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امللخص 

 "g " حياول البحث املوسوم ) احلقيقة واملجاز يف اخلطاب الفقهي لإلمام الصادق     
أن يقدم نامذج تطبيقية يف التقنيات األسلوبية يف مستو االستعامل احلقيقي يف بعدها 
الداليل الفقهي ، فضالً عن اإلشارة إىل الرؤية املجازية التي يستعملها اإلمام الصادق 
االستعامل  هو  خطابه  يف  الغالبة  السمة  أّن  من  الرغم  عىل  الفقهي  خطابه  يف   "g"

احلقيقي ؛ ألّن اخلطاب الفقهي يمّس اجلانب الواقعي حلياة اإلنسان .

  ومها استعامالن خمتلفان يستعملها الفقيه بام يمتلك قدرة لغوية يف االستعامل اللغوي 
احلقيقي والتواصل اإلنساين بوسائل خمتلفة وكذلك لديه القدرة يف االستعامل املجازي 

البياين بام خيزن من ملكة خيالية ذات بعد مجايل بحسب املوقف والسياق .
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احلقيقة واجملاز يف اخلطاب الفقهي لإلمام الصادق " عليه السالم "

Abstract: 

      The present research , Truth and Allegory in the Jurisprudent 
Discourse of Imam Al-Sadq ) peace upon him( , is to present applied 
models in stylistic techniques on the scale of the real usage in their 
semantic and doctrinal dimension . Besides, there is a reference to 
the metaphorical vision used by Imam Sadiq (peace be upon him) 
though the predominant feature of his speech is real use; as the 
discourse of jurisprudence touches the real side of man .
      There are two different uses employed by the jurist who pos-
sess both the linguistic ability in the real linguistic usage and human 
communication and the ability to use metaphorical use as he takes 
hold of a great imagination on scale of aesthetics according to the 
situation and context.
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املقدمة

 مستو يف  األسلوبية  التعابري  يف  تطبيقية  نامذج  يقدم  أن  البحث  حياول        
االستعامل احلقيقي يف بعدها الداليل الفقهي ، فضالً عن اإلشارة إىل الرؤية املجازية 
أّن السمة  الرغم من  الفقهي عىل  التي يستعملها اإلمام الصادق �g� يف خطابه 
اجلانب  يمس  الفقهي  اخلطاب  ألّن  ؛  احلقيقي  االستعامل  هو  خطابه  يف  الغالبة 

الواقعي حلياة اإلنسان .

االستعامل   : األول  للملتقي  الفقهي  اخلطاب  يف  استعاملني  البحث   ويقدم 
احلقيقي أي أن يكون لد الفقيه القدرة يف االستعامل احلقيقي والتواصل اإلنساين 
بوسائل خمتلفة من االستعامل اللغوي ، والثاين االستعامل املجازي أي يكون لديه 
القدرة يف االستعامل املجازي البياين بام يملك من ملكة خيالية يف التصوير البالغي 

البياين بحسب املوقف والسياق .

اختذ البحث أنموذجًا للتطبيق من الرتاث اإلسالمي وال سيام اخلطاب الفقهي 
الحد األئمة املعصومني �g� وهو اإلمام جعفر بن حممد الصادق �g� صاحب 
العلامء من  يديه خترج آالف  البيت يف احلديث والتفسري والفقه وعىل  جامعة أهل 

املسلمني يف كل أنحاء البالد اإلسالمية . 

ومن هنا  يربز البحث لنا اخلطاب الفقهي يف مستويني : 

املستو األول : االستعامل املبارش احلقيقي ) الواقعي ( 

املستو الثاين : االستعامل املجازي ) البياين ( 
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استند البحث إىل مجلة من اخلطابات الفقهية ) األحاديث املروية (  لإلمام الصادق � 
g� يف ضوء كتاب أوثق احلقائق يف فقه اإلمام الصادق �g� للشيخ حممد جعفر 

الشيخ ابراهيم الكربايس .

وهيدف البحث إىل مجلة من األهداف منها : 

الفقهي اإلسالمي من منظور مدرسة  التحلييل للخطاب  1-تقديم األنموذج 
. �g� أهل البيت

2-بيان مواطن اجلامل لذلك اخلطاب عرب االستعامل املبارش احلقيقي واملجازي 
.

املثقف عىل مجلة من وسائل  القاري  يطلع  ؛ لكي  3-التفريق بني االستعاملني 
وتقنيات االستعاملني بحسب املنظومة التداولية املعارصة .

املستو األول : االستعامل املبارش احلقيقي ) الواقعي (  

جاء يف كتب البالغة ما يشري إىل أن األلفاظ هلا))معان حقيقة ساّمها الدالليون 
وهذه   ، للفظ  القاموسية  بالداللة  املعاين  هذه  وتنحرص   ، لأللفاظ  األصلية  املعاين 

املعاين القاموسية ثابتة وموحدة ((1، ووردت للحقيقة تعريفات كثرية منها :

تعريف أمحد بن فارس الذي قال إهّنا )) الكالم املوضوع موضعه الذي ليس 
باستعارة وال متثيل وال تقديم وال تأخري ((2

تعريف ابن جني : )) احلقيقة ما أقّر يف االستعامل عىل أصل وضعه يف اللغة ((3

3-تعريف السكاكي : )) احلقيقة هي الكلمة املستعملة فيام هي موضوعة له من 
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غري تأويل يف الوضع كاستعامل األسد يف اهليكل املخصوص ((4

له يف  املستعملة يف ما وضعت  الكلمة  : )) هي  القزويني  4-تعريف اخلطيب 
اصطالح التخاطب ((5

وهذه تعريفات مشرتكة قد أشار إليها الدكتور أمحد مطلوب مستندا إليها وداالً 
عليها بقوله  )) إّن احلقيقة : استعامل اللفظة يف وضعها األول بحيث ال يتبادر إىل 
الذهن ذلك حينام تطلق ، كاستعامل )) القلم ( للداللة عىل آلة الكتابة ، واستعامل 
عبد  الدكتور  أشار  وبإجياز كذلك   ، ٦)) املعروف  الكوكب  للداللة عىل   ) القمر   (
اهلادي الفضيل يف هتذيب البالغة  إليها بقوله : )) احلقيقة : هي اللفظ املستعمل يف 
املعنى املوضوع له ، مثل قوله تعاىل : ) احلمد هللا رّب العاملني ( ) الفاحتة / 2 ، فكّل 

من الكلامت األربع يف اآلية الكريمة مستعملة فيام وضعت له من معنى ((7

  وتقّسم احلقيقة عىل ثالثة أقسام ٨ ، هي : اللغوية ، الرشعية ، العرفية .

1-احلقيقة اللغوية : هي ما وضعها واضع اللغة ، ودلت عىل معان مصطلح 
عليها يف تلك املواضعة أو هي الكلمة املستعملة يف املعنى الذي وضعت له يف اللغة 
، أمثال : الكتاب ، السفر ، املدونة  ، القلم ، القمر ، الشمس إذا استعملت يف معناها 

األصيل فإهّنا تكون حقيقة واذا استعملت يف غريه فإهّنا تكون جمازًا.

وقد استعمل االمام � g� كثرًيا من املفردات يف معانيها اللغوية كام يف قوله 
� g� )) ال يلبس الرجل الذهب وال يصيل فيه ((9  أو قوله � g� )) من دخل 

مكة بسكينة غفر اهللا له ذنوبه ((10

2-احلقيقة الرشعية : هي املستفادة من وضع الرشع للفظ  معنى غري ما كان 
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املستعملة  الكلمة  اللغوي ، وهي أسامء رشعية أو هي  يدل عليه يف أصل وضعها 
يف املعنى الذي وضعت له يف الرشع ، أمثال : الصالة ، الزكاة ، احلّج وأسامء دينية 

كاملؤمن والكافر والفاسق .

بعرف  غريه  إىل  اللغوي  مساّمها  من  نقلت  التي  هي   : العرفية  3-احلقيقة 
االستعامل ، وذلك االستعامل يكون عامًا ، وقد يكون خاصًا أو هي الكلمة املنقولة 
من معناها اللغوي الذي وضعت له إىل معنى آخر تعارف العرف عىل استعامهلا فيه . 

وتنقسم احلقيقة العرفية إىل : عامة وخاصة .

أ-احلقيقة العرفية العامة : هي أن يقرص االسم عىل بعض مسمياته ، وختصيصه 
 ) الدابة   ( كلفظ   ، اللغوي  معناها  من  العام  العرف  ينقلها  التي  الكلمة  هي  أو  به 
املوضوع يف اللغة لكّل ما يدّب عىل األرض من احليوانات ، وخصصه العرف العام 
اللغوي  فإهّنا جارية يف وضعها   ) الدابة   ( بذوات األربع من احليوانات كون لفظ 
عىل كل ما يدّب من احليوانات ثم أهّنا اختصت ببعض البهائم ، وهي ذوات األربع 
استرت  ما  لكّل  فإهّنا   ) اجلن   ( لفظة  ونحو  اللغوي   بالعرف  يدب  ما  بني سائر  من 
g� )) من طاف  ، كقوله �  فيه  اآلنية دون غريها مما يستقر  ببعض  ثم اختصت 
 �g ، وكذلك يف قوله �  يعيد حتى يستتمه ((11  املفروض  ثامنية أشواط  بالبيت 
)) إذا أحرمت فعليك بتقو اهللا ، وذكر اهللا ، وقلة الكالم إال بخري ، فإّن متام احلج 

والعمرة أن حيفظ املرء لسانه إال من خري ((12 .

أو قوله � g� )) واألنفال كل أرض خربة قد باد أهلها ، وكل أرض مل يوجف 
عليها بخيل وال ركاب ولكن صاحلوا صلحًا وأعطوا بأيدهيم عىل غري قتال ، وله 
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وله   ، هلا  رّب  وال  ميتة  أرض  وكل   ، واآلجام   ، األودية  وبطون   ، اجلبال  رؤوس 
صوايف امللوك ما كان يف أيدهيم من غري وجه الغصب ؛ ألّن الغصب كله مردود ((13

ب-احلقيقة العرفية اخلاصة : هي التي وضعها أهل عرف خاص وجرت عىل 
ألسنة العلامء من املصطلحات التي ختص كل علم أو هي الكلمة املنقولة من معناها 
الفالسفة  عند   ) العرض  و)   ) اجلوهر   (  : أمثال   ، خاص  عرف  قبل  من  اللغوي 
 ، الفقهاء  عند   ) االمتام   ( و   ) القرص   ( و  النحاة  عند   ) النصب  و)   ) الرفع   ( و   ،
املستعملة  والفنية  العلمية  املصطلحات  مجيع  اخلاصة  العرفية  احلقيقة  يف  ويدخل 
، وإّنام  باحلقيقة وأقسامها كثريًا  البالغيون  يعنى  ، )) وال  يف معانيها االصطالحية 
وألّنه  ؛  األفهام  فيه  تتفاوت  الذي  هو  ألّنه  ؛  وأساليبه  املجاز  عنايتهم عىل  تنصب 
واسع اخلطو فسيح املد ، جيول فيه األدباء ويترصفون فيه كّل الترصف يف حني ال 
يقدرون أن خيرجوا يف التعبري احلقيقي عىل املعنى اللغوي ؛ ألّن ذلك مرتبط بالوضع 
 �g � األصيل ومقيد يف املعجم الذي حيدد أبعاد الكلامت ((14 .كام يف قول اإلمام
 : أشياء  ثالثة  اإلحرام  يوجب   ((  �g  � وقوله   15)) فريضة  الكسوف  صالة   (
التلبية ، واإلشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئًا من هذه الثالثة فقد أحرم ((1٦ ، ويتضح 
أبعادًا  واملجاز  احلقيقة  مفاهيم  تكتسب  التصور  هذا  مثل  يف   ((  : منها  كثرية  أمور 
انطولوجية وأخر ابستمولوجية ، يتجىل البعد االنطولوجي يف انتساب احلقيقة إىل 
عامل امللكوت واألرواح ، عامل النور واملثل املفارقة يف حني يكون املجاز من نصيب 
عاملنا عامل احلس والشهادة عامل األجساد والظلمة وتعتمد العالقة بني العاملني ) أو 
بآليات  التعارض املطلق الذي ال سبيل اىل حله أو اىل جتازوه إال  املفهومني ( عىل 

املعراج الصويف ((17 .
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األساليب اإلنشائية احلقيقية 

صيغ أسلوب األمر احلقيقي

1-صيغة فعل األمر 

سبع  اجلرذ  فيه  تصيب  الذي  اإلناء  اغسل   ((  :  �g  � الصادق  اإلمام  قال 
مرات((1٨ ، وسئل اإلمام الصادق � g� عن الفقاع ، فقال : )) ال ترشبه فإّنه مخر 
جمهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله ((19، فاستعمل صيغة األمر، واألمر أحد أساليب 
الطلب ، وقد جاء هنا أمًرا حقيقيا ومل يتعد اىل غرض بالغي آخر غري الفعل احلقيقي .

2-املضارع املسبوق بالم االمر 

قال اإلمام الصادق � g� : )) إذا اغتسل أحدكم يف فضاء األرض فليحاذر عىل 
عورته ...((20 ، استعمل اخلطاب الفقهي اسلوب األمر بصيغته املضارعية املسبوقة 
بالم األمر إال أنه أسلوب حقيقي ال خترج صيغة األمر فيه إىل  غرض جمازي ، وكثريًا 

 �g � ما استعملت هذه الصيغ للنصح واإلرشاد يف خطاب االمام الصادق

وربام يقود السياق إىل اجلمع بني أسلويب األمر و النهي يف مستويني، ويعد هذا 
االستعامل من خصائص االسلوب التي يتمتع هبا اخلطاب الفقهي يف سياقه احلقيقي 
كقول اإلمام الصادق � g� : )) إن كان املاء قد تغرّي رحيه أو طعمه فال ترشب وال 
يتغري رحيه وطعمه فارشب وتوضأ ((21 يشكل هذا اجلمع يف  ، وإن مل  تتوضأ منه 
اخلطاب بؤرتني كل واحدة عكس الثانية ويدخل يف اجلمع بني طباق السلب الذي 
يشري النص فيه اىل ثنائية ضدية متقابلة بني السلب واالجياب بني ) جتنب الرشب 

والتوضأ والرشب والتوضأ ( .
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صيغة أسلوب النهي احلقيقي

اسلوب النهي بصيغته ) املضارعية املسبوقة بال الناهية ( من االساليب الطلبية 
التي تستعمل عىل نحو احلقيقة ،كام يف قول اإلمام الصادق �g� : )) ال تأكلوا 

حلوم اجلاّلالت وإن أصابك من عرقها فاغسله ((22 .

فهو اسلوب طلبي يراد به كف الفعل ومل خيرج من النهي احلقيقي يف مضمون 
النصح واالرشاد الذي يقدمه اخلطاب الفقهي يف املستو السلبي يف االبتعاد عن 
قال  قول  يف  أيضًا  نجده  ما  وكذلك  واملكروهات  واملوبقات  والنواهي  املحرمات 
اإلمام الصادق �g� : )) ال جتالسوا رشاب اخلمر فإن اللعنة إذا نزلت عمت من 
يف املجلس ((23، فعدم جمالسة رشاب اخلمر كون الفعل من املحرمات ومن الكبائر 

والنواهي االسالمية فقد جاءت يف اسلوب النهي احلقيقي .

صيغ أسلوب االستفهام احلقيقي

استفهامية  أداة  بأكثر من  الفقهي   يتكرر أسلوب االستفهام يف خطاب اإلمام 
املتلقي ليحدث صدمة يف   النفيس لد ليطرح يف طياته صيغة فيها يشء من األثر 
استفهامه يغمر السياق جوًا من البحث والكشف عن أكثر من احتامل لإلجابة  عن 
السؤال كام يف استعامله اهلمزة التي جاءت يف سياق استفهام التصور الذي يبحث 
عن التعيني يف اإلجابة كام يف قول اإلمام الصادق � g� : )) إذا كنت قاعدًا عىل 
وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم ال؟ فأعد عليهام ؟ ، وعىل مجيع ما شككت 
فيه ((24، فالتسوية والتخيري يف الغسل وعدم الغسل سواء يف عدم الدراية يف مرحلة 

التشكيك والريب الذي يصيب االنسان يف فرتة ما .
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وكذلك استعامل األداة ) كيف ( يف داللتها احلالية  كام يف قول اإلمام الصادق 
g�: )) امتحنوا شيعنا عند ثالث عند مواقيت الصالة ، كيف حمافظتهم عليها   �
؟ ((25 يف البحث عن حقيقة املحافظة لد األقرب  إىل قلوب اهل البيت عليهم يف 

حفظهم تعاليم اهللا يف املحافظة عىل مواقيت الصالة كون الصالة عمود الدين .

 �g � أو استعامل ) ما ( الدالة لغري العاقل  يف مقام النهي وترك العمل كام يف قوله
))ما لك وللكفاالت أما علمت أهنا أهلكت القرون األوىل ((2٦ ، وال يتغري االستعامل 
 � الصادق  االمام  كام يف  املكانية   ) أين   ( استعامله  االمام يف   لد الفقهي  اخلطاب  يف 
g�: )) ال صالة إال إىل القبلة ، قال ، قلت ، وأين حّد القبلة ؟ ، قال : ما بني املرشق 
واملغرب قبلة كّله ((27 ، فهي ال خترج عن كوهنا توجيه وداللة رمزية إىل حقيقة املكان 
يف تعريف القبلة ، فاألبنية واحدة يف خطاب اإلمام يف حتديد جهة املسلم نحو يشء 

واحد ؛ ألجل التوحيد وهذا يبعث عىل اهلدوء واالطمئنان .

األساليب اخلربية يف استعامهلا احلقيقي 

الطلبي  وبني  االبتدائي  اخلرب  بني  سياقاهتا  واختلفت  اخلربية  اجلمل  ترددت 
يف  االستعامل  تعدد  من   بالرغم  احلقيقي  بعدها  من  خترج  ال  وكلها  واالنكاري 
اخلطاب الفقهي فاالستعامل اخلربي هو  باألصل  ال خيرج عن نظام اجلملة العربية 

كون اجلملة اخلربية مجلة اسمية او فعلية مثبتة و منفية مؤكدة او غري مؤكدة .

بالبيت  طواف  عليه  احلج  يف  املفرد   (( قوله  االسمية  اجلملة  استعامل  فمثال 
وركعتان عند مقام ابراهيم � g� وسعي بني الصفا واملروة وطواف الزيارة وهو 
بالصفا  تفتتح   ((  �g  � االمام  كقول  الفعلية  اجلمل  أو   2٨))  ... النساء   طواف 

وختتم باملروة ((29 يف اداء مناسك احلج .
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فمثال النفي استعامل اجلمل املنفية كقول االمام )) ال يرمتس الصائم ، وال املحرم 
رأسه يف املاء ((30 ، ونستفيد من اجلمل املنفية )) أّن الغرض من استعامل النفي هو 
االضطراب  بعض  نفسه  يف  يبعث  أن  يمكن  عام  الناقص  املتلقي  هذا  تنزيه  حماولة 
الشك والتذبذب ((31  ، وجيعله يضطرب يف بحور من  بإيامنه  الذي حيدث رضرًا 
، حتى لو كان يف أقرص جواب يف خطابه الفقهي فقد سئل االمام عن املحرم يشد 

اهلميان يف وسطه ، قال : )) ال بأس ((32

عطف بيان 

يف اخلطاب الفقهي يأيت عطف البيان لغرض االيضاح بعد االهيام كام يف قول 
اإلمام الصادق � g� : )) إّن هللا عّز وجّل حرمات ثالثًا ليس مثلهّن يشء : كتابه 
وهو حكمته ونوره ، وبيته الذي جعله قبلة للناس ال يقبل من أحد توّجهًا إىل غريه 

، وعرتة نبيكم صىل اهللا عليه وآله ((33

وسائل أسلوب القرص 

يأيت أسلوب القرص لغرض التوكيد بوسائله : 

أ-استعامل النفي واالستثناء مثال قوله � g� )) ال بأس أن تؤذن وأنت عىل 
 (( �g � 34 ، قوله)) غري وضوء أو طهور ، وال تقيم الصالة إال أنت عىل وضوء

ما بني الكفر وااليامن إال ترك الصالة ((35

ب-تقديم مما حقه التأخري مثاًل قوله � g� )) لكل صالة وقتان ((3٦  أو قوله 
� g� )) إذا مات الرجل فلألكرب من ولده سيفه ومصحفه وخامته ودرعه ((37 أو 

قوله � g� : )) من ترك السعي متعمدًا فعليه احلج من قابل ((3٨
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ج-استعامل ) انام ( كام يف قوله � )) فمن رسق ما قيمته دون ذلك فال حيد ، وانام 
يعزر بام يراه احلاكم ويرجع املرسوق ((39 أو قوله � g� عن رجل أوىص لرجل 
g( )) الورثة إنام لك الصندوق وليس  بصندوق وكان يف الصندوق مال فقال ) 

لك ما فيه ، فقال :  الصندوق بام فيه له (( 40

الصيغ االنفعالية  

يف  التأثري  هو  االنفعالية  هذه  من  الغاية  أّن   (( إىل  الداليل  البحث  يف  أشري  وقد 
املتلقي الناقص سلبًا أو إجيابا إما بالرفع من قيمة اليشء حتى يقتنع املتلقي أنه رفيع ، 
أو باحلط منه حطًا إىل أن يقتنع املتلقي أّنه وضيع  ((41 ، ومن وسائل هذه االنفعالية 

وأّمهها : 

أ-صيغ التفضيل كام يف قول اإلمام الصادق � g� : )) لكل صالة وقتان وأول 
، وأول  )) لكل صالة وقتان   :  �g الصادق �  االمام  أو قول  أفضلهام ((42  الوقت 
الوقتني أفضلهام ، وقت صالة الفجر حني ينشّق الفجر إىل أن يتجلل الصبح السامء ((43

وعندما سئل االمام الصادق � g�  عن البكاء يف الصالة أيقطع الصالة ؟ ، 
فقال : )) إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل االعامل يف الصالة ، وإن كان 

ذكر ميتًا له فصالته فاسدة ((44

ب-االستدراك  كام يف قول االمام الصادق � g� : )) ال ينقض اليقني بالشك 
، ولكن ينقض باليقني ((45

ج-صيغ الشمولية أو الكلية كام ورد يف قول الصادق � g� : )) كل ماء طاهر 
إال ما علمت أنه قذر ((4٦ أو يف قوله � g� : )) كل يشء يراه ماء املطر فقد طهر ((47
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د-صيغة الرتجي باحلرف ) لعل ( كام يف قول اإلمام الصادق � g� : )) كل 
يشء هو لك حالل حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل 
الثوب يكون عليك قد اشرتيته وهو رسقة ، أو اململوك عندك ، ولعله حّر قد باع 
نفسه أو خدع فبيع قهرًا ، أو امرأة حتتك وهي أختك أو رضيعتك ، واألشياء كّلها 

عىل هذا حتى يستبني لك غري ذلك ، أو تقوم به البينة ((4٨ .

املستو الثاين : االستعامل املجازي ( البياين ) 

جاء يف معجم املصطلحات )) املجاز : كل الصيغ البالغية التي حتتوي تغيريًا يف 
داللة األلفاظ املعتادة ، ويندرج حتت هذا كل أنواع املجاز يف البالغة العربية ما عدا 
الكناية التي ال يمنع استعامل ألفاظها يف غري ما وضعت له من إرادة املعنى األصيل 
وضع  ما  غري  به  اريد  ملا  اسم  هو   (( اجلرجاين  تعريفات  ويف   ،49)) األلفاظ  هلذه 
له ملناسبة بينهام كتسمية الشجاع أسدًا ((50 كون )) املجاز : هو اللفظ املستعمل 
يف املعنى غري املوضوع له ، مثل قول النبي � صىل اهللا عليه وآله � : )) اآلن محي 
الوطيس (( حيث استعمل كلمة ) الوطيس (( املوضوعة يف اللغة لـ) التنور ( يف ) 

احلرب (( ((51 .

أوالً : التشبيه 

يعد التشبيه أقدم صور البيان وأوسع الصور أو الفنون استعامالً يف الشعر العريب 
هو املامثلة بني شيئني يف صفة أو أكثر وقد عرفه القزويني بقوله  : )) التشبيه : الداللة 

عىل مشاركة أمر آلخر يف معنى ((52

1-قال اإلمام الصادق g: )) كّل يشء هو لك حالل حتى تعلم أّنه حرام بعينه 
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فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشرتيته وهو رسقة أو 
اململوك عندك ...((53.

هنا تشبيه متثييل كون طريف التشبيه أكثر من صورة منتزعة و)) يعد هذا النوع 
املتلقي  تأمل  زيادة  يف  يسهم  ألنه   ، التشبيهي  البياين  األداء  استعامل  رقي  عىل  دالة 
وتفكريه الستنتاج قيمة البيان وداللته يف السياق ، فهو هيأة مأخوذة من متعدد سواء 
كان طرفاه مفردين أو مركبني أو كان أحدمها مغردًا واالخر مركبًا وسواء كان ذلك 

الوصف املنتزع حسيًا أم عقليًا أم اعتباريًا ومهيًا ((54 

2-قال االمام الصادق �g� : )) كل ما كان عىل اإلنسان أو معه مما ال جتوز 
الصالة فيه وحده فال بأس أن يصىل فيه ، وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة و التكة 
حسيان  طرفيه  ألن  حيس  تشبيه   ،55)) ذلك  أشبه  وما  واخلفني  والنعل  والكمرة 

فالقذارة والقلنسوة حسيان .

تقعد يف  كانت  التي  أيامها  النفساء  تقعد   ((  :  �g  � الصادق  اإلمام  3-قال 
احليض((5٦ ،  وأحيانًا تكون املشاهبة بال أداة فقعود النفساء هو نفسه قعودها يف 
احليض مماثلة يف العمل اي بعدم قيامها  باألعامل العبادية حلني انتهاء فرتهتا الزمانية .

4-قال اإلمام الصادق � g� : )) إّن رّب املاء هو رّب الصعيد ، إّن اهللا جعل 
الرتاب طهورًا كام جعل املاء طهورًا ((57 ، وكذلك قوله � g� : )) الرتاب أحد 
الطهورين ، وهو بمنزلة املاء ، إّن اهللا جعل الرتاب طهورًا كام جعل املاء طهورًا ((5٨

5-قال اإلمام الصادق � g� : )) إّن عاّمرًا أصابته جنابة فتمّعك كام تتمعك 
الدابة ، فقال له رسول اهللا � صىل اهللا عليه وآله � : يا عامر متّعكت كام تتمعك الدابة 
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التمعك  وهو  االنسان  حركات  من  حركة   يمثل  ألنه  حيس  تشبيه  هنا   ،59))...  !
كه  ه ومعَّ لَكَ كًا تَ عْ ه مَ كُ عَ مْ عكه يف الرتاب يَ لْكُ مَ كُ الدَّ مشاهبة بتمعك الدابة كون ) املَعْ

ك التقلب فيه ( ٦0 عُّ غه فيه والتَّمَ رَّ يكًا مَ ْعِ متَ

له  رفعت  وقتها  لغري  الصالة  صّىل  من   ((  :  �g  � الصادق  اإلمام  ٦-قال 
تشبيه عقيل  فهنا   ،٦1)) اهللا كام ضيعتني   : ضيعتني ضيعك  تقول   ، مظلمة  سوداء 

فطرفاه عقليان يف أسلوب دعائي .

7-قال االمام الصادق � g� : )) يقيض ما فاته كام فاته ((٦2، تشبيه عقيل يف 
قضاء ما فاته من عبادة .

g� : )) املتمم يف السفر كاملقرص يف احلرض ((٦3،  ٨-قال االمام الصادق � 
تشبيه عقيل فطرفاه عقليان كون االمتام اكامل اليش يف مماثلة للمقرص .

g� : )) نسك الذي يقرن بني الصفا واملروة مثل  9-قال اإلمام الصادق � 
الكبري  معناها  يف  فالعبادة   ، ٦4))  اهلد بسياق  إال  منه  بأفضل  ليس   ، املفرد  نسك 

عقلية ؛ ألن العبادة يف مضموهنا عقلية ثم تأيت مناسكها يف أقوال وحركات .

مثل  عليه  إذا زدت  املفروض  الطواف   ((  :  �g  � الصادق  اإلمام  10-قال 
تشبيه  السعي ((٦5،  ، وكذلك  فعليك اإلعادة   ، إذا زدت عليها  املفروضة  الصالة 

حيس فطرفاه حسيان كون الطواف يف معناه حركة واحلركة حسية .

11-قال اإلمام الصادق � g� : )) كان يكره أن يؤكل حلم الضّب واألرنب 
واخليل والبغال ، وليس بحرام كتحريم امليتة والدم وحلم اخلنزير ((٦٦، هنا تشبيه 

عقيل فطرفاه عقليان .
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12-قال االمام الصادق � g� : )) ما كان من بيض طري املاء مثل بيض الدجاج 
وعىل خلقته أحد رأسيه مفرطح وإال فال تأكل ((٦7 ، هنا تشبيه حيس فطرفاه حسيان .

13-قال اإلمام الصادق � g� : )) ال تشهّدنَّ بشهادة حتى تعرفها كام تعرف 
كّفك((٦٨ فهنا تشبيه عقيل حيس فاملشبه عقيل واملشبه به حيس واملقصود )) بالتشبيه 
العقيل الذي مل يدرك هو أو مادته بحاسة من احلواس اخلمس ويشبه باملحسوس بغية 
توضيح االمر املعنوي باملوصوف الكلية بأمر حيس واقعي يتصف باجلزئية يف نطاق 

احلواس اخلمس ((٦9 ، فهنا التشبيه طرفاه خمتلفان .

14-قال اإلمام الصادق � g� : )) كل مسكر من األرشبة جيب فيه كام جيب 
يف اخلمر من احلّد ((70 ، فهنا التشبيه حيس فطرفاه حسيان .

املرأة  g�  عن اجلراحات ؟ ، فقال : )) جراح  15-سئل االمام الصادق � 
مثل جراحة الرجل ، حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية سواء ، أضعفت 
جراحة الرجل ضعفني عىل جراحة املرأة ((71 ، فهنا التشبيه حيس فطرفاه حسيان .

1٦-سئل االمام الصادق � g�  عن رجل قطع رأس ميت ؟ ، فقال : )) إّن 
اهللا حرم منه ميتًا كام حرم منه حيًا ، فمن فعل بميت فعال يكون يف مثله اجتياح نفس 

احلي فعليه الدية ((72 ، فهنا تشبيه حيس فطرفاه حسيان .

17-قال اإلمام الصادق � g� : )) من عدل يف وصيته كان كمن تصّدق هبا 
يف حياته ، ومن جار يف وصيته لقي اهللا عّز وجّل  يوم القيامة ، وهو عنه معرض ((73 

، فهذا تشبيه حيس فطرفاه حسيان .
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وأّم  ألب  وأخوات  إخوة  ترك  رجل  عن   �g  � الصادق  االمام  1٨-سئل 
وجدًا ؟ ، قال : )) اجلّد كواحد من االخوة املال بينهم للذكر مثل حظ االنثيني ((74 

، فهذا تشبيه حيس فطرفاه حسيان .

19-قال اإلمام الصادق �g�: )) من طلب هذا الرزق من حّله ليعود به عىل 
نفسه وعياله كان كاملجاهد يف سبيل اهللا ...((75 ، فهنا تشبيه حيس فطرفاه حسيان.

ثانياً : استعارة 

     هي استعامل اللفظ يف غري ما وضع له أصاًل لعالقة قائمة بني املعنني األصيل 
امللحوظة  او  امللفوظة  القرينة  عن  فضال  املشاهبة  عالقة  بينهام  والعالقة  واملجازي 
التي متنع من إرادة املعنى احلقيقي الذي وضع اللفظ له وبعبارة أخر يراد  تشبيه 
حذف أحد طرفيه وقد جاء يف اخلطاب الفقهي لإلمام الصادق � g� ما يؤكد هذا 
االستعامل فاألداء عنده ال يقترص عىل التشبيه فقط وانام أيضا يتعد اىل االستعارة 
كوهنا )) متتلك قدرة عىل تفعيل التأمل العقيل لد السامع وتصنع بعدًا دالليا حال 

محلها السياق بوصفها آلة بيانية تسهم يف إيصال مبتغى القول إىل السامع ((7٦ .

1-قال االمام الصادق �g� : )) كل يشء يراه ماء املطر فقد طهر ((77 ،جاء 
الفعل ) يراه ( لفظًا مستعارًا وهو عىل هيئة فعل فاالستعارة هنا ترصحيية تبعية ؛ كون 
اإلمام � g� رصح بلفظ املشبه به من دون املشبه فضال عن استعامل الفعل ألنه 
يعامل معاملة االسامء املشتقة بفاعلية احلدث والزمان الذي ولد فيه الفعل احلركي . 

إذا  اللعنة  فإّن  اخلمر،  ّرشاب  جتالسوا  ال   ((  :  �g� الصادق  االمام  2-قال 
نزلت عمت من يف املجلس ((7٨
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كذلك جاء الفعل ) نزلت ( لفظا مستعارًا، فاالستعارة مكنية حذف منها املشبه 
به وذكر املشبه أي حذف املستعار منه ) املشبه به ( وهي كذلك استعارة تبعية كون 

اللفظ فعاًل من املشتقات أيضًا . 

فيه  فصّىل  الدمُ  الرجل  ثوبَ  أصاب  إّن   ((  :  �g  � الصادق  اإلمام  3-قال 
فعليه  فيه  وصىل  فنيس  يصيّل  أن  قبل  علم  هو  وإن   ، عليه  إعادة  فال  يعلم  ال  وهو 
الدم مشخصا  اذ جعل   ) الدم   ( الفاعل  اىل   ) ) أصاب  الفعل  اسند  اإلعادة((79 ، 
وحذف  املشبه  ذكر  فقد  احلركة  عىل  القدرة  وله  والرمي  االصابة  صفة  له  مؤنسنا 
املشبه به فهي استعارة مكنية وتبعية ايضا ألنه استعامل اللفظ ) أصاب ( وهو فعل 

مثل بقية املشتقات . 

g� : )) قد تنام العني ، وال ينام القلب واألذن ،  4-قال اإلمام الصادق � 
فإذا نامت العني واألذن والقلب وجب الوضوء ((٨0 ، كذلك اسند النوم اىل  القلب 
مكنية  االستعارة  كون  املشبه  وذكر  به  املشبه  حذف  فقد  باالنسان  مشاهبة  واألذن 

مستعماًل أيضا اللفظ ) ينام ( وهو فعل كبقية املشتقات .

5-قال اإلمام الصادق � g� : )) لكل صالة وقتان ، وأول الوقتني أفضلهام 
، وقت صالة الفجر حني ينشّق الفجر إىل أن يتجّلل الصبح السامء ((٨1 ، فانشقاق 
القمر فيها يشء من االستعارة كون االنشقاق من أعامل االنسان عندما يبدأ بتمزيق 
الثوب أو األشياء وقطعها اىل نصفني أو أكثر وهنا أراد انشقاق الظالم لظهور بزوغ 

الضوء الذي يراد به وضوح وقت الفجر فاالستعارة أيضا مكنية وتبعية .

٦-قال اإلمام الصادق � g� : )) لكّل يشء أنف ، وأنف الصالة التكبري ، 
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إّن مفتاح الصالة التكبري ((٨2 وهنا تظهر الصورة البيانية يف مجالية االستعارة املكنية 
باستعامل اللفظ ) أنف ( وهو عضو من أعضاء اإلنسان  الدال عىل االسامء اجلامدة 

فاالستعارة تعد هنا أصلية . 

ثالثًا : الكناية 

ذكر  كام  األصيل  املعنى  إرادة  جواز  مع  معناه  الزم  به  وأريد  أطلق  لفظ       
البالغيون وتعد )) الكناية من األساليب البيانية التي حتقق نموًا تأمليًا عند املتلقي 
بوصفها إناء املعنى الذي مل يعرب ظاهر اللفظ فيه عن مستواه السطحي للبنية مبارشة 
، وإنام عىل السامع أن يالحظ مضمونه عرب طبقات املعنى ويغوص يف املعنى العميق 

لتلك البنية ((٨3 .

أصابك  وإن   ، اجلاّلالت  حلوم  تأكلوا  ال   ((  :  �g  � الصادق  اإلمام  1-قال 
تأكل  التي  احليوانات  تلك  به  ويراد  موصوف  عن  كناية   ،  ٨4)) فاغسله  عرقها  من 

الفضالت .

2-روي عن اإلمام الصادق � g� أنه قال : )) الناقة اجلاللة ال يؤكل حلمها 
وال يرشب لبنها حتى تغّذ أربعني يومًا ، والبقرة اجلاّللة ال يؤكل حلمها وال يرشب 
لبنها حتى تّغذ ثالثني يومًا ، والشاة اجلاّللة ال يؤكل حلمها وال يرشب لبنها حتى 
تغّذ عرشة أيام ، والبطة اجلاّللة ال يؤكل حلمها حتى ترّبى مخسة أيام ، والدجاجة 
البعرة  بالفتح  اجللة  أّن))  الفقهية  املصطلحات  ، وجاء يف معجم  أيام ((٨5  ، ثالثة 
تطلق عىل العذرة ، واجلالل من احليوان بتشديد الالم األوىل : التي تكون غذاؤها 
عذرة اإلنسان حمصنًا ، واملصطلح عليه يف الفقه : اعتياد احليوان املأكول اللحم يأكل 
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عذرة اإلنسان ، بحيث تكون غذاؤها حمضًا ، واحلكم املرتتب عىل اجللل يف الرشيعة 
بالعرض ، ووقع  املحّرم  املأكول إىل  ، وانقالبه من عنوان  سببيته حلرمة أكل حلمه 
البحث عنه من هذه اجلهة يف باب األطعمة ، ومن جهة أنه يرتتب عليه نجاسة بوله 
وروثه يف باب النجاسات ، ومن جهة كون استربائه سببًا حلليته وطهارة بوله وروثه 
لرجوعه إىل أصله يف باب املطهرات ((٨٦ ، ويراد هبذه الصفة كناية عن موصوف كام 

ذكرنا آنفا . 

3-قال اإلمام الصادق � g� : )) اغسل ثوبك من بول ما ال يؤكل حلمه  ، وال 
تغسل ثوبك من بول يشء يؤكل حلمه ((٨7 ، فعباريت ) ما ال يؤكل حلمه ( و ) يؤكل 

حلمه ( كناية عن موصوف وهو احليوان احلرام واحليوان احلالل .

4-قال اإلمام الصادق � g� : )) من صّىل الصالة لغري وقتها رفعت له سوداء 
له  رفعت   ( جاءت  فقد   ٨٨))... ضيعتني  كام  اهللا  ضيعك  ضيعتني   : تقول   ، مظلمة 
 سوداء مظلمة ( كناية عن نسبة بني اإلنسان وعمله الذي  هتاون وتكاسل فيه مما أد
 ( بقوهلا  عليه  وداعية  ناطقة  فيجعلها  عليه  فتكون شاهدة   ، الصالة  إىل ضياع وقت 

ضيعتني ضيعك اهللا كام ضيعتني ( 

g� : )) ابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون يف  5-قال اإلمام الصادق � 
األسفار يف طاعة اهللا  فيقطع عليهم ، ويذهب ماهلم فعىل اإلمام أن يردهم إىل أوطاهنم 
من مال الصدقات ((٨9 ، وايضا ذكر االمام �g� ) ابن السبيل ( كناية عن موصوف 

ويراد به ابناء الطريق كثري السفر .

٦-قال اإلمام الصادق � g� : )) ال صدقة وذو رحم حمتاج ((90، واملقصود 
بـ ) ذي الرحم ( القريب املحتاج الذي يكون يف عوز وطلب احلاجة ، وقد ذكر بذي 

الرحم كناية عن موصوف . 
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7-سئل اإلمام الصادق: كم أدنى ما يقرص فيه الصالة ، قال : )) جرت السنة 
ببياض يوم  ...((91 فـ) بياض يوم ( كناية عن النهار وهي أيضا كناية عن موصوف .

رابعًا : جماز مرسل 

 وهو جماز لغوي عالقته غري املشاهبة وهو النوع الثاين الذي حيصل عىل مستو
كون  االستعاري  املجاز  عن  وخيتلف  االسنادي  الرتكيب  عىل  ال  الواحدة  املفردة 
املرسل عالقاته خمتلفة من ضمنها ما جاء  املشابه واملجاز  املجاز االستعاري عالقته 
يف خطاب االمام � g� حينام سئل عن رجل أجنب يف شهر رمضان بالليل ثّم ترك 
، أو  ، أو يصوم شهرين متتابعني  : )) يعتق رقبة  الغسل متعمدًا حتى أصبح ؟ قال 
يطعم ستني مسكينًا ((92  وورد أيضا عنه ) g(  بقوله  يف رجل هللا عليه أن ال يركب 
حمرمًا سامه فركبه ؟ قال : ال أعلمه إال قال : )) فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعني 
، أو ليطعم ستني مسكينًا ((93 ، فهنا جماز مرسل عالقته الكلية فقد ذكر اجلزء) الرقبة(  

وأراد الكل وهو اإلنسان .

خامسًا : املجاز العقيل 

يتضمن املجاز العقيل الرتكيب االسنادي واجلملة وال حيصل يف الكلمة الواحدة 
g� : )) فإذا خفي الشهر فأمتوا  وهلا عالقات خمتلفة كام يف قول اإلمام الصادق � 
العدة شعبان ثالثني يومًا وصوموا الواحد وثالثني ((94 ، فقد أسند الشهر اىل االخفاء 
جمازا يف تركيب املجاز العقيل فالشهر ال خيفى ، وإّنام القمر خيفى عندما يصل اىل عدم 
االنكشاف والظهور فعالقته املسببية  ومن ذلك  قول اإلمام الصادق�g� : )) لكل 
صالة وقتان ، وأول الوقتني أفضلهام ، وقت صالة الفجر حني ينشّق الفجر إىل أن 
يتجلل الصبح السامء ((95، فاسند الفجر وهو وقت آخر الليل إىل االنشقاق ويراد 

به جماز عقيل كونه جمازا اسناديا وعالقته الزمانية . 
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اخلامتة

حاول البحث أن يقدم نامذج تطبيقية يف التعابري األسلوبية يف مستو االستعامل 
التي  املجازية  الرؤية  اىل  االشارة  ًعن  فضال   ، الفقهي  الداليل  بعدها  يف  احلقيقي 
يستعملها اإلمام الصادق �g� يف خطابه الفقهي عىل الرغم من أّن السمة الغالبة 
يف خطابه هو االستعامل احلقيقي ؛ ألّن اخلطاب الفقهي يمس اجلانب الواقعي حلياة 

اإلنسان .

قدم البحث استعاملني يف اخلطاب الفقهي للملتقي االستعامل احلقيقي ويكون 
القدرة عىل االستعامل احلقيقي والتواصل اإلنساين بوسائل خمتلفة من  الفقيه لديه 
االستعامل  عىل  القدرة  لديه  فيه  ويكون  املجازي  واالستعامل   ، اللغوي  االستعامل 
بحسب  البياين  البالغي  التصوير  يف  خيالية  ملكة  من  يملك  بام  البياين  املجازي 

املوقف والسياق .

اختذ البحث أنموذجًا للتطبيق من الرتاث اإلسالمي وال سيام اخلطاب الفقهي 
ألحد األئمة املعصومني �g� وهو اإلمام جعفر بن حممد الصادق �g� صاحب 
العلامء من  يديه خترج آالف  البيت يف احلديث والتفسري والفقه وعىل  جامعة أهل 

املسلمني يف كل أنحاء البالد اإلسالمية . 

االستعامل   : األول   املستو  : الفقهي يف مستويني  اخلطاب  لنا  البحث  أظهر   
املبارش احلقيقي ) الواقعي ( واملستو الثاين : االستعامل املجازي ) البياين ( 

 قد وقف عند فنون علم البيان من تشبيه واستعارة وكناية وجماز مصورًا مد
قدرة االمام يف ايصال املعنى العقائدي بصورة جمازية فضال عىل االستعامل احلقيقي 
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يف خطابه الفقهي ، إذ أفاد من علوم البيان لغاية اثراء املعنى بوسائله املختلفة ؛ألّن 
علم البيان هو ايراد املعنى الواحد بطرق خمتلفة .

توصل البحث أن اخلطاب الفقهي غالبا ما يقع يف االستعامل املبارش الرصيح 
احلقيقي .

 جلأ اإلمام إىل االستعامل املجازي بوسائله الفنية املختلفة لكنه يف مواضع ضيقة 
والتخفي وراء وسائل  التشبيه  الداللة من خالل  املعنى وتوسع يف  إثراء  فيها  اراد 

طرائق التعبري البيانية من استعارة وكناية وجماز .
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91- أوثق احلقائق : ٨5

92- أوثق احلقائق : 9٦

93- أوثق احلقائق : 102

94- أوثق احلقائق : 107

95- أوثق احلقائق : 52



٤٠٨

احلقيقة واجملاز يف اخلطاب الفقهي لإلمام الصادق " عليه السالم "

قائمة املصادر واملراجع

احلديث .1 لغة  يف  البياين  األداء 
دار   ، عنوز  عباس  صباح  د   ، الرشيف 

الضياء ، النجف ،  2014م .

أوثق احلقائق يف فقه االمام الصادق .2
) أكثر من ألف قول وسؤال يف جماالت الفقه 
كافة ( ، الشيخ حممد جعفر الشيخ ابراهيم 
الكربايس ، ط2 ، نرش وتوزيع مؤسسة املنار 

العراقية ، مكتبة املنار ، 2012م .

3. ، البالغة  علوم  يف  االيضاح 
 ، البناين  الكتاب  دار   ، القزويني  اخلطيب 

بريوت ، 1971م  .

والبيان .4 املعاين   ( العربية  البالغة 
 ، ط1   ، مطلوب  أمحد  د   ،  ) والبديع 

1400هـ - 19٨0م 

التعريفات ، عيل بن حممد الرشيف .5
اجلرجاين ، مكتبة لبنان ، 197٨م  .

اهلادي .٦ عبد  د   ، البالغة  هتذيب 
 ، احلسيني  عيل  السيد  تعليق   ، الفضيل 
مؤسسة انتشارات دار العلم ، قم ) د . ت( .

اخلصائص ابو الفتح عثامن بن جني .7
ت حممد عيل النجار ، القاهرة ، 1371هـ- 

1952 م  .

٨. اهلد نور   ، اخلطاب  يف  دراسات 
باديس ، املؤسسة العربية للدراسات والنرش 

، ط1، بريوت ، 200٨ م .

الصاحبي ،  أبو احلسني أمحد ، ابن .9
فارس ، ت د مصطفى الشويمي ، بريوت ، 

13٨3هـ- 19٦4م   .

والبيان .10 البديع   ( البالغة  علوم 
حمي  ود   ، قاسم  أمحد  حممد   . د   ) واملعاين 
 ، للكتاب  احلديثة  املؤسسة   ، ديب  الدين 

طرابلس – لبنان ،   200٨ م .

مكرم .11 بن  حممد   ، العرب  لسان 
بن منظور األفريقي املرصي ، دار صادر – 

بريوت ، ط 1 ، ) د . ت (  .

يف .12 العربية  املصطلحات  معجم 
مكتبة   ، املهندس   وهبة   – واألدب  اللغة 

لبنان ، 1979 م .

الفقهية .13 املصطلحات  معجم 
 ، الشهركاين  اسامعيل  ابراهيم  الشيخ   ،
منشورات مؤسسة اهلداية ،ط 2 ،  بريوت 

، لبنان ، 1427هـ-200٦ م . 

يعقوب .14 ابو   ، العلوم  مفتاح 
يوسف بن أيب بكر حممد بن عيل ، السكاكي 

، القاهرة ، 135٦هـ-1937م .

، د نرص .15 السلطة احلقيقة   ، النص 
حامد أو زيد ، املركز الثقايف ، ط 1 ، بريوت 

،  1995 م .


