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تداوليتالخطاب التىحيهي في خطبتي السيدة شينب عليها السالم في الكىفت والشام
الاء محمد الشم
حامهت بًضاص ٗ,لُت التربُت /ابً عشضْ ,ؿم اللًت الهغبُت

املخلخ
َٙاهذ لباليت الؿُضة ػٍيب نلحها الؿالم الضوع ألاٖبر في اؾدثماع ْىامِـ اللًت التي جىلضث مجها لًت زؿبخحها والتي جغاوخذ بحن الؿهىلت
ً
ً
,والبؿاؾت ؤخُاها وبحن الٓىة ,والاًداء ؤخُاها آزغ ,وطل ٚبدؿب الكغوٍ ,والؿُاّ الظي ؤهخجذ َُه ومىهَ ,اللًت ٗاهذ وؾُلت َهالت في
الخإزحر ,والاْىام ,والهضٍ في هجاح نملُت الخىاضل.
َظٍ اإلاُاَُم واإلاهؿُاث مجخمهت ػاصث مً اضغاعها نلى ْغاءة زؿب الؿُضة ػٍيب نلحها الؿالم ,مداولحن البدث نً مضي ْضعتها نلى جدُٓٔ
نملُت الخىاضل بحن ألاوؾاؽ اإلاخلُٓت ٖما آعجإًىا بلى جىاو ٛزؿبخحها ,وجدلُلها بؿ غٍٓ ت مًاًغة نبر الخهمٔ في صالالتها ,ومٓاضضَا ,وخُٓٓت
ً
الىقاثِ التي جاصيها اللًت َحها ,وؤَضاَها الخىاضلُت مً زال ٛالترٖحز نلى بيُت اللًت ,والىقاثِ ألاؾاؾُت التي جاصيها بانخباعٍ زؿابا ال
ًخجؿض بال نبر اللًت ٗىنها الهطب في ؤخضار الخىاضل بحن اإلابضم واإلاخلٓي.
مضمىن البحث:
املقدمت:
لٓض تهُإ للؿُضة ػٍيب الخىعاء بيذ ؤمحر اإلاامىحن  مً ؤؾباب الشغٍ ,والغَهت ,والهكمت ,والصجانت ,والباليت ,والطبر
,والهىُىان ,ما حهلها ماَلت لخٓىم بضوعَا الُٓاصي ,وؤلانالمي بهض واْهت الؿِ َ ,هي ؾلُلت الضوخت اإلادمضًت بلى حاهب ما وَبها هللا 
ُ
َّ
مً الظٗاء الُؿغي ,وْىة الخاَكت ,وشضة الُؿىت ما حهلها جيبٌ في خُل الٓغآن ,وجُؿحرٍ ,وخُل ما ؤزغ مً ناثلتها اإلاؿهغةَ ,إزغ َظا في
ً
جٙىًٍ شخطُت جل ٚالطابغة الجلُلت َجهلها ْىٍت الدجت َ ,طُدت اللؿان ,خؿىت اإلاىؿٔ  ,بلًُت ال٘الم  ,نمُٓت الخإزحر َػال نً
ً
شجانتها ,وبْضامها لخاؾؿغ لإلوؿاهُت همىطحا للمغؤة التي ْهغث اإلاىث بخدملها اإلاطاثب وْهغث الؿًاة والجبابغة َ ,إزغؾتهم بمىؿٓها
وحجتها.
ٗاهذ واْهت الؿِ جمثل ؤوج مغاخل الطغام بحن (ُْم الخحر ومثله) ,والشغ واصناءاجه بط حهغغذ ألامت ؤلاؾالمُت في جل ٚالُترة بلى هجمت
شغؾت حؿ تهضٍ ُْمها ومثلها ,وؤضبذ الىاْو ؤلاؾالمي ٌشهض مىاحهت زؿحرة مو جُاع الػال, ٛوالاهدغاٍ جٙاص جيخهي بلى هخاثج ٗاعزُت ,وفي مثل
َظٍ الكغوٍ البالًت الخؿاؾُت ٗان مً الؿبُعي ؤن جدضر اإلاىاحهت بحن اإلابضثُت ,والشغنُت ممثلت باإلمام الخؿحن , وؤَله وؤصخابه
,وبحن الغصة و الاهتهاػٍت ممثلت بحزًض بً مهاوٍت ,ومً مهه مً اإلاغجؼْت والؿُاخحن زاضت وبن ؤلامام الخؿحن ٌ هض اإلاهني ألاو ٛبدماًت الُٓم,
ً
واإلاباصت ؤلاؾالمُت ألؾباب حىَغٍت نضًضة في مٓضمتها الضوع الجهاصي اإلاهض للُٓام به في غىء مٙاهخه الغوخُت اإلاهغوَت ,والتي جمثل امخضاصا
َ
ؾبُه ُا للىبىة ممثلت بجضة الغؾى ٛال٘غٍم مدمض( ضلى هللا نلُه وؾلم ) ,وؤلامامت اإلامثلت بإبُه ,وؤزُه نلحهما الؿالم.
َٙاهذ خخمُت اإلاىاحهت جمثل امخضاص لألؾباب والضواعي التي ؾاَمذ في اإلاىاحهت الٓضًمت بحن ُْم الخحر والشغ ,الصجانت والخساطُْ, ٛم
الىَاء والًضعُْ ,م الط بر والجؼم ,ؤلاًمان والُ٘غ مىظ بضاًت الخلُٓت وْطظ اإلاىاحهت بحن عمىػ الخٔ اإلامثلت باألهبُاء ,وعمىػ الُ٘غ والػالٛ
ُ
وحؿخمغ مو اؾخمغاع الخُاة لخخدىُْ ٛم الخطخُت والُضاء الخؿُيُت شازطت في غمحر ألاحُا ٛحؿخمض مجها اإلاىاِْ ,واإلاهاوي الػغوعٍت
ً
للضَام نً ٖغامتها ,ومهخ ٓضاتها ,وججهل مً ًىابُهها صعوؾا في اإلآاومت ,والخطخُت مً احل الاؾخٓامت ,ومىاحهت الاهدغاٍ.
لُجؿض الخُانل والخىاضل مو الثىعة الخؿُيُت مضي هٓاء وؾهاعة ,وْىة اإلاىِْ الخؿُني الغاَؼ لهىاضغ الكلم ,والتهمِش والػال ٛفي
اإلاىِْ الحزًضي ,وبحن الخىحه الثابذ نلى مضي ال خاعٍش في مهاعغتها للشغ ٗىهه الٓىة التي جخهاعع مو آمالها وجؿلهاتها وتهضٍ بلى الٓػاء نلى
ُْمها ومهخٓضاتها.
الدوز إلاعالمي للسيدة شينب عليها السالم في واقعت الطف
ً
ً
بن للمغؤة ؤصوا عا نكُمت في اإلاجخمو ,وهي اصواع مخمحزة حضا ومً بحن جل ٚألاصواع صوع ػٍيب بيذ ؤمحر اإلاامىحن نلحها الؿالم في واْهت الؿِ
َهىإ ٖثحر مً الىاؽ ًدؿاءلىن إلااطا ؤزغحها الخؿحن  بلى ٖغبالء ,وهي في نطمت عحل َى نبض هللا بً حهُغ؟
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وطل ٚألهه ٗ ان ٌهلم ؤنها ؾخٓىم بإصواع لً ًٓىم بها اخض يحرَا ,ومً ؤَم جل ٚألاصواع الضوع ؤلانالمي الظي ْامذ به نلحها الؿالم بهض مهغٖت
الؿِ ,التي لىالَا ما نغٍ ال٘ثحر نً نهػت الخؿحن َٓ ض خمل الخاعٍش ضىث ػٍيب مهه وهي جىٓله مً ؾاخت اإلاهغٖت بلى مجلـ ابً ػٍاص
في الٙىَت ,ومجلـ ًؼٍض في الشام ومً زم بلى اإلاضًىت  ,وْالذ في زؿبتها في ؤَل الٙىَت ((ؤما بهض ًا ؤَل الٙىَت ًا ؤَل الخخل والًضع ,ؤجبٙىن
ً
ً
وجيخسبىنَ ,ال عْإث الضمهت وال َضؤث الغهت ,بهما مثل٘م ٖمثل التي هُػذ يؼلها مً بهض ْىة اهٙازا جخسظون بًماه٘م صزال بِى٘مَ ,خهؿا
ً
ً
ً
وه٘ؿا وبهضا ل٘م وسخٓا.)1())...
َظٍ هي ػٍيب نلُه الؿالم التي ٌهبر نجها ؤخض الشهغاء بٓىله (:)2
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وَهال َ٘ظا ٗاهذ (ؾالم هللا نلحها) ًٓى ٛالشُش الطضوّ ٗاهذ لها هُابت زاضت نً الخؿحن  ,)3( الؿبب الظي ؤزغحها مً بُتها ,وهي ػوحت
نبض هللا بً حهُغ؟ زغحذ مً بُتها مو ؤوالصَا الازىحن (مدمض) و (نىن) اللظان ْخال في الؿِ.
زغحذ ػٍيب نلحها الؿالم وؤهاؽ بها الخؿحن  مجمىنت مً الىقاثِ مجها ُْاصة الخملت مو ما َحها مً الغحا ٛواليؿاءَ ,الخؿحن ًىقُها
لضوع ؤلاؾالم في واْهت الؿَِ ,تري مىُْها في لُلت الهاشغ مً اإلادغم ,ومىُْها في ضبُدخه ,ومىُْها بهض اإلاهغٖت في مجلـ ابً ػٍاص زم في
مجلـ ًؼٍض ,هغاَا جماعؽ صوع َا ؤلانالمي نلى ؤجم وحه ,وَى صوع بؿىلي شغخذ َُه للىاؽ ما ضىو ألامىٍىن  ,زم ماعؾذ طل ٚالضوع في
اإلاضًىت ,مما اغؿغَم ألن ًسغحىَا مً اإلاضًىت وٍىُىَا مجها بلى مطغ نلى عؤي بهؼ الغواًاث ,ؤو بلى الشام نلى عؤي البهؼ آلازغ(.)4
ػٍيب مدُىعة في ْلب ٗل مؿلم ًٓى ٛالشُش الطضوّ صزلذ نلى الخؿحن  لُلت الهاشغ ,وَى ًٓغؤ الٓغانَ ,ىغو الٓغان نلى اإلادغاب,
وجىحه بلحها ,واشترٕ مهها في اإلاطاثبَٙ ,اهذ شغٍ٘خه في الُ٘احَ ,هىضما عحو الخؿحن ,ولم ًبٔ اخض ًجلب له َغؾه ,ؤو ًىاوله ؾالخه,
وِْ بباب الخُمت ,وَى ًٓى(( :ٛمً ًٓضم لي حىاصي؟)).
َمغث ػٍيب بدثاْل وحاءجه بالجىاص ,وهي جخمخم بهضوء ,وجٓى(( :ٛؤي ؤزذ جٓضم ألزحها َغؽ اإلاىُت ما ؤحلضوي ,وما ؤْس ى ْلبي)).
حاءث بالجىاص َلمذ الخؿحن  في نُىحها صمهتَ ,إصهاَا بلُه ْا ٛلها ((ؤزُت حهؼي بهؼاء هللا ال ًظَبن بدلم ٚالشُؿان انلمي ؤن ؤَل
الؿماء ال ًبٓىن ,وؤَل ألاعع ًمىجىن ,ولي ولٙل مؿلم بغؾى ٛهللا ؤؾىة خؿىت ,ؤزُت جمؿٙي بدباثل الطبر))(.)5
َٙاهذ لباليت الؿُضة ػٍيب نلحها الؿالم الضوع ألاٖبر في اؾدثماع ْىامِـ اللًت التي جىلضث مجها لًت زؿبخحها والتي جغاوخذ بحن الؿهىلت
ً
ً
,والبؿاؾت ؤخُاها وبحن الٓىة ,والاًداء ؤخُاها آزغ ,وطل ٚبدؿب ال كغوٍ ,والؿُاّ الظي ؤهخجذ َُه ومىهَ ,اللًت ٗاهذ وؾُلت َهالت في
الخإزحر ,والاْىام ,والهضٍ في هجاح نملُت الخىاضل.
َظٍ اإلاُاَُم واإلاهؿُاث مجخمهت ػاصث مً اضغاعها نلى ْغاءة زؿب الؿُضة ػٍيب نلحها الؿالم ,مداولحن البدث نً مضي ْضعتها نلى جدُٓٔ
نملُت الخىاضل بحن ألاوؾاؽ اإلاخلُٓت ٖما آعجإًىا بلى جىاو ٛزؿبخحها ,وجدلُلها بؿ غٍٓت مًاًغة نبر الخهمٔ في صالالتها ,ومٓاضضَا ,وخُٓٓت
ً
الىقاثِ التي جاصيها اللًت َحها ,وؤَضاَها الخىاضلُت مً زال ٛالترٖحز نلى بيُت اللًت ,والىقاثِ ألاؾاؾُت التي جاصيها بانخباعٍ زؿابا ال
ًخجؿض بال نبر اللًت ٗىنها الهطب في ؤخضار الخىاضل بحن اإلابضم واإلاخلٓي.
وال٘شِ نً وقاثِ اللًت في زؿبخحها ,وجدلُل الىؾاثل ,وألاصواث اللًىٍت التي ججؿضث َحها لخدُٓٔ الخإزحر ,والاْىام مً زال ٛاؾدثماعٍ
باليتها نلحها الؿالم في وسج زؿب جدمل ْابلُت الخىحُه والخإزحر.
وٗاهذ َىإ نضة حؿائالث ؾغخذ هُؿها ؤزىاء ْغاءجىاَ ...حها:
-

ُِٖ اؾهمذ اللًت والضاللت في جدُٓٔ َهل الخىاضل.

-

ما نالْت الىقاثِ اللًىٍت والاؾخهما.ٛ

-

الُ٘اءاث التي اؾدىضث نلحها الؿالم الشانغ في جدُٓٔ مٓاضضَا.

-

ما مضي جُانل اإلاخلٓي مو َظٍ اإلآاضض.

َ -ل للؿُاّ صوع في جدُٓٔ َهل الخىاضل.

 ما الىؾاثل وألاصواث ؤلاحغاثُت التي جىزتها الؿُضة ػٍيب نلحها الؿالم في جدُٓٔ َضٍ الاْىام والخإزحر.ولإلحابت عن هره إلاشكاليت كان ال بد من مناقشت مىضىع الخطاب ملا فيه من ججؿُض واضح للًت ,ووقاثُها مو مغاناة اإلآاضض في
ً
الخؿاب بما ؤهىا هخهامل مو مجخمو ًغٖؼ ؤؾاؾا نلى اللًت في الخؿاب مهما ٗان حيؿه,مؿدثمغًٍ ماجٓضمه الخضاولُت مً آلُاث حؿمذ
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بخؿبُٓها نلى الخؿب والىضى ٛالى الىقاثِ التي جاصيها اللًت َحهاٗ ,ىنها هظ لًىي مبضم هخج نً طاث لًىٍت مبضنت ججؿضث في شخطُت
الؿُضة ػٍيب نلحها الؿالم .
 مفهىم الخطاب:ً
الخؿاب ,واإلاساؾبت مغاحهت ال٘الم ,وٍٓا ٛمساؾبت بال٘الم مساؾبخه ,وزؿابا وَما ًخساؾبان ,واإلاساؾبت ضًُت مبالًت جُُض الاشترإ
(مساؾب) ,و
واإلاشاعٖت ,والخؿبت مطضع الخؿُب ( , )6وَى ال٘الم الظي ًخٙلم به وٍٓىم نلى مبضؤ اإلاشاعٖت في ٗىهه ًٓض ي وحىص ؾغَحن
ِ
َ
( مساؾب) وٍض ٛنلى جىحُه ال٘الم إلاً ًُهم الضاللت نلى الخضر اإلاجغص مً الؼمً بلى الضاللت نلى الاؾمُت ,لُض ٛنلى ما زىؾب به وَى
ال٘الم (. )7
والخؿاب ًىحه إلاً ًمل ٚالٓضعة نلى َهم ال٘الم اإلاىحه بلُه ,والخؿاب وال٘الم ,والخساؾب ,والىؿٔ واخض في خُٓٓت اللًت به ًطحر الخي
ً
ً
ْاضضا بَهام اإلاؿخمو ٖما ًيبغي نلى اإلاؿخمو ؤن ًٙىن
مخٙلما( , )8ومثلما ًٓىم نلى مبضؤ اإلاشاعٖتًٓ ,ىم نلى مبضؤ الٓطض ,وَى ؤن اإلاخٙلم
ً
ْاصعا نلى َهم ْطض اإلاخٙلم ,وْض خضص آلامضي طل ٚبىغىح خحن نغٍ الخؿاب بإهه (اللُل اإلاخىاغو نلُه ,اإلآطىص به بَهام مً َى مخيهئ
لُهمه)( , )9بط ًدضص اللُل ؤؾاؽ الاؾخهما ٛاللًىي لخدُٓٔ ْطض الُهم ,وال ٌهخمض نلى الخغٗاث ,والاشاعاث ٗىنها نالماث يحر لًىٍت ال
َ َ َ َْ َُْ ُ َ ََْ ُ ْ ْ َ َ ََ ْ َ ْ َ
اب . )10(
جدٓٔ ْطضًت الُهم مً وعاء الخؿاب وَظا ما ؤٖضٍ ْىله حهالى نً صاوص (   :)وشددنا ملكه وآتيناه ال ِحكمت وفصل ال ِخط ِ
ً
َ
َّ
لضاوص ,مهخبرا بًاَا مً نالماث خطى ٛالاصعإ ,والشهىع الظي ّمحز ؤلاوؿان
ٌهض الغاػي َطل الخؿاب مً الطُاث التي ؤنؿاَا هللا حهالى
ً
نً ؾاثغ الٙاثىاث نلى الغيم مً ازخالٍ الىاؽ في مغاجب الخهبحر نما ًجى ٛفي الػماثغ ,مجهم مً ًٙىن ْاصعا نلى غبـ اإلاهنى والخهبحر نىه
,وآلازغ ًخهظع نلُه الخىضُل ,وؤلاَهام لظلٗ ٚل مً ٗاهذ َظٍ الٓضعة في خٓه ؤٖمل ٗاهذ آلازاع الىؿُٓت في خٓه ؤنكم وٗل مً ٗاهذ جلٚ
ً
الٓضعة في خٓه ؤْل ٗاهذ جل ٚآلازاع ؤغهِ ,ألن َطل الخؿاب نباعة نً ٗىهه ْاصعا نلى الخهبحر نما ًجى ٛفي زاؾغٍ ,وٍدػغ في زُاله ختى
َ
وٍُطل ٗل مٓام نً آلازغ(.)11
ال ًسخلـ ش يء بص يء,
وْض جىىنذ ,وحهضصث مُاَُم الخؿاب بدؿب جىىم ,وازخالٍ الضعاؾاث اللًىٍت ,والخىاضلُت الخضًثتَ ,إضبذ للخؿاب مُهىمان ,ألاو: ٛ
ً
ً
ً
ِبهه طل ٚاإلالُىف اإلاىحه بلى الًحر ,بةَهامه ْطضا مهُىا .وآلازغ :الشٙل اللًىي الظي ًخجاوػ الجملت ,بط جىاو ٛالباخثىن مُهىم الخؿاب ٖال
خؿب هكغجه وجىحهه ,مجهم مً اهؿلٔ مً زىاثُت ؾىؾحر اللًت وال٘الم ,للخُغٍٔ بحن اللًت بىضُها الىكام الؿابٔ نلى الخؿاب َهي مىحىصة
ً
بالُهل ,وبالخالي َىإ َغّ بحن الهالْت اللؿاهُت بحن مؿخىي اللًت ومؿخىي الخؿاب ,بط جٙىن الهالْت في اللًت صالا طا مضلى ٛواخض ,في خحن
جخهضص مضلىالتها في مؿخىي الخؿاب ألهه مُضان اؾخهملها وجضاولها.
ن
ؤما الخؿاب بىضُه ما ًخجاوػ الجملت َهى اإلاُهىم الًالب في الضعاؾاث اللًىٍت الخضًثت ,بط بُيذ (صًبىعا شُُغ ) ؤن َظا الازخالٍ في
حهغٍِ الخؿاب هاحم نً حهضص الىكغة اإلاىهجُت في الضعاؾاث اللًىٍت إلاُهىم الخؿاب بىضُه واخض مً زالزت (اٖبر مً الجملت) ,و (اؾخهماٛ
ؤي وخضة لًىٍت) ,ؤو (بىضُه اإلالُىف)(. )12
ً
ً
َالخؿاب ٗل مىؿىّ به مىحه بلى الًحر بًغع بَهامه مٓطىصا مسطىضا مو جدُٓٔ ؤَضاٍ مهُىت ,وحؿهم نضة نىامل في بلىعة نملُت
جىضُل الخؿاب هي اإلاغؾل ,واإلاغؾل بلُه ,والهىاضغ اإلاشترٖت مخمثلت بالهالْت بحن ؾغفي الخؿاب واإلاهغَت اإلاشترٖت ,والكغوٍ الاحخمانُت
الهامت بما جُغغه مً ُْىص جازغ نلى نملُت الخىضُل ( , )13وٍٓىم ؤي زؿاب نلى َظٍ الهىاضغ ألاؾاؾُت ,وما ًدُلها بلى نىاضغ ؾُاُْت
ً
ججهل مىه مماعؾت ججغي جضاولُا مما ًدى ٛصون زباث ؾماتها َاإلاغؾل مخجضص ,واإلاغؾل بلُه مخجضص ٖظل.ٚ
الخطاب التىحيهي :
ً
ً
ً
يهضٍ اإلاغؾل جبلٌُ ْطضٍ مً وعاء الخؿاب نبر َظٍ الاؾتراجُجُت وؤن ًُغع ُْضا نلى اإلاغؾل بلُه وبن ٗان ُْضا بؿُؿا ,وؤن ًماعؽ
ً
ً
َػىال زؿاب ُا نلُه وجىححهه إلاطلخخه بىُهه ,وؤبهاص الػغع نىه ختى لى ؤصي َظا بلى الخضزل ,والػًـ نلى اإلاغؾل بلُه الظي ًٙىن َىا نلى
ضىُحن ,ألاو :ٛاإلاخسُل وَىا ًٙىن اإلاغؾل نلى مهغَت ؾابٓه باإلاغؾل بلُه ,وٍخطِ زؿابه بالهمىمُت ,والضًمىمت ,واإلاىاؾبت لٙل ػمان,
ً
والثاوي َى الخاغ غ نىض الخلُل بالخؿاب َُٙىن الخىحُه مٓخطغا نلُه لػُٔ الؿُاّ الظي ًضوع َُه الخؿاب (.)14
( )15
وَهض الخىحُه في الخؿاب ؤٖثر مً مجغص َهل لًىي خؿب جطيُِ حاٖبؿىن بط ٌؿمي وقُُت الخىحُه في اللًت باإلٌهاػٍت ,ؤو الىضاثُت .
ولٙي ُج َ
دٓ َٔ َظٍ ؤلاؾتراجُجُت َهلها الخىحُه ي في الىكام اللًىي البض ؤن جخىَغ مٓىماث لضنم نملُت الخىحُه مجها (ؾلؿت اإلاغؾل) ولٙىن
الؿُضة ػٍيب نلحها الؿالم ٗاهذ جدمل جل ٚالطُاث التي حهلتها ماَلت للخىحُه بد٘م اإلاجزلت التي جدملها َهي بيذ الؿُضة َاؾمت نلحها
الؿالم ,و ؤمحر البلًاء الامام نلي بً ابي ؾالب نل ُه الؿالم مما ؤنؿاَا صوع ٖبحر جدمله نلى ناجٓها لخماًت ألاعر الُ٘غي
,والهٓاثضي,والضًني,آلاعر الضي ال ػالذ ججهل مىه البشغٍت ,وجدٓٔ به اإلاىُهت,بط ؤن الهالْت الؿلؿىٍت بحن اإلاغؾل ,واإلاغؾل بلُه ماشغ مهم
لىجاح َهل الخىحُه.
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وٗان لهظٍ ؤلاؾتراجُجُت الخىححهُت امخضاص في الباليت الهغبُت بط ًظَب الباليُىن ؤن ال٘الم ًٓؿم بلى ؾلب ,ويحر ؾلب ,وَشمل الؿلب
الاؾخُهام ,والخمني والىضاء ,وهي مً ألاَها ٛالخىححهُت ,بط ٌهغٍ الؿٙاٗي (الؿلب هىنان ,هىم ال ٌؿخضعي في مؿلىبه بمٙان الخطى ... ٛوهىم
ٌؿخضعي َُه بمٙان الخطى.)16()ٛ
الىسائل اللغىيت في الخطاب التىحيهي:
وَغث اللًت مجمىنت مً الىؾاثل اللًىٍت لخىحُه الخؿاب,وبد٘م باليت الؿُضة ػٍيب نلحها الؿالم الىابهت ؤؾاؾا مً باليت ؤبحها ؤمحر
اإلاامىحن,وْضعتها اللًىٍت ,وبغانتها ألاصاثُت في جىحُه الخؿاب م٘جها مً ؤؾدثماع وؾاثل اللًت ,وؤمٙاهُاتها لخىحُه اإلاجخمو وٖشِ اإلاسؿـ
الحزًضي اإلاىدغٍ ,وؤماؾت الثام نً ْػُت الثىعة الخؿُيُت الهاصَت الى ؤضالح اإلاجخمو ,وبىاء الاوؿان ؤَ ُْم الاؾالم الصخُدت,ومً ؤَم
ما ؤؾدثمغجه الؿُضة ػٍيب نلحها الؿالم مً ؤمٙاهُاث اللًت هي:
 - 1ألامس:
( )18
( )17
ٛ
ًغي الؿٙاٗي ؤن ألامغ (ؾلب لخطى زبىث مخطىع)  ,ونغَه بهؼ ألاضىلُحن بإن (خُٓٓت ألامغالضناء بلى الُهل)
والؿُضة ػٍيب نلحها الؿالم ؤعاصث جىحُه الٓىم بالىنل ,وؤلاعشاص ,والىطُدت والخبطحر ,وبلٓاء الدجت نلحهمَ ,ظا بطا ما نلمىا ؤن زغوج
ألامغ في الخؿاب بلى الخىحُه ال ًخدٓٔ بمجغص الخلُل به ,وبهما ًجب ؤن ًٓترن بؿلؿت اإلاغؾل ,وال ًٓطض بالؿلؿت َىا بمُهىمها الػُٔ,
وبهما احؿهذ لدشمل ٗل ما ًمل٘ه اإلاغؾل مً نلم ومهغَت مما ًؼٍض مً عجبت اإلاغؾل لهظا َن َّض الهلماء ؤن وحىب جدٓٔ ألامغ مغجبـ بالطًُت
,والؿلؿت ,وَظا ما ًاٖضٍ الؿٙاٗي بٓىله ال شبهه في ؤن ؾلب اإلاخ طىع نلى ؾبُل الاؾخهالءً ,ىعر بًجاب الاجُان نلى اإلاؿلىب مىه(.)19
ً
وْض ججؿض الخىحُه باآلمغ في زؿبتها خحن زاؾبذ ًؼٍض ,وَى مىدىُا نلى زىاًا ابي نبض هللا نلُه الؿالم ؾُض شباب اَل الجىت ,وَى ًى٘ثها
بمسطغجه (ْض ه٘إث الٓغخت ,واؾخاضلذ الشاْت بةعاْخ ٚصماء طعٍت مد مض ضلى هللا نلُه وؾلم ,وهجىم الاعع مً ا ٛنبض اإلاؿلب ,وتهخِ
بةشُاز ٚػنمذ ؤه ٚجىاصيهم َلترصن وشُٙا مىعصَم ,ولخىصن ؤه ٚشللذ ولم جً٘ ْلذ ما ْلذ وَهلذ ما َهلذ ,اللهم زظ بدٓىا واهخٓم مً
ً
قاإلاىا  ,واخلل يػب ٚممً ؾُ ٚصماءها وْخل خماجىا)(َ ,) 20جملت (شللذ ولم جً٘ ْلذٗ) .........اهذ ؾببا في جدُٓٔ عحاء خضور
.
الُهل(جىصن)
وبما ؤن الؿُضة ػٍيب نلحها الؿالم ٗاهذ جمل ٚمٓىماث الؿلؿت اإلامثلت بٓىة الدجت ,وباليت ألاؾلىب ,ومخاهت الهباعة ,وؾهت اإلاهغَت َٙان
لخؿابها ألازغ في الخىحُه وؤلاعشاص.
 - 2الاستفهام:
لالؾخُهام ؤصواث مجها (الهم ؼة وؤم وَل وما ومً وؤي  ...وَظٍ ألاصواث زالزت ؤهىام ؤخضَا ًسخظ ؾلب خطى ٛالخطىع وزاهحها ًسخظ ؾلب
خطى ٛالخطضًٔ وزالثها ال ًسخظ)( ,) 21والاؾخُهام في الخىحُه ًىغُه اإلاغؾل للخلمُذ بلى ْطضٍ وَؿخضعي الخلُل بةحابت ضغٍدت ,وْض
ضجذ زؿبت الؿُضة ػٍيب نلحها الؿالم بال٘ثحر مً نالماث الاؾخُهام التي ٖشُذ نً ْضعة الؿُضة ػٍيب نلى زلٔ ؾُاّ جترابـ َُه َظٍ
الهىاضغ اإلاعجمُت مهخمضة نلى خضؾها اللًىي ,ونلى مسؼونها اللًىي الظي وعزخه مً باليت ؤ ٛالبِذ نلحهم الؿالم.اط جٓى ٛمىضصة
ً
بحزًض(ؤقىيذ ًاًؼٍض ؤهه خحن ازظث نلُىا بإؾغاٍ الاعع وؤٖىاٍ الؿماء ...واضبدىا وؿاّ ٖما ٌؿاّ الاؾاعي بن بىا َىاها نلى هللا وب ٚنلُه
ٖغامت) وْىلها (وَل مً الهضً ٛا ابً الؿلٓاء جدغٍغٕ خغاثغٕ واماء ٕ وؾىْ ٚبىاث عؾى ٛهللا ؾباًا؟ ويهخ ٚؾخىعًَ وٍبضي وحىَهً
في مهغع الانضاء مً بلض بلى بلض ,لِـ مههً مً خماتهً خمُم وال م ً عحالهً ولي .وْىلها (ؤوى جغخػىن ْخل ؾلُل الىبىة ,ومهضن الغؾالت
ً
ً
وؾُض شباب اَل الجىت ,ومىاع حجخ٘م َ..خهؿا وه٘ؿا لٓض زاب الؿعي )(  ) 22مما ػاص في اشخها ٛصاللت الخدضي وٖشِ حجم اإلااامغة التي
وسجذ.
وجبرػ ػٍيب ال٘بري ْؿغة مً بدغ ؾُاؾت ؤبحها ,ؾُاؾت الخٓىي ,لخمخ ي في زؿبت واخضة ٗل الضناًاث ألامىٍت التي اؾخمغث زمؿحن ؾىت .وهي
ً
وخُضة زال ٛلخكاث ؤو نلى ألاْل زال ٛعخلت مإؾىعة تهضم بِخا بىاٍ بىى امُت زال ٛزمؿحن ؾىت بجُىشهم وحىاؾِؿهم وخغوبهم وخغاؾهم
وصَائهم وفي ياًت خغٍتهم .وبهظا ًدبحن لها ؤن الهاْبت للخٓىي وؤن ٖظلً ٚػغب هللا الخٔ بالباؾل َُضمًه َاطا َى ػأَ.
هي في مجلـ ًؼٍض جسغّ الدجب التي وسجها الباؾل خى ٛالخٔ ختى ازخُى الخٔ وبغػ الباؾلَ .خهغٍ ؤَل البِذ بإؾلىب هٓب الباؾل,
وفي ؾُاّ الؼمان نلمها ابىَا خحن ْاَ(( :ٛألهٓبن الباؾل ختى ًسغج الخٔ مً حىبه))  ,هي بىٓب ًؼٍض وبني ؤمُت وشغح ؤخىالهم الؿابٓت مو
ً
ؤلاؾالم وعؾى ٛهللا ,جسغج بدٔ ؤَل البِذ َ ,لِـ ًؼٍض بال ابىا إلاً لُل َىٍ اٖباص الشهضاء ,وهبذ لخمه بضماء الؿهضاء َخل ٚهُىؽ
ؾايُت واحؿام مدشىة بسخـ هللا ولهىت الغؾى , ٛوٍ ؼٍض اهما َى َغر في نش شُؿان بني ؤمُتَ٘ .ظا جإحي ػٍيب بيُانهم مً الٓىانض وجٓلو
شجغة بني ؤمُت بٙل حظوعَا بن ٗان لها حظوعَ .إي الؿُاؾخحن ؤْىي؟ الخٓىي ؤم الؿغى؟ وؤْامذ ػٍيب نلحها الؿالم مىاػهت بحن خؼب هللا
الاجُٓاء وخؼب الشُؿان الؿلٓاء .وؤؾباؽ ألاهبُاء ,وؾلُل ألاوضُاء ووؿل الههغة الُجغة ,والصجغة الؿُبت والصجغة الخب ِثت اإلالهىهت .وْض
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ْالذ في ًؼٍضْ :ض نشش الشُؿان وَغر ,ومً َىإ مثل ٚصعج ما صعج .والخؿحن نلُه الؿالم الظي ْخله ًؼٍض وٍُسغ آلان بػغبه نلى زىاًاٍ
وٍُصح ُٖغٍ بلؿاهه يحر مخدىب وال مؿخهكمَ ,هى ؾُض شباب ؤَل الجىت وابً ٌهؿىب صًً الهغب وشمـ آ ٛنبض اإلاؿلب .آ ٛالبِذ َم
خما ٛالىحي وهىع هللا الظي ال ًؿُئ وٍؼٍض َى الؿاعي إلؾُاء هىع هللا ومدى وحي هللا َ .ترَو ػٍيب بهظا الدجاب نً خؼب الشُؿان وبجبام
ً
بني ؤمُت مً الؿىايُذ وجيخهي زؿبتها بٙلماث جمخلئ بًماها وٍُٓىا باإلاؿخٓبل الظي ًػمً جىنُت اإلاؿلمحن في قل آلاًاث التي ج٘شِ خُٓٓت
ؤلاؾالم وؤَل البِذ َ ,خٓىَ(( :ٛةلى هللا اإلاشخٙى واإلاهى ,ٛوبلُه اإلالجإ واإلااملَ .)),طًُت الاؾخُهام والاؾخُهام ؤلاهٙاعي التي وقُتها في
زؿبخحها شضث ؤطَان اإلاساؾبحن ,وؤلؼمتهم بالخُ٘حر ,والبدث نً بحاباث مدضصة عيم مهغَتهم اإلاؿبٓت بهظٍ ؤلاحاباث.
ً
بط اهخٓلذ الؿ ُضة ػٍيب نلحها الؿالم بلى الخىاع الىابو مً جغاضِ ؤؾلىب الاؾخُهام لخلٓي نلحهم الدجت وحهكهم وجىحههم وال ًملٙىن حىابا.
 - 3التىحيه بركس العىاقب:
ً
وهي مً آلالُاث التي اؾدثمغَا الؿُضة ػٍيب نلحها الؿالم لخىحُه الٓىم .وَظٍ آلالُت خؿب ما ًغي الشهغي لِـ خ٘غا نلى م ُضان مهحن ؤو
مغؾل زاص بل هي ملٗ ٚل مً ًغي ؤنها جسضم ؾُاّ زؿابه ( .)23
ً
ٖما في ْىلها(ًااَل الٙىَت ًااَل الخخل والًضع بالعَإث الهبرة ,والَضؤث ال غهت بهما مثل٘م ٖمثل التي هٓػذ يؼلها مً بهض ؤهٙازا جخسظون
اًماه٘م صزال بِى٘م بال وَل َُ٘م بال الطلِ والشىِ وملٔ ؤلاماء ويمؼ الانضاء ,وَل اهخم بالٖمغعى نلى صمىت او ُٖػت نلى ملخىصة بال
ً
ؾاء ماْضمذ ؤهُؿ٘م بن سخـ هللا نلُ٘م وفي الهظاب اهخم ٚزالضون  ,ؤجبٙىن اي وهللا َإبٙىا واه٘م وهللا اخغٍاء بالبٙاء َابٙىا ٖثحرا
ً
واضخٙىا ْلُال )24()..........
َٓض اؾدثمغث الؿُضة ٍيب نلحها الؿالم بهؼ آلالُاث الخاضت للخلمُذ نً ْطضَا ً
مخ٘ئت نلى ْضعتها ؤلاباليُت وُٖاءتها اللًىٍت في بىاء
ػ
زؿاب جىحُهي ومجها الدشبُه لإلشاعة بلى مٓاضض مخػمىت ,وبىاء الدشبُه بما ًالثم الؿُاّ وٍسضم الُ٘غة حهض مً اإلاهاعاث التي حهحن اإلابضم
ً
في اًطا ٛمٓاضضٍ ,وْض اؾخهاهذ به ٖثحرا مل٘ذ ػمامه لُض ٛنلى ْضعتها البُاهُت .
اؾخؿانذ الؿُضة ػٍيب نلحها الؿالم بهظٍ الٙلماث ؤن حسجل في الخاعٍش الخُٓٓت التي ٗان ًؼٍض وبجبانه ًغٍضون بزُاءَا  .وٖثحرَم الظًً ال
ٌهغَىن بلى ؤًً ٗاهذ جيخهي زىعة الخؿحن نلُه الؿ الم لى لم جً٘ ػٍيب مً وعائها  .وْض ؤخُذ بٙلماتها ٗل ْؿغة مً صم الخؿحن آالٍ
الٓلىب في جسلُض اؾم الخؿحن نلُه الؿالم وغغب ٗل ًؼٍض.
- 4الىضاء:
ً
ٌشٙل الىضاء جىححها ألهه ًدُؼ اإلاغؾل بلُه الخؿاب وٍضَهه الى ؤجساط عصة َهل ماججاٍ اإلاغؾل ,وْض ؤؾدثمغث الؿُضة ػٍيب نلحها الؿالم ما
وَغٍ ؤؾلىب الىضاء مً الٓضعة نلى ؤهُخاح الىظ نلى الخىحُه خؿب ماجملُه الكغوٍ الؿُاُْت اإلاطاحبت للخضر ,وهٓطض بها قغوٍ
ومالبؿاث الٓػُت الخؿُيُت وٖشِ الىٓاب نً ٖثحر مً الامغ الخاَُت نلى الجمُو التي ؤؾخًلها ًؼٍض وؤنىاهه لخدغٍِ مؿاع الخٔ بال بن
الخٔ واضح حلي .
بضؤث الؿُضة ػٍيب نلحها الؿالم بىضاء مازغ مخمثل بٓىلها(ؤقىيذ ًاًؼٍض ؤهه خحن ؤزظث نلُىا اْؿاع الاعع وؤٖىاٍ الؿماء اضبدىا وؿاّ
ٖماٌؿاّ ؤالؾاعي بن بىا َىاها نلى هللا,وب ٚنلُه ٖغامت)()25
ً
لخبضؤ بسؿاب هضاجي مازغ جىحي مً زالله بأؾخلؼام الاهدباٍ والاضًاء وججهل الؿامو مخُٓل لؿمام مآًا ٛمشُىنا بتسؾخُهام الظي ٌؿخلؼم
حىابا,مو الاَها( ٛقىيذ,ؤزظث ,ؤٖىاٍ,اضبدىا) اإلاطاخبت لألؾخُهام الاهٙاعي شضث ؤهدباٍ الؿامو وؤلؼمخه الخُ٘حر والبدث نً ؤحاباث,
عيم اإلاهغَت اإلاؿبٓت بهظٍ الاحاباث ,بال بنها نملذ وبشٙل م٘ثِ نلى جظٖحر الؿايُت ًؼٍض ومً جبهه مً الظًً ؾُؿغث نلحهم هىاػم الشغ
ً
بإمىع حؿخلؼم الخظٖحر بإنهم اصخاب ْػُت ؾماوٍت ًضاَهىن نجها ختى لى جؿلب الامغ جٓضًم خُاتهم زمىا لها َ,دمل بظل ٚالىضاء يغع
جضاولي َى الخىحُه والاعشاص.
لخهمٔ الطىعة ؤٖثر ب٘شِ زلُُت الهمل الاحغامي الظي ْام به ً ؼٍض وٍلهب الىضاء الضوع الاٖبر في َظا ال٘شِ ٖما في ْىلها (ؤمً
َ
َ
الؿلٓاء,جسضًغٕ
الهضً,ٛاابً
خغاثغٕ َ
وبماءٕ وؾىْ ٚبىاث عؾى ٛهللا ؾباًا ْض َخ٘ذ ؾخىعًَ ,وؤبضًذ وحىَهً,جدضو بهً ألانضاء مً بلض الى بلض ,وَؿدشغَهً ؤَل
َ
والضوي والشغٍِ,لِـ مههً مً عحالهً ولي ,وال مً ُخماتهً َخمي,وُِٖ ًُغججى مغاْبت مً
اإلاىاَل واإلاىاْل,وٍخطُذ وحىَهىالٓغٍب والبهُض,
ُ
َ
ُ
لُل َىٍ ؤٖباص الاػُٖاء ,وهبذ لخمه بضماء الشهضاء,وُِٖ ٌؿدبؿئ في بًػىا ؤَل البِذ مً هكغ بلُىا بالشىِ والشىان ,وؤلاخً
ً
ً
ُ
ُ
شل.............مىخدُا نلى زىاًا ؤبي نبض هللا ؾُض شباب
وألاغًان,زم جٓى ٛيحر مخإزم وال مؿخهكم.........وؤَلىا وؤؾتهلىا َغخا زم ْالىا ً:اًؼ ٍُض الح
َ
اْخ٘ضماء طعٍت مدمض ضلى هللا نلُه وبله
ؤَل الجىت جى٘تها بمسطغٕ,وُِٖ ال جٓى ٛطل ٚوْض ه٘إث الٓغخت ,واؾخإضلذ الشإَت بةع
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ُ
وؾلم,وهجىم الاعع مً آ ٛنبض اإلاؿلب  ,وتهخ ِ بإشُاز ٚػنمذ ؤه ٚجىاصيهم َ,لترصن وشُٙا مىعصَم ,ولخىصن ؤه ٚشللذ ُوب٘مذ ولم جً٘
َ
ْلذ ماْلذ,وَهلذ ماَهلذ............اللهم ُزظ بدٓىا ,وؤهخٓم ممً َقلمىا ,وؤخلل يػب ٚبمً ؾُ ٚصماثىا وْخل ُخماجىا......زم جىحهذ بالخىبُش
الى ًؼٍض ْاثلت له(َىهللا ما َغٍذ بال حلضٕ,وال حؼػث بال لخم,ٚولترصن نلى عؾى ٛهللا بما جدملذ مً ؾُ ٚصماء ط عٍخه ,واهته٘ذ مً ُخغمخه
ٌ
ؤخُاء نىض عبهم
في نترجه ولخمخه,خُث ًجمو هللا شملهم,وٍلم شهثهم,وٍإزظ بدٓهم....والجدؿبن الظًً ْخلىا في ؾبُل هللا ؤمىاجا بل
ًغػْىن,خؿب ٚباهلل خاٖما,وبمدمض زطُما ,وبجبراثُل قهحرا,وؾُهلم مً ؾىي ل ٚوم٘ى ٚمً عْاب اإلاؿلمحن(ؤبىٕ مهاوٍت)بئـ للكاإلاحن
بضال,وؤً٘م شغ مٙاها وؤغهِ ُحىضا,ولئن حغث نلب الضواهي مساؾبخ,ٚبوي ألؾخطًغ ْضعٕ,وؤؾخهكم جٓغَه,ٚوؤؾخ٘بر جىبُس,ٚلً٘
الهُىن نبري ,والطضوع خغي,ؤال َالعجب ٗل العجب ........لٓخل خؼب هللا الىجبا ء ,بدؼب الشُؿان الؿلٓاءَ,ظٍ الاًاصي جىؿِ مً صماثىا
ُ
,وألاَىاٍ جخدلب مً لخىمىا,وجل ٚالجثث الؿىاَغ الؼواٗي جيخابها الهىاؾل ,وتهُىَا ؤمهاث الُغانل ,ولئن اجسظجىا مًىما ,لخجضها وشُ ٙا
مًغما ,خحن ال ججض بال ما ْضمذ وما عب ٚبكالم للهبُض َ,ةلى هللا اإلاشخٙى ونلُه اإلاهىَ٘, ٛض ُٖضٕ,واؾو ؾهُ,ٚوهاضب حهضَٕ,ىهللا ال
جمدى طٖغها ,والجمُذ وخُىا ,والجضعٕ ؤمضها ,وال جغخؼ نى ٚناعَا ,وَل عآً ٚبال َىض,وؤًام ٚبال نضص وحمه ٚبال بضص ً,ىم ًىاصي اإلاىاصي
:ؤال لهىت هللا نلى الكاإلاحن َ,الخمض هلل الظي زخم ألولىا بالؿهاصة وآلزغها بالشهاصة والغخمت,ووؿإ ٛهللا ,ؤن ً٘مل لهم الثىاب ,وٍىحب لهم
اإلاؼٍض,وٍدؿً نلُىا الخالَت ,بهه عخُم وصوص,وخؿبىا هللا ووهم الىُٖل)()26
- 5التىحيه غيراملباشس:
جخهضص الٓىة الاهجاػٍت للجملت الىاخضة التي ْض جسغج الى اٖثر مً يغع ؤهجاػي واخضَٓ,ض حهؿي الطًُت الترُٖبُت مهنى خغفي قاَغ ,بال ؤنها
ْض جسُي بحن صالالتها مهنى ؤزغ مػمغ ,هدخاج الى جدلُل ؾُاّ ال٘الم ,واإلاالبؿاث اإلاطاخبت له لألؾخضال ٛنىه ,وَظا ماًؿلٔ نلُه مطؿلح
ا لُهل ال٘المي يحر اإلاباشغ,وفي الاَها ٛال٘المُت وؿٔ مً الٓىانض الاؾخضاللُت اإلاغجبؿت بٓضعة اإلاساؾب نلى جإوٍل مالم ًطغح به اإلاخٙلم في
ً ً
الاَها ٛوالاؾالُب اإلاباشغة وٍٙىن للؿُاّ صوعا ٖبحرا في َهم وجإوٍل َظا اليؿٔ الاؾخضاللي ,ؤما نً ؾغٍٔ اإلاهغَت اإلاؿبٓت للمخساؾبحن ,ونً
ؾغٍٔ ْىاهحن الخؿاب وبساضت مبضؤ الخساؾب خؿب ما خضصٍ يغاٌـ)27(.
وٍخم الخىحُه يحر اإلاباشغ نً ؾغٍٔ زغوج اؾالُب الخىححهاث مً يغغها ألاهجاػي اإلاخمثلت في مداولت اإلاخٙلم جىحُه اإلاساؾب الى َهل ش ي ِء
,,وؤهخٓا ٛالؿلب الى صالالث جدىٍلُت ْض جٙىن مًاًغة لضاللخه التي وغو لها.
وفي زؿبتي الؿُضة ػٍيب نلحها الؿالم هجض هماطج مخىىنت ومخهضصة لخىحُه اإلاساؾب نبر زغوج اؾالُب الخىحُه الؿلبُاث نً مهىاَا
مهان ازغي,مثل الاهماؽ اإلاخدىلت نً الىضاء في ْىلها نلحها الؿالم(ًاؤَل الٙىَتً,اؤَل الخخل والًضع
الخُٓٓي وصاللتها التي وغهذ لها الى ِ
ً
والخظ ,ٛؤال َال عْإث الهبرة,وال َضؤث الؼَغة,بهما مثل٘م ٖمثل التي هٓػذ يؼلها مً بهض ْىة ؤهٙازا جخسظون ؤًماه٘م صزال بِى٘م َل َُ٘م
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ويمؼ الانضاء ؤو ٖمغعى نلى صمىت ؤو ُٖػت نلى ملخىصة ,ؤال بئـ ماْضمذ ل٘م ؤهُؿ٘م
وال٘ظب وملٔ الاماء
والعجب والشىِ
بال الطلِ
ؤن سخـ هللا نلُ٘م وفي الهظاب ؤهخم زالضون ,جبٙىن ؤدي ؟ؤحل وهللا َ,إبٙىا َةه٘م ؤخغي بالبٙاء َابٙىا ٖثحرا واضخٙىا ْلُالَٓ,ض ؤبلُخم
ْ
بهاعَا ومىِخم بشىاعَا ,ولً جغخػىَا ؤبضا) 28().................الىضاء َىا َهل ٖالمي يحر مباشغ جدى ٛمً الىضاء الى مهنى الخدؿغ والاؾخًازت
والتهىٍل َُ,ه حهبحر نً خؿغة وؤلم في هُـ الؿُضة ػٍيب نلحها الؿالم إلاا عآث ما آ ٛالُه خا ٛالىاؽ ونضم هطغتهم وزظالنهم ؤمامهم,ؤط
وشهغ بخُجو الؿُضة ػٍيب مً َظا الخضر يحر اإلاخىْو ,الىضاء حمو بحن الخؿغة الطاصْت والخإزغ اإلاُجو الظي نبرث نىه بخل ٚالىبرة الخؼٍىت.
وفي زؿبتها في مجلـ الؿايُت ًؼٍض جٓى (ٛزم ٖض ُٖضٕ واحهض حهضٕ ؟َى الظي شغَىا بالىحي وال٘خاب والىبىة والاهخداب ,ال جضعٕ ؤمضها
ُ
ٌ
والجبلٌ ياًدىا ,والجمدى طٖغها والجغخؼ نى ٚناعها .وَل عؤً ٚالا َىض وؤًام ٚبال نضص وحمه ٚبال بضص ً,ىم ًىاصي اإلاىاصي ؤال لهً الكالم
الهاصي ,والخمض هلل الظي خ٘م ألولُاثه بالؿهاصة وزخم آلوضُاثه ببلىى ؤلاعاصة هٓلهم الى الغخمت والغؤَت والغغىان واإلاًُغة ,ولم ٌشٔ بهم
يحرٕ وال بخلى بهم ؾىإ ووؿإله ؤن ً٘مل لهم ألاحغ وٍجؼ ٛلهم الثىاب والظزغ ووؿإله خؿً الخالَت وحمُل ؤلاهابت بهه عخُم وصوص )()29
,جدى ٛالاؾخُهام مً مهىاٍ الظي وغو له الى مهنى ؤزغ َى الضناء ,والضناء َهل ٖالمي يحر مباشغ زغج َُه الاؾخُهام الى مسغج الضناء
َ,الؿُضة ػٍيب في ْىلها(وَل عؤً ٚبال َىض وؤًام ٚبالنضص وحمه ٚبالبضص) زغحذ ببرانتها الباليُت الاؾخُهام وخىلخه الى صناء واضح.
وف ي ْىلها(اللهم ُزظ بدٓىا واهخٓم مً قاإلاىا ,وؤخلل يػب ٚبمً ؾُ ٚصماءها ,وهٓظ طمامىا ,وْخل ُخماجىا ,وَخ ٚنىا ؾضولىا ,وَهلذ
ُ
َهلخ ٚالتي َهلذ وما َغٍذ بال حلضٕ ,وماحؼػث بال لخم,ٚوؾترص نلى عؾى ٛهللا بما جدملذ مً طعٍخه,واهته٘ذ مً خغمخه,وؾُ٘ذ مً
ُ ُ
صماء نترجه ولخمخه ,خُث ًجمو به شملهم وٍلم به شهثهم وٍيخٓم مً قاإلاهم وٍإزظ لهم بدٓهم مً ؤنضائهم )(.) 30ؤؾخُهام ًُُض الخعجب في
ْىلها(وما َغٍذ بالحلضٕ ,وما حؼػث بال لخم.)ٚ
ُ
وفي ْىلها نلحها الؿالم( الا بئـ ما ْضمذ ل٘م هُؿ٘م ؤن سخـ هللا نلُ٘م ,وفي الهظاب ؤهخم زالضون ,جبٙىن ؤدي ؟ ؤحل,وهللا َإبٙىا
َةه٘م ؤخغي بالبٙاء َ ,إبٙىا ٖثحرا واضخٙىا ْلُال َٓض بلُخم بهاعَا ومىِخم بشخاعَا ولً جغخػىَا ؤبضا)( ) 31جدى ٛواضح في الُهل ال٘المي
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يحر اإلاباشغ في ْىلها(َإبٙىا َإه٘م ؤخغي بالبٙاءَ,إبٙىا ٖثحرا وضخٙىا ْلُال)ؤط جدىلذ ؤَها ٛالامغ الى مهنى الخ دظًغ والخىبُه مً الُهل الظي
ْامىا به وْخلهم الامام الخؿحن نلُه الؿالم.
الخاتمت والنتائج:
ن
ّ
مىاص عباوي :ؤال لهً
ًىاصي
خحن
وَظا
هللا.
صولت
وبُٓام
الشُاؾحن
وحىلت
الٙاثضًً,
ُٖض
اهتهاء
بهض
ًٙى
مشغ
مؿخٓبل
بلى
ٍيب
ًؿمئن ْلب ػ
ٍ
هللا الكالم الهاصي .وبهظا ًخدٓٔ اللهً الىاْعي للكاإلاحنَ ,ىا جظوب ْىي الشُاؾحن في ؾؿذ الاعع وٍمىث الباؾل ,وٍبلٌ الهالم مبلٌ شبابه
بهض مض ي ؾُىلخه ,وٍد٘م الهٓل والهلم نلى الىُىؽ البشغٍت بهض خٙىمت شُؿىت الؿُىلت ,وحهالت الطًغ نلحهم ,وبظلً ٚجمو هللا شمل
اإلاامىحن وٍلم شهثهم وٍيخٓم مً قاإلاهم ,وٍإزظ لهم بدٓهم مً انضائهم .وؤنهذ الؿُضة زؿبتها في مجلـ ًؼٍض بٓىلها الخمض(( :الخمض هلل
الظي زخم ألولىا بالؿهاصة واإلاًُغة وآلزغها بالشهاصة والغخمت ,ووؿإ ٛهللا ؤن ً٘مل لهم الثىاب وٍىحب لهم اإلاؼٍض  ,وٍدؿً نلُىا الخالَت ؤهه
عخُم ٌ
وصوص وخؿبىا هللا ووهم الىُٖل))َٙ .ان جغؾُش واضح لغبدهم الضهُا وآلازغة في مٓابل زؿاعة الضهُا وآلازغة لحزًض.
لخٙىن زؿبتها زحر مىحه ومىضص بدٙىمت الؿِش والجهالت وجغؾُش واضح لهمجُت الخـ الحزًضي في ٗل ػمان ومٙان ,ػٍيب عاسخت في ْلب ٗل
مامً ومامىت جمىده الطبر والخىحُه والثباث نلى الشضاثض,والٓضعة نلى مىاحهت الطهاب ,والخدلي باإلاؿالُت لبىاء مجخمو ْىي ْاصع نلى
الىْىٍ بىحه الُؿاص ,والجىع ,والتهمِش مجخمو ْىانضٍ مخِىت لِؿخؿُو اوشاء ؤحُا ٛخؿِىحن وػٍىبُاث ٌؿهمىن في جغؾُش ْىانض الىهج
الىبىي في بىاء مجخمو ؤوؿاوي ْىانضٍ مخِىت وعٗاثؼٍ ْىٍت.
لخخجلى ؤمام ؤنُيىا مجمىنت مً الىخاثج التي جىضلىا لها زال ٛالضعاؾت مجها:
-1حهضي وشاؽ اإلاىهج الخضاولي مً وضِ البنى اللًىٍت وؤشٙالها الكاَغة الى صعاؾت الخىاضل الاوؿاوي ومجاالث اؾخهما ٛاللًت واهخاج
الخؿاب مً زم اإلاؿاَمت الُهالت في جضاوله.
َ-2ىإ مٓاضض مباشغة وؤزغي يحر مباشغة مبثىزت في وؿُج الخؿبخحن ونىض حؿلُـ الػىء وٖشِ الىٓاب نجها جبحن صوعَا الُها ٛفي نملُت
الخىاضل اللًىي بحن الاحُا ٛوؤؾخلهامها وجؿبُٓها في الىاْو اإلاهاضغ.
-3ججلذ بغانت الؿُضة ػٍيب نلحها الؿالم وْضعتها الاباليُت وبغانتها الخضاولُت في ؤؾدثماع آلُاث اللًت لخىحُه اإلاغؾل لهم الخؿاب واؾخمالتهم
واْىانهم نبر جىقُِ الاؾتراجُجُاث اللًىٍت اإلاخػمىت في ؤؾالُب اللًت .
 -4ولٙي ُج َ
دٓ َٔ َظٍ ؤلاؾتراجُجُت َهلها الخىحُهي في الىكام اللًىي البض ؤن جخىَغ مٓىماث لضنم نملُت الخىحُه مجها (ؾلؿت اإلاغؾل) ولٙىن
الؿُضة وما جخمخو به مً الؿُاصة واإلاٙاهت بحن ؤَلها ؤجاح طلَ ٚغضت الى َغع ؾُؿغتها نلى الخؿاب وبالخالي نلى اإلاساؾب مما انؿى
امٙاهُت الخإزحر َُه وحهل زؿابها مىحها ممحزا خٓٔ به اإلاىُهت للمغؾل بلُه بط ؤن الهالْت الؿلؿىٍت بحن اإلاغؾل واإلاغؾل بلُه ماشغ مه م
لىجاح َهل الخىحُه.
 -5جىىنذ آلُاث الخىحُت في زؿبتي الؿُضة ػٍيب نلحها الؿالم بحن الامغ والىهي والاؾخُهام والىضاء والخىحُه بظٖغ الهٓاب ,وؤٖثر الىؾاثل
الخىححهُت هي الامغ  ,جلحها الىضاء مما ًبحن بمٙاهُت الؿُضة ػٍيب نلحها الؿالم وْضعجت الباليُت التي وعزتها مً ؤبحها ؤمحر اإلاامىحن في ؤؾدثماع
مهؿُاث اللًت وما جدُذ مً اؾتراجُجُاث حهمل نلى جىحُه الخؿاب لخدُٓٔ الخىاضل بحن اإلاخٙلم واإلاخلٓي.
 -6بغنذ الؿُضة ػٍيب نلحها الؿالم بدؿب ْضعتها الابضانُت نلى ؤؾدثماع ؤَها ٛالخىحُه يحر اإلاباشغة في زؿبخحها مما ؤنؿى ضىعة واضخت
اإلاهالم نً ُٖاءتها في ؤهجاػ الخؿابٖ ,ظل ٚؤجاح َغضت ال٘شِ نً ُٖاءة اإلاخلٓي في نملُتي الُهم والخإوٍل إلاثل َظٍ الخؿاباث.
الؿالم نلًُ ٚاؾُحرة الخٔ والاوؿاهُت
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