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امللخص:
        إّن 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 اهللا s َخلقا وُخلقا، فكيف ستكون بالغته وسياق 
كلامته؟ وقد تنوعت نصوصه بني حكم وأقوال وخطب ومواعظ ووصايا وأدعية.

الرتكيبية  البنى  ورصد   ،g الباقر  اإلمام  كالم  قراءة  إىل  البحث  هذا  ويسعى 
واإلنشائية،  اخلربية  األساليب  يف  والتدرج  اإلجياز  بالغة  مع  الداليل  ومتازجها 
بعض  حتليل  عىل  البحث  منهج  ويقوم  بدّقة،  األلفاظ  النتقاء  اللغوي  والتأمل 
الباقر  اإلمامني  عند  الدعاء  لغة  بني  مصغرة  موازنة  وعرض  الباقرية،  النصوص 

.b والسجاد

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 prog-
eny, 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 suppli-
ca�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 se-
lec�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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املقّدمة: 
بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رّب العاملني، وصىّل اهللا عىل خري املرسلني، أيب القاسم حممد وآله الطيبني 

.b الطاهرين

أما بعد:
فإّن تتبع النصوص املقّدسة والتدبر يف القرآن الكريم، فيه فائدة عظيمة، وال سيام 
إذا استتبع هذا التتبع والتدبر عمل وإيامن، وكذا احلال إن قرأنا نصوص املعصومني 
ببالغتهم  واالستئناس  ونصحهم،  إرشاداهتم  فهم  وحاولنا  عليهم(،  اهللا  )صلوات 
التي تنهل من القرآن الكريم، فنصوصهم نابعة من روح القرآن، وعليه كان البحث 
الناظر يف روض اإلمام  بــ )نزهة  g، ووسمته  الباقر  يتناول دراسة نصوص اإلمام 

الباقر g قراءة تركيبية بالغية(
أمهية املوضوع:

التخصص يف .1 b، واالنتفاع من  املعصومني  قراءة نصوص  التجديد يف  حماولة 
تلقي النص الديني يف ضوء الرتكيب والبالغة .

رصد مصادر كالم اإلمام الباقر b، وحماولة إحصاء النصوص، واملسائل التي .2
رّكزت عليها النصوص لغويا.

رسم خريطة يف حتري ظاهرة منثور الكالم لإلمام g، ومعرفة الزخم النص يف .3
اخلطب أو احلكم أو الدعاء أو الوصايا.

أهداف البحث: سعى البحث إىل مجلة من األهداف:
اعتامد التحليل اللغوي أداة الستكناه الداللة واملعاين املحتملة للنص..1
2..g متابعة النصوص املشهورة التي وردت عن اإلمام الباقر
الوقوف عىل األساليب اللغوية التي متّيزت هبا النصوص الباقرية..3
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رصد الدراسات واالهتاممات البحثية يف جمال البحث واالختصاص ، واقرتاح .4
مجلة موضوعات يمكن دراستها، ذكرت آخر البحث.

منهجية البحث: 
العامة .1 الكتب  يف  املبسوطة   g الباقر  اإلمام  عن  الواردة  النصوص  اعتامد 

واخلاصة.
 االستعانة باملنهج الوصفي يف رصد القراءة اإلمجالية للنصوص.2.
3..g واإلمام السجاد g املوازنة بني اإلمامني الباقر
اعتامد منهج التحليل الرتكيبي يف ضوء علم املعاين، وسياق الداللة اللغوية..4

صعوبات البحث:
ندرة املصادر التي رشحت كالم اإلمام الباقرg، سوى بعض التعليقات املنثورة يف 
الكتب التي تنقل نصوص اإلمام الباقرg، أو بحث ختصص 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 مطلبني:

g واإلمام  الباقر  اإلمام  الدعاء بني  لغة  وفيه  التنظريي:  اجلانب  األول:  املطلب 
الصحيفتني  بني  للموازنة  األدعية  وعنوانات  ملضامني  إشارات  وفيه   .g السجاد 
اإلمام  مسند  صاحب  ملنهج  وعرضت  وتأكيدها،  الدعائية  النصوص  يف  وإشاراهتام 

الباقر g، وطريقة نقله للنصوص الباقرية.
:g املطلب الثاين: اجلانب التطبيقي: قراءة يف موعظة لإلمام الباقر

الباقر  البحث عىل حتليل نص كامل، ووقع االختيار عىل موعظة لإلمام  واستقر 
g، والتي كانت موجهة لقوم ساهني الهني يف حرضته )صلوات اهللا عليه(.
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املطلب األول:
:g واإلمام السجاد g لغة الدعاء بني اإلمام الباقر

متيز  التي  الرئيسة  السامت  بعض  تتقارب  أن  األدبية  العصور  لغة  يف  املألوف 
النصوص املشهورة يف كّل زمان، وما يلفت االنتباه أّن اإلمام الباقر g قد أمىض مع 
أبيه سنوات طويلة يف إمامة اإلمام زين العابدين g لكن ذلك مل يورد لنا تّوحد اللغة 

والصياغة النصية بينهام )صلوات عليهام(، ويمكن تعليل ذلك عىل النحو اآليت:
توجيه اآلخرين: فأكثر كالم األئمة يف باب التعليم واإلرشاد واملوعظة  األول/
اإلهلية  التوصيات  من  وهذه  عقوهلم،  قدر  عىل  الناس  خماطبة  فتكون  والنصح، 
أهنا  السائلني  من  املوجهة  األسئلة  طرح  من  فاملالحظ  الناس،  بمخاطبة  لألنبياء 
تعتمد عىل حاجة العباد يف أمورهم مع اختالف طرحها عقائدية كانت أو فقهية أو 

أخالقية وغريها.
اختالف التوجيهات: إّن الظروف التي يمّر هبا اإلمام حتتم عليه سياقات  الثاين/
نصية خاصة باملرحلة، فضاًل عن إدراك الناس لتوصياهتم، فالبنيات النصية تكون 

بليغة ويف قمة بياهنا لرتاعي مقتىض احلال الذي حيتاجه املقام. 
الثالث/ السياق العام: فلنحظ السياق العام للصحيفة السجادية مشحونا باحلّب 
اإلهلي واللجوء إىل اهللا ومناجاته، والرتكيز عىل مسألة التعّوذ من الشيطان الرجيم 

وتكاد تكون كل األدعية ملحاربة الرش والشيطان.
أّما أدعية الصحيفة الباقرية فهي مع تنوع أدعيتها نجدها يف سياق طلب الدعاء، 
أو تعليم الدعاء، وتارة نجد الدعاء منقوال عن األئمة من بعده b، والسياق العام 
للنصوص الدعائية هي إشارات أخالقية يف التأدب والتخلق بأخالق اهللا وأخالق 
جده املصطفى s، ويف طرح اإلمام الباقر g للدعاء تارة تأيت شكاوى السائلني 
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g لطلب الدعاء أو النصح ملا فيهم فعن «حبيب السجستاين قال: شكوت إىل الباقر
شقيقة تعرتيني يف كّل أسبوع مرة أو مرتني، فقال ضع يدك عىل الشّق الذي يعرتيك 
الضعيف  عبدك  اردد عىل  مفقود،  باطنا غري  ويا  يا موجودا،  يا ظاهرا  ثالثا:  وقل 

أياديك اجلميلة عنده، وأذهب عنه ما به من أذى، إّنك رحيم ودود قدير»(1(. 
إّن املوازنة بني صحيفتي الدعاء يف عنوانات األدعية ومضامينها يرسم لنا خريطة 
األمور التي يركز عليها يف زمانه -صلوات اهللا عليهام-، وعليه فإّن لنا يف كل صحيفة 
آياته خياطبنا يف  الكريم يف  القرآن  أن  بنا ومعلمة وهاديةفكام  رسالة خاصة متعلقة 
تفاصيل دقيقة يدلنا ذلك عىل عمق التدبر الذي يدعونا إليه رّب اجلاللة يف التدبر 

ُروَن ٱلُقرَءاَن َأم َعىَلٰ ُقُلوبٍ َأقَفاهُلَآ 24﴾[حممد:24].   قال جّل وعال: ﴿َأَفاَل َيَتَدبَّ
ومن املعلوم ما يمثل الدعاء من صلة روحية بني العبد ورّبه، وصدور األمر عىل 
نحو الطلب واحلاجة وااللتجاء هللا تعاىل، كام تتنوع البنيات النصية للدعاء كالزيارة 
الدعاء  عن  فضال  اهللا،  عىل  والثناء  والتحميد  هللا  والتسبيح  والقنوت  واملناجاة 
لإلخوة واألصحاب واألهل والشيعة، واالحتجاب واالحرتاز والتعويذ، كام نجد 
كليهام،  أو  أو مكان معني  بزمان  املخصوصة  األدعية  الدعائية ورود  النصوص  يف 
وحوت الصحيفة الباقرية اجلامعة التي مجعها حممد باقر املوحد األبطحي )297( 

مئتني وسبعة وتسعني دعاًء.
وقد تنوعت موضوعات األدعية وعنواناهتا، كام أّن جامع الصحيفة قد اعتمد يف 

حتقيقه عىل نقل األدعية املنقولة عن األئمة من ولد الباقر b، وأصحابه.
   :g منهج عطاردي يف مسند اإلمام الباقر

مجع الشيخ عزيز اهللا عطاردي كالم اإلمام الباقر g يف ستة أجزاء، والذي يميز 
g عىل كتاب املوضوعات وبوصف دقيق يف  هذا املصنف أّنه جيمع أقوال اإلمام 
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بيان املطالب يف أبواب، وإرجاعها ملصادرها األوىل، وأشار املصنف يف مقدمة هذا 
املسند أّنه مجع فيها آثار اإلمام الباقر g، ومناقبه، 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 

.g لإلمام الباقر
وقد كانت املوضوعات التي مجعها عن اإلمام الباقر g، عىل النحو اآليت:

فكان  كتاب  بتسمية  املوضوعات  يف  الكالم  عىل  عطاردي  أطلق  األول:  اجلزء 
األنبياء،  وكتاب  التوحيد،  وكتاب  العلم،  وكتاب  العقل،  لكتاب  األول  اجلزء 
وكتاب األنبياء، وكتاب اإلمامة، وكتاب الغيبة، ويف مجع املصنف ما يتعلق بام ُنقل 

عن اإلمام الباقر g يف القضية املهدوية.
فضائل  كتاب  األصحاب،  كتاب   ،b البيت  أهل  فضائل  باب  الثاين:  اجلزء 
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.
اجلزء الثالث: تتمة كتاب تفسري القرآن من سورة املائدة، كتاب الدعاء، كتاب 

االحتجاجات، كتب الطهارة.
اجلزء الرابع: كتاب الصالة، كتاب الصوم، كتاب املعيشة، كتاب الزكاة، كتاب 

السفر، كتاب احلج، كتاب الزيارة، كتاب اجلهاد.
كتاب  والزينة،  التجمل  كتاب  األوالد،  كتاب  الطالق،  كتاب  اخلامس:  اجلزء 
الدواب، كتاب األطعمة، كتاب األرشبة، كتاب العتق، كتاب الصيد والذباحة، كتاب 
كتاب  الدّيات،  كتاب  احلدود،  كتاب  والنذور،  األيامن  كتاب  والشهادات،  القضاء 
الوصية، كتاب املواريث، كتاب اجلنائز، كتاب احلرش والبعث، كتاب احلكم والنوادر.
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اجلزء السادس: روايات اإلمام الباقر من طرائق الزيدية، أخبار اإلمام الباقر من 
طرائق اإلسامعيلية، ما روي عن اإلمام الباقر من طرائق أهل السنة، كتاب الرواة 

 .g عن اإلمام الباقر
 ،gالباقر اإلمام  لنقل كالم  أكرب موسوعة  الستة  أجزائه  املسند يف  هذا  ويمثل 
ووجدت أّن املؤلف قد حرص عىل نقل أكثر من رواية يف املوضوع الواحد إن ورد 

يف مصدر ثان بلفظ خمتلف(2(.
يف ذكر اخلري والرش:

يف حديث مسند عن حممد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر g يقول: يف بعض 
ما أنزله اهللا يف كتبه، إيّن أنا اهللا ال إله إال أنا، خلقت اخلري، وخلقت الرّش، فطوبى 
ملن أجريت عىل يديه اخلري، وويل ملن أجريت عىل يديه الرّش، وويل ملن قال: كيف 
g يف الكتب السابقة،  ذا؟، وكيف ذا؟ «(3(، نالحظ من أول النّص معرفة اإلمام 
اإلنسان؛  اختيار  ملكة  أمام  والرّش  اخلري  وضع  يف  اهللا  التوحيد، ولطف  إىل  ويشري 
ليختار أحدمها، ونجد هذا املضمون حارضا عند اإلمام السجاد g يف دعاء مكارم 

األخالق إذ يقول: « وأجِر للناس عىل يدي اخلري وال متحقه باملن».
ويف املعاين التفسريية يف كالم اإلمام الباقر g فقد ورد يف معنى العروة الوثقى: 
عنه g قال: العروة الوثقى: التوحيد، والصبغة اإلسالم(4(، ويف معنى الصمد: عن 
جابر اجلعفي قال: «سألت أبا جعفر g عن يشء من التوحيد، فقال: إّن اهللا تباركت 
أسامؤه التي ُيدعى هبا، وتعاىل يف علو كنهه توحد بالتوحيد يف توحده، ثّم أجراه عىل 
خلقه فهو واحد، صمد، قدوس، يعبده كل يشء، ويصمد إليه كل يشء، ووسع كل 

يشء علام»(5(.
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املطلب الثاين:
:g قراءة يف موعظة لإلمام الباقر

وردت هذه املوعظة يف سياق مقامي حيث زاره مجاعة من الشيعة ودخلوا عليه، 
فلم جيد فيهم عالمات املؤمنني يف احرتام املجلس، ولعله السياق يدل عىل ما تؤول 
إليه أمورهم يف القادم، ويمكن أن يكون السياق _وهو ما أعتقده- أّن هذه اخلطبة 
زمان  أي  اإلنسان يف  إىل غفلة  تشري  ما  الوصف  فإّهنا حتمل من  لنا مجيعا،  موجهة 
ومكان؛ ولذلك السياق املقامي األول يشري إليه ناقل هذه املوعظة بحضور مجاعة 
السيميائية  العالمات  عن  فضال  الغفلة،   gالباقر اإلمام  منهم  فلمس  الشيعة  من 

التي سبقت كالمه؛ ألّن القوم كانوا ساهون الهون، ومن هذه اإلشارات:
أغاظه حاهلم- 
أطرق رأسه مليَّا.- 
ثم رفع رأسه، فقال- 

وهنا نجد الصرب 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 فقراهتا.
إذ يبدأ هبا فيقول: « إّن كالمي لو وقع طرف منه يف قلب أحدكم لصار ميتا»(6(، 

نالحظ من هذه اجلملة اإلشارات اللغوية اآلتية:
1. جميء اجلملة خربية مؤكدة بمؤكدين )أّن+ الالم املزحلقة عىل خرب إّن( عىل 
نحو اخلرب اإلنكاري؛ إلنزاهلم منزلة العامل بأّن كالمه g لو كان له مأخذ يف قلب 

أحدهم ملات من وقع الكالم.
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متبعني  وليكونوا  الكالم،  أمهية  وهنا  )كالمي(  لفظة  يف  املتكلم  ياء  إسناده   .2
ِٓئَك  ُأْوَلٰ َأحَسنَهُۥٓۚ  َفَيتَّبُِعوَن  ٱلَقوَل  َيسَتِمُعوَن  ِذيَن  تعاىل: ﴿ٱلَّ لقوله  g مصداقا  لإلمام 

َمر:18]. ِٓئَك ُهم ُأْوُلوْا ٱألَلَبِٰب 18﴾[الزُّ ِذيَن َهَدٰهيُُم ٱهللاَُّۖ َوُأْوَلٰ ٱلَّ
وهذا ما يذكرنا بخطبة جده أمري املؤمنني g، يف خطبة املتقني، عندما وعظ به 
مهامًا فخّر ميتا ففعلت به املوعظة ما يشري إليه اإلمام الباقر g، فقال عنه اإلمام عيل

g: «  أهكذا تصنع املواعظ البالغة بأهلها(7(.
3. داللة لفظة )وقع( معناها اللغوي يف األصل من لفظة « الوقعة الصدمة»(8(، 
الثبوت والسقوط، وأن جميء  الوقع دال عىل  أّن معنى  الراغب األصفهاين  ويذكر 
هذه اللفظة كثر بداللته عىل حدوث ووقوع العذاب أو نتيجة لفعل ما(9(، ملا لتأثري 
ما يدله حدث هذا الفعل من دون اإلشارة إىل نتيجته، و)الوقع( بسكون القاف يدل 

عىل املكان املرتفع من اجلمل.
3. نجد إشارة التبعيض يف )منه( يف وقع الكالم وطرف منه يف قلب أحدهم، فام 

أثر هذا الوقع.
القرآن  إليها  ُيشري  التي  األداة  أّنه  )القلب(،  لفظة   g اإلمام  اختيار  أّما   .4
َأو  ِهبَآ  َيعِقُلوَن  ُقُلوبٞ  هَلُم  َفَتُكوَن  ٱألَرِض  يِف  َيِسرُيوْا  الكريم يف قوله تعاىل: ﴿َأَفَلم 
ُدوِر ﴾ تِي يِف ٱلصُّ ِكن َتعَمى ٱلُقُلوُب ٱلَّ ُ َوَلٰ َا اَل َتعَمى ٱألَبرَصٰ َءاَذانٞ َيسَمُعوَن ِهبَاۖ َفإِهنَّ

[احلج:46].
بالم  املقرون  التحويل )صار(  بفعل  واخلرب  املبتدأ  نواسخ  إىل  اجلملة  تنتقل   .5

املزحلقة لتكون خرب )إّن(، وُحذف اسم صار لداللة ما قبله عليه، وخربها )ميتا(.
قرص  يف  فكانت  غفلته،  من  اإلنسان  لتوقظ  كافية  املوعظة  يف  مجلة  أول  هذه 

ألفاظها حتوي معاين كبرية.



٢٤٨

قراءة تركيبية بالغية g نزهة الناظر يف روض اإلمام الباقر

ويتم اإلمام g موعظته ونالحظ أّهنا قصرية اللفظ عميقة املعنى، فيها إشارات 
كثرية، وتأويالت قابلة لالحتامل ليست بقطعية.

يبدأ اإلمام g بأداة التنبيه )أال( بعدها )يا( النداء، إذ يقول: « أال يا أشباحا بال 
التقريع يف وصفهم )أشباحا( ونالحظ يف هذا السياق توايل  أرواح»(10(، ونجد فيها

مجلتني اثنتني بنسق واحد وهي:
   -  يا أشباحا بال أرواح  

    -  وذبابا بال مصباح.
فاإلنسان بال روح هو صورة ال نفع هبا، وإشارة إىل سياق النفي بافتقارهم إىل 
حركته  يف  اإلنسان  قوام  جوهر  إىل  اإلشارة  كأّن  أي:  الصورة،  منهم  فبقيت  روح 
َن ٱجِلنِّ  ا مِّ اإلنسانية أال وهو الفكر وهذا نجده يف قوله تعاىل: ﴿َوَلَقد َذَرأَنا جِلََهنََّم َكثرِيٗ
الَّ َيسَمُعوَن  وَن ِهبَا َوهَلُم َءاَذانٞ َوٱإِلنِسۖ هَلُم ُقُلوبٞ الَّ َيفَقُهوَن ِهبَا َوهَلُم َأعنُيٞ الَّ ُيبرِصُ
ِفُلوَن 179﴾[األعراف:179]، وقد  ِٓئَك ُهُم ٱلَغٰ ۚ ُأْوَلٰ ِم َبل ُهم َأَضلُّ ِٓئَك َكٱألَنَعٰ ِهبَآۚ ُأْوَلٰ
تعرض ابن أيب احلديد)ت656ه( يف رشحه لنهج البالغة يف بيان عبارة أمري املؤمنني 
يف اخلطبة )108(، يف قوله «يا أشباحا بال أروح ويا أرواحا بال أشباح» فقد يراد من 
العبارة األوىل أشخاصا بال عقول(11(، وأرجح أن تكون اإلشارة إىل ضعف الفكر 

يف احلركة الداخلية لإلنسان بداللة السياق ما بعدها عىل احلركة.
مربدة»  وأصناما  مسندة  بٌ  شُ خُ كأهنم  مصباح  بال  وذبابا   » الثاين  النسق  وهي 
نالحظ فيها الداللة االحتاملية عىل العمل بعد حركة الفكر إن حتققت غاية العلم 
الضوء، ولعل  الذباب وتكاثره عند مصدر  فهنا يشري اإلمام إىل حركة  العمل،  يف 
االحرتاق  الضوء  عند  احلرشات  فمصري  ينفعهم،  ال  فيام  تكاثرهم  منها  املراد 
باحلرارة، فينتقل اإلمام g إىل تشبيههم باخلشب املسندة، وهو تعبري قرآين يف قوله 
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ُخُشبٞ ُم  َكَأهنَّ مۖ  لَِقوهِلِ َتسَمع  َيُقوُلوْا  َوإِن  َأجَساُمُهمۖ  ُتعِجُبَك  َرَأيَتُهم  َوإَِذا   ﴿ تعاىل: 
َتَلُهُم ٱهللاَُّۖ َأنَّٰى ُيؤَفُكوَن ﴾ َسنََّدةٞۖ َحيَسُبوَن ُكلَّ َصيَحةٍ َعَليِهمۚ ُهُم ٱلَعُدوُّ َفٱحَذرُهمۚ َقٰ مُّ
[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(:
فهي  منها،  ترجتى  فائدة  ال  التي  املسندة  اخلشب  إىل  اإلشارة  يف  التشبيه  وهذا 

مركونة عىل احلائط النفع فيها، فهذا هو حاهلم كأهنم اخلشب يف عدم نفعهم(13(.
بذة»: وهذا اجلملة تتمة للتشبيه، يف كون صورهتم صارت كالصنم،  رِ نَامٌ مَ أَصْ «وَ
ال ينفع وال يّرض، ولعله يراد هبا متعلقة بالتشبيه يف كون صورة اخلشب كأهنا أصنام 

يف ركوهنا عىل احلائط.
بعد تقريع اإلمام g ألجل التنبيه ولتأخذ املوعظة مأخذها، يأيت بجمل ثالث 

متتاليا بحرف التنبيه ومجل فعلية متوازية تركيبيا عىل النحو اآليت:
أال+ فعل مضارع+ فاعل واو اجلامعة+م.به+ شبه مجلة بحرف اجلر من- 
 -. رِ جَ نَ احلَْ بَ مِ هَ ونَ الذَّ ذُ أْخُ  أَالَ تَ
 -. رِ هَ َزْ نَ النُّورِ األْ يَاءَ مِ ونَ الضِّ تَبِسُ قْ  أَالَ تَ
رِ -  نَ الْبَحْ لُؤَ مِ ؤْ ونَ اللُّ ذُ أْخُ  أَالَ تَ

فنجد السياق داالً عىل احلّث عىل ما هو شديد األمهية، إذ تدرجت الداللة يف 
إىل  معنوية  إشارة  أّنه  يل  يبدو  والثاين  مادية،  حسية  إشارة  وهو  فالذهب  اجلمل، 
وهذا  األزهر،  بالنور  واالهتداء  املستقيم  الطريق  سلك  يف  املعنوي  النور  اقتباس 
َنارٗا  َءاَنسُت   ٓ إيِنِّ ٱمُكُثٓوْا  أِلَهِلِه  َفَقاَل  َنارٗا  َرَءا  ﴿إِذ  تعاىل:  بقوله  يذكرنا  قرآين  سياق 
نَها بَِقَبسٍ َأو َأِجُد َعىَل ٱلنَّاِر ُهدٗى﴾[طه:10]، ألجل األخذ بالقبس  ٓ َءاتِيُكم مِّ َعيلِّ لَّ
لالهتداء، ويف قوله تعاىل: ﴿َأَو َمن َكاَن َميتٗا َفَأحَيينَُٰه َوَجَعلنَا َلهُۥ ُنورٗا َيميِش بِهِۦ يِف 
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ِفِريَن َما َكاُنوْا َيعَمُلوَن  َن لِلَكٰ لَِك ُزيِّ نَهاۚ َكَذٰ ِت َليَس بَِخاِرجٖ مِّ ُلَمٰ َثُلهُۥ يِف ٱلظُّ ٱلنَّاِس َكَمن مَّ
﴾[األنعام:122]، فاتباع النور والضياء كناية عن سلوك طريق اهلدى، وحتقق احلياة 
 ،g هبذا النور األزهر، فيمكن أن تكون الداللة للنور األزهر إشارة اإلمام لنفسه
ويف اجلملة الثالثة احلث عن بحث ماهو خمفي يف قاع البحور وما حيتاج إىل التفتيش 
للحصول عليه أال وهو اللؤلؤ، فيحتمل أن تكون إشارة اإلمام الباقر يف هذه اجلمل 

إىل طرق ثالثة، ولكّل طريق سلوك خاص.
فنالحظ فيام تقدم من اجلمل أّهنا خربية بالغيا، فعلية نحويا، ولكّل منهام داللة، 
الغفلة عن  أال لرتدد من هو يف مقام  التنبيه  املؤكد حرف  فاخلرب هنا طلبي لوجود 
فائدة ما يقع أمامه من إشارات دالة لطريقه، وفعلية بالفعل املضارع لتدل عىل معنى 

احلدوث والتجدد لطلب الذهب أو الضياء أو اللؤلؤ.
ا وَ  اهلََ َّنْ قَ ةَ الطَّيِّبَةَ ممِ لِمَ وا الْكَ ذُ ثّم ينتقل اإلمام g يف موعظته إىل أمرهم أن « خُ
ِذيَن  ِٓئَك ٱلَّ ِذيَن َيسَتِمُعوَن ٱلَقوَل َفَيتَّبُِعوَن َأحَسنَهُۥٓۚ ُأْوَلٰ : ﴿ٱلَّ قُولُ إِنَّ اهللاَ يَ ا فَ َ لْ هبِ مَ عْ ْ يَ إِنْ ملَ
بالطلب  الطيبة، وذلك  والكلمة  القول،  أحسن  اتباع  َمر:18]“،  ٱهللاَُّۖ ﴾[الزُّ َهَدٰهيُُم 
املوصول  االسم  باستعامل  القائل  إهبام  مع  )خذوا(،  اإللزام  نحو  عىل  األمر  بفعل 

)من( الدال عىل العاقل، من دون البحث عن عمل بقوله أو ال.
مٌ  هَ اقِياً دِرْ عْطِيكَ بَ انِياً وَ يُ طِيهِ فَ نْ تُعْ دُ مَ مَ ْ ورُ أَالَ حتَ رُ غْ ا مَ َكَ يَ حيْ ويتم اإلمام g « وَ
اةٍ  افَ كَ نْدَ مُ يمٍ آتَاكَ اهللاُ عِ رِ ادٍ كَ وَ نْ جَ ةٍ مِ فَ اعَ ضَ عْفٍ مُ ةِ ضِ ئَ بْعِامِ بْقَى إِىلَ سَ ةٍ تَ َ نَى بِعَرشَ فْ يَ

.)14)« يكَ اعِ رَ َّنْ يُ كَ ممِ اتِرُ افِيكَ وَ سَ افِيكَ وَ كَ عَ يكَ وَ مُ اسِ اقِيكَ وَ كَ كَ وَ سَ طْعِمُ وَ مُ هُ
فلفظة «وحيك» : يبدو يل أّن أصلها )وي(، وهكذا تشري كتب اللغة والداللة(15(، 
وقد أشاروا إىل أن معناها دال عىل التعجب أو التحرس والندم، وقد ُيراد هبا الرمحة 
اللفظة  هذه  وتأيت  اهللكة،  عىل  أرشف  ملن  الزجر  هبا  يراد  وقد  للمنادى،  وطلبها 
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مركبة نحو: ) ويل، ويك، ويب، ويلك، وحيك، ويح(، وتتصل بالضامئر تارة، قال 
 ، ، ووْيهٌ ، ووْيسٌ ، ووْيحٌ صاحب القاموس « وَوْي ُيَكنَّى هبا عن الَوْيِل“(16(، ”ـ وْيخٌ
“(17(، وهكذا داللة عىل أصل احلرفني األولني  : أخواتٌ وما هَلُنَّ سابعٌ ، ووْيبٌ ووْيلٌ
)وي(، وتأيت مركبة مع الضامئر، وقد وردت يف القرآن الكريم ويل، وي+كأّن، يف 
ِذيَن َمتَنَّوْا  َزةٖ ملََُّزةٍ ﴾[اهلَُمزة:1]، وقوله تعاىل: ﴿َوَأصَبَح ٱلَّ ُكلِّ ُمهَ قوله تعاىل: ﴿َويلٞ لِّ
زَق ملَِن َيَشآُء ِمن ِعَباِدهِۦ َوَيقِدُرۖ َلوآَل َأن  َمَكاَنهُۥ ِبٱألَمِس َيُقوُلوَن َويَكَأنَّ ٱهللاََّ َيبُسُط ٱلرِّ

ِفُروَن ﴾[القصص:82]. نَّ ٱهللاَُّ َعَلينَا خَلََسَف بِنَاۖ َويَكَأنَّهُۥ اَل ُيفِلُح ٱلَكٰ مَّ
ونالحظ من سياق النص أّن معنى: )وحيك( جاء هنا للداللة عىل التعجب من 
حال الذي ال ينتبه خلالقه الذي أعطاه ورزقه وسرته وهيأ له أسباب ذلك كّله، وهو 
غافل عن رّبه، والتعجب ممن يبخل بام يف يديه وقد ترك مكافأة جواد كريم يضاعف 

كام يذكر اإلمام g سبعامئة ضعف.
وينتقل اإلمام الباقر g إىل وصف اهللا تعاىل عّز ذكره، وما هيأه لإلنسان من نعم 
 ، كَ ارِ طِرَ نْدَ اضْ ابَكَ عِ أَجَ ، وَ كَ َارِ ظَكَ يفِ لَيْلِكَ وَ هنَ فِ نْ حَ بًرا كان فاجًرا، إذ يقول: «مَ
هُ  تَ وْ عَ فِكَ دَ وْ ، وخَ اعِكَ جَ َ أَوْ يتَ لَيَايلِ دْ نَسِ أَنَّكَ قَ ، كَ كَ تِبَارِ دِ يفِ اخْ شْ ىلَ الرُّ مَ لَكَ عَ زَ عَ وَ
تَهُ فِيامَ  الَفْ ، وَ خَ رَ كَ نْ ذَ يتَهُ فِيمَ نَسِ ، فَ رَ كْ هِ الشُّ نِيعِ يلِ صَ مِ بَ بِجَ جَ تَوْ اسْ ، فَ ابَ لَكَ تَجَ اسْ فَ
ابُ  تِكَ ةٌ أَوِ ارْ وَ هْ تْ لَكَ شَ ضَ رَ امَ عَ لَّ نُوبِ كُ وصِ الذُّ نْ لُصُ امَ أَنْتَ لِصٌّ مِ لَكَ إِنَّ يْ ، وَ رَ أَمَ
أَنَّ اهللاَ  ِ اهللاِ أَوْ كَ تَ بِعَنيْ أَنَّكَ لَسْ بْتَهُ كَ تَكَ ارْ يْهِ فَ لَ لِكَ عَ هْ تَ بِجَ مْ دَ تَ إِلَيْهِ وَ أَقْ عْ ارَ نْبٍ سَ ذَ

ادِ.»(18(. صَ ِرْ لَيْسَ لَكَ بِاملْ
 :g الباقر  نالحظ الرتكيب النحوي للجمل يف هذه الفقرة من موعظة اإلمام 
يف  يأخذ  املايض  الفعل  أّن  املعلوم  ومن  املاضية،  األفعال  سياقات  إىل  انتقل  حيث 
الذي  الوجود  واجب  شأن  وذلك  واملستقبلية،  واحلارضة  املاضية  األزمان  داللته 
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إجيازه  البيان  ومن مجيل  أمر(،  استوجب،  استجاب،  وأجابك، وعزم،  ) حفظك، 
 ، رَ كَ نْ ذَ يتَهُ فِيمَ نَسِ ، فَ رَ كْ هِ الشُّ نِيعِ يلِ صَ مِ بَ بِجَ جَ تَوْ اسْ صلوات اهللا عليه يف العبارة: «فَ
» نجدها ختتزل معاين كثرية يف ألفاظ قصرية، لتكون متعلقة بام قبلها  رَ تَهُ فِيامَ أَمَ الَفْ وَ خَ
افرتض  ما  أنعمه، وخمالفة  بدال من كفر  املنعم، وذكره،  وإشارة هلا بوجوب شكر 
عليه من أمور، والتشكل الداليل الذي يشد القارئ لالنتباه يف هذه الفقرات، أّنك 
تتلمس احلس القرآين وتعبرياته حارضة يف ذهنك عند تلقيك هذه األنساق، ويمكن 
إرجاعها لنصوص قرآنية مؤدية ملعانيها، وهذا ما يعزز اهتامم الباحثني بالنص القرآين 
عند اإلمام الباقر g تفسريا، وحتليال، وتوجيها، فضال عن الروايات التي نجد فيها 
g يف بيان أسباب النزول، وكثرة الروايات التفسريية املنقولة عنه  إشارات الباقر 

)صلوات اهللا عليه(.
 »  ،g قوله  يف   ) )لصٌّ لفظة  وهي  هلا  داليل  تنوع  يف  لفظة  النص  هذا  يف  وتأيت 
نْبٍ  ابُ ذَ تِكَ ةٌ أَوِ ارْ وَ هْ تْ لَكَ شَ ضَ رَ امَ عَ لَّ نُوبِ كُ وصِ الذُّ نْ لُصُ امَ أَنْتَ لِصٌّ مِ لَكَ إِنَّ يْ وَ

.“ بْتَهُ تَكَ ارْ يْهِ فَ لَ لِكَ عَ هْ تَ بِجَ مْ دَ تَ إِلَيْهِ وَ أَقْ عْ ارَ سَ
ثم  املوعظة،  أول  يف  وردت  التي  )ويلك(  بلفظة  بدأ  النص  هذا  تشكل  ونجد 
نْ  امَ أَنْتَ لِصٌّ مِ نجد النص انتقل إىل أسلوب القرص، وما فيه من بالغة املعنى: « إِنَّ
لتوجيه  املخاطب  الضمري  تالها  )إّنام(،  القرص  أداة  فجاءت   ،« نُوبِ الذُّ وصِ  لُصُ
فيه  ما  لدفع  الذهن  يف  ومتكينه  الكالم  «تقرير  لـ  وذلك  )أنت(؛  وهو  عليه  القرص 
من إنكار أو شك“(19(، واللص هنا وتكرارها مرتني )لصٌّ من ُلُصوص الذنوب(، 
السارق(20(، وال عالقة بني  املعروف وهو  بأّنه  املعاجم  فاللّص يعرب عنه أصحاب 
ما  فإهنم يقصدون هبا  الرسقة  السارق، وأما  به  يأيت  املعنى وما  اللغوي هلذا  املعنى 
يؤتى به استتارا عن الناس ألخذ ما ليس له(21(، وما يرد استعامهلا مع الرسقة املادية 
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بأن يؤتى يف الفعل يف االختباء عن أعني الناظرين، فكيف تكون رسقتنا للذنوب؟
هذه العبارة لإلمام الباقر g جتعلنا نتأمل فيها كثريا، وجترنا الحتامالت كثرية، 
الشكر،  ووجوب  الدين،  بواجبات  األخذ  يف  السابقة،  اجلمل  سياق  من  ولعله 
ووجوب ذكر اهللا، إذن ما يؤتى به تسرتا عن أعني الناس هو ما جيعل الفاعل سارقا، 
فلعله  الناس  مأل  أمام  هبا  أتى  لو  الذنوب  هذه  بأّنه  جاهال  الفاعل  يكون  وقد 
عباد  أمام  الذنب  هذا  كان  إذا  والسيام  منه،  ونفورهم  إليه،  الناس  بنظرة  يتفكر  مل 
صاحلني، وصديق مؤمن ناصح له، وقد ُيرد هبذه العبارة أّهنا معنى حقيقي للرسقة 
بالنظر إىل جزاء الفعل فعندما يذنب اإلنسان فأّنه يضع يف رصيده ذنوبا، وقد تكون 
خرق  أو  حكم  أو  انتقاص  أو  هتمة  أي  وجه  إن  فهو  اآلخرين  من  الذنوب  رسقة 
أخالقي لآلخرين فإّنه يأخذ من ذنوهبم إىل رصيده، وهو ال يرى ذلك ماديا، فهي 
إاّل  تفل  ال  بأطواق  نفسه  قّيد  قد  املذنب  وهذا  ولطفه،  اهللا  عدالة  إىل  عائدة  مسألة 
بإرجاع احلقوق ألهلها، مادية كانت أو معنوية، وربام من توجيه اإلمام g بالنظر 
التي سمحت لوسوسته،  الشيطان من اإلنسان طاقته مسترتا وراء نفسه  إىل رسقة 

فكان بذلك هو سارقا ومرسوقا يف الوقت نفسه باعتبار الغفلة ويقظته منها.
النفس  إليه  متيل  ما  ومنها  الذنوب  لبعض  أجناس  ذكر  إىل   g اإلمام  وينتقل 
لدى  والشهوات  وامليول  العواطف  مركز   » تعريف  يف  منها  يراد  عندما  اإلنسانية 
اإلنسان»(22(، فيوجهنا اإلمام g يف تعرض اإلنسان لشهوة أو ذنب متعمد يرسع 
أيب  دعاء  يف   g السجاد  اإلمام  لنا  ذكره  املعنى  وهذا  به،  جاهال  يكون  وقد  له، 
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(.
ا  يَ فيقول:«  للتعجب  احلقيقي  معناه  عن  خارجا  النداء  أسلوب  إىل  يلجأ  وبعدها 



٢٥٤

قراءة تركيبية بالغية g نزهة الناظر يف روض اإلمام الباقر

الِبٍ  طَ نْ  مِ أَنْتَ  هِ  لِلَّ فَ  ، تَكَ َّ مهِ ى  هَ أَوْ وَ  طِيَّتَكَ  مَ لَّ  أَكَ وَ  كَ  مَ نَوْ لَ  أَطْوَ ا  مَ نَّةِ  اجلَْ الِبَ  طَ
ا  فِيهَ وقِعُكَ  يُ ملَِا  بَكَ  سَ أَكْ ا  مَ وَ ا  إِلَيْهَ طِيَّتَكَ  مَ ثَّ  أَحَ ا  مَ النَّارِ  نَ  مِ باً  ارِ هَ ا  يَ وَ  ، طْلُوبٍ مَ وَ
مْ وَ  هِ ارِ زَ بُوا يفِ مَ رُ قَ ، وَ مْ طَطِهِ ا يفِ خِ انَوْ ورِ تَدَ نَاءِ الدُّ طُوراً بِأَفْ بُورِ سُ هِ الْقُ ذِ وا إِىلَ هَ انْظُرُ
لُوا  حَ رَ طَنُوا فَ قَ وا وَ عِجُ أُزْ نُوا فَ كَ سَ وا وَ شُ حَ أَوْ وا فَ أَنِسُ بُوا وَ رِ وا فَخُ رُ مَ مْ عَ ائِهِ وا يفِ لِقَ دُ بَعُ
جٍ  عَ زْ اكِنٍ مُ شٍ وَ سَ وحِ بٍ وَ آنِسٍ مُ َرِّ رٍ خمُ امِ عَ يبٍ وَ رِ طٍ قَ احِ عِيدٍ وَ شَ انٍ بَ عَ بِدَ مِ نْ سَ مَ فَ

؟»(24( بُورِ لِ الْقُ ِ أَهْ ريْ لٍ غَ حَ رْ اطِنٍ مُ وَ قَ
وتكرر النداء مرتني يف مجلتني متقابلتني بيانيا ومها:

الِبٍ -  نْ طَ هِ أَنْتَ مِ لِلَّ تَكَ فَ َّ ى مهِ هَ طِيَّتَكَ وَ أَوْ لَّ مَ كَ وَ أَكَ مَ لَ نَوْ ا أَطْوَ نَّةِ مَ الِبَ اجلَْ ا طَ يَ
. طْلُوبٍ مَ وَ

ا-  وقِعُكَ فِيهَ بَكَ ملَِا يُ سَ ا أَكْ مَ ا وَ طِيَّتَكَ إِلَيْهَ ثَّ مَ ا أَحَ نَ النَّارِ مَ باً مِ ارِ ا هَ يَ وَ
الذي  املطلوب  املعنى  التقابل يف اجلملتني مع تضاد معانيهام فضال عن عكس 
وبأسلوب  اللفظ،  قصري  النص  التعبري  هذا  يف  حاله  ومقتىض  املقام  يف  املقال  أبلغ 
)طالبَ اجلنة(، ومل يكتِف النص  النداء املجازي، فالنداء األول كان بنداء املضاف 
بالنداء فانتقل إىل أسلوب التعجب القيايس والسامعي، وقد ورد التعجب القيايس 
)ما أطول، وأكّل، وأوهى( حيث ُحذفت أداة التعجب جوازا يف فعيل  يف اجلملة: 
التعجب، ثّم انتقل النص للتعجب السامعي يف )فلله أنت( باجلملة االسمية، وأّما 
املعاين التي أريد منها فأّهنا ختاطب الغافل عن حتصيل ما يقرب من اجلنّة بل أفعاله 
عكس الطالب فلجأ اإلمام إىل أسلوب التعجب مكررا تنبيها، ومل يتوقف التعجب 
ا  مَ ا وَ طِيَّتَكَ إِلَيْهَ ثَّ مَ ا أَحَ من حال طالب اجلنة بل التعجب حلق اهلارب من النار، )مَ
ا(، وجاء التعبري هنا باملعاين الدالة عىل رسعة سعيه إىل حتصيل  وقِعُكَ فِيهَ بَكَ ملَِا يُ سَ أَكْ
النار، ال طلب االبتعاد منها، فاحلث هنا دال عىل السعي احلثيث، واملطية يمكن أن 
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تدل عىل النفس كناية أّن الروح مطيته البدن كام يشري احلكامء والفالسفة، وقد يمكن 
أن تكون دالة سعي اإلنسان بدال من اهلروب من النار ال بالرجل بل بالداّبة طلب 
اهلرب منها لكنه يقرتب منها بدال من االبتعاد، )وأكسبك( هنا داللة عىل اكتساب 

املآثم املوجبة لدخول النار.
وَ  فِيهِ  تَ  لِدْ وُ ي  الَّذِ كَ  مِ وْ يَ ثِ  الثَّالَ امِ  َيَّ األْ ابْنَ  ا  يَ  »  :g الباقر  اإلمام  خيتم  وهنا 
ا  ظِيمٍ يَ مٍ عَ وْ نْ يَ يَا لَهُ مِ بِّكَ فَ جُ فِيهِ إِىلَ رَ رُ ْ ي ختَ كَ الَّذِ مِ وْ كَ وَ يَ َ ربْ لُ فِيهِ قَ نْزِ ي تَ كَ الَّذِ مِ وْ يَ
ا  ؟ أَمَ ةً رَ امِ مْ دَ لُوبَكُ ةً وَ قُ رَ امِ مْ عَ كُ امَ سَ  أَجْ ا يلِ أَرَ ، مَ طَنَةِ يمِ املُْعْ ِ بَةِ وَ اهلْ يْئَةِ املُْعْجِ ي اهلَْ وِ ذَ
: ﴿َوَلو َتَرٰىٓ إِذ ُوِقُفوْا َعىَل  تُمْ لْ ونَ لَقُ ائِرُ تُمْ إِلَيْهِ صَ ا أَنْ وهُ وَ مَ قُ الَ تُمْ مُ ا أَنْ نْتُمْ مَ ايَ وَ اهللاِ لَوْ عَ
نَا َوَنُكوَن ِمَن ٱمُلؤِمننَِي ﴾[األنعام:27]، وَ  ِت َربِّ َب بِ َٔاَيٰ َليَتنَا ُنَردُّ َواَل ُنَكذِّ ٱلنَّاِر َفَقاُلوْا َيٰ
وْا َلَعاُدوْا ملَِا ُهنُوْا َعنُه  ا َكاُنوْا خُيُفوَن ِمن َقبُلۖ َوَلو ُردُّ : ﴿َبل َبَدا هَلُم مَّ ائِلٍ نْ قَ لَّ مِ الَ جَ قَ

     . .)25) ِذُبوَن ﴾[األنعام:28] ُم َلَكٰ َوإِهنَّ
وهنا ُختِم النص بتذكري اإلنسان بضعفه يف أيام ثالث، يوم مولده، ويوم موته، 
ويوم حسابه، وجعلت هذه األيام بصيغة النداء كأّنه ابن هذه األيام، وإّنام أتت هذه 
البنوة كون اإلنسان يركن هلا وعليه أن يفعل بام جيعله مقرتبا من قربه، فهل هتيأ ملا 
يقربه إىل حسن اخلامتة، وما يتنافس ألجله املتنافسون!، واملالحظ من تدرج وتتابع 
 ،g اإلمام  تقّصده  وقد  املوعظة  هذه  يف  كثريا  تكرر  أنه  والتعجب  النداء  أسلويب 
ا  ظِيمٍ يَ مٍ عَ وْ نْ يَ يَا لَهُ مِ فجاء تأكيد يوم خروج الناس للقاء رّب العاملني إذ يقول: « فَ
ةً؟»  رَ امِ مْ دَ لُوبَكُ قُ ةً وَ  رَ امِ مْ عَ كُ امَ سَ أَجْ   أَرَ ا يلِ  ، مَ طَنَةِ املُْعْ يمِ  ِ بَةِ وَ اهلْ املُْعْجِ يْئَةِ  اهلَْ ي  وِ ذَ
ُحيتمل أن تكون اإلشارة ليوم احلساب، هو أشدها أهواال، وموجب لسعي اإلنسان 
للطريق القويم، والرصاط املستقيم، فوصفه بالعظيم، والعجب من أحوال الناس 
كأّهنم  الذين  املعجبة  اهليأة  بأصحاب  واصفا  فناداهم  به،  التفكري  عن  بابتعادهم 
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هبا،  لتعلقهم  الدنيا  دار  إىل  باالطمئنان  وركنوا  املادية،  أجسادهم  بأحوال  اغرتوا 
فيوضح اإلمام g عجبه من اجلسوم العامرة، ولعلها اإلشارة هنا تتمة للجملتني 
واللذات  والرشاب  الطعام  حيث  من  بجسومهم  الغافلني  اهتامم  كان  فقد  قبلهام، 
وتركوا  العرض  عىل  فركزوا  وأخالقهم،  قلوهبم  اصالح  وتركوا  والرغبات، 
بعناية بالغية،  الدالالت  اجلوهر، وأّما األلفاظ والسياق فنجد اختيار اإلمام هلذه 
فضال عن استعامهلا معرفة بال التعريف وموصوفة، ثم التعجب من حاهلم باشتقاق 

اسم الفاعل يف لفظتي: )عامرة، دامرة(.
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اخلامتة:
بعد هذه النزهة اللغوية يف روض كالم إمامنا الباقر g، أختتم البحث بجملة 

من النتائج التي تبينت يل عىل النحو اآليت:
1.تنوعت السياقات اللغوية يف أشكال كالم اإلمام الباقرg بحسب املقام.

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

3.امتازت النصوص الباقرية ببالغة اإلجياز 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.
وتشويقه  السامع  جذب  ألجل  والتعجب  والتوبيخ  التقريع  عبارات  4.وردت 

الستالم الرسالة املوجهة إليه وهذا ما الحظته يف اخلطب حتديدا.
.g5.التدرج اخلطايب يف توجيه الكالم للمتلقي بالغة عالية انامز هبا كالم اإلمام الباقر
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املقرتحات:
g وتفسري الدالالت  1.باإلمكان دراسة تقوم عىل الربط بني أقوال اإلمام الباقر 
مع  ربطها  تم  ما  وإذا  معني،  موضوع  داخل  خاصة  داللة  هلا  لفظة  فكل  املختلفة، 
الدعاء والقرآن الكريم تكشفت معان أخر تنفع الباحث يف مفاتيح تدبر النصوص 

القرآنية
2.باإلمكان دراسة حكم اإلمام الباقر g رسالة جامعية يف اختصاص اللغة العربية 

لقسمي اللغة أو األدب.
3.باإلمكان تأليف معجم اإلمام الباقر g عىل أساس حروف املعجم واألصل الثالثي؛ 
ألّن مصادر كالم اإلمام الباقر g يصعب للدارسني والباحثني االنتفاع منها متاما كوهنا 
تعتمد املوضوع فقط، ولكن إن أردت إشارات لّلفظة معينة يف كل املوضوعات يتوجب 

.g عىل الباحث البحث يف كل املصادر التي حوت كلامت اإلمام
4.ال نجد كتابا جامعا-وأكثر الدارسني يعتمدون عىل حتف العقول يف هذا الباب- 
خلطب اإلمام الباقر g منظمة يسهل الوصول هلا، وكذا األمر يف وصاياه ورسائله 

وحكمه.
5.رشح كالم اإلمام الباقر g وحماولة الوقوف عىل الدالالت القطعية واالحتاملية 

يف منثور كالمه )صلوات اهللا عليه(.
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م.د. زينة كاظم حمسن

هوامش البحث:
) 1( الصحيفة الباقرية: 40.

) 2( راجع عىل سبيل املثال املسند: 191-190/1.
.190 /1 :g3( مسند اإلمام الباقر (
.196/1 :g 4( مسند اإلمام الباقر (
.196 /1 :g 5( مسند اإلمام الباقر (

.318 :s 6( حتف العقول عن آل الرسول (
) 7( تبيان الفصاحة يف رشح هنج البالغة، خطبة 193، يصف غيها املتقني: 743.

) 8( معجم الصحاح: مادة وقع.
) 9( ينظر مفردات الراغب األصفهاين: 530.

) 10( حتف العقول: 318.
) 11( رشح هنج البالغة: 7/ 187.

) 12( إعراب القرآن وبيانه: 100/10.
(13 ( ينظر: حتف العقول هامش )2( : 318.

(14 ( حتف العقول: 318.
وي،  مادة  العرب:  ولسان   ،535 األصفهاين:  الراغب  مفردات  املثال:  سبيل  عىل  انظر   )  15)
والقاموس املحيط: مادة: وي، ويب، ويح، ويخ، ومن املراجع ينظر: موسوعة النحو والرصف 

واإلعراب: 717، ومعجم علوم العربية: 499.
(16 ( القاموس املحيط: مادة وي.

) 17( املصدر نفسه: مادة ويخ.
(18 ( حتف العقول: 319.

) 19( اإليضاح يف علوم البالغة: 5/3، هامش رقم)5(. 
) 20( ينظر: لسان العرب: مادة لصص.

(21 ( ينظر: لسان العرب: مادة رسق.
) 22( معرفة النفس: 12.

) 23( دعاء أبو محزة الثاميل، مفاتيح اجلنان.
(24 ( حتف العقول: 319.

(25 ( املصدر نفسه: الصفحة نفسها.
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قراءة تركيبية بالغية g نزهة الناظر يف روض اإلمام الباقر

قائمة املصادر واملراجع:
الكريم. القرآن

جديدة دراسة اإلسالمية الرشيعة أدب
ونصوص الكريم القرآن نصوص بالغة يف
البستاين،  معصوما، د.حممود عرش األربعة

العاملية، 1424هـ. السبطني ط1، مؤسسة
بن حممد البالغة،  علوم يف اإليضاح

739هـ(، تح/ )ت عمر بن الرمحن عبد
اجليل- خفاجي، ط3، دار املنعم عبد حممد

بريوت.
:املجليس، الطبعة تقي األنوار، حممد بحار

املصححة، 1403-1983م. الثانية
البالغة هنج رشح يف الفصاحة تبيان

 ،g طالب أيب بن عيل اإلمام كالم من
الغدير مركز املوسوي، ط1،  عيل عباس
بريوت،  والتوزيع،  والنرش للدراسات

1435هـ-2014م.
الرسول)صىل آل عن العقول حتف

عيل بن حسن حممد أبو عليهم(،  اهللا
400هـ(،  حدود )ت احلراين شعبة بن
أكرب عيل عليه/ والتعليق بتصحيحه عني

بغداد،  العريب،  الكتاب دار ط1،  غفاري، 
1426هـ-2005م.

هبة بن احلميد البالغة، عبد هنج رشح
احلديد أيب ابن احلسني بن حممد بن اهللا

إبراهيم،  الفضل أبو حممد )ت656هـ(، تح/
البايب عيسى العربية الكتب احياء ط1، دار

ورشكاه، 1378هـ-1959م. احللبي
 ،العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح

)ت اجلوهري محاد بن إسامعيل نرص أبو
العطار،  الغفور عبد امحد 393هـ(، تح/

للماليني-بريوت، 1407هـ العلم ط4، دار
1987م. –

اإلمام ألدعية اجلامعة الباقرية الصحيفة
حممد السيد  ،gالباقر عيل بن حممد
املوحد مرتىض السيد اهللا آية نجل باقر
اإلمام ونرش:مؤسسة حتقيق األبطحي، 
مطبعة ط2،  املقدسة،  قم املهدي)عج(، 
فرجه(، 1427هـ. اهللا املهدي)عجل أنصار

أبو الدين جمد املحيط،  القاموس
الفريوزآبادي يعقوب بن حممد طاهر
الرتاث حتقيق مكتب )ت817هـ(، حتقيق/
نعيم حممد الرسالة، بإرشاف: مؤسسة يف
للطباعة الرسالة العرقُسويس، ط8، مؤسسة

لبنان. - والتوزيع، بريوت والنرش
بن مكرم بن حممد العرب،  لسان

منظور بن الدين مجال الفضل ابو عيل
صادر دار ط3،  711هـ(،  األنصاري)ت

-بريوت، 1414هـ.
بن حممد جعفر أيب الباقر اإلمام مسند

عطاردي،  اهللا عزيز ورتبه/ ، مجعه عيل
عطارد، 1381هـ. د.ط، انتشارات

 ،الصفار موسى  بن  حسن  النفس،  معرفة   
ط2، 2009م.

 ،1معجم علوم العربية، حممد ألتنوجي، ط 
دار اجليل، بريوت، 2003م.

 موسوعة النحو والرصف واإلعراب، أميل 
بديع يعقوب، دار العلم للماليني، د.ط، د.ت.

 القاسم أبو  القران،  غريب  يف  املفردات   
احلسني بن حممد معروف بن راغب األصفهاين 
الداودي،  )ت 502هـ(، تح/ صفوان عدنان 

د.ط، دار القلم- بريوت، 1412هـ.


