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نزهة الناظر يف روض اإلمام الباقر  gقراءة تركيبية بالغية

امللﺨﺺ:
ّ
إن مراجعة النصوص اإلبداعية تبعث يف النفوس استﺬواق املعاين واالستمتاع
بلطيف األلفاظ ،فام احلال لو كانﺖ هﺬه النصوص صادرة من معصوم من أهل بيﺖ
العرتة املحمدية ،شبيه رسول اﷲ َ sخلقا ُ
وخلقا ،فكيف ستكون بالغته وسياق
كلامته؟ وقد تنوعﺖ نصوصه بني حكم وأقوال وخطب ومواعﻆ ووصايا وأدعية.
ويسعﻰ هﺬا البحث إىل قراءة كالم اإلمام الباقر  ،gورصد البنﻰ الرتكيبية
وﲤازجها الداليل مﻊ بالغة اإلﳚاز والتدرج يف األساليب اخلﱪية واإلنشائية،
والتأمل اللغوي النتقاء األلفاظ بد ّقة ،ويقوم منهج البحث عىل ﲢليل بعﺾ
النصوص الباقرية ،وعرض موازنة مصغرة بني لغة الدعاء عند اإلمامني الباقر
والسجاد .b
الكلامت املفتاحية :الباقر ،تركيب ،بالغة ،موعظة ،األدعية .علم املعاين.
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Abstract
Reading literature gives delight to mind and heart as there are
many u�erances of elegance; one is to be more delighted when
reading a text wri�en by an infallible, from the Mohammedan progeny, that looks like the messenger of Allah in shape and soul. What
eloquence and structure there will be! The texts vary considerably
in rules, proverbs, sermons, advice, recommenda�ons and supplica�ons.
The current research study endeavours to read the texts of Imam
Al-Baqr and traces the structures, their seman�c consistency, the
eloquence, diversity of statement and composi�on and dic�on selec�on, there is a comparison between IMAM Al-Baqr and Imam
Al-Sajad in the supplica�on language between
Keywords: Al-Baqr, structure, eloquence, advice, supplica�ons,
seman�cs
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املقدّ مة:

بسم اﷲ الرمحن الرحيم

ّ
وصىل اﷲ عىل خري املرسلني ،أيب القاسم حممد وآله الطيبني
رب العاملني،
احلمد ﷲ ّ

الطاهرين .b

أما بعد:

ّ
فﺈن تتبﻊ النصوص املقدّ سة والتدبر يف القرآن الكريم ،فيه فائدة عظيمة ،وال سيام

إذا استتبﻊ هﺬا التتبﻊ والتدبر عمل وإيامن ،وكﺬا احلال إن قرأنا نصوص املعصومني

(صلوات اﷲ عليهم) ،وحاولنا فهم إرشاداﲥم ونصحهم ،واالستﺌناس ببالغتهم

التي تنهل من القرآن الكريم ،فنصوصهم نابعة من روح القرآن ،وعليه كان البحث
يتناول دراسة نصوص اإلمام الباقر  ،gووسمته بــ (نزهة الناﻇر ﰲ روض اﻹمام
الباﻗر  gﻗراءة ترﻛيبية بالغية)
أﳘية املوﺿوع:

.1حماولة التجديد يف قراءة نصوص املعصومني  ،bواالنتفاع من التﺨصص يف

تلقي النص الديني يف ضوء الرتكيب والبالغة .

.2رصد مصادر كالم اإلمام الباقر  ،bوحماولة إحصاء النصوص ،واملسائل التي

ركّزت عليها النصوص لغويا.

.3رسم خريطة يف ﲢري ظاهرة منثور الكالم لﻺمام  ،gومعرفة الزخم النص يف

اخلطب أو احلكم أو الدعاء أو الوصايا.

أهداف البحﺚ :ﺳعﻰ البحﺚ إﱃ ﲨلة مﻦ اﻷهداف:

.1اعتامد التحليل اللغوي أداة الستكناه الداللة واملعاين املحتملة للنص.
.2متابعة النصوص املشهورة التي وردت عن اإلمام الباقر .g

.3الوقوف عىل األساليب اللغوية التي ﲤ ّيزت ﲠا النصوص الباقرية.
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.4رصد الدراسات واالهتاممات البحثية يف ﳎال البحث واالختصاص ،واقرتاح

مجلة موضوعات يمكن دراستها ،ذكرت آخر البحث.
منهﺠية البحﺚ:

.1اعتامد النصوص الواردة عن اإلمام الباقر  gاملبسوطة يف الكتب العامة

واخلاصة.

 .2االستعانة باملنهج الوصفي يف رصد القراءة اإلمجالية للنصوص.
.3املوازنة بني اإلمامني الباقر  gواإلمام السجاد .g

.4اعتامد منهج التحليل الرتكيبي يف ضوء علم املعاين ،وسياق الداللة اللغوية.

صعوبات البحﺚ:

ندرة املصادر التي رشحﺖ كالم اإلمام الباقر ،gسوى بعﺾ التعليقات املنثورة يف

الكتب التي تنقل نصوص اإلمام الباقر ،gأو بحث ﲣصص يدرس هﺬه النصوص،

وتعدد النقل يف بعﺾ النصوص ،بتغيري بعﺾ األلفاظ ﳑا يصعب عىل الباحث دراستها
والسيام يف التحليل اللغوي أو الرتكيبي لتغري الداللة والسياق .
تقسيم البحﺚ :يﻀم البحﺚ مطلبﲔ:

املطلب األول :اجلانب التنظريي :وفيه لغة الدعاء بني اإلمام الباقر  gواإلمام

السجاد  .gوفيه إشارات ملضامني وعنوانات األدعية للموازنة بني الصحيفتني
وإشاراﲥام يف النصوص الدعائية وتأكيدها ،وعرضﺖ ملنهج صاحب مسند اإلمام

الباقر  ،gوطريقة نقله للنصوص الباقرية.

املطلب الثاين :اجلانب التطبيقي :قراءة يف موعظة لﻺمام الباقر :g

واستقر البحث عىل ﲢليل نص كامل ،ووقﻊ االختيار عىل موعظة لﻺمام الباقر

 ،gوالتي كانﺖ موجهة لقوم ساهني الهني يف حﴬته (صلوات اﷲ عليه).
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املطلﺐ اﻷول:

لغة الدﻋاء بﲔ اﻹمام الباﻗر  gواﻹمام السﺠاد :g

املألوف يف لغة العصور األدبية أن تتقارب بعﺾ السامت الرئيسة التي ﲤيز

النصوص املشهورة يف ّ
كل زمان ،وما يلفﺖ االنتباه ّ
أن اإلمام الباقر  gقد أمﴣ مﻊ

أبيه سنوات طويلة يف إمامة اإلمام زين العابدين  gلكن ذلك ﱂ يورد لنا ّتوحد اللغة
والصياغة النصية بينهام (صلوات عليهام) ،ويمكن تعليل ذلك عىل النحو اآليت:

اﻷول /توﺟيﻪ اآلخريﻦ :فأكثر كالم األئمة يف باب التعليم واإلرشاد واملوعظة

والنصح ،فتكون ﳐاطبة الناس عىل قدر عقوهلم ،وهﺬه من التوصيات اإلهلية

لألنبياء بمﺨاطبة الناس ،فاملالحﻆ من طرح األسﺌلة املوجهة من السائلني أﳖا
تعتمد عىل حاجة العباد يف أمورهم مﻊ اختالف طرحها عقائدية كانﺖ أو فقهية أو
أخالقية وغريها.

الﺜاﲏ /اختالف التوﺟيهاتّ :
يمر ﲠا اإلمام ﲢتم عليه سياقات
إن الظروف التي ّ

نصية خاصة باملرحلةً ،
فضال عن إدراك الناس لتوصياﲥم ،فالبنيات النصية تكون

بليغة ويف قمة بياﳖا لرتاعي مقتﴣ احلال الﺬي ﳛتاجه املقام.

باحلب
الﺜالﺚ /السياق العام :فلنحﻆ السياق العام للصحيفة السجادية مشحونا
ّ

التعوذ من الشيطان الرجيم
اإلهلي واللجوء إىل اﷲ ومناجاته ،والرتكيز عىل مسألة
ّ

وتكاد تكون كل األدعية ملحاربة الرش والشيطان.

أ ّما أدعية الصحيفة الباقرية فهي مﻊ تنوع أدعيتها نجدها يف سياق طلب الدعاء،

أو تعليم الدعاء ،وتارة نجد الدعاء منقوال عن األئمة من بعده  ،bوالسياق العام

للنصوص الدعائية هي إشارات أخالقية يف التأدب والتﺨلﻖ بأخالق اﷲ وأخالق
جده املصطفﻰ  ،sويف طرح اإلمام الباقر  gللدعاء تارة تأيت شكاوى السائلني
٢٤٢
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لطلب الدعاء أو النصح ملا فيهم فعن »حبيب السجستاين قال :شكوت إىل الباقر g
شقيقة تعرتيني يف ّ
الشﻖ الﺬي يعرتيك
كل أسبوع مرة أو مرتني ،فقال ضﻊ يدك عىل ّ
وقل ثالثا :يا ظاهرا يا موجودا ،ويا باطنا غري مفقود ،اردد عىل عبدك الضعيف
أياديك اجلميلة عنده ،وأذهب عنه ما به من أذى ،إنّك رحيم ودود قدير«).)1

ّ
إن املوازنة بني صحيفتي الدعاء يف عنوانات األدعية ومضامينها يرسم لنا خريطة

األمور التي يركز عليها يف زمانه -صلوات اﷲ عليهام ،-وعليه ّ
فﺈن لنا يف كل صحيفة

رسالة خاصة متعلقة بنا ومعلمة وهاديةفكام أن القرآن الكريم يف آياته خياطبنا يف

رب اجلاللة يف التدبر
تفاصيل دقيقة يدلنا ذلك عىل عمﻖ التدبر الﺬي يدعونا إليه ّ
ان َأم َع َ ٰىل ُق ُل ﹴ
قال ّ
ون ٱل ُقر َء َ
جل وعالَ ﴿ :أ َف َال َيتَدَ ﱠب ُر َ
وب َأق َف ُ
اهلَﺂ ]﴾24حممد.[24:

ومن املعلوم ما يمثل الدعاء من صلة روحية بني العبد ور ّبه ،وصدور األمر عىل

نحو الطلب واحلاجة وااللتجاء ﷲ تعاىل ،كام تتنوع البنيات النصية للدعاء كالزيارة
واملناجاة والقنوت والتسبيح ﷲ والتحميد والثناء عىل اﷲ ،فضال عن الدعاء

لﻺخوة واألصحاب واألهل والشيعة ،واالحتجاب واالحرتاز والتعويﺬ ،كام نجد
يف النصوص الدعائية ورود األدعية املﺨصوصة بزمان أو مكان معني أو كليهام،

وحوت الصحيفة الباقرية اجلامعة التي مجعها حممد باقر املوحد األبطحي ()297

مﺌتني وسبعة وتسعني دعا ًء.

وقد تنوعﺖ موضوعات األدعية وعنواناﲥا ،كام ّ
أن جامﻊ الصحيفة قد اعتمد يف

ﲢقيقه عىل نقل األدعية املنقولة عن األئمة من ولد الباقر  ،bوأصحابه.
منهج ﻋطاردي ﰲ مسند اﻹمام الباﻗر :g

مجﻊ الشيخ عزيز اﷲ عطاردي كالم اإلمام الباقر  gيف ستة أجزاء ،والﺬي يميز

هﺬا املصنف أنّه ﳚمﻊ أقوال اإلمام  gعىل كتاب املوضوعات وبوصف دقيﻖ يف
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بيان املطالب يف أبواب ،وإرجاعها ملصادرها األوىل ،وأشار املصنف يف مقدمة هﺬا
املسند أنّه مجﻊ فيها آثار اإلمام الباقر  ،gومناقبه ،وأخباره ،وما ورد عنه يف الفقه

والعقائد واألخالق واملواعﻆ واخلطب ،كام حرص الشيخ عطاردي عىل مجعها من

املصادر املشهورة ،ومراعاة عودة اإلسناد باملشايخ الثقاة التي تتصل بالسند املبارش

لﻺمام الباقر .g

وقد كانﺖ املوضوعات التي مجعها عن اإلمام الباقر  ،gعىل النحو اآليت:

اﳉزء اﻷول :أطلﻖ عطاردي عىل الكالم يف املوضوعات بتسمية كتاب فكان

اجلزء األول لكتاب العقل ،وكتاب العلم ،وكتاب التوحيد ،وكتاب األنبياء،

وكتاب األنبياء ،وكتاب اإلمامة ،وكتاب الغيبة ،ويف مجﻊ املصنف ما يتعلﻖ بام نُقل

عن اإلمام الباقر  gيف القضية املهدوية.

اﳉزء الﺜاﲏ :باب فضائل أهل البيﺖ  ،bكتاب األصحاب ،كتاب فضائل

الشيعة ،كتاب اإليامن والكفر ،باب اآلداب واملعارشة ،كتاب املواعﻆ ،كتاب تفسري
القرآن إىل ما ورد يف تفسري بعﺾ آيات القرآن اىل سورة النساء يف هﺬا اجلزء.

اﳉزء الﺜالﺚ :تتمة كتاب تفسري القرآن من سورة املائدة ،كتاب الدعاء ،كتاب

االحتجاجات ،كتب الطهارة.

اﳉزء الرابﻊ :كتاب الصالة ،كتاب الصوم ،كتاب املعيشة ،كتاب الزكاة ،كتاب

السفر ،كتاب احلج ،كتاب الزيارة ،كتاب اجلهاد.

اﳉزء اﳋامﺲ :كتاب الطالق ،كتاب األوالد ،كتاب التجمل والزينة ،كتاب

الدواب ،كتاب األطعمة ،كتاب األرشبة ،كتاب العتﻖ ،كتاب الصيد والﺬباحة ،كتاب
القضاء والشهادات ،كتاب األيامن والنﺬور ،كتاب احلدود ،كتاب الد ّيات ،كتاب

الوصية ،كتاب املواريث ،كتاب اجلنائز ،كتاب احلرش والبعث ،كتاب احلكم والنوادر.
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اﳉزء السادس :روايات اإلمام الباقر من طرائﻖ الزيدية ،أخبار اإلمام الباقر من

طرائﻖ اإلسامعيلية ،ما روي عن اإلمام الباقر من طرائﻖ أهل السنة ،كتاب الرواة

عن اإلمام الباقر .g

ويمثل هﺬا املسند يف أجزائه الستة أكﱪ موسوعة لنقل كالم اإلمام الباقر،g

ووجدت ّ
أن املﺆلف قد حرص عىل نقل أكثر من رواية يف املوضوع الواحد إن ورد
يف مصدر ثان بلفﻆ ﳐتلف).)2
ﰲ ذﻛر اﳋﲑ والﴩ:

يف حديث مسند عن حممد بن مسلم قال :سمعﺖ أبا جعفر  gيقول :يف بعﺾ

الرش ،فطوبﻰ
ما أنزله اﷲ يف كتبهّ ،إين أنا اﷲ ال إله إال أنا ،خلقﺖ اخلري ،وخلقﺖ ّ
الرش ،وويل ملن قال :كيف
ملن أجريﺖ عىل يديه اخلري ،وويل ملن أجريﺖ عىل يديه ّ
النص معرفة اإلمام  gيف الكتب السابقة،
ذا؟ ،وكيف ذا؟ ») ،)3نالحﻆ من أول ّ

والرش أمام ملكة اختيار اإلنسان؛
ويشري إىل التوحيد ،ولطف اﷲ يف وضﻊ اخلري
ّ

ليﺨتار أحدﳘا ،ونجد هﺬا املضمون حاﴐا عند اإلمام السجاد  gيف دعاء مكارم
ِ
وأجر للناس عىل يدي اخلري وال ﲤحقه باملن«.
األخالق إذ يقول» :
ويف املعاين التفسريية يف كالم اإلمام الباقر  gفقد ورد يف معنﻰ العروة الوثقﻰ:

عنه  gقال :العروة الوثقﻰ :التوحيد ،والصبغة اإلسالم) ،)4ويف معنﻰ الصمد :عن

جابر اجلعفي قال» :سألﺖ أبا جعفر  gعن ﳾء من التوحيد ،فقالّ :
إن اﷲ تباركﺖ
ثم أجراه عىل
أسامؤه التي ُيدعﻰ ﲠا ،وتعاىل يف علو كنهه توحد بالتوحيد يف توحدهّ ،

خلقه فهو واحد ،صمد ،قدوس ،يعبده كل ﳾء ،ويصمد إليه كل ﳾء ،ووسﻊ كل

ﳾء علام«).)5
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املطلﺐ الﺜاﲏ:

ﻗراءة ﰲ موﻋﻈة لﻺمام الباﻗر :g

وردت هﺬه املوعظة يف سياق مقامي حيث زاره مجاعة من الشيعة ودخلوا عليه،

فلم ﳚد فيهم عالمات املﺆمنني يف احرتام املجلس ،ولعله السياق يدل عىل ما تﺆول

إليه أمورهم يف القادم ،ويمكن أن يكون السياق _وهو ما أعتقدهّ -
أن هﺬه اخلطبة
فﺈﳖا ﲢمل من الوصف ما تشري إىل غفلة اإلنسان يف أي زمان
موجهة لنا مجيعاّ ،

ومكان؛ ولﺬلك السياق املقامي األول يشري إليه ناقل هﺬه املوعظة بحضور مجاعة

من الشيعة فلمس منهم اإلمام الباقر gالغفلة ،فضال عن العالمات السيميائية

التي سبقﺖ كالمه؛ ّ
ألن القوم كانوا ساهون الهون ،ومن هﺬه اإلشارات:
 -أغاﻇﻪ ﺣاﳍم

 -أﻃرق رأﺳﻪ مل ﱠيا.

 -ﺛم رفﻊ رأﺳﻪ ،فقال

وهنا نجد الصﱪ واإلمهال هلم الﺬي جعل اإلمام يبدأ بعبارة نأخﺬ منها التقريﻊ

والتوبيخ ،ونالحﻆ من عبارات هﺬه املوعظة إشارات من بالغة البيان ،وتراصف

املعاين ،وسبك األلفاظ ،وتناسﻖ الدالالت ،واالتساق اللغوي ،والتوازي النحوي

يف بعﺾ فقراﲥا.

إن ﻛالمي لو وﻗﻊ ﻃرف منﻪ ﰲ ﻗلﺐ أﺣدﻛم لﺼار ميتا«)،)6
إذ يبدأ ﲠا فيقولّ » :

نالحﻆ من هﺬه اجلملة اإلشارات اللغوية اآلتية:

(أن +الالم املزحلقة عىل خﱪ ّ
 .1ﳎيء اجلملة خﱪية مﺆكدة بمﺆكدين ّ
إن) عىل

نحو اخلﱪ اإلنكاري؛ إلنزاهلم منزلة العاﱂ ّ
بأن كالمه  gلو كان له مأخﺬ يف قلب
أحدهم ملات من وقﻊ الكالم.
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 .2إسناده ياء املتكلم يف لفظة (ﻛالمي) وهنا أﳘية الكالم ،وليكونوا متبعني
ون ٱل َق َ
ول َف َيتﱠبِ ُع َ
لﻺمام  gمصداقا لقوله تعاىل﴿ :ٱ ﱠل ِﺬي َن َيست َِم ُع َ
حسنَ ُۥٓۚه ُأ ْو َٰ ٓل ِﺌ َك
ون َأ َ
ٱ ﱠل ِﺬي َن َهدَ ٰ ُﳞ ُم ٱﷲﱠُۖ َو ُأ ْو َٰ ٓل ِﺌ َك ُهم ُأ ْو ُلو ْا ٱألَل َٰب ِ
]﴾18الز َمر.[18:
ب
ﱡ
وهﺬا ما يﺬكرنا بﺨطبة جده أمري املﺆمنني  ،gيف خطبة املتقني ،عندما وعﻆ به

فﺨر ميتا ففعلﺖ به املوعظة ما يشري إليه اإلمام الباقر  ،gفقال عنه اإلمام عيل
ﳘام ًا ّ
 » :gأهكﺬا تصنﻊ املواعﻆ البالغة بأهلها).)7

 .3داللة لفظة (وﻗﻊ) معناها اللغوي يف األصل من لفظة » الوقعة الصدمة«)،)8

ويﺬكر الراغب األصفهاين ّ
أن معنﻰ الوقﻊ دال عىل الثبوت والسقوط ،وأن ﳎيء

هﺬه اللفظة كثر بداللته عىل حدوث ووقوع العﺬاب أو نتيجة لفعل ما) ،)9ملا لتأثري

ما يدله حدث هﺬا الفعل من دون اإلشارة إىل نتيجته ،و(الوقﻊ) بسكون القاف يدل

عىل املكان املرتفﻊ من اجلمل.

 .3نجد إشارة التبعيﺾ يف (منﻪ) يف وقﻊ الكالم وطرف منه يف قلب أحدهم ،فام

أثر هﺬا الوقﻊ.

 .4أ ّما اختيار اإلمام  gلفظة (القلﺐ) ،أنّه األداة التي ُيشري إليها القرآن
ُون َهلم ُق ُلوب ٞي ِ
الكريم يف قوله تعاىلَ ﴿ :أ َف َلم َي ِس ُريو ْا ِيف ٱألَ ِ
عق ُل َ
ون ِ َﲠﺂ َأو
َ
رض َف َتك َ ُ
ِ
ِ
ٱلصدُ ِ
سم ُع َ
ور ﴾
وب ٱ ﱠلتي ِيف ﱡ
َعمﻰ ٱل ُق ُل ُ
برص َو َٰلكن ت َ
ون ِ َﲠاۖ َفﺈِ ﱠﳖَا َال ت َ
َءا َذانَ ٞي َ
َعمﻰ ٱألَ َٰ ُ
]احلج.[46:

 .5تنتقل اجلملة إىل نواسخ املبتدأ واخلﱪ بفعل التحويل (صار) املقرون بالم

املزحلقة لتكون خﱪ ّ
وحﺬف اسم صار لداللة ما قبله عليه ،وخﱪها (ميتا).
(إن)ُ ،

هﺬه أول مجلة يف املوعظة كافية لتوقﻆ اإلنسان من غفلته ،فكانﺖ يف قرص

ألفاظها ﲢوي معاين كبرية.
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ويتم اإلمام  gموعظته ونالحﻆ ّأﳖا قصرية اللفﻆ عميقة املعنﻰ ،فيها إشارات

كثرية ،وتأويالت قابلة لالحتامل ليسﺖ بقطعية.

يبدأ اإلمام  gبأداة التنبيه (أال) بعدها (يا) النداء ،إذ يقول » :أال يا أﺷباﺣا بال

أرواح«) ،)10ونجد فيها التقريﻊ يف وصفهم (أشباحا) ونالحﻆ يف هﺬا السياق توايل
مجلتني اثنتني بنسﻖ واحد وهي:
 يا أﺷباﺣا بال أرواح -وذبابا بال مﺼباح.

فاإلنسان بال روح هو صورة ال نفﻊ ﲠا ،وإشارة إىل سياق النفي بافتقارهم إىل

روح فبقيﺖ منهم الصورة ،أيّ :
كأن اإلشارة إىل جوهر قوام اإلنسان يف حركته
جل َهن َﱠم كَثِريٗا ِّم َن ِ
ٱجل ِّن
اإلنسانية أال وهو الفكر وهﺬا نجده يف قوله تعاىلَ :
﴿و َل َقد َذ َرأنَا ِ َ

ِ
َو ِ
ٱإل ِ
نسۖ َهلُم ُق ُلوب ٞﱠال َيف َق ُه َ
برص َ
سم ُع َ
ون ِ َﲠا َو َهلُم َأ ُ ٞ
ون
ون ِ َﲠا َو َهلُم َءا َذان ٞﱠال َي َ
عني ﱠال ُي ُ
ل ُأ ْو َٰ ٓل ِﺌ َك ُه ُم ٱل َٰغ ِف ُل َ
ون ]﴾179األعراف ،[179:وقد
ِ َﲠﺂۚ ُأ ْو َٰ ٓل ِﺌ َك َكٱألَن َٰع ِم َبل ُهم َأ َض ﱡ ۚ

تعرض ابن أيب احلديد(ت656ه) يف رشحه لنهج البالغة يف بيان عبارة أمري املﺆمنني
يف اخلطبة ( ،)108يف قوله »يا أشباحا بال أروح ويا أرواحا بال أشباح« فقد يراد من
العبارة األوىل أشﺨاصا بال عقول) ،)11وأرجح أن تكون اإلشارة إىل ضعف الفكر
يف احلركة الداخلية لﻺنسان بداللة السياق ما بعدها عىل احلركة.

ﺐ مسندة وأصناما مربدة«
وهي النسﻖ الثاين » وذبابا بال مﺼباح ﻛﺄﳖم ﹸخ ﹸﺸ ﹲ

نالحﻆ فيها الداللة االحتاملية عىل العمل بعد حركة الفكر إن ﲢققﺖ غاية العلم
يف العمل ،فهنا يشري اإلمام إىل حركة الﺬباب وتكاثره عند مصدر الضوء ،ولعل
املراد منها تكاثرهم فيام ال ينفعهم ،فمصري احلرشات عند الضوء االحرتاق

باحلرارة ،فينتقل اإلمام  gإىل تشبيههم باخلشب املسندة ،وهو تعبري قرآين يف قوله
٢٤٨
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ُعجب َك َأجسامهمۖ وإِن ي ُقو ُلو ْا تَسمﻊ لِ َق ِ
وهلمۖ ك ََأ ﱠﳖُم ُخ ُشبٞ
َ ُُ َ َ
تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا َر َأيت َُهم ت ِ ُ
َ
رهمۚ َٰق َت َل ُه ُم ٱﷲﱠُۖ َأن ٰﱠﻰ ُيﺆ َفك َ
ف َ
ﱡم َسنﱠدَ ةَ ۖٞﳛ َس ُب َ
ُون ﴾
يح ﹴة َع َل ِيهمۚ ُه ُم ٱل َعدُ ﱡو َ
ٱحﺬ ُ
ون ك ﱠُل َص َ
]املنافقون ،[4:والتشبيه املراد هو املرسل التمثييل يف رسم صورة الغافلني أو املنافقني
يف النص القرآين» ،ووجه الشبه كون اجلانبني أشباحا خالية عن العلم والنظر«):)12

وهﺬا التشبيه يف اإلشارة إىل اخلشب املسندة التي ال فائدة ترجتﻰ منها ،فهي

مركونة عىل احلائﻂ النفﻊ فيها ،فهﺬا هو حاهلم كأﳖم اخلشب يف عدم نفعهم).)13
»و ﹶأ ﹾصنﹶا ﹲم ﹶم ﹺربﺬة« :وهﺬا اجلملة تتمة للتشبيه ،يف كون صورﲥم صارت كالصنم،
ﹶ

يﴬ ،ولعله يراد ﲠا متعلقة بالتشبيه يف كون صورة اخلشب كأﳖا أصنام
ال ينفﻊ وال ّ

يف ركوﳖا عىل احلائﻂ.

بعد تقريﻊ اإلمام  gألجل التنبيه ولتأخﺬ املوعظة مأخﺬها ،يأيت بجمل ثالث

متتاليا بحرف التنبيه ومجل فعلية متوازية تركيبيا عىل النحو اآليت:

 أال +فعﻞ مﻀارع +فاﻋﻞ واو اﳉﲈﻋة+م.بﻪ +ﺷبﻪ ﲨلة بحرف اﳉر مﻦﺐ ﹺم ﹶﻦ ﹾﹶ
ون ﱠ
اﳊ ﹶﺠ ﹺر.
 ﹶأ ﹶال ت ﹾﹶﺄ ﹸخ ﹸﺬ ﹶالﺬ ﹶه ﹶ
اء ﹺم ﹶﻦ الن ﹺ
ﱡور ﹾاﻷﹶز ﹶﹾه ﹺر.
ون ﱢ
 ﹶأ ﹶال ﹶت ﹾق ﹶتبﹺ ﹸس ﹶالﻀ ﹶي ﹶ

ون ال ﱡل ﹾﺆ ﹸل ﹶﺆ ﹺم ﹶﻦ ا ﹾل ﹶب ﹾح ﹺر
 -ﹶأ ﹶال ت ﹾﹶﺄ ﹸخ ﹸﺬ ﹶ

ّ
احلث عىل ما هو شديد األﳘية ،إذ تدرجﺖ الداللة يف
فنجد السياق داالً عىل

اجلمل ،فالﺬهب وهو إشارة حسية مادية ،والثاين يبدو يل أنّه إشارة معنوية إىل

اقتباس النور املعنوي يف سلك الطريﻖ املستقيم واالهتداء بالنور األزهر ،وهﺬا
ِ ِِ
ِ
ِ
َسﺖ نَارٗا
ين َءان ُ
سياق قرآين يﺬكرنا بقوله تعاىل﴿ :إذ َر َءا نَارٗا َف َق َال ألَهله ٱم ُك ُث ٓو ْا إ ِّ ٓ
يل َءاتِيكُم ِّم َنها بِ َق َب ﹴ
س َأو َأ ِجدُ َع َىل ٱلن ِﱠار ُهدٗى﴾]طه ،[10:ألجل األخﺬ بالقبس
ﱠل َع ِّ ٓ
َان ميﺖٗا َف َأحيينَٰه وجعلنَا َل ۥه نُورٗا ي ِ
ميش بِ ِۦه ِيف
َ
ُ
َ ُ َ َ َ
لالهتداء ،ويف قوله تعاىلَ ﴿ :أ َو َمن ك َ َ
٢٤٩
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ِ ِ
ِ
ِ
يس بِ َﺨ ِ
ٱلن ِ
عم ُل َ
ون
ﱠاس ك ََمن ﱠم َث ُل ُۥه ِيف ٱل ﱡظ ُل َٰمﺖ َل َ
ارجٖ ِّم َنهاۚ ك ََٰﺬل َك ُز ِّي َن لل َكٰف ِري َن َما كَانُو ْا َي َ

﴾]األنعام ،[122:فاتباع النور والضياء كناية عن سلوك طريﻖ اهلدى ،وﲢقﻖ احلياة

ﲠﺬا النور األزهر ،فيمكن أن تكون الداللة للنور األزهر إشارة اإلمام لنفسه ،g
ويف اجلملة الثالثة احلث عن بحث ماهو ﳐفي يف قاع البحور وما ﳛتاج إىل التفتيﺶ

للحصول عليه أال وهو اللﺆلﺆ ،فيحتمل أن تكون إشارة اإلمام الباقر يف هﺬه اجلمل

ّ
ولكل طريﻖ سلوك خاص.
إىل طرق ثالثة،

ّ
ولكل منهام داللة،
فنالحﻆ فيام تقدم من اجلمل ّأﳖا خﱪية بالغيا ،فعلية نحويا،

فاخلﱪ هنا طلبي لوجود املﺆكد حرف التنبيه أال لرتدد من هو يف مقام الغفلة عن

فائدة ما يقﻊ أمامه من إشارات دالة لطريقه ،وفعلية بالفعل املضارع لتدل عىل معنﻰ
احلدوث والتجدد لطلب الﺬهب أو الضياء أو اللﺆلﺆ.

ثم ينتقل اإلمام  gيف موعظته إىل أمرهم أن » ﹸخ ﹸﺬوا ا ﹾلﻜﹶلﹺ ﹶم ﹶة ال ﱠط ﱢي ﹶب ﹶة ﹺﳑ ﱠ ﹾﻦ ﹶﻗ ﹶ
اﳍا ﹶو
ّ
إﹺ ﹾن ﹶﱂ ﹾ ﹶي ﹾع ﹶم ﹾﻞ ﹺ ﹶﲠا ﹶفﺈﹺ ﱠن اﷲﹶ ﹶي ﹸق ﹸ
ون ٱل َق َ
ول َف َيتﱠبِ ُع َ
ول﴿ :ٱ ﱠل ِﺬي َن َيست َِم ُع َ
حسنَ ُۥٓۚه ُأ ْو َٰ ٓل ِﺌ َك ٱ ﱠل ِﺬي َن
ون َأ َ

﴾]الز َمر ،“[18:اتباع أحسن القول ،والكلمة الطيبة ،وذلك بالطلب
َهدَ ٰ ُﳞ ُم ٱﷲﱠُۖ
ﱡ

بفعل األمر عىل نحو اإللزام (خﺬوا) ،مﻊ إﲠام القائل باستعامل االسم املوصول

(من) الدال عىل العاقل ،من دون البحث عن عمل بقوله أو ال.
يﻚ ب ﹺ
ﹺ
ﹺ ﹺ ﹺ
ﳛ ﹶ
اﻗي ﹰا ﹺد ﹾر ﹶه ﹲم
ور ﹶأ ﹶال ﹶ ﹾﲢ ﹶمدﹸ ﹶم ﹾﻦ ﹸت ﹾعطيﻪ ﹶفاني ﹰا ﹶو ﹸي ﹾعط ﹶ ﹶ
ويتم اإلمام  » gﹶو ﹾ ﹶ
ﻚ ﹶيا ﹶمغ ﹸﹾر ﹸ
ف م ﹶﻀاﻋ ﹶﻔ ﹴة ﹺمﻦ ﺟو ﹴ
ﹺ ﹺ ﹺ ﹴ
ي ﹾﻔنﹶﻰ بﹺع ﹶ ﹴ
اد ﻛ ﹺﹶري ﹴم آت ﹶ
ﹶاك اﷲﹸ ﹺﻋنﹾدﹶ ﹸمﻜﹶا ﹶف ﹴاة
ﹾ ﹶ ﹶ
ﴩة ﹶت ﹾب ﹶقﻰ إﹺ ﹶﱃ ﹶﺳ ﹾبع ﹺﲈﺋﹶة ﺿ ﹾع ﹸ ﹶ
ﹶ
ﹶ ﹶ
يﻚ و ﺳاتﹺر ﹶك ﹺﳑﱠﻦ ير ﹺ
ﹺ
يﻚ و ﻛ ﹺ
ﹺ
اﻋ ﹶ
يﻚ ﹶو ﹸم ﹶعافﹺ ﹶ
ﹶاﺳ ﹶ
ﹸه ﹶو ﹸم ﹾط ﹺع ﹸم ﹶ
يﻚ«).)14
ﻚ ﹶو ﹶﺳاﻗ ﹶ ﹶ
ﹾ ﹸﹶ
يﻚ ﹶو ﻛﹶاف ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ
فلفظة »وﳛﻚ«  :يبدو يل ّ
أن أصلها (وي) ،وهكﺬا تشري كتب اللغة والداللة)،)15

وقد أشاروا إىل أن معناها دال عىل التعجب أو التحﴪ والندم ،وقد ُيراد ﲠا الرمحة

وطلبها للمنادى ،وقد يراد ﲠا الزجر ملن أرشف عىل اهللكة ،وتأيت هﺬه اللفظة
٢٥٠
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مركبة نحو ( :ويل ،ويك ،ويب ،ويلك ،وﳛك ،ويح) ،وتتصل بالضامئر تارة ،قال

الو ْي ِل“)” ،)16ـ و ْي ﹲخ ،وو ْي ﹲح ،وو ْي ﹲس ،وو ْي ﹲه،
وو ْي ُي َكنﱠﻰ ﲠا عن َ
صاحب القاموس » َ
ب:
سابﻊ“) ،)17وهكﺬا داللة عىل أصل احلرفني األولني
أخوات وما َهل ُ ﱠن
ﹲ
وو ْي ﹲل ،وو ْي ﹲ
ﹲ

ّ
وي+كأن ،يف
(وي) ،وتأيت مركبة مﻊ الضامئر ،وقد وردت يف القرآن الكريم ويل،
ﹴ
﴿و َأص َب َح ٱ ﱠل ِﺬي َن َﲤَنﱠو ْا
ﳘ َزةٖ ﱡَمل َزة ﴾]اهل ُ َمزة ،[1:وقوله تعاىلَ :
قوله تعاىلَ :
﴿ويلِّ ٞلك ُِّل ُ َ
ون ويك ََأ ﱠن ٱﷲﱠَ يبس ُﻂ ٱلر َ ِ
اد ِهۦ وي ِ
ِ ِ ِ
َمكَا َن ُۥه ِ
بٱألَ ِ
قد ُرۖ َل َ
وآل َأن
مس َي ُقو ُل َ َ
زق َملن َي َشﺂ ُء من ع َب َ َ
ِّ
َ ُ
ف بِنَاۖ ويك ََأ ﱠن ۥه َال ي ِ
فل ُح ٱل َك ِٰف ُر َ
ون ﴾]القصص.[82:
ﱠم ﱠن ٱﷲﱠُ َع َلينَا َخلَ َس َ
ُ ُ
َ
ونالحﻆ من سياق النص ّ
أن معنﻰ( :وﳛك) جاء هنا للداللة عىل التعجب من
حال الﺬي ال ينتبه خلالقه الﺬي أعطاه ورزقه وسرته وهيأ له أسباب ذلك ك ّله ،وهو

غافل عن ر ّبه ،والتعجب ﳑن يبﺨل بام يف يديه وقد ترك مكافأة جواد كريم يضاعف

كام يﺬكر اإلمام  gسبعامئة ضعف.

عز ذكره ،وما هيأه لﻺنسان من نعم
وينتقل اإلمام الباقر  gإىل وصف اﷲ تعاىل ّ
ﻚ ﹶو ﹶﳖﹶ ﹺ
ار ﹶك ،ﹶو ﹶأ ﹶﺟا ﹶب ﹶ
ﻚ ﹺﰲ ﹶل ﹾيلﹺ ﹶ
»م ﹾﻦ ﹶﺣ ﹺﻔ ﹶﻈ ﹶ
ﻚ ﹺﻋنﹾدﹶ ﹾ
اﺿطﹺ ﹶر ﹺار ﹶك،
فاجرا ،إذ يقول :ﹶ
ًبرا كان ً

اﱄ ﹶأوﺟ ﹺ
اختﹺ ﹶب ﹺ
وخ ﹾوفﹺ ﹶ
اﻋ ﹶ
ار ﹶك ،ﻛ ﹶﹶﺄن ﹶ
ﹶو ﹶﻋ ﹶز ﹶم ﹶل ﹶ
ﻚ ﹶد ﹶﻋ ﹾو ﹶت ﹸﻪ
ﻚ ،ﹶ
ﱠﻚ ﹶﻗدﹾ ن ﹺﹶس ﹶ
الر ﹾﺷ ﹺد ﹺﰲ ﹾ
يﺖ ﹶل ﹶي ﹺ ﹶ ﹾ ﹶ
ﻚ ﹶﻋ ﹶﲆ ﱡ
ﹺ ﹺ
يﻞ صن ﹺ ﹺ
ﹺ
اب ﹶل ﹶ
يع ﹺﻪ ﱡ
يم ﹾﻦ ﹶذﻛ ﹶﹶر ،ﹶو ﹶخا ﹶل ﹾﻔ ﹶت ﹸﻪ فﹺ ﹶيﲈ
ﺐ بﹺ ﹶﺠم ﹺ ﹶ
اﺳت ﹾﹶو ﹶﺟ ﹶ
اﺳت ﹶﹶﺠ ﹶ
الﺸﻜ ﹶﹾر ،ﹶفنﹶسي ﹶت ﹸﻪ ف ﹶ
ﻚ ،ﹶف ﹾ
ﹶف ﹾ
ﹺ
الﺬن ﹺ
ﹾﺖ لﹺ ﱞﺺ ﹺم ﹾﻦ ﹸل ﹸﺼ ﹺ
وص ﱡ
ﺖ ﹶل ﹶ
ﹶأ ﹶم ﹶر ،ﹶو ﹾي ﹶل ﹶ
ﹶاب
ﹸوب ﹸﻛ ﱠل ﹶﲈ ﹶﻋ ﹶر ﹶﺿ ﹾ
ﻚ إﹺن ﹶﱠﲈ ﹶأن ﹶ
ﻚ ﹶﺷ ﹾه ﹶو ﹲة ﹶأ ﹺو ﹾارتﻜ ﹸ
ﺖ بﹺ ﹶع ﹾ ﹺ
ﹶذن ﹴ
ﻚ ﹶﻋ ﹶل ﹾي ﹺﻪ ﹶف ﹾار ﹶت ﹶﻜ ﹾب ﹶت ﹸﻪ ﻛ ﹶﹶﺄن ﹶ
ﺖ بﹺ ﹶﺠ ﹾهلﹺ ﹶ
ﲔ اﷲﹺ ﹶأ ﹾو ﻛ ﹶﹶﺄ ﱠن اﷲﹶ
ﱠﻚ ﹶل ﹾس ﹶ
ﺖ إﹺ ﹶل ﹾي ﹺﻪ ﹶو ﹶأ ﹾﻗدﹶ ﹾم ﹶ
ﹾﺐ ﹶﺳ ﹶار ﹾﻋ ﹶ
ﻚ بﹺا ﹾملﹺرص ﹺ
اد.)18)«.
ﹶل ﹾي ﹶﺲ ﹶل ﹶ ﹾ ﹶ

نالحﻆ الرتكيب النحوي للجمل يف هﺬه الفقرة من موعظة اإلمام الباقر :g

حيث انتقل إىل سياقات األفعال املاضية ،ومن املعلوم ّ
أن الفعل املاﴈ يأخﺬ يف

داللته األزمان املاضية واحلاﴐة واملستقبلية ،وذلك شأن واجب الوجود الﺬي
٢٥١
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( ﺣﻔﻈﻚ ،وأﺟابﻚ ،وﻋزم ،اﺳتﺠاب ،اﺳتوﺟﺐ ،أمر) ،ومن مجيل البيان إﳚازه
ﹺ ﹺ
يﻞ صن ﹺ ﹺ
ﹺ
يع ﹺﻪ ﱡ
يم ﹾﻦ ﹶذﻛ ﹶﹶر،
ﺐ بﹺ ﹶﺠم ﹺ ﹶ
اﺳت ﹾﹶو ﹶﺟ ﹶ
الﺸﻜ ﹶﹾر ،ﹶفنﹶسي ﹶت ﹸﻪ ف ﹶ
صلوات اﷲ عليه يف العبارة » :ﹶف ﹾ
ﹶو ﹶخا ﹶل ﹾﻔ ﹶت ﹸﻪ فﹺ ﹶيﲈ ﹶأ ﹶم ﹶر« نجدها ﲣتزل معاين كثرية يف ألفاظ قصرية ،لتكون متعلقة بام قبلها
وإشارة هلا بوجوب شكر املنعم ،وذكره ،بدال من كفر أنعمه ،وﳐالفة ما افرتض

عليه من أمور ،والتشكل الداليل الﺬي يشد القارئ لالنتباه يف هﺬه الفقرات ،أنّك

تتلمس احلس القرآين وتعبرياته حاﴐة يف ذهنك عند تلقيك هﺬه األنساق ،ويمكن
إرجاعها لنصوص قرآنية مﺆدية ملعانيها ،وهﺬا ما يعزز اهتامم الباحثني بالنص القرآين
عند اإلمام الباقر  gتفسريا ،وﲢليال ،وتوجيها ،فضال عن الروايات التي نجد فيها

إشارات الباقر  gيف بيان أسباب النزول ،وكثرة الروايات التفسريية املنقولة عنه

(صلوات اﷲ عليه).

(لص) يف قوله » ،g
وتأيت يف هﺬا النص لفظة يف تنوع داليل هلا وهي لفظة ﱞ
ﹺ
ﹶاب ﹶذن ﹴ
الﺬن ﹺ
ﹾﺖ لﹺ ﱞﺺ ﹺم ﹾﻦ ﹸل ﹸﺼ ﹺ
وص ﱡ
ﺖ ﹶل ﹶ
ﹶو ﹾي ﹶل ﹶ
ﹾﺐ
ﹸوب ﹸﻛ ﱠل ﹶﲈ ﹶﻋ ﹶر ﹶﺿ ﹾ
ﻚ إﹺن ﹶﱠﲈ ﹶأن ﹶ
ﻚ ﹶﺷ ﹾه ﹶو ﹲة ﹶأ ﹺو ﹾارتﻜ ﹸ
ﺖ بﹺ ﹶﺠ ﹾهلﹺ ﹶ
ﻚ ﹶﻋ ﹶل ﹾي ﹺﻪ ﹶف ﹾار ﹶت ﹶﻜ ﹾب ﹶت ﹸﻪ“.
ﺖ إﹺ ﹶل ﹾي ﹺﻪ ﹶو ﹶأ ﹾﻗدﹶ ﹾم ﹶ
ﹶﺳ ﹶار ﹾﻋ ﹶ

ونجد تشكل هﺬا النص بدأ بلفظة (ويلﻚ) التي وردت يف أول املوعظة ،ثم
ﹾﺖ لﹺ ﱞﺺ ﹺم ﹾﻦ
نجد النص انتقل إىل أسلوب القرص ،وما فيه من بالغة املعنﻰ » :إﹺن ﹶﱠﲈ ﹶأن ﹶ
الﺬن ﹺ
ﹸل ﹸﺼ ﹺ
وص ﱡ
ﹸوب« ،فجاءت أداة القرص (إنّام) ،تالها الضمري املﺨاطب لتوجيه
القرص عليه وهو (أنﺖ)؛ وذلك لـ »تقرير الكالم وﲤكينه يف الﺬهن لدفﻊ ما فيه
(لص من ُل ُصوص الﺬنوب)،
من إنكار أو شك“) ،)19واللص هنا وتكرارها مرتني ﱞ

فاللص يعﱪ عنه أصحاب املعاجم بأنّه املعروف وهو السارق) ،)20وال عالقة بني
ّ
املعنﻰ اللغوي هلﺬا املعنﻰ وما يأيت به السارق ،وأما الﴪقة فﺈﳖم يقصدون ﲠا ما

يﺆتﻰ به استتارا عن الناس ألخﺬ ما ليس له) ،)21وما يرد استعامهلا مﻊ الﴪقة املادية
٢٥٢

م.د .زينة كاظم حمسن

بأن يﺆتﻰ يف الفعل يف االختباء عن أعني الناظرين ،فكيف تكون ﴎقتنا للﺬنوب؟

هﺬه العبارة لﻺمام الباقر  gجتعلنا نتأمل فيها كثريا ،وجترنا الحتامالت كثرية،

ولعله من سياق اجلمل السابقة ،يف األخﺬ بواجبات الدين ،ووجوب الشكر،
ووجوب ذكر اﷲ ،إذن ما يﺆتﻰ به تسرتا عن أعني الناس هو ما ﳚعل الفاعل سارقا،
وقد يكون الفاعل جاهال بأنّه هﺬه الﺬنوب لو أتﻰ ﲠا أمام مأل الناس فلعله

ﱂ يتفكر بنظرة الناس إليه ،ونفورهم منه ،والسيام إذا كان هﺬا الﺬنب أمام عباد

صاحلني ،وصديﻖ مﺆمن ناصح له ،وقد ُيرد ﲠﺬه العبارة ّأﳖا معنﻰ حقيقي للﴪقة
بالنظر إىل جزاء الفعل فعندما يﺬنب اإلنسان فأنّه يضﻊ يف رصيده ذنوبا ،وقد تكون

ﴎقة الﺬنوب من اآلخرين فهو إن وجه أي ﲥمة أو انتقاص أو حكم أو خرق
أخالقي لﻶخرين فﺈنّه يأخﺬ من ذنوﲠم إىل رصيده ،وهو ال يرى ذلك ماديا ،فهي
مسألة عائدة إىل عدالة اﷲ ولطفه ،وهﺬا املﺬنب قد ق ّيد نفسه بأطواق ال تفل ّإال
بﺈرجاع احلقوق ألهلها ،مادية كانﺖ أو معنوية ،وربام من توجيه اإلمام  gبالنظر
إىل ﴎقة الشيطان من اإلنسان طاقته مسترتا وراء نفسه التي سمحﺖ لوسوسته،

فكان بﺬلك هو سارقا ومﴪوقا يف الوقﺖ نفسه باعتبار الغفلة ويقظته منها.

وينتقل اإلمام  gإىل ذكر أجناس لبعﺾ الﺬنوب ومنها ما ﲤيل إليه النفس

اإلنسانية عندما يراد منها يف تعريف » مركز العواطف وامليول والشهوات لدى
اإلنسان«) ،)22فيوجهنا اإلمام  gيف تعرض اإلنسان لشهوة أو ذنب متعمد يﴪع

له ،وقد يكون جاهال به ،وهﺬا املعنﻰ ذكره لنا اإلمام السجاد  gيف دعاء أيب
محزة الثاميل« عرضﺖ يل بلية أزالﺖ قدمي أو اعرتافا بالﺬنب جهال به ،أنا صاحب
الدواهي العظمﻰ الﺬي عىل سيده اجرتى ،أنا الﺬي عصيﺖ جبار السامء«).)23

وبعدها يلجأ إىل أسلوب النداء خارجا عن معناه احلقيقي للتعجب فيقول »:ﹶيا
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ﹺ
ﹺ
ﹾﺖ ﹺم ﹾﻦ ﹶﻃالﹺ ﹴ
ﺐ ﹾﹶ
ﳘت ﹶ
ﻚ ﹶو ﹶأﻛ ﱠﹶﻞ ﹶمطﹺ ﱠيت ﹶ
اﳉن ﹺﱠة ﹶما ﹶأ ﹾﻃ ﹶو ﹶل ن ﹾﹶو ﹶم ﹶ
ﺐ
ﹶﻚ ،ﹶفلﹺ ﱠل ﹺﻪ ﹶأن ﹶ
ﹶﻃال ﹶ
ﹶﻚ ﹶو ﹶأ ﹾو ﹶهﻰ ﱠ
ﻚ ﹶمل ﹺا ي ﹺ
ارب ﹰا ﹺم ﹶﻦ الن ﹺ
وب ،ﹶو ﹶيا ﹶه ﹺ
ﹶو ﹶم ﹾط ﹸل ﹴ
ﱠار ﹶما ﹶأ ﹶﺣ ﱠ
ﺚ ﹶمطﹺ ﱠيت ﹶ
وﻗ ﹸع ﹶ
ﻚ فﹺ ﹶيها
ﹶﻚ إﹺ ﹶل ﹾي ﹶها ﹶو ﹶما ﹶأﻛ ﹶﹾس ﹶب ﹶ ﹸ
ور ﺳ ﹸطور ﹰا بﹺ ﹶﺄ ﹾفن ﹺ
ﹺﹺ
ور تﹶدﹶ ان ﹾﹶوا ﹺﰲ ﹺخ ﹶططﹺ ﹺه ﹾم ،ﹶو ﹶﻗ ﹸر ﹸبوا ﹺﰲ ﹶمز ﹺ
ﹶاء الدﱡ ﹺ
ﹶار ﹺه ﹾم ﹶو
ا ﹾن ﹸﻈ ﹸروا إﹺ ﹶﱃ ﹶهﺬه ا ﹾل ﹸق ﹸب ﹺ ﹸ
ﹶب ﹸعدﹸ وا ﹺﰲ لﹺ ﹶقاﺋﹺ ﹺه ﹾم ﹶﻋ ﹶم ﹸروا ﹶفﺨﹸ ﹺر ﹸبوا ﹶو ﹶأنﹺ ﹸسوا ﹶف ﹶﺄ ﹾو ﹶﺣ ﹸﺸوا ﹶو ﹶﺳ ﹶﻜنﹸوا ﹶف ﹸﺄز ﹺﹾﻋ ﹸﺠوا ﹶو ﹶﻗ ﹶطنﹸوا ﹶف ﹶر ﹶﺣ ﹸلوا
ﺲم ﹺ
ﳐر ﹴ ﹺ
ﹺ
اﺣ ﹴ
يد و ﹶﺷ ﹺ
ﹶفمﻦ ﺳ ﹺمﻊ بﹺدﹶ ﹴ ﹺ ﹴ
ﻂ ﹶﻗ ﹺر ﹴ
وﺣ ﹴ
ﺶ ﹶو ﹶﺳاﻛﹺ ﹴﻦ ﹸم ﹾز ﹶﻋجﹴ
ان ﹶبع ﹶ
ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ
ب ﹶو آن ﹴ ﹸ
يﺐ ﹶو ﹶﻋام ﹴر ﹸ ﹶ ﱢ
ﹺ ))24
ﹶو ﹶﻗاﻃﹺ ﹴﻦ ﹸم ﹾر ﹶﺣ ﹴﻞ غ ﹾ ﹺ
ﹶﲑ ﹶأ ﹾه ﹺﻞ ا ﹾل ﹸق ﹸبور؟«

وتﻜرر النداء مرتﲔ ﰲ ﲨلتﲔ متقابلتﲔ بيانيا وﳘا:
ﹺ
ﹺ
ﹾﺖ ﹺم ﹾﻦ ﹶﻃالﹺ ﹴ
ﺐ ﹾﹶ
ﳘت ﹶ
ﻚ ﹶو ﹶأﻛ ﱠﹶﻞ ﹶمطﹺ ﱠيت ﹶ
اﳉن ﹺﱠة ﹶما ﹶأ ﹾﻃ ﹶو ﹶل ن ﹾﹶو ﹶم ﹶ
ﺐ
ﹶﻚ ﹶفلﹺ ﱠل ﹺﻪ ﹶأن ﹶ
 ﹶيا ﹶﻃال ﹶﹶﻚ ﹶو ﹶأ ﹾو ﹶهﻰ ﱠ

ﹶو ﹶم ﹾط ﹸل ﹴ
وب.
ﻚ ﹶمل ﹺا ي ﹺ
ارب ﹰا ﹺم ﹶﻦ الن ﹺ
 ﹶو ﹶيا ﹶه ﹺﱠار ﹶما ﹶأ ﹶﺣ ﱠ
ﺚ ﹶمطﹺ ﱠيت ﹶ
وﻗ ﹸع ﹶ
ﻚ فﹺ ﹶيها
ﹶﻚ إﹺ ﹶل ﹾي ﹶها ﹶو ﹶما ﹶأﻛ ﹶﹾس ﹶب ﹶ ﹸ

التقابل يف اجلملتني مﻊ تضاد معانيهام فضال عن عكس املعنﻰ املطلوب الﺬي

أبلﻎ املقال يف املقام ومقتﴣ حاله يف هﺬا التعبري النص قصري اللفﻆ ،وبأسلوب
ِ
يكتف النص
(ﻃالﺐ اﳉنة) ،وﱂ
النداء املجازي ،فالنداء األول كان بنداء املضاف
ﹶ

بالنداء فانتقل إىل أسلوب التعجب القياﳼ والسامعي ،وقد ورد التعجب القياﳼ
ّ
وأﻛﻞ ،وأوهﻰ) حيث ُحﺬفﺖ أداة التعجب جوازا يف فعيل
يف اجلملة( :ما أﻃول،

ثم انتقل النص للتعجب السامعي يف (فللﻪ أنﺖ) باجلملة االسمية ،وأ ّما
التعجبّ ،
فأﳖا ﲣاطب الغافل عن ﲢصيل ما يقرب من اجلنّة بل أفعاله
املعاين التي أريد منها ّ

عكس الطالب فلجأ اإلمام إىل أسلوب التعجب مكررا تنبيها ،وﱂ يتوقف التعجب
(ما ﹶأ ﹶﺣ ﱠ
ﺚ ﹶمطﹺ ﱠيت ﹶ
ﹶﻚ إﹺ ﹶل ﹾي ﹶها ﹶو ﹶما
من حال طالب اجلنة بل التعجب حلﻖ اهلارب من النار ،ﹶ

ﻚ ﹶمل ﹺا ي ﹺ
وﻗ ﹸع ﹶ
ﻚ فﹺ ﹶيها) ،وجاء التعبري هنا باملعاين الدالة عىل ﴎعة سعيه إىل ﲢصيل
ﹶأﻛ ﹶﹾس ﹶب ﹶ ﹸ
النار ،ال طلب االبتعاد منها ،فاحلث هنا دال عىل السعي احلثيث ،واملطية يمكن أن
٢٥٤
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تدل عىل النفس كناية ّ
أن الروح مطيته البدن كام يشري احلكامء والفالسفة ،وقد يمكن
أن تكون دالة سعي اإلنسان بدال من اهلروب من النار ال بالرجل بل بالدا ّبة طلب

اهلرب منها لكنه يقرتب منها بدال من االبتعاد( ،وأكسبك) هنا داللة عىل اكتساب

املﺂثم املوجبة لدخول النار.

وهنا ﳜتم اﻹمام الباﻗر  » :gيا ابﻦ ﹾاﻷﹶيا ﹺم ال ﱠﺜ ﹶال ﹺ
ث ﹶي ﹾو ﹺم ﹶ
ﻚ ا ﱠل ﹺﺬي ﹸولﹺدﹾ ﹶت فﹺ ﹺيﻪ ﹶو
ﹶ ﹾ ﹶ ﱠ
ﹺ ﹺ ﹺ
يو ﹺم ﹶ ﹺ
ﻚ ا ﱠل ﹺﺬي ﹶﲣ ﹸﹾر ﹸج فﹺ ﹺيﻪ إﹺ ﹶﱃ ﹶر ﱢب ﹶ
ﱪ ﹶك ﹶو ﹶي ﹾو ﹺم ﹶ
ﻚ ﹶف ﹶيا ﹶل ﹸﻪ ﹺم ﹾﻦ ﹶي ﹾو ﹴم ﹶﻋﻈﹺي ﹴم ﹶيا
ﹶﹾ
ﻚ ا ﱠلﺬي ﹶتنﹾز ﹸل فيﻪ ﹶﻗ ﹾ ﹶ
ﺠب ﹺة و ﹾ ﹺ
ﹺ
اﳍي ﹺم ا ﹾﹸمل ﹾع ﹶطن ﹺﹶة ،ﹶما ﹺﱄ ﹶأ ﹶر ﹶأ ﹾﺟ ﹶس ﹶامﻜ ﹾﹸم ﹶﻋ ﹺام ﹶر ﹰة ﹶو ﹸﻗ ﹸلو ﹶبﻜ ﹾﹸم ﹶد ﹺام ﹶرةﹰ؟ ﹶأ ﹶما
ﹶذ ﹺوي ﹾﹶاﳍ ﹾيﺌﹶة ا ﹾﹸمل ﹾع ﹺ ﹶ ﹶ
﴿و َلو ت ََر ٰ ٓى إِذ ُو ِق ُفو ْا َع َىل
ﹶو اﷲﹺ ﹶل ﹾو ﹶﻋا ﹶينﹾت ﹾﹸم ﹶما ﹶأ ﹾنت ﹾﹸم ﹸم ﹶال ﹸﻗو ﹸه ﹶو ﹶما ﹶأ ﹾنت ﹾﹸم إﹺ ﹶل ﹾي ﹺﻪ ﹶصاﺋﹺ ﹸر ﹶ
ون ﹶل ﹸق ﹾلت ﹾﹸمَ :
ُون ِمن ٱ ُمل ِ
ِ
ني ﴾]األنعام ،[27:ﹶو
ﺆمنِ َ
ٱلن ِﱠار َف َقا ُلو ْا َٰي َلي َتنَا ن َُر ﱡد َو َال ُنك َِّﺬ َب ٔبَِا َٰيﺖ َر ِّبنَا َو َنك َ َ
ﹶﻗ ﹶال ﹶﺟ ﱠﻞ ﹺم ﹾﻦ ﹶﻗاﺋﹺ ﹴﻞَ ﴿ :بل َبدَ ا َهلُم ﱠما كَانُو ْا ُخي ُف َ
ون ِمن َق ُبلۖ َو َلو ُر ﱡدو ْا َل َعا ُدو ْا َملِا ُﳖُو ْا َعن ُه
َوإِ ﱠﳖُم َل َك ِٰﺬ ُب َ
ون ﴾]األنعام. .)25) [28:
وهنا ُختِم النص بتﺬكري اإلنسان بضعفه يف أيام ثالث ،يوم مولده ،ويوم موته،
ويوم حسابه ،وجعلﺖ هﺬه األيام بصيغة النداء كأنّه ابن هﺬه األيام ،وإنّام أتﺖ هﺬه

البنوة كون اإلنسان يركن هلا وعليه أن يفعل بام ﳚعله مقرتبا من قﱪه ،فهل ﲥيأ ملا

يقربه إىل حسن اخلاﲤة ،وما يتنافس ألجله املتنافسون! ،واملالحﻆ من تدرج وتتابﻊ

تقصده اإلمام ،g
أسلويب النداء والتعجب أنه تكرر كثريا يف هﺬه املوعظة وقد ّ
رب العاملني إذ يقول » :ﹶف ﹶيا ﹶل ﹸﻪ ﹺم ﹾﻦ ﹶي ﹾو ﹴم ﹶﻋﻈﹺي ﹴم ﹶيا
فجاء تأكيد يوم خروج الناس للقاء ّ
ﺠب ﹺة و ﹾ ﹺ
ﹺ
اﳍي ﹺم ا ﹾﹸمل ﹾع ﹶطن ﹺﹶة ،ﹶما ﹺﱄ ﹶأ ﹶر ﹶأ ﹾﺟ ﹶس ﹶامﻜ ﹾﹸم ﹶﻋ ﹺام ﹶر ﹰة ﹶو ﹸﻗ ﹸلو ﹶبﻜ ﹾﹸم ﹶد ﹺام ﹶرةﹰ؟«
ﹶذ ﹺوي ﹾﹶاﳍ ﹾيﺌﹶة ا ﹾﹸمل ﹾع ﹺ ﹶ ﹶ
ُﳛتمل أن تكون اإلشارة ليوم احلساب ،هو أشدها أهواال ،وموجب لسعي اإلنسان
للطريﻖ القويم ،والرصاط املستقيم ،فوصفه بالعظيم ،والعجب من أحوال الناس
كأﳖم
بابتعادهم عن التفكري به ،فناداهم واصفا بأصحاب اهليأة املعجبة الﺬين ّ
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اغرتوا بأحوال أجسادهم املادية ،وركنوا باالطمﺌنان إىل دار الدنيا لتعلقهم ﲠا،

فيوضح اإلمام  gعجبه من اجلسوم العامرة ،ولعلها اإلشارة هنا تتمة للجملتني

قبلهام ،فقد كان اهتامم الغافلني بجسومهم من حيث الطعام والرشاب واللﺬات
والرغبات ،وتركوا اصالح قلوﲠم وأخالقهم ،فركزوا عىل العرض وتركوا

اجلوهر ،وأ ّما األلفاظ والسياق فنجد اختيار اإلمام هلﺬه الدالالت بعناية بالغية،

فضال عن استعامهلا معرفة بال التعريف وموصوفة ،ثم التعجب من حاهلم باشتقاق

اسم الفاعل يف لفظتي( :عامرة ،دامرة).
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اﳋاﲤة:

بعد هﺬه النزهة اللغوية يف روض كالم إمامنا الباقر  ،gأختتم البحث بجملة

من النتائج التي تبينﺖ يل عىل النحو اآليت:

.1تنوعﺖ السياقات اللغوية يف أشكال كالم اإلمام الباقر gبحسب املقام.

.2كثرت التوازيات الرتكيبية يف النصوص ،فضال عن التدرج الداليل يف املعاين التي
يريد اإلمام  gإيصاهلا للمتلقي.

.3امتازت النصوص الباقرية ببالغة اإلﳚاز يف قرص األلفاظ وتكثري املعاين ،لدرجة

أن القارئ يمكن أن يتأمل يف تعدد األنساق الداللية ويأخﺬ املعنﻰ الﺬي يقرأه عىل
وفﻖ نظرية التلقي التي يستلمها املتلقي من الباث.

.4وردت عبارات التقريﻊ والتوبيخ والتعجب ألجل جﺬب السامﻊ وتشويقه
الستالم الرسالة املوجهة إليه وهﺬا ما الحظته يف اخلطب ﲢديدا.

.5التدرج اخلطايب يف توجيه الكالم للمتلقي بالغة عالية انامز ﲠا كالم اإلمام الباقر.g
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املقﱰﺣات:

.1باإلمكان دراسة تقوم عىل الربﻂ بني أقوال اإلمام الباقر  gوتفسري الدالالت
املﺨتلفة ،فكل لفظة هلا داللة خاصة داخل موضوع معني ،وإذا ما تم ربطها مﻊ
الدعاء والقرآن الكريم تكشفﺖ معان أخر تنفﻊ الباحث يف مفاتيح تدبر النصوص
القرآنية

.2باإلمكان دراسة حكم اإلمام الباقر  gرسالة جامعية يف اختصاص اللغة العربية
لقسمي اللغة أو األدب.

.3باإلمكان تأليف معجم اإلمام الباقر  gعىل أساس حروف املعجم واألصل الثالثي؛
ّ
ألن مصادر كالم اإلمام الباقر  gيصعب للدارسني والباحثني االنتفاع منها ﲤاما كوﳖا

تعتمد املوضوع فقﻂ ،ولكن إن أردت إشارات ل ّلفظة معينة يف كل املوضوعات يتوجب
عىل الباحث البحث يف كل املصادر التي حوت كلامت اإلمام .g

.4ال نجد كتابا جامعا-وأكثر الدارسني يعتمدون عىل ﲢف العقول يف هﺬا الباب-
خلطب اإلمام الباقر  gمنظمة يسهل الوصول هلا ،وكﺬا األمر يف وصاياه ورسائله

وحكمه.

.5رشح كالم اإلمام الباقر  gوحماولة الوقوف عىل الدالالت القطعية واالحتاملية

يف منثور كالمه (صلوات اﷲ عليه).
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(  )5مسند اإلمام الباقر .196 /1 :g

(  )6ﲢف العقول عن آل الرسول .318 :s

(  )7تبيان الفصاحة يف رشح ﳖج البالغة ،خطبة  ،193يصف غيها املتقني.743 :

(  )8معجم الصحاح :مادة وقﻊ.
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(  )10ﲢف العقول.318 :

(  )11رشح ﳖج البالغة.187 /7 :
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والقاموس املحيﻂ :مادة :وي ،ويب ،ويح ،ويخ ،ومن املراجﻊ ينظر :موسوعة النحو والرصف
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) ) 16القاموس املحيﻂ :مادة وي.
(  )17املصدر نفسه :مادة ويخ.
) ) 18ﲢف العقول.319 :
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(  )20ينظر :لسان العرب :مادة لصص.
) ) 21ينظر :لسان العرب :مادة ﴎق.
(  )22معرفة النفس.12 :
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