً
ؾ ،كأى ىقمَّيػـ مسػاع ىدةن ًفيمػا ي يك ً
ِّ
كصػى أميػر المػؤمنيف هعميػو السػالـك
الحؽ لى ى
يٍ ي ى ى
ػكف م ٍن ى ى ى ي
ى ى ي
ؾ م ٌمػا ىك ًػرهى اهللي ألكلًىيائػوكك ٌ .
ػؽ ضػالتو
عدة كصايا منيا كيفية اختيار الكزراء كاألعكاف لػو ،فمػف صػفاتو مػف كػاف الح ٌ
لما كٌاله عمى مصر ٌ
األشتر النخعي ٌ
يجير بو بالرغـ مف م اررتو ،ال تأخذه فيو لكمة الئـ  ،كأىؿ العمـ كالعدؿ ،يتمسككف بو بالرغـ مف ثقمو كم اررتو  ،فإف كجدت

ػؽ النصػػيحة ككػػذلؾ قػػرب إليػػؾ مػػف ال يسػػاعدؾ
كقربػػو إليػػؾ كاسػػتمع لػػو فيػػك مػػف ينصػػح حػ ٌ
مػػنيـ مػػف كػػاف كػػذلؾ فتمسػػؾ بػػو ٌ
كيعينؾ عمػى ىػكل نفسػؾ كاف كػاف األمػر قريبػان إلػى نفسػؾ  ،فيػك ال يمػدحؾ بمػا لػيس فيػؾ ألجػؿ مصػمحة أك منفعػة يرجكىػا

ػؤمف فمػف كػاف النفػاؽ كالريػاء عممػو فػال يمكػف أف
منؾ كال يبجمؾ بفعؿ ما لـ تفعمػو كيثنػي عميػؾ كيبػال فػي المػدح فػذاؾ ال ي ٌ
يؤمف بمف كاف الحؽ ضآلتو ليس غيرههٗك.
يؤمف أك يعتمد عميو في المممات كاٌن ىما ٌ
ككردت لفظة هساعدك دالة عمى اإلعانة في كالـ العرب ،قاؿ عبيد بف األبرصهَُك:
ِ
س ِ
اع ْد ِب ْأر ٍ
يب
ض إذا ُك ْن َت ِب َها
َوَال تَقُ ْل إ ّنني َغ ِر ُ
َ
هُُك
ساعد  ،أم  :أعنيـ عمى أمكرىـ .
ٍ
(س َار):
ج ـــــ المسير َ

هُك جميرة المغة ،ْٔٓ/ِ :هسعدك.
هِك مجمؿ المغة  ،ُْٔ/ُ :سعد .

هّك ينظر :مقاييس المغة  ، ٕٓ/ّ :سعد .
هْك ينظر :المحكـ كالمحيط األعظـ  ، ْٖٔ/ُ :هس ع دك  .كالمخصص ، ِّٕ/ّ :هالتعاكفك .
هٓك ينظر  :معجـ المغة العربية المعاصرة ،َُٕٔ/ِ :هس ع دك .
هٔك نيج البالغة  :تح :صبحي الصالح  ،الخطبة هُِٕك.ِِْ ،
هٕك ينظر :الصفحة هٔك .

هٖك نيج البالغة  :تح :صبحي الصالح  ،الكتاب هّٓك .ْٓٗ،
هٗك ينظر :شرح نيج البالغة  :ابف ميثـ البحراني . ُْٕ/ٓ ،كفي ظالؿ نيج البالغة  . ّٖٓ/ٓ :كنيج البالغػة  :محمػد
محمد الحسيني الشيرازم .ُٕٓ/ْ ،
هَُك ديكانو. ِِ :

هُُك المصدر نفسو .

داللة ألفاظ االدتعداد للحرب والنصرة ػي نهج البالغة
أ.د.محدن حدين علي الخفاجي

ثريا حدين بريدم

ػركؼ  .سػػار ي ًسػػير سػ ٍػي انر كم ًسػػي انرككهُك  .كمنػػو ههيقػػاؿ :القػ ً
ػيركف ىسػػي انر
جػػاء فػػي المعجمػػات العربيػػة
َّ
ههالسػػير معػ ه
ى ى ي ى
ػكـ ىيسػ ي
ى
ي
ك
ِ
ه
ً
اليػػاء كالػػراء أصػ هؿ ىيػ ل
ػدؿ عمػػى مضػػي
.قػػاؿ ابػػف فارس
السػػير فػػي جيػػة تكجيػكا إلييػػاكك
:ههالسػ ي
ٌ
كمسػػي انر إذ امتػػد بيػػـ ٌ
ػيف ك ى ي ٌ ي
ى
هْك
هّك
ً
ً
ً
كس ٍيرك انركك .
كجريافكك  .كفي لساف
ٌ
كمسيرةن ى
العربههالسير الذىاب ،ى
كمسي انر كتى ٍسىيا انر ى
سار ىيس يير ىسي انر ى
كردت لفظة هالمسيرك في قكؿ اإلماـ هعميو السالـك دالة عمى:
ُ -الخركج لالستعداد لمحرب ،

ِ -الترحؿ كالتنقؿ لمعبرة

 .1الخروج لالستعداد لمحرب :

ً
العػ يػد ٌك
ههإنػ ى
كردت لفظةهالمسػػيركفي قػػكؿ اإلمػػاـ هعميػػو السػػالـكعمى دالػػة الخػػركج لمحػػربٌ :
ػؾ متػػى تىسػػير إلػػى ىػػذا ى
هٓك
ً
بًىن ً
ػؽ لممسػػمميف
فسػ ى
العػػدك بنفسػؾ فتنكسػر لػػـ يب ى
ؾ ،فىػتىمقيي ٍـ فتنكػ ٍ
لممسػمـ كانفػةهكك  .أم ٌإنػؾ متػى تخػػرج إلػى مالقػاة ى
ػب ،ال تىك ٍػف ي
ػاـ هعميػػو السػػالـك بعػػدـ
ممجػػأ يمجػػأكف إليػػو فيتشػػتت صػػفيـ كتػػذىب ريحيػػـ كيتفػػرؽ أمػػرىـ  .فنصػػحو معمػػر بػػف الخطػػاب اإلمػ ي
الخركج بنفسو لمالقاة الركـهٔك.

ػالـك:ههكلًئً ٍف أىٍل ىجػػأتي يمكنًي إلػػى
ككردت لفظػػة هالمسػػيرك دالػػة عمػػى الخػػركج كاالسػػتعداد لمحػػرب أيض ػان فػػي قػػكؿ اإلمػػاـ هعميػػو السػ
ى
هٕك
الج ىمػ ًػؿ إلىٍييىػػا َّإال ىكمى ٍعقىػ ًػة الى ًعػ و
الم ًسػ ً
تكعػػد اإلمػػاـ هعميػػو السػػالـك أىػػؿ البصػرة
ؽكك ٌ .
ػكف ىيػ ٍػكيـ ى
ػير إلىػ ٍػي يك ٍـ ،ألكًق ىعػ َّػف بً يكػ ٍػـ ىكٍق ىعػةن ال ىيكػ ي
ى

مستعدان لمخركج إلييـ كقتاليـ إف عادكا إلى الفتنة ثانية كاف قابمكا اإلحساف كالعفك في كقعة الجمؿ باإلساءة كالكقاحػة كالجػرأة

عمى إماميـ ،كاإليقاع بيـ كقعة تكػكف كقعػة الجمػؿ بالنسػبة الييػا كمعقػة العػؽ فػي التحقيػر كالصػغرٌ .إال ٌأنػو هعميػو السػالـك
أردؼ الكعيػػد بمػػا ىػػك مرجػػك الحتمػػاؿ أف يرجع ػكا أك يتكب ػكا فػػال ييأس ػكا مػػف عدلػػو كفضػػمو ،فػػذكر فضػػؿ ذم الطاعػػة كالكفػػاء
ضػمىو ،كلًػ ًػذم ٌ ً
ط ً ً
مػػنيـهٖك .بقكلػػو هعميػػو السػػالـك:ههمع ٌأنػػي عػ ه ً ً
ػيح ًة حقٌػػوي ىغ ٍيػ ير يمتجػ و
ػاكز يمتى ًيمػان إلػػى
النصػ ى
ػارؼ لػػذم ال ٌ ى
ى
ىى
اعػػة مػ ٍػن يكـ فى ٍ ي ى
م،كال ناكثان إلى ىكًف ٍّي ككهٗك .
ىبر ٌ
 .2الترحل والتنقل لمعبرة:

هُك العيف  ،ُِٗ/ٕ:هسيرك.

هِك تيذيب المغة،ّْ/ُّ:هسيرك.
هّك مقاييس المغة ،َُِ/ّ:هسيرك.
هْك ْ ،ّٖٗ/هسيرك.
هٓك نيج البالغة :تح :صبحي الصالح  ،الخطبة هُّْك .ِِْ،

هٔك ينظػػر :شػػرح نيػػج البالغػػة  :ابػػف ميػػثـ البح ارنػػي  .ُّٔ/ّ ،كمفتػػاح السػػعادة . ُِْ/َُ :كفػػي ظػػالؿ نيػػج البالغػػة :
ّ.ُّّ/
هٕك نيج البالغة  :تح  :صبحي الصالح  ،الكتاب هِٗك. ْْٗ ،
هٖك ينظر  :شرح نيػج البالغػة  :ابػف ميػثـ البح ارنػي  . ْْٕ/ْ ،كنخبػة الشػرحيف  . ُٓٔ/ْ :كنفحػات الكاليػة-ّْٗ/ٗ :
ّٔٗ.

هٗك نيج البالغة  :تح :صبحي الصالح  ،الكتاب هِٗك .ْْٗ ،
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ِوَ ََِِّّ ِر ََواَّ
كردت لفظة هالمسيرك دالة عمى المشي كالترحؿ كالتنقؿ لمعبرة في قكلو تعػالىَ  :و َما أَرْ َس ْل َنا مِن َق ْبل َ
ض َف َي ُ
ِين مِن َق ْبل ِِه ْم هُك  ،أم أفمـ يمشكا كيتنقمػكا
ان َعا ِق َب ُة الَّذ َ
ْف َك َ
نظرُو ْا َكي َ
ُّنوحِي ِِلَي ِْهم مِّنْ أَهْ ِل ْالقُ َرى أَ َفلَ ْم يَسِ يرُو ْا فِي األَرْ ِ
كيتنقمكا في مساكف الذيف مف قبميـ فينظركا لمعبرة كالعظة فيركا آثارىـ خاكية عمى عركشيا كبئر معطمة كانت مشربان ألىميػا
ً
فيتعظكا كيخافكا مف عقكبة اهلل كعذابوهِك.
ػارًى ٍـ ًكآثى ً
ههك ًس ٍػر فػي ًدي ً
ػارًىـ،
كردت لفظة هالمسيرك دالة عمى المشي كالتنقؿ لمعبرة في قكؿ اإلماـ هعميو السػالـك  :ى
ً
كن ىزليكا!ككهّك.
أيف ىحملكا ى
يما فى ىعمكا ى
كع ٌما ٍانتىىقميكا ،ك ى
فىانظي ٍر ف ى

أمير المؤمنيف ابنو اإلماـ الحسف هعمييما السالـك في كصيتو ىذه بعده كصايا فييا مف العبرة كاالعتبػار الشػيء
ٌ
كصى ي
الكثيػػر كمنيػػا أف يعتبػػر بالماضػػيف فيزىػػد بالػػدنيا الفانيػػة كأف يحػػذر صػػكلة الػػدىر كفحػػش المي ػالي كاأليػػاـ كتقمبيػػا كأذاىػػا كأف

عمػا
يتذكر دائمان ما أصاب األكليف قبمو ،فأمر بالسير في ديارىـ كالتنقؿ بػيف آثػارىـ ليعتبػر بمػا ح ٌػؿ بػاألمـ الماضػية  ،ك ٌأنػو ٌ
قميػػؿ سيصػػير كأحػػدىـهْك  .كفػػي كصػػيتو هعميػػو السػػالـك عبػرة لمػػف أراد أف يعتبػػر  ،فكصػػيتو لإلمػػاـ الحسػػف هعمييمػػا السػػالـك
ٌإنما كصية لمناس جميعان .
ممػػا سػبؽ أف داللػػة هالمسػيرك فػػي قػكؿ اإلمػػاـ هعميػػو السػالـك دلػػت عمػى معناىػػا الحقيقػي المعجمػػي ٌإال أف غايػػة
يتضػح ٌ

العدك ،كمنيا المسير لمعبرة كاالعتبار.
المسير قد اختمفت فمنيا المسير لمالقاة
ٌ
ش َج َع):
ح ــــ الشجاعة َ ( :
َّ
ً
ههالشػجاعةي :ش ٌػدة القم ً
ػجعاف
جاء فػي الصػحاح
ػكـ يش ه
ػب عنػد البػأس  ...كقػكـ ًش ٍػج ىعةه ك يش ٍػج ىع ه
اف ...،كرجػ هؿ ىشػجيعه كق ه
اعةهككهٓك .كفي مقاييس المغة ههال ٌشيف كالجيـ كالعػيف أصػ هؿ كاح هػد يػد لؿ عمػى جػروأة كاق و
ػداـ  ...مػف
اء ... ،كامرأة يش ىج ى
ي ى ي
ي
 ...ك يش ىج ىع ي
هٔك
ات ك ىشػ ً
ات ك ىشػ ً
يع ه
اع ه
ػجائعه ك يشػ ى
ى
ػج ى
ػاء يشػ ى
داـكك  .كمنػػو ههام ػرأةي يشػ ى
ػجاعةه ك ىش ػ ًجيعةه كنسػ ه
ػج ى
ػجعه
ذلػػؾ ٌ
الرج ػ يؿ ال ٌشػػجاعي كىػػك المق ػ ي
هٕك
اعةن ىم ٍف قكم قمبػو كلػـ يأبػو لمقتػاؿ كالحػرب لج أرتػو كاقدامػو فيػك ىشػ ًجيع
يش ىجاعةه كتى ىش ٌج يعكا فحممكا عمييـكك .يقاؿ ىش يج ىع ىش ىج ى

هٗك
هٖك
ػج ىع كىػػي قػػكة معنكيػػة تم ٌكػػف
بالرجػػؿ كال تكصػػؼ بػػو الم ػرأة  .كههال ٌشػػجاعةي مصػػدر ىشػ ي
ػجاع  .كقيػػؿ يشػ ى
ك يشػ ى
ػجاعه خػػاص ٌ
اإلنساف مف مقاكمة المحف كتدفعو إلى العمؿ بحزـككهَُك.

كردت لفظةهالشػجاعةك فػػي قػػكؿ اإلمػاـ هعميػػو السػػالـك دالػة عمػػى شػػدة القمػب كقكتػػو عنػػد البػأس كمكاجيػػة المحػػف كمػػف

لمػا كٌاله عمػى مصػر كىػي فػي كيفيػػة
الكصػايا التػي ٌ
كصػى بيػا أميػر المػؤمنيف هعميػو السػالـك كأمػر مالكػان األشػتر باألخػذ بيػا ٌ
هُك سكرة يكسؼ . َُٗ :
هِك ينظر :تأكيؿ مشكؿ القرآف .ُٓ/ُ :
هّك نيج البالغة  :تح :صبحي الصالح  ،الكتاب هُّك .ْٕٗ ،
هْك ينظر  :شرح نيج البالغة  :ابف ميثـ البحراني  . ٗ/ٓ ،كمفتاح السعادة ِٖ/ُٓ :
هٓك ّ ، ُّّٓ/شجع .
هٔك ّ ،ِْٕ/شجع.
هٕك أساس البالغة  ،ْٗٓ/ُ :ش ج ع .
هٖك ينظر :المصباح المنير  َّٓ/ُ :ش ج ع .
هٗك ينظر  :تاج العركس  ، ِِٓ/ُِ :شجع .

هَُك معجـ المغة العربية المعاصرة  ،ُُٕٔ/ِ :ش ج ع .

داللة ألفاظ االدتعداد للحرب والنصرة ػي نهج البالغة
ثريا حدين بريدم

أ.د.محدن حدين علي الخفاجي

ػدة كالش ً
النج ً
ػجاعةككهُك .أم عػػيف
اختيػار الجنػد كتنصػيبيـ لمم ارتػب قكل
الص ٍ
ػؽ بػ ىذكم المػركءات كاألحسػاب  ...ث ٌػـ أىػؿ ٌ
ػو:ههثـ ى
ٌ
ككليػػو
مػػف يصػػمح لقيػػادة الجنػػد مػػف كػػاف أكثػػرىـ أمانػػة فػػي العمػػؿ بػػأكامر اهلل تعػػالى كرسػػكلو الك ػريـ هصػػمى اهلل عميػػو كآلػػوك ٌ
المنتجب هعميو السالـك  ،كمف ىـ مف أىؿ الحسػب كاألسػر الصػالحة ذات الفضػائؿ كالسػكابؽ الحسػنة فػي األقػكاؿ كاألفعػاؿ

كمف ىـ مف أىؿ النجدة كالشجاعة في مكاجية الصػعاب كالمممػات  ،المعػركفيف بثبػاتيـ كق ٌػكة قمػبيـ عنػد اشػتداد القتػاؿ .نجػد
أف أميػر المػػؤمنيف حينمػا أمػػر مالكػان بػػأف يختػػار كيع ٌػيف مػػف ىػـ أصػػمح رتػبيـ عمػػى م ارتػػب فقػدـ أىػػؿ الحسػب كالبيكتػػات عمػػى
أىػػؿ النج ػػدة كالش ػػجاعة و ألف األكلكي ػػة ف ػػي االختي ػػار ألص ػػحاب الحس ػػب كالبيكت ػػات األص ػػيمة المعرف ػػة بالفض ػػائؿ كاألفع ػػاؿ

الحسنة ،فمثالن يقاؿ إف معاكية كاف سخيان ٌإال أننا نجده ضاالن مضالن فاسقان  ،ذلؾ ٌأنو مف بيت فيو مف الخسة كدناءة النسػب

ما ىك معركؼ فيك مف بني أمية كىـ أشر الناس فاإلماـ يركػز عمػى التربيػة كركحيػة الجنػدم كعقيدتػو أكثػر ممػا يركػز عمػى

جسمو كأعمالو في مكاجية العدكهِك.

كردت لفظة هشجاعك دالة عمى ثبات القمب في القتاؿ في قكؿ اإلماـ هعمػو السػالـك:ههكاٌنما ىي ٍخ يػريج ًفػي ًمثٍ ًػؿ ىىػذا ىريجػ هؿ
هْك
هّك
ً
ً
ً
.كبخ أمير المؤمنيفهعميو
أس يك ٍـكك  .شجعانكـ :جمع يشجاع كىك الثابت القمب في المقاء ٌ
م َّم ٍف أ ٍىر ى
ضاهي م ٍف يش ٍج ىعان يكـ كىذ ًكم ىب ى
رد غػػارات أىػػؿ الشػػاـ بعػػد انقضػػاء القتػػاؿ فػػي صػػفيف
المؤمنيفهعميػػو السػػالـك بعػػض النػػاس الػػذيف تثػػاقكا أك تخػػاذلكا عػػف ٌ
كالنيركاف مشي انر إلى عمٌة عدـ الخركج بنفسو لردع بعض غارات كتائب العدك عمى أطراؼ العراؽ بأنػو ال ينبغػي لػو الخػركج

ػض الخصػكمات كدفػع الظمػـ كغيػره مػف أنظمػة الدكلػة كشػؤكف المسػمميف كاإلنشػغاؿ
كترؾ أمكر الجند كالمسػمميف كالقضػاء كف ٌ
ممػػف يرضػػاه هعميػػو السػػالـك مػػف شػػجعاف أصػػحابو إلخمػػاد الفتنػػة كحػ ٌؿ النػزاع فيػػذا أمػػر ال يتطمػػب
بميػػاـ يمكػػف أف يقػػكـ بيػػا ٌ
الخركج لو بنفسو فيك هعميو السالـ ك كقطب الرحى الذم تدكر عميو األمكر  .فمكال قطبيا لى ىما تمكنت مف الدكرافهٓك.
شدة القمب كقكتو في كالـ العرب  ،قاؿ الشاعرهٔك:
ككردت لفظة هالشجاعةك دالة عمى ٌ
ب
ش ّج ُع ِني ِه ْن ُد َوقَ ْد َعِم َم ْت
الع َ
أن ال ّ
قام ْت تُ َ
ّ
جاع َة َم ْقُر ٌ
طُ
ش َ
ون ِبها َ
َ
(ص َر َخ):
خ ــــ استصرخ َ :
ههالص ً
ص ىػراخان إذا اسػػتغاث
جػاء فػػي تيػذيب المغػػة
الم ًغيػ ي
الم ٍسػػتى ًغ ي
صػ ىػرىخ ف ه
ػالف ىي ٍ
الم ٍ
ٌ
صػ يػريخ ي
ػث  ،يقػاؿ ى
ص ًػرخ ي
يث ....ك ي
ػاريخ ي
هٕك
ػث أيضان...ك ً
ػرختيوي أم
الم ًغيػ ي
االسػػتً ىغاثىةيكك  .كيقاؿههاستصػػرىخنًي فاصػ ٍ
صػ ىػر ي
اخ ٍ
االست ٍ
ٍ
الم ٍستى ٍ
فقػػاؿ كا ىغكثىػػاهي ىكا ي
صػ ًػريخ :ي
صػ ٍػر ىختىاهي ...ك ي
هٖك
القكـ كتىص ىار يخكا ،كاستصريخكا :استى ىغاثيكاككهُك.
يخ
الصر ي
ي
اغثتيو  ... ،ك ٌ
صكت المستصريخكك  .كههاصطرىخ ي

هُك نيج البالغة  :تح :صبحي الصالح  ،الكتاب هّٓك ِٓٓ .
هِك ينظر :شرح نيج البالغة ،ابف ميثـ البحراني .ُُٔ/ٓ ،كمفتػاح السػعادة . ّْٕ/ُٓ :كمنيػاج الب ارعػة :المحقػؽ حبيػب
اهلل الخكئي. ُِٖ/َِ ،

هّك نيج البالغة  :تح :صبحي الصالح  ،الخطبة هُُٗك. ُِِ ،
هْك ينظر :منياج البراعة :المحقؽ حبيب اهلل الخكئي .ِٗ/ٖ ،
هٓك ينظر :المصدر السابؽ نفسو  .كنفحات الكالية . ُُٓ/ٓ:
هٔك العقد الفريد .ُِٔ/ُ :
هٕك ٕ ،ّٔ/هصرخك .

هٖك الصحاح ،ِْٔ/ُ :صرخ .كتاج العركس ، ِِٗ/ٕ :هصرخك.
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كردت لفظة هاستصرخك دالة عمػى اإلغاثػة كالنصػرة فػي قكلػو تعػالىَ  :موا أَ َنوا ِبمُصْ ِور ُِ ُك ْم َو َموا أَنو ُب ْم ِبمُصْ ِورُِيَّ ِِ ِّنوي
هِك
وور ُُ ُ ككهّك .يستصػػرخو أم
ص َ
ُون مِوون َقبْوو ُل  . كقكلػػو تعػػالىَ (( :فووذِ َذا الَّووذِْ اسْ َبن َ
َك َفوورْ ُ ِب َمووا أَ ْك َ
وور ُ ِبوو ْاألَ ِ
وور ْك ُبم ِ
مْس َيسْ َبصْ ِ

يستغيثوهْك.

ههأمػا ًدي هػف ىي ٍج ىم ىع يك ٍػـ  ،كال
ككردت لفظة همستصرخانك في قكؿ اإلماـ هعميػو السػالـك دالػة عمػى المستنصػر كالمسػتعيف :ى
ميػػة تى ٍح ًم ىشػ يكـو أقػ ً
كف لًػػي قىػكالنككهٓك .المستصػػرخ مػػأخكذة مػػف الصػراخ كىػػك الصػػياح كطمػػب
ىح ٌ
صػػرخان ...فػػال تى ٍسػ ىػم يع ى
ػكـ فػ ٍػي يك ٍـ يم ٍستى ٍ
ٍ
ي
هٔك
مكبخان أصحابو عدـ االستجابة لو كسماع قكلو كطاعة أمره فقد ناداىـ لإلعانة عمػى
العكف  .استنكر اإلماـ هعميو السالـك ٌ
حميػة تحش ٌػميـ لنصػرة
إصالحيـ كلكػف مػا يصػنع بيػـ كىػـ الػداء نفسػو فكيػؼ يػداكم الػداء بالػداء كىػؿ أصػعب مػف ذلػؾ فػال ٌ
ديػػف اهلل كشػرائعو  ،فكػ ٌػؿ ىميػػـ مصػػمحتيـ كمنفعػػتيـ الشخصػػية فيػػذا االستصػراخ ال لنفسػػو كاٌنمػػا ألنفسػػيـ إلصػػالح حػػاليـ ،
كىدايتيـ لطريؽ الرشاد كلكف ال حياة لمف تنادمهٕك.

كممػػا سػػبؽ يتضػػح أف لفظػػة هاالستص ػراخك فػػي قػػكؿ اإلماـهعميػػو السػػالـك دلػػت عمػػى اإلعانػػة عمػػى مصػػارعة الجي ػؿ
ٌ
كالضاللة  ،فالداللة ىنا مجازية ال حقيقية .

كردت المفظة دالة عمى اإلعانة كاالستغاثة كالنصرة في كالـ العرب  ،قاؿ بشر بف أبي خازـهٖك:
ِ
س ُمو إلى األق َْر ِ
ص ِر ِخي( )9ال ّن َجاد ُم ِ
ان َغ ْي َر ُم َقمِّم
ناز ٍل
َي ْ
ستَ ْ
م ْن ك ّل ُم ْ
د ــ تظاهر :
هَُك
وورا َِ ُك ْمهُُك .أم :عػػاكنكاككهُِك .كههالظٌ ٍيػ يػر
ػاكينكاكك َ  .و َظوووا َهرُوا َعلَوووى ِِ ُْو َ
يقػػاؿ  :ههتىظىػػا ىى ىر القػ ي
ػكـ  :إذا تى ىعػ ى
هُّك
ً
ػاننًي  ... ،كتظػاىركا عميػو
ػرت عميػو اعنتيػو  ،كظي ىػر عمى َّ
ػي أع ى
كف كالجمع ظييراءكك  .تقكؿ ظي ي
الع ي
الع ي
كف ،كالظ ٍيرة كالظٌ ًيير ى
ى
هُْك
تعاكنكا كظاىر بعضيـ عمى بعض أعانو .
هُك المحكـ كالمحيط األعظـ . ٕٓ/ٓ :
هِك سكرة إبراىيـ .ِِ :
هّك سكرة القصص . ُٖ :
هْك تفسير البغكم .ُٖٗ/ٔ :

هٓك نيج البالغة  :تح :صبحي الصالح  ،الخطبة هّٗك. ِٖ ،
هٔك ينظر :منياج البراعة  :المحقؽ حبيب اهلل الخكئي  .َُْ/ْ ،كفي ظالؿ نيج البالغة .ُْٕ/ُ:
هٕك ينظر  :المصدر نفسو . ُّْ/ْ :كفي ظالؿ نيج البالغة. ْْٕ-ّْٕ/ُ :
هٖك ديكانو  ،ُّْ :تح مجيد طرد .

هٗك كفي ركاية اخرل  :مف ك ٌؿ ممتد النجاد  ،ديكاف بشر بف ابي خازـ  :تح :عزة حسيف .
هَُك جميرة المغة  ،ْٕٔ/ِ :هظيرك.
هُُك سكرة البقرة . ٗ :
هُِك ينظر  :معاني القراف لمزجاج  .ُٖٓ/ٓ :كتيذيب المغة  ،ُّٓ/ٔ :هظيرك.
هُّك المخصص ،ِّٕ/ّ :التعاكف .

هُْك المحكـ كالمحيط األعظـ،ِٖٗ/ْ :الظير.كتاج العركس ْٖٗ/ُِ :ظير .كالمعجـ الكسيط  ،ٕٖٓ/ِ :هظيرك .

داللة ألفاظ االدتعداد للحرب والنصرة ػي نهج البالغة
ثريا حدين بريدم

أ.د.محدن حدين علي الخفاجي

كردت لفظة هتظاىرك دالة عمى عدة معاف في قكؿ اإلماـ هعميو السالـك :
ُ-التعاكف كاالجتماع.
ِ-الغمبة كاالنتصار.

ّ-اإلبانة كااليضاح بعد الخفاء.
ْ-العمٌك كالرفعة كالشرؼ.

 -1التعاون واالجتماع :

هُك

ُون َعلَوووي ِْهم ِبوووااِ ْْ ِم َو ْال ُ و ْوود َوان. 
كردت لفظػػة هتظػػاىرك دالػػة عمػػى التعػػاكف كاالجتمػػاع فػػي قكلػػو تعػػالىَ  :ب َظوووا َهر َ
تظاىركف  :تتعاكنكفهِك .كقكلو تعالى َ ولَ ْم ُي َظا ِهرُو ْا َعلَ ْي ُك ْم أَ َحداهّك  .أم كلـ يعاكنكا عميكـ أحدان مف الكفارهْك.

كردت لفظػػة هتظػػاىرك دالػػة عمػػى التعػػاكف كاالجتمػػاع فػػي قػػكؿ اإلمػػاـ هعميػػو السػػالـك  :ههك ً
ب
اهلل لىػ ٍػك تى ى
ػاى ىر ٍ
ظػ ى
العػ ىػر ي
ت ى
ى
ت ىع ٍنيىامالحرب كك هٓك  .تظاىرت :تعاكنػت كاجتمعػتهٔك  .أقسػـ اإلمػاـ هعميػو السػالـك عمػى شػجاعتو فمػك
عمىى ًقتىالًي لى ٌما ىكلٌٍي ي

فمك اجتمعت العرب كمٌيا عمى قتالو هعميو السالـك كتعاكنكا عمى ذلؾ ال يأبو لمقتاؿ فالشجاع جػرمء ال يبػالي لمحيػاة كال يف ٌػر
ػالحؽ مػع عمػي هعميػػو
مػف كثػرتيـ بػؿ ىػػك مسػتعد لمكاجيتيػا ،كاالقتصػػاص منيػا لػك سػػمحت لػو الظػركؼ مػػف الع ٌػدة كغيرىػا فػ ٌ
السالـك يدكر حيثما دارهٕك.

ككردت في كالـ العرب دالة عمى التعاكف كاالجتماع ،قاؿ النابغة الجعدمهٖك :
عمَي وقَا َل العر ِ
فأه َج ار
اه ُروا
الدار َحتّى تَ َ
ت َ
نه ْم ْ
أهل ّ
ظ َ
أم َه ْم ُ
يم ُ
ُْ ُ
َ ّ َ
وْ
 -2الغمبة واالنتصار:

ؼ ىكًاف ىي ٍ
ظيى يركا ىعمىٍي يك ٍـ الى ىي ٍرقييبػكٍا ًفػي يك ٍـ إًالو ىكالى
كردت لفظة هتظاىرك دالة عمى الغمبة كاالنتصار في قكلو تعالى   :ىك ٍي ى
ًذ َّمةنهٗك  .يظيركا عميكـ  ،يغمبككـهَُك.

هُك سكرة البقرة .ٖٓ :
هِك معاني القرآف لمزجاج .ُٔٔ/ُ :
هّك سكرة التكبة. ْ :
هْك تفسير الجالليف .َِْ/ُ :

هٓك نيج البالغة  :تح  :صبحي الصالح  ،الكتاب هْٓك.ّّٓ ،
هٔك ينظر :لساف العرب  ،َْٗ/ْ :ه ضفرك  .كشرح نيج البالغة :عباس المكسكم . ُْٕ/ْ ،
هٕك ينظر  :المصدر نفسو  .ْٕٖ/ْ :كفي ظالؿ نيج البالغة . ِّٖ/ٓ :كنفحات الكالية .ُْٔ/َُ :
هٖك ديكانو. ٕٓ :
هٗك سكرة التكبة ٖ :

الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف . ُٕ/ٔ :
هَُك ينظر ٌ :
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دنا
كردت لفظة هتظاىرك دالة عمى الغمبػة فػي قػكؿ اإلماـهعميػو الس
ػالـك:ههإف أ ٍ
كس ِّػد ى
ٍ
ظيى ٍرتىىنػا ىعمىػى ع يػد ٌكنا فجٌن ىبنػا ى
الب ٍغػي ى
ً ً هُك
ً
ً
ػدكنا :جعمتن ػػا ىن ٍغمً ػ ىػبييـهِك  .س ػػأؿ
ػؽ ،كا ٍف أ ٍ
لمح ػ ٌ
عمين ػػا فى ٍأرًزٍقىن ػػا ال ٌش ػ ى
ظيى ػ ٍػرتيييـ ى
ػيادةى كاعص ػ ٍػمىنا م ػ ىػف الفتٍىن ػػةكك  .اظيرتن ػػا عم ػػى ع ػ ٌ
يجنػػبيـ الظمػػـ كالعػػدكاف إف نصػػرىـ كغمبػكا معاكيػػة كأصػػحابو  ،فػػال يأخػػذ االنتقػػاـ
اإلماـهعميػػو السػػالـك اهلل تعػػالى كدعػػاه بػػأف ٌ
ػدكه أف ػػرط
ل ػػنفس فيك ػػكف ى ػػك الي ػػدؼ كاٌنم ػػا يك ػػكف الي ػػدؼ كالغاي ػػة خالص ػػة هلل  ،ال ألم ػػر شخص ػػي أك دني ػ ٌ
ػكم .فم ػػف ظف ػػر بع ػ ٌ

إف كانت الغمبة لمعدك مف فتنة الغبف كالقيرهّك.
بالعدكاف .كسألو أيضان الشيادة ٍ

 -3اإلبانة أو اإليضاح بعد الخفاء:

ِش َما َظ َه َر ِم ْن َها َو َما َب َط َنهْك.
ظيىرك دالة عمى اإلبانة كالكضكح في قكلو تعالىَ  :وََّ َب ْق َربُو ْا ْال َف َواح َ
كردت لفظة ه ى
كردت لفظػػة هأظيػػرك دالػػة عمػػى اإلبانػػة كالكضػػكح فػػي قػػكؿ اإلمػػاـ هعميػػو الس ػػالـك فػػي صػػفة النبػػي هص ػمٌى اهلل عميػػو
ً
كآلػػوكههأ ٍ ً ً
الم ٍجييكلى ػةىككهٓك .تحتػػكم ىػػذه الخطبػػة عمػػى ممػػادح النبػػي هصػػمى اهلل عميػػو كآلػػوك كخصػػالو الكريمػػة
ظيى ىر بػػو ال ٌشػ ىػرائ ىع ى
كمنيا ٌأنوهصمى اهلل عميو كآلوك أظير اهلل بو كب ٌػيف الشػرائع النبكيػة لمنػاس بعػد مػا كانػت مجيكلػة قبمػو كىػي األحكػاـ الشػرعية

كتبينػت بعػد كجػكده بعػد أف عرفيػا كس ٌػنيا بػيف النػاس كألػػزميـ
حرفيػا الكينػة كأىػؿ الكتػاب فعرفػت ٌ
فػي التػكراة كاإلنجيػؿ بعػدما ٌ
بأخذىاهٔك.
 -4العمّو والرفعة:

ِيون ْال َحو ِّ
كردت لفظة هأظيرك دالة عمى العمٌك كالرفعة كالشرؼ في قكلو تعالى :ه َُو الَّوذِْ أَرْ َسو َل َرسُوولَ ُ ِب ْالهُودَ ى َود ِ
ين ُكلِّووو ِ هٕك .فق ػػد أعم ػػى اهلل تع ػػالى اإلس ػػالـ كشػ ػرفو عم ػػى ال ػػديف كمٌ ػػو كمنح ػػو المنزل ػػة الرفيع ػػة كل ػػك كػ ػره
لِي ُْظ ِهو َ
وور ُ َعلَوووى الووو ِّد ِ
الكافركفهٖك.

ككردت لفظة هأظيرك دالة عمى العمٌك كالرفعة كالشرؼ في قكؿ اإلماـ هعميو السالـكفي االسالـ:ههكىك ًديف ً
اهلل الٌ ًػذم
ى يى ي
هٗك
كشرفو عمى الديف كمٌو كلك كره المشرككفهَُك.
أىظيى ىرهيكك .أم ىك ديف اهلل الذم أعاله ٌ
(:ع ّد) :
ذ ــــ االستعداد َ

هُك نيج البالغة  :تح  :صبحي الصالح  ،الخطبة هُُٕك . َّٗ ،
هِك شرح نيج البالغة  :عباس المكسكم . ُُُ/ّ ،

هّك ينظػػر :شػػرح نيػػج البالغػػة  :ابػػف ميػػثـ البح ارنػػي. ِّٗ-ِّٖ/ّ ،كنيػػج البالغػػة :محمػػد الحسػػيني الشػػيرازم.ّّّ/ّ ،
كشرح نيج البالغة  :عباس المكسكم. ُُّ/ّ ،
هْك سكرة األنعاـ .ُُٓ:

هٓك نيج البالغة  :تح :صبحي الصالح  ،الخطبة هُُٔك. ِٖٔ ،
هٔك ينظر :منياج البراعة  ،المحقؽ حبيب اهلل الخكئي  . ّْٖ/ٗ ،كفي ظالؿ نيج البالغة .ّّٖ/ّ:
هٕك سكرة الفتح .ِٖ :
هٖك ينظر  :الكشاؼ لمزمخشرم . ّْٔ/ْ :
هٗك نيج البالغة :تح  :صبحي الصالح  ،الخطبة هُْٔك . ِٓٓ ،
هَُك ينظر :نخبة الشرحيف . ٖٓٔ/ِ ،
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ػداد الػذم ىػك تييئػة
يف كالدا يؿ أص هؿ
كرد في مقاييس المغة
صحيح ك ه
الع ٌد كىك اإلحصػاء ،كاإلع ي
ه
ههالع ي
احد ال يخمك مف ى
ى
ك
ُ
ه
ت لىػػوكك  .كههاشػػتقاؽ أعػ َّػد ًمػ ٍػف عػ و
ألنييػ ٍػـ
إعػ ىػدادان .كاسػ ٍ
ػيف كدالػػيف ٌ
ػيء أعػ َّػدهي ٍ
ػيء كتى ىعػ ٌػد ٍد ي
ػتعدد ي
الشػػيء ...يقػػاؿ أعػ ي
ت الشػ ى
ػدت الشػ ى

هِك
ػداد الشػػيء ،اعتػػداده كاسػػتعداده ،كتعػ ٌػدده إحضػػارهككهّك .كههاالسػػتعداد لأمػػر:
أعػ ىػد ٍدىناه فيظيػػركف الػػداليفكك  .كههإعػ ي
يقكلػػكف ٍ
هٔك
هٓك
هْك
عدتو تييأ لو كاستعدكك .
كجيزهيكك .
ههأعد
التييؤ لوكك  .يقاؿ :
كههأعد لأمر ٌ
ٌ
ى
ى
الشيء ىيأىهي
ى
هٕك
هأعدك دالة عمى التحضير كالتييؤ في قكلو تعػالىَ :وأَعِ دُّو ْا لَهُم َما اسْ و َب َط ْ ُبم مون قُووَّ  . كأعػدك ليػـ :
كردت لفظة ٌ

ىيئكاهٖك .كقكلو تعالى َ  :ولَ ْو أَ َرا ُدو ْا ْال ُُرُو َج ألَ َعدُّو ْا لَ ُ ُع َّد هٗك  .ألعدكا لو  ،أم :الستعدكا لو كتييئكاهَُك.
ىىبتىيػػا ك ً
ً ً ً ً
أع ػ لدكا لىيىػػا
ككردت لفظػػة هأعػ ٌػدك دالػػة عمػػى التحضػػير كالتييػػؤ فػػي قػػكؿ اإلمػػاـ هعميػػو السػػالـك:ههفىخ يذكا ل ٍم ىحػ ٍػرب أ ى ى ى
هُُك
عدتيا مف السالح كا الت كنحكىماهُِك .
يع ٌدتىياكك أم  :فييئكا ليا ٌ

هُّك
العدة
اعدكا لىون ملممكت نع ٌدتىويكك  .أم كىيئكا لممكت ٌ
ككردت أيضان في قكلو هعميو السالـك دالة عمى المعنى نفسو:ههك ٌ
مف التقكل كالعمؿ الصالحهُْك  .كىنا كناية عػف ع ٌػدة ا خػرة التػي ىػي التقػكل كالعمػؿ الصػالح ،كمػا أف ع ٌػدة المقاتػؿ ا الت

الع ٌدة سكاء كانت مادية أـ معنكية .
كالسالح كنحكىما مف األشياء المادية .فمعنى االستعداد ىك اتخاذ ي
ههإف استً ٍع ىد ًادم لً ىح ٍر ًب
كردت لفظة هاالستعدادك دالة عمى التييؤ كالتحضير لأمر في قكؿ اإلماـ هعميو السالـك ٌ :
أ ً
ىىؿ َّ
ؽ لً ٍم ىش ًاـككهُٓك .االستعداد  :التييؤ كالتحضيرهُٔك .كقػاؿ هعميػو السػالـك فػي الخطبػة ذاتيػاههكال
إغ ىال ه
ند يىـ ٍ
الش ًاـ ىك ىج ًر هير ًع ى

هعدك.
هُك ٌْ ،ِٗ/

هِك تيذيب المغة  ُُٓ/ِ :هعتدك.

هالع لدك .
هّك المحكـ كالمحيط األعظـ  ُٖ/ُ :ى
هْك لساف العرب  ،ِْٖ/ّ :عدد .
هٓك المعجـ الكسيط  ،ٖٕٓ/ِ :أعد .
هٔك معجـ المغة العربية المعاصرة  ،ُّْٔ/ِ :هع د د ك.
هٕك سكرة األنفاؿ .ٔ :

هٖك ينظر :تفسير أبي السعكد. ِّ/ْ ،كالتحرير كالتنكير. ٓٓ/َُ :
هٗك سكرة التكبة .ْٔ :
هَُك ينظر  :تفسير أبي السعكد . َٕ/ْ ،
هُُك نيج البالغة :تح :صبحي الصالح ،الخطبةهِٔك.َٔ،

هُِك ينظ ػػر :ش ػػرح ني ػػج البالغ ػػة :اب ػػف مي ػػثـ البح ارن ػػي.ِٕ/ِ،كنخب ػػة الش ػػرحيف .ُِٕ/ُ:كني ػػج البالغ ػػة :محم ػػد الحس ػػيني
الشيرازم.ُٔ/ُ،
هُّك نيج البالغة  :تح :صبحي الصالح ،الكتابهِٕك .ْٖٔ،
هُْك ينظر :شرح نيج البالغة :ابف ميثـ البحراني .ْْٔ/ْ،كنخبة الشرحيف . َُْٓ/ْ:
هُٓك نيج البالغة  :تح :صبحي الصالح  ،الخطبة هّْك. ٖٓ ،
هُٔك ينظر  :شرح نيج البالغة  :ابف ميثـ البحراني.ُُُ/ِ ،
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اإلعدادككهُك  .كقكلو هعميو السالـك في ىذه الخطبة غير متناقض فيك ال يريد االستعداد بيػذا الكقػت بنفسػو كالجيػر
أى ٍك ىرهي لى يك ٍـ
ى
إف أرادكه فيتييئػكا لمحػرب كالقتػاؿ فيغمػؽ بػذلؾ
بو كي ال يصؿ خبر االستعداد لمحػرب إلػى الشػاـ فػال يجنحػكا بعػد ذلػؾ لمسػمـ ٍ
باب الخير عمييـ إف أرادكه ،كأما عدـ كرىو هعميو السالـك اإلعداد ألصحابو فيذا يككف س انر  ،كذلؾ ال بد لمجيش أف يكػكف

العدة البد أف يككف عمى أىبة االستعدادهِك.
مستعدان دائمان كأبدان ألم طارئ قد يط أر عمى البالد أك خارجيا فالجيش كعسكره ك ٌ
االستعدادهِك.
العدة كاألىبة لمحرب سكاء كانت مادية أـ معنكية .
كمما سبؽ يبدك أف االستعداد أخذ ٌ
ككردت لفظة هأعدك دالة عمى التييؤ كالتحضير في كالـ العرب ،قاؿ الكميتهّك:
ِ ِ
ِ
ِ
الم ْحتَال
أ َن ُ
أع َّد َعتَ َ
ادهُ
َفم ُك ّل َذلك قَ ْد َ
ف ال َك ِرْيم َوح ْيمَ ُة ُ
ر ــــ اإلغاثة (:غوث) :

جاء في تيذيب المغة ههالغكث :اسـ ،يقاؿ :غاثو يغكثو غكثان كىك األصؿ ،كأغاثػو يي ىغيثػو إغاثػو فأميػت األصػؿ مػف
اث ... ،كلـ ي ً
ػأت فػي األصػكات
ىذا كاستعمؿ أغاثة يغيثو إغاثةككهْك .
الغك ي
الغ ٍك ي
كههغ ٌك ى
ثك ى
الرج يؿ قاؿ  :كا غكثاه ،كاالسـ ى
ى
ث ٌ
ٍ
بالضػػـ مثػ ىػؿ البكػػاء كالػ يػدعاء ،كبالكسػػر مثػػؿ النًػػداء ا ً
لصػػياحككهٓك .ههيقػػاؿ :اسػػتغاثني
األصػكات شػػيء بػػالفتح غيػره كاٌن ىمػػا يػػأتي
ٌ
ي
العػػكف عمػػى الفكػػاؾ مػػف
ػالف ى
فػ ه
كم يغكثىػةن  ...قػػالكا االسػػتغاثة طمػػب الغػػكث :كىػػك التخمػػيص مػػف الشػ ٌػدة كالنقمػػة ،ك ى
فأغثٍتىػػوي إغاثػةن ى
ضػ ًػرب فػػالف  ،فتغػػكث..
الرج ػ يؿ قػػاؿ  :كاغكثػػاه  ،يقػػاؿ  :ي
الشػػدائد  .يقػػاؿ  :أغػػاثيـ اهلل برحمتػػو كشػػؼ شػ ٌػدتيـ .... ،كغػ ٌػكث ٌ
كاسػػتغاث الرجػػؿ استنص ػره كاسػػتعاف بػػو ...كاالسػػتغاثة طمػػب الغػػكث ...كالمغكثػػة المعكنػػة كالنص ػرةككهٔك .كاإلغاثػػة :اإلعانػػة

كالنصرة كتقديـ المساعدةهٕك .يقاؿ :أغاثة اهلل  :أجاب دعاءه كأعانة كنصرههٖك .كاالستغاثة في النحك  :ىي نداء مػف يخمٌػص

شدةهٗك.
يخمٌص مف ٌ

كردت لفظة هأغاثةك دالة عمػى اإلعانػة كالنصػرة فػي قكلػو تعػالىْ ِِ :ذ َبسْ و َبِ ُ
ال لَ ُكو ْمهَُك .أم:
ون َر َّب ُكو ْم َفاسْ و َب ََ َ
ِيْ َ
تطمبكف اإلغاثة كالنصرة فنصركـ اهلل يكـ بدر بألؼ مف المالئكة مردفيفهُُك .كقكلو تعالى َ فاسْ َبَِ ا َْ ُ الَّذِْ مِن كِ ي َ ِب ِ َعلَوى
الَّذِْ ِمنْ َعدُوِّ ِ هُك.

هُك نيج البالغة  :تح  :صبحي الصالح  ،الخطية هّْك.ٖٓ ،
هِك ينظر :نخبة الشرحيف . ُْٕ/ُ ،
هّك ديكانو. ّٕٖ :

هْك ُ ، ِْٗ/غ ك ث.
هٓك الصحاح  ، ِٖٗ/ُ :غيث.
هٔك المعجـ الكسيط ،ٔٔٓ/ِ :هغكثك.

هٕك ينظر :معجـ المغة العربية المعاصرة  ،ُْٖٔ/ِ :غ ك ث.
هٖك المصدر نفسو  ، ُْٔٓ/ِ :غ م ث .
هٗك ينظػػر  :كتػػاب سػػيبكيو  . ُِٓ/ِ ،كالمقتضػػب  .ِْٓ/ْ :كتكضػػيح المقاصػػد كالمسػػالؾ بشػػرح ألفيػػة ابػػف مالػػؾ/ّ :
َُُ .كأكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ . ُْ/ْ :
هَُك سكرة األنفاؿ . ٗ :

هُُك ينظر :تفسير بحر العمكـ لمسمرقندم  . َُ/ِ ،كمفاتيح الغيب . ْٓٗ/ُٓ :
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ككردت لفظة هأغاثةك في قكؿ اإلماـ هعميو السالـك دالة عمػى اإلعانػة كالنصػرة :ههأقيػكـ ًف ٍػي يكـ مستىص ًػرخان ،كأىين ً
ػادي يكـ
ي ٍ يٍ ٍ
الصكت مستصرخ بوهّك .ذكر اإلماـهعميو السالـك حالػو مػع قكمػو حينمػا دعػاىـ لمخػركج إلػى النعمػاف
يمتى ىغكثانككهِك .الغكث :
ي
بف بشير  ،كنصرة مالؾ بػف كعػب عاممػو عمػى عػيف التمػر ،فمػـ يخػرج إال نفػر قميػؿ ،نحػك ثالثمئػة لنصػرة ديػف اهلل فتثػاقمكا ،

فػ ٌذميـ هعميػػو السػػالـك مسػػتنك انر مػػكقفيـ كػػأنيـ صػ ٌػـ ال يسػػمعكف لػػو قػكالن حػػيف يستنصػػرىـ كال يجيبػػكف لػػو دعػػكة حينمػػا ينػػادييـ
متغكث ػان إلعانػػة أخػػييـ مالػػؾ بػػف كعػػب كردع العػػدكاف  ،فػػال يػػدرككف مػػا عكاقػػب تخػػاذليـ كت ػكاكميـ فػػال ينفػػع حينئػػذ ثػػأر كال

نصرةهْك.

ػت َّ
ػاس ىعمىػػى
كردت لفظػػة هإغاثػػةك دالػػة عمػػى اإلعانػػة كالنصػرة أيضػان فػػي قػػكؿ اإلمػػاـ هعميػػو السػ
ػت حثثػ ي
ػالـك:ههكقى ٍد يك ٍنػ ي
النػ ى
ى
ً ًً
ً
الكٍق ىع ًةككهٓك .أم :ككنت قد حثثت الناس دائمان عمػى نصػرتو كالجيػاد معػو قبػؿ القتػاؿ كقتمػو همحمػد
لحاقو ك ى
أم ٍرتييي ٍـ بغىياثو قىٍب ىؿ ى

جبناهٔك .يتضح ممػا سػبؽ أف لفظةهإغاثػةك كردت فػي قػكؿ
بف أبي بكركفتثاقمكا بالحجج الكاذبة كاألباطيؿ لمقعكد عف الحرب ن
اإلماـهعميو السالـك دالة عمى معناىا الحقيقي المعجمي.

ككردت لفظة هإغاثةك دالة عمى االعانة كالنصرة في كالـ العرب  :قاؿ الفرزدؽهٕك:
وقَالُوا لِع ّباد ِ
الس َم َوا ِب َل
أغثَْنا َوقَ ْد َأروا
شآ ِبيب َم ْو ٍت َي ْقطُُر ُّ
َ
َ
س):
ر
(م
اس:
ر
م
ز ـــــ
ََ َ
و هٖك
و
كم ىر و
ههفالف ذك مر و
اس :ذك مر و
س :ذك ىجمىد
اس
شديدكك  .كأيضان
ه
مر ه
كرد في مقاييس المغةههرج هؿ ىم ًر هس ذك ىجمىد كفح هؿ ٌ
اس ى
هٗك
ً
ً
كجمىػد كقػكة ،كىػك ذك ًمػر و
اس
ػارس معنػاه ش ٌػدة ى
كقيٌكة .كممارسة لأمكر ،كتمارسكا في الحػرب تضػاربكاكك  .كههم ىػر ه
اس مصػدر م ى
في مك ً
ً
األمكرككهَُك.
اجية
ي
ً
ً
ػكىـ !
أب
ػالـك:هههلل
س
ال
ػو
ي
اإلماـهعم
ػكؿ
ق
ػي
ف
ػا
ي
كمعالجت
ػكر
م
األ
ػة
س
ممار
ػي
ف
ػد
م
الج
ك
ػكة
ق
ال
ػى
م
ع
ػة
ل
دا
اسك
ر
ػ
م
ه
لفظة
كردت
ىى
ي ي
هُُك
أح هد ًم ٍنييـ أش لد لىيىا هلمحربك ًم ىراسان ،ىكأى ٍق ىد يـ ًف ٍييىا ىمقىامان ًمِّنيو!كك .
ىك ىى ٍؿ ٍ
هُك سكرة القصص.ُٓ :
هِك نيج البالغة  :تح :صبحي الصالح  ،الخطبة هّٗك . ِٖ ،

هّك ينظر :لساف العرب ،ُْٕ/ِ :هغكثك .كشرح نيج البالغة  :ابف ميثـ البحراني  .ََُ/ِ ،منياج البراعة ْ. َُْ/
هْك ينظػ ػػر :المصػ ػػدر نفسػ ػػو  . َُُ/ِ ،كمنيػ ػػاج الب ارعػ ػػة  :المحقػ ػػؽ حبيػ ػػب اهلل الخػ ػػكئي  . ُّْ/ْ ،كنخبػ ػػة الشػ ػػرحيف:
ُ.ِٖٓ/
هٓك نيج البالغة  :تح :صبحي الصالح  ،الكتاب هّٓك. َِٔ ،

هٔك ينظر :في ظالؿ نيج البالغة . ِٔٗ/ٓ :كنيج البالغة :محمد الحسيني الشيرازم . ّْٓ/ْ،
هٕك ديكانو  :تح  :عمي فاعكر. َٕٓ ،
هْك ٓ ، َُّ/مرس .
هٗك أساس البالغة  ،َِٓ/ِ :ـ ر س .
هَُك معجـ المغة العربية المعاصرة  ، َِٕٖ/ّ :ـ ر س .

هُُك نيج البالغة  :تح  :صبحي الصالح  ،الخطبة هِٕك .ّٔ ،
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لكنػػو غيػ يػر عػػارؼ شػػيء عػػف الحػػرب
ٌ
رد اإلماـهعميػػو السػػالـكعمى قػػكؿ قػػريش – بػػأف ابػػف أبػػي طالػػب رج ػ هؿ يشػػجاعه ٌ
كممارستيا – مستفيمان بإنكاره عمييـ بقكلو :كىؿ أحد منيـ أجمد كأقكل كأشػد عالجػان لمحػرب منػو هعميػو السػالـك كأثبػت مقامػان

كنبو عمى صدقو هعميو السالـك بمقامو فييا كعمره الشريؼ ال يتجاكز العشريف حتى بمكغو الستيف كنيفانهُك.
فييا كممارسةو! ٌ
كنيفانهُك.

يتضح ٌمما سبؽ أف لفظة همراسك دلت عمى معناىا المعجمي في قكؿ اإلماـ هعميو السالـك.
ككردت لفظة همراسك دالة عمى الشدة كالممارسة في كالـ العرب ،قاؿ جريرهِك:
الر َغ ِ
أَ ْك َل ِ
ِ
الق ِ
بالص ِ
ير
ف
ط َر ْت
ِّ
الح ْر ِب إذ َخ َ
باب َوأ َْد َم َّ
اس َ
س َب َّن م َر َ
َال تَ ْح َ
س -نجدة َ ( :ن ُج َد) :
يد ،كجمع ىن ًج ود ٍأن ىج واد  ...كجمع
الرج يؿ
ههالنجدةي ال ٌشجاعةي  .تقكؿ منو ىن يج ىد َّ
كن ًج ه
كرد في معاجـ العربية ٌ
بالضـ فيك ىن ًج يد ى
ٌ
هّك
كنجػ ػ ىػداء كرج ػ ػ هؿ ذك نجػ ػ و
ػدة ،أم ذك بػ ػ و
ت فالن ػ ػان فأنجػ ػ ىػدنًي ،أم اسػ ػػتغثتيو
ػأس ...كأنجدتيػ ػػوي أعنتيػ ػػويكك  .كههاسػ ػػتىٍن ىج ٍد ي
نجيػ ػػد ين يجػ ػ هػد ي ى ي
هْك
ههالنكف كالجػػيـ كالػػدا يؿ أصػ هؿ كاحػ هػد يػػد لؿ عمػػى امػ و
ً
ػتالء كقػػكوة كاشػراؼ .منػػو َّ
الرجػػؿ الشػػجاعيككهٓك .كأنجػ ىػد
فأغػػاثىنيكك  .ف ػ ٌ ي
الن ًجػ يػدٌ :
ي

كنصرههٔك.
أعانو
فالنان أغاثىو ك ى
ى
اس ٍيتيو هالنبي صمى اهلل عميو كآلػوك
كردت لفظة هالنجدةك دالة عمى الشجاعة في قكؿ اإلماـ هعميو
السالـك:ههكلىقى ٍد ىك ى
ى
هٕك
ً ً
ً ً ً
النجدةيَّ :
الشجاعةيهٖك ٌ .بيف اإلماـ هعميو السالـك
األب ى
طا يؿ ...ىن ٍج ىدةن أى ٍك ىرىمنًي اهللي بًيىاكك ٌ .
ص ًفييىا ٍ
الم ىكاط ًف الٌتي تىٍن يك ي
بىن ٍفسي في ى
ألنػو إمػػاـ معصػكـ لػػـ يرتكػب إثمػان قىػػط .ال كبيػ انر كال صػغي انر كلقػػد شػيد عمػػى
السػالـك فضػيمتو كلػػزكـ األخػذ بقكلػو كأمػره كنييػو ٌ
ذلؾ أصحاب رسكؿ اهلل هصػمى اهلل عميػو كآلػو كسػمـك المسػتحفظكف الػذيف حفظػكا الشػريعة كالس ٌػنة ،أعمميػـ النبػي هصػمى اهلل
عميو كآلوك أكبمشاىدة أفعالو كأقكالو .دافع عف اإلسػالـ كالشػريعة كاألحكػاـ كعػف رسػكؿ اهلل فجعمػو كنفسػو بػؿ ىػك نفسػو كفػي

كحنػػيف كغيرىػػا مػػف المػكاطف التػػي ييشػػيد لػػو فييػػا
مػكاطف كثيػرة منيػػا المبيػػت فػػي ف ارشػػو كثباتػػو فػػي معركػػة أحػػد كفػػي الخنػػدؽ ي
بالثبات كالشجاعة كقد ذكر ذلؾ بقكلو كقد كاسى رسكؿ اهلل هصمى اهلل عميو كآلوك بنفسو في المػكاطف التػي نكػص فييػا غيػره
كجبف لشجاعة أعطاىا إياه اهلل تعالى كأكرمو بياهٗك.

كردت لفظة هنجدةك دالة عمى الشجاعة في كالـ العرب  ،قاؿ حساف بف ثابتهَُك:
أس َيافُنا َي ْقطُ ْر َن ِم ْن َن ْج َد ٍة َد َما
بالضحى
ات ال ُغ ُر َي ْم َم ْع َن
الجفَ َن ُ
ُ
لَ َنا َ
و ْ

هُك ينظر :شرح نيج البالغة  :ابف ميثـ البحراني  . ّٗ/ِ ،كمفتاح السعادة . ُّ/ُ/ْ :كنخبة الشرحيف.ِٔٔ/ُ:
هِك ديكانو .ُٗٓ :
هّك الصحاح  ، ّْٓ-ِْٓ/ِ :نجد  .لساف العرب  ، ُْٖ/ّ :نجد .
هْك مجمؿ المغة  ،ٖٓٓ/ُ :هف ج دك.
هٓك مقاييس المغة ،ُّٗ/ٓ :هنجدك.

هٔك ينظر :معجـ المغة العربية المعاصر ،ُِٔٗ/ّ :ف ج د.
هٕك نيج البالغة :تح :صبحي الصالح  ،الخطبة هُٕٗك . ِّٗ ،
هٖك نيج البالغة :ابف ابي الحديد  ، ّّٗ/َُ ،نيج البالغة  :محمد عبده . ُِٕ/ِ ،
هٗك ينظر:شرح نيج البالغة. ّّٗ-ّّٕ/َُ:كحدائؽ الحقائؽ.ُْٓ-ُِٓ/ِ:كمفتاح السعادة ُّ. ّٕٓ-ِّٓ/
هَُك ديكانو. ُِٗ :

داللة ألفاظ االدتعداد للحرب والنصرة ػي نهج البالغة
ثريا حدين بريدم

أ.د.محدن حدين علي الخفاجي

(:وَزَر) :
ش ـــــ وازر َ
َْ
آزرتػػو
أعانػػو كقػ ٌػكاه  ،كأصػػمو مػػف شػ ٌػد اإلزار ،قػػاؿ تعػػالىَ  :كو َوررْ أَ ُْ َ
تقػػكؿ ههكازره  :ى
وور َج َكووطَ ُ َفوو َر َر ُ . يقػػاؿ ي
ػكم .كآزرتيػ ػػو
فتػ ػػأزىر ،أم شػ ػ ٍ
ػت أسػ ػػافمىو  ،كتػ ػ ٌ
ػأزر النبػ ػ ي
قكيػ ػ ي
ػدد ي
ػت طػ ػػا ىؿ كقػ ػ ى
ت ى
أزرهي كىػ ػػك حسػ ػ يػف األزرة  ،كأزرت البنػ ػػاء كآزرتيػ ػػوٌ :
هّك
هِك
أم ًره .
:صرت كز ىيره كأصمو الكاككك  .كالمكازرةي المعاكنةي  ،يقاؿ ك ي
ي
ككازرتيوي
ازرت فالنان مكازرةن أعنتىو عمى ٍ
ً
ػاف
ػاف ابػ يػف ىعفٌػ ى
كردت لفظػػة هكازرك دالػػة عمػػى المناصػرة كالمعاكنػػة كالمعاضػػدة فػػي قػػكؿ اإلمػػاـ هعميػػو السػػالـك :ههلىػػئ ٍف ىكػ ى
ً
أف يي ىك ًازىر قىاتًمًيويككهْك .يكازر :يناصر كيعيف كيعاضدهٓك .أشار اإلماـ هعميو السالـك في ىذه
كاف ىي ٍنىب ًغي لىوي مطمحة ٍ
ظىالمان ...ى
مظنػة قتمػو ،فقػد كػاف
ألنػو كػاف ٌ
ىذه الخطبة إلى خركج طمحة إلى البصرة كحالو حينما طالب بدـ عثماف ،كما طالػب بػو ٌإال ٌ
هُك

أحرص الناس عمى ذلؾ فيك الذم آلػب النػاس عميػو كجمعيػـ مػف كػ ٌؿ ح ىػد وب كصػكب ،كفػي بعػض الركايػات ٌأنػو منػع النػاس
مف دفنو ثالثة أياـ ،فأراد أف يمتبس أمر عثمػاف فحاججػو اإلماـهعميػو السػالـك قػائالن :لػئف كػاف ابػف عفػاف ظالمػان كػاف ينبغػي
لطمحة أف ينصر كيعيف كيعاضد قاتميو كيعرض عف مناصريو كينابذىـ كلئف كاف مظمكمػان كػاف ينبغػي لطمحػة أف يكػكف مػف
المدافعيف كالكافيف الناس عنو كالمظيريف العذر عنو  ،كاف كاف شاكان في األمريف في ككنو ظالمان أـ مظمكمان كػاف ينبغػي لػو

بدم ػو ،فكػػاف محجكج ػان فػػي
أف يتػػرؾ األمػػر كيعتػػزؿ كيػػدع النػػاس يفعمػػكف مػػا يشػػاؤكف ٌإال ٌأنػػو لػػـ يفعػػؿ ذلػػؾ بػػؿ ثػػار كطالػػب ٌ
خركجو كنكثو لمبيعةهٔك.

مما سبؽ أف لفظة هكازرك في قكؿ اإلماـ هعميو السػالـ ك دلػت عمػى معناىػا الحقيقػي المعجمػي كىػك المناصػرة
كيتضح ٌ
كالمعاضدة .
الخاتمة

بعد االنتياء مف رحمة البحث الماتعة في رحاب نيج البالغة تمخض عف نتائج أىميا :
إف الجيػػاد فػػرض عمػػى المسػػمميف مػػف أجػػؿ حمايػػة األمػػة اإلسػػالمية كالػػدفاع عنيػػا ممػػف أراد باإلسػػالـ سػػكءان أك حػػاكؿ
ٌُ -
طمس اليكية اإلسالمية كمبادئيػا اإلنسػانية  ،ال ٌأنػو فػرض مػف أجػؿ التكسػع كاالعتػداء عمػى ا خػريف فاإلسػالـ ال يقػكـ عمػى

سفؾ الدماء كاٌنما بحقف دـ اإلنساف كيحافظ عميو كعمى كرامتو .

إف األلفػاظ الػكاردة فػي ىػػذا البحػػث قػد كردت بمعناىػػا الحقيقػػي تػارة  ،كمعناىػػا المجػازم تػػارة أخػػرل بحسػب مػػا يقتضػػيو
ٌِ -
المكقؼ أك الظركؼ التي كردت فييا المفظة الكاردة في التركيب أك العبارة.
هُك سكرة الفتح .ِٗ :
هِك المفردات في غريب القرآف ، ْٕ/ُ :أزر .

هكىزرك .كالمعجػػـ الكسػػيط
هّك ينظػػر  :المحكػػـ كالمحػػيط األعظػػـ  ، ٕٔ/ٗ :كزر  .كالمفػػردات فػػي غريػػب الق ػرآف  ٖٖٔ/ُ :ى
 ، َُِٖ/ِ:كزر .كمعجـ المغة العربية المعاصرة  ،َِّْ/ّ :كزر.
هْك نيج البالغة :تح :صبحي الصالح  ،الخطبة هُْٕك .ُّْ ،
هٓك نيج البالغة  :محمد عبده .ٖٖ/ِ ،
هٔ ك ينظر :شرح نيج البالغة :ابف ابػي الحديػد . ِِٓ-ُِِ/َُ ،كشػرح نيػج البالغػة :ابػف ميػثـ البح ارنػي -ّْْ/ّ ،
ّْٔ .كنخبة الشرحيف  . َُِِ/ّ :كنيج البالغة  :محمد الحسيني الشيرازم .ّّٖ/ّ ،
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هذب ،رفػػد ،عػػاف ،سػػاعد،
ّ -إف األلفػػاظ الػكاردة فػػي ىػػذا المبحػػث تػرتبط بعالقػػة الت ػرادؼ عمػػى كفػػؽ الحقػػكؿ الدالليػػة نحػػك ٌ
كازرك .

ْ-

دقة اإلماـ هعميو السالـك في اختيار المفظة  ،لمػا ليػا مػف داللػة ال تكجػد فػي غيرىػا مػف ذلػؾ لفظػة هتظػاىرك فػي قكلػو

هعميو السالـك  :هه كاهلل لك تظاىرت العرب عمى قتالي لما كليت عنيا {الحرب كك التي تػدؿ عمػى االجتمػاع كالمعكنػة فكػاف

باإلمكػػاف اسػػتعماؿ لفظػػة تجمع ػكا أك تعػػاكنكا إال ٌأنػػو هعميػػو السػػالـك عػػدؿ عػػف ذلػػؾ لمػػا يقتضػػيو المكقػػؼ كالمناسػػبة فداللػػة
هتظاىرك دالة عمى جعؿ بعضيـ لبعضان ظيي انر كما إف الظير ىك ما يسند اإلنساف كيجعمػو يمشػي قكيمػان  ،فدقػة الداللػة ىػي
االسناد أم اسند بعضيـ بعضان .

ٓ-

استعمؿ اإلماـ هعميو السالـك أسمكب الترغيب كالترىيب في خطبو كرسائمو  ،ليدع لممخاطب التفكر كالتأمؿ فػي كالمػو

عمٌو ييتدم إلى سبيؿ الرشاد .

روافد البحث

القران الكريم

ػ ػ ػ أساس البالغة  :أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد الزمخشرم هتّٖٓ .قك  ،تح  :محمد باسؿ عيكف السكد  ،دار
الكتب العممية ،بيركت -لبناف ،طُ ُُْٗ ،ق – ُٖٗٗـ .
ػ ػ تأكيؿ مشكؿ القرآف  :أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدنيكرم هتِٕٔ .قك  ،تح :إبراىيـ شمس الديف  ،دار
الكتب العممية  ،بيركت  -لبناف  ،د.ت .

ػ ػ تاج العركس مف جكاىر القامكس  :محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ الحسيني المرتضى َّ
الزبيدم هتَُِٓ .قك  ،دار
اليداية ،بيركت  -لبناف .
ػ ػ ػ تاج المغة كصحاح العربية  :إسماعيؿ بف حماد الجكىرم هتّّٗ .قك  ،تح :أحمد عبد الغفكر عطار  ،دار
العمـ لممالييف  ،بيركت – لبناف َُْٕ ،ق – ُٕٖٗـ .

ػ ػ ػ التحرير كالتنكير  :الطاىر بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي هتُّّٗ .قك  ،الدار التكنسية لمنشر ،

تكنس ُْٖٗ ،ـ .
ػ ػ ػ تفسير أبي السعكد هإرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب المبيفك  :أبك السعكد العمادم محمد بف مصطفى
هتِٖٗ .قك ،دار إحياء التراث  ،بيركت – لبناف .
ػ ػ ػ تفسير بحر العمكـ  :أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم هتّّٕ .ىػك .
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ػ ػ ػ تفسير البغكم همعالـ التنزيؿ في تفسير القرآفك  :أبك محمد الحسيف بف مسعكد البغكم هتَُٓ .قك  ،تح:

محمد بف عبد اهلل النمر  ،كعثماف جمعة ضميرية  ،كسمماف مسمـ الحرش  ،دار طيبة لمنشر كالطباعة  ،السعكدية  ،طْ ،
ُُْٕق – ُٕٗٗـ .

ػ ػ تفسير الجالليف  :جالؿ الديف محمد بف أحمد المحمي هتْٖٔ .قك  ،كجالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر
السيكطي هتُُٗ .قك  ،دار الحديث ،القاىرة – مصر  ،طُ .
ــ بهذيل اللِة  :أبو منصور محمد بن أحمد بن األرهرْ الهروْ ( 073 .هـ) بح :محمد عوض مرعل  ،دار ِحياء
البراث ال ربي  ،بيرو – لبنان  ،ط1331 ،1م .
ػ ػ جميرة األمثاؿ  :أبك ىالؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف ميراف العسكرمهتّٓٗقك  ،دار الفكر  ،بيركت –
لبناف  ،د.ت .
ػ ػ حدائؽ الحقائؽ في شرح نيج البالغة  :العالمة قطب الديف الكيذرم البيقي مف أعالـ القرف السادس اليجرم  ،تح:
عزيز اهلل العطاردم  ،مطبعة اعتماد ،قـ – إيراف  ،طُ ُُْٔ ،ق .

الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف  :أبك العباس شياب الديف أحمد بف يكسؼ بف عبد الدائـ المعركؼ بالسميف
ػػ ٌ
الحمبي هتٕٓٔ .قك  ،تح :أحمد محمد الخراط  ،دار القمـ  ،دمشؽ -سكريا  ،د.ت .
ػ ػ ديكاف بشر بف أبي خازـ  :بشر بف أبي خازـ بف عكؼ بف حميرم األسدم  ،شرح  :مجيد طراد  ،دار الكتاب
العربي  ،بيركت – لبناف  ،طُ ُُْٓ ،قُْٗٗ-ـ .

ػ ػ ديكاف جرير  :جرير بف عطية الخطفى  ،دار بيركت لمطباعة كالنشر  ،بيركت – لبناف َُْٔ ،قُٖٗٔ-ـ .
ػ ػ ديكاف حساف  :حساف بف ثابت األنصارم  ،تح :عبدأ عمى مينا  ،دار الكتب العممية  ،بيركت – لبناف  ،طِ ،
ُُْْق – ُْٗٗـ .
ػ ػ ديكاف الطرماح  :الحكـ بف حكيـ بف الحكـ بف طيء الممقب بالطرماح  ،تح :الدكتكرة عزة حسف ،دار الشرؽ العربي ،

بيركت – لبناف  ،طِ ُُْْ ،قُْٗٗ-ـ .

ػ ػ ديكاف عبيد بف األبرص  :عبيد بف األبرص بف جشعـ بف عامر بف مالؾ بف الحارث بف ثعمب بف أسد  ،شرح  :أشرؼ
أحمد عدرة  ،دار الكتاب العربي  ،بيركت – لبناف ،طُ ُُْْ،قُْٗٗ -ـ .
ػ ػ ديكاف عمرك بف كمثكـ  :عمرك بف كمثكـ  ،تح :إميؿ بديع يعقكب  ،دار الكتاب العربي  ،بيركت – لبناف  ،طُ ،
ُُُْق – ُُٗٗـ .

ىماـ بف غالب بف صعصعة الممقب بالفرزدؽ هتّّٕ.قك ،تح :عمي فاعكر  ،دار الكتب العممية ،
ػ ػ ديكاف الفرزدؽ  :ى
بيركت – لبناف ،طَُُْٕ ،قُٖٕٗ-ـ .
ػ ػ ديكاف الكميت  :الكميت بف زيد األسدم  ،تح  :الدكتكر محمد نبيؿ طريفي  ،دار صادر  ،بيركت – لبناف  ،طُ ،
َََِـ

ػ ػ ديكاف لبيد بف ربيعة  :لبيد بف ربيعة بف مالؾ بف جعفر بف كالب العامرم  ،شرح الطكسي  ،كضع حكاشيو كفيارسو :
الحؽ  ،دار الكتاب العربي ،بيركت – لبناف ،طُ ُُْْ ،ق – ُّٗٗـ .
حنا نصر
ٌ
ػ ػ شرح نيج البالغة  :ابف أبي الحديد المعتزلي هتٔٓٔ .قك  ،مؤسسة األعممي لممطبكعات  ،بيركت – لبناف  ،طّ ،
َُّْق – ََِٗـ
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ػ ػ شرح نيج البالغة  :عباس عمي المكسكم  ،دار الرسكؿ األكرـ  ،بيركت – لبناف  ،طُ ُُْٖ ،ق – ُٖٗٗـ
ػ ػ شرح نيج البالغة  :كماؿ الديف ميثـ بف عمي بف ميثـ البحراني هتٕٔٗ.قك ،مطبعة الحيدرم  ،قـ – إيراف ُّٕٗ ،ق
ػ ػ كتاب العيف  :الخميؿ بف أحمد الفراىيدم هتَُٕ .قك  ،تح  :ميدم المخزكمي  ،الدكتكر إبراىيـ السامرائي  ،دار
اليالؿ.
ػ ػ ػ الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ  :أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد جار اهلل الزمخشرم هتّٖٓ .قك  ،دار
الكتاب العربي  ،بيركت – لبناف  ،طّ َُْٕ ،ق .

ػ ػ لساف العرب  :محمد بف مكرـ بف عمي بف منظكر األنصارم هتُُٕ .قك ،دار صادر،بيركت -لبناف  ،طّ ،
ُُْْق .
ػ ػ مجاز القرآف  :أبك عبيدة معمر بف المثنى التميمي البصرم هتَِٗ .قك  ،تح  :محمد فؤاد سزكيف  ،مكتبة الخانجي ،
القاىرة – مصر ُُّٖ ،ـ .

ػ ػ مجمؿ المغة  :أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا هتّٗٓ .قك  ،تح  :زىير عبد المحسف سمطاف ،مؤسسة الرسالة ،
بيركت – لبناف  ،طِ َُْٔ ،قُٖٗٔ-ـ .
ػ ػ المحكـ كالمحيط األعظـ  :أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده هتْٖٓ.قك  ،تح  :عبد الحميد ىنداكم  ،دار الكتب
العممية  ،بيركت – لبناف  ،طُ ُُِْ ،ق – َََِـ .
ػ ػ المخصص  :أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده هتْٖٓ.قك ،تح  :خميؿ إبراىيـ جفاؿ  ،دار إحياء التراث  ،بيركت
– لبناف  ،طُ ُُْٕ ،قُٗٗٔ-ـ .

ػ ػ مسند أحمد  :أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد الشيباني هتُِْ.قك ،تح :شعيب األرنؤكط
كعادؿ مرشد كآخركف ،مؤسسة الرسالة ،بيركت – لبناف  ،ط ُُِْ،ق – ََُِـ.
ػ معاني القرآف كاعرابو لمزجاج  :أبك اسحاؽ إبراىيـ بف السرم بف سيؿ الزجاج هتُُّ.قك ،عالـ الكتب  ،بيركت –

لبناف  ،طُ َُْٖ ،ق – ُٖٖٗـ .

ػ ػ معجـ ديكاف األدب  :أبك ابراىيـ إسحاؽ بف إبراىيـ بف الحسف الفارابي هتَّٓ.قك  ،تح  :الدكتكر أحمد مختار عمر ،
مراجعة إبراىيـ أنيس  ،مؤسسة دار الشعب لمصحافة كالطباعة كالنشر  ،القاىرة – مصر ُِْْ ،قََِّ-ـ .
ػ ػ معجـ المغة العربية المعاصرة  :الدكتكر أحمد مختار عمر هتُِْْ.قك  ،عالـ الكتب  ،بيركت – لبناف  ،طُ ،
ُِْٗق – ََِٖـ .

ػ ػ المعجـ الكسيط  :مجمع المغة العربية بالقاىرة  ،دار الدعكة  ،القاىرة – مصر ،د.ت
ػ ػ مفاتيح الغيب هالتفسير الكبيرك  :أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التميمي فخر الديف الرازم هت.
َٔٔقك  ،دار أحياء التراث العربي ،بيركت – لبناف  ،طّ َُِْ ،ق ُٗٗٗـ .
ػ ػ مفتاح السعادة في شرح نيج البالغة  :محمد تقي النقكم  ،زنبؽ  ،طيراف – إيراف  ،طِ ُِْٖ ،ق .

ػ ػ المفردات في غريب القرآف  :أبك القاسـ الحسيف بف محمد الراغب األصفياني هتَِٓ .قك ،تح  :صفكاف عدناف
الداكدم  ،دار القمـ  ،دمشؽ – سكريا  ،الدار الشامية  ،بيركت – لبناف  ،طُ ُُِْ ،ق .
ػ ػ مقاييس المغة  :أحمد بف فارس بف زكريا الرازم هتّٗٓ .قك  ،تح  :عبد السالـ محمد ىاركف  ،دار الفكر  ،بيركت –
لبناف ُّٗٗ ،ق – ُٕٗٗـ .
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ػ ػ منياج البراعة في شرح نيج البالغة  :العالمة المحقؽ مير از حبيب اهلل الياشمي الخكئي هقدس سرهك  ،تح  :عمي
عاشكر  ،دار إحياء التراث  ،بيركت – لبناف  ،طُ ُِْْ ،ق – ََِّـ .

شبر  ،مطبعة النيضة  ،بغداد – العراؽ  ،طُ ُِْٓ ،ق
ػ ػ نخبة الشرحيف في شرح نيج البالغة  :السيد العالمة عبد اهلل ٌ
– ََِْـ .
ػ ػ نفحات الكالية  :سماحة الشيخ ناصر مكارـ الشيرازم  ،مطبعة سميماف زادة  ،إيراف  ،طُ ُُْٔ ،ق – ُٓٗٗـ .
ػ ػ نيج البالغة  :اإلماـ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب بف عبد المطمب هعميو السالـك ،تح :صبحي الصالح  ،مطبعة
كفا  ،قـ – إيراف  ،طِ ُِْٗ ،ق – ََِٖـ .

ػ ػ نيج البالغة  :تح  :آية اهلل العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازم  ،دار العمكـ  ،بيركت – لبناف  ،طُ ُِْٗ ،ق –
ََِٖـ

ػ ػ نيج البالغة  :شرح محمد عبده  ،دار المعرفة  ،بيركت – لبناف  ،د.ت .

