5102 العدد الرابع كانون االول/55  المجلد/ كلية التربية للعلوم اإلندانية/ مـــجلــــة العلــــوم االندانية

ِداللةُ ألفاظِ النَّصْرِ ػي نَهْجِ البََلاغَة
 محدن حدين علي الخفاجي.د.أ
كلية التربية للعلوم اإلندانية/جامعة بابل
Muhsen hussian@yahoo.com

ثريا حدين بريدم
كلية التربية للعلوم اإلندانية/جامعة بابل
Ihmzh663@gmail.com
الممخص البحث

: كبعد،رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى خاتـ األنبياء كالمرسميف محمد كعمى آلو الطيبيف الطاىريف
ٌ الحمدهلل
منيال لك ٌؿ ضمآف فكاف كمازاؿ محط أنظار العمماء
امات كتب حضارتنا اإلسالمية فيك ن
ٌ يعد نيج البالغة مف

 فكاف لي الشرؼ أف أنيؿ مف، كمف تمؾ اآلداب آداب الحرب،كالباحثيف كالدارسيف لما يحكيو مف مختمؼ العمكـ كاآلداب
نظر
 الدم حكل عمى مجمكعة مف تمؾ األلفاظ نا، فكاف بحثنا في داللة ألفاظ النصر، دلؾ الينبكع الدم الينضب
 دلؾ لما إتسـ بو عيده مف حركب لمدفاع عف الكجكد،لمسمة التي إتسمت بيا خطب اإلماـ (عميو السالـ) كرسائمو
 فكاف أسمكبو (عميو السالـ) في خطبو كرسائمو الترغيب،اإلسالمي مف أعداء اإلسالـ كالحفاظ عمى مبادئو السامية

،كثير مايكحي في كالمو إلى داللة أعمؽ مما يتبادر إلى الدىف فيدعك إلى التأمؿ كالتفكر
 ككاف (عميو السالـ) نا،كالترىيب
.)كىي مف سمات بالغتو كفصاحتو(عميو السالـ
 ألفاظ النصر، داللة، نيج البالغة::الكممات مفتاحية

ABSTRACT
It is known that the approach of Nhaj Al-Balagah contains the chosen words of Imam Ali
(peace be upon him) of sermons, letters, preaching and ruling, and it contains the clearest
speech and the highest and the left. And the status of the approach of the of Nahag AlBalagah, scholars, writers and scholars to explain and interpret and study is the great source
to answer the various questions and queries us contain the knowledge of God and Islamic
provisions that work to save humanity from the lost and win the Darren.
The reader of Nhaj Al-Balagah finds a great interest in the various sciences, knowledge, arts
and literature, and from these literatures, the etiquette of war and its teachings. Many of his
sermons were painted in the form of war due to the difficult and turbulent conditions that
prevailed during his succession. It is noted that there are many words of the function of
victory, I wanted to address these words after the study of the enumeration, and the nature of
those words to be under the general title collected (Alnaz victory Nhaj Balagha - a study of a
towards) (certificate - nail - prevail - victory) And then quote them in the Holy Quran or
Hadith, then study them in the words of Imam (peace be upon him) and the circumstances
surrounding them, and then quote the words of the Arabs, and after the completion of the
research resulted in the accuracy of the choice of Imam (peace be upon him) Commensurate
with the situation and circumstances And the meaning of the word of Tawheed, and that the
Imam, peace be upon him, if he directs his speech and his intentions to the properties, but he
directs To the commoners. The conclusion is then provided by the list of sources and a
summary of English
key words: Nhaj Balagha, words of victory pronunciation,the words

ص ِر ػي نَهْ ِج البَلَاغَةِ
ظ النَّ ْ
داللةُ ألفا ِ
أ.د .محدن حدين علي الخفاجي

ثريا حدين بريدم

المقدمة

رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى خير خمؽ المٌو أجمعيف محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف ،أما بعد :
الحمد هلل ٌ
إف نيػػج البالغػػة غنػػي عػػف التعريػػؼ فيػػك كتػػاب جػػام لممعػػارؼ االلييػػة كاألس ػرار النبكيػػة ،كاألحكػػاـ اإلسػػالمية .
ٌ

جمعو الشريؼ الرضي حكل خطب اإلماـ كرسائمو كحكمػو ،التػي تسػابؽ العممػاء كالمفكػركف كالف يػاء كالمصػمحكف كالشػراح،
لبيانيا كتكضػيحيا فكػاف ن طػة مػف بحػر عمكمػو (عميػو السػالـ) ال،زيػرة  ،كىػك دكاء كػؿ عميػؿ كسػ يـ  ،فنجػد فيػو مػف اآلداب
كاألحكػػاـ التػػي تعمػػؿ عمػػى إسػعاد اإلنسػػاف فػػي الػػدنيا كاآلخ ػرة كمػػف ىػػآله اآلداب آداب الحػػرب كتنظػػيـ العسػػاكر كالجيػػكش ،
ػر بألفػاظ صػب،ت بالصػب،ة الحربيػة نتيجػة ل حػداث المضػطربة التػي سػب ت عيػده كفػي
كآللؾ نجد كالمو (عميو السػالـ) ازخ نا
ػث عمػى
خالفتو فحممت اإلماـ (عميو السالـ) عمػى اإلكثػار مػف التػكبيل كالت ريػ كالتحػآلير مػف زخػرؼ الػدنيا الفانيػة تػارة كالح ٌ
الجيػػاد كم ارعػػة األعػػداء كالترغيػػب بػػاآلخرة كنعيميػػا الم ػػيـ تػػارة أخػػرل فكػػاف عيػػده (عميػػو السػػالـ) عيػػد حػػركب لمػػدفاع عػػف
ػالمي الػػآلم حػػاكؿ أعػػداء اإلسػػالـ النيػػؿ منػػو كاطفػػاء نػػكره الػػآلم أضػػاء ظممػػات الجاىميػػة العميػػاء كمػػف
الكجػػكد اإلسػ ٌ
األلفاظ التي صب،ت بالصب،ة الحربية ألفاظ النصر كىي مف نتائج الحرب .
كبعد إحصػائي ل لفػاظ التػي تػدؿ عمػى النصػر فػي نيػج البالغػة  ،نحػك (الشػيادة -غمػب -فمًػ  -ظفػر -نصػر) ،
الداللي (ألفاظ النصر في نيج البالغػة
رتبتيا بحسب الترتيب األلفبائي ،ككسمت عنك نانا لمبحث كىك أشبو بالمفظ العاـ لمح ؿ
ٌ
دالليػة) فاقتضػت طبيعػة المػادة أف تكػكف مػف م دمػة ثػ ٌػـ د ارسػة األلفػاظ المجمكعػة تبػدأ بػداللتيا معجميػا ث ٌػـ االستشػػياد
د ارسػة ٌ
بكركدىا في ال رآف الكريـ أك الحديث النبكم الشريؼ إف كردت ،ثـ تناكليا بكركدىا في كالـ أميػر المػؤمنيف (عميػو السػالـ)،

ليتسنى لم ػارئ اسػتنباط البكاعػث التػي حممػت اإلمػاـ (عميػو السػالـ) عمػى إطػالؽ تمػؾ
م بياف الظركؼ المحيطة بالمٌفظة –
ٌ
زت الد ارسػةى بش و
ػاىد مػػف
المفظػة عػف غيرىػا كدقػة اختيػػاره ليػا ،ككيػؼ ال كىػك إمػاـ الفصػػحاء كسػيد البم،ػاء  -ث ٌػـ بعػد آللػػؾ ع ٌػز ي
كػػالـ العػػرب ،كبعػػد االنتيػػاء مػػف البحػػث فػػي األلفػػاظ الدالػػة عمػػى النصػػر يخػتًـ بالنتػػائج ،ثػػـ قائمػػة بػػأىـ المصػػادر التػػي رفػػدت
البحث فممخص بالم،ة اإلنجميزية .
األلفاظ الدالة عمى النصر :
أــــ الشيادة ( :شيد) :

والحمد ه
لل رب العالمين في بدء وفي ختم

فالف بكآلا شيادةن  ،كىك ىش ً
يد .
اى هد ك ىشػ ًي ه
جاء في العيف ((ال ٌش ى
فالف فيك شييد  ،كقد ىش ًي ىد عمي ه
أستي ٍش ًي ىد ه
يادةي أف ت كؿ ٍ :
()1
خبر قاط ه ...
أشيد أف ال إلوى إال اهلل  ،كأشيد أف
الصالة مف قكلؾ :
عبده كرسكليوي))  .قيؿ ((ال ٌشيى ى
محمدا ي
ن
ي
كالتى ىشيٌ يد في ٌ
ادةي ه
ً
كر ،كى ػػك ف ػػي األصػػؿ مص ػػدر ...
ػكـ يشػػيي ه
كالمشػ ى
ػاىدةي
ى
كد أم يح ي
المعاينػػةى  .ك ىشػػ ًي ىدهي يش ػػييكدان  :أم ىح ى
ضػ ه
ضػ ىػرهي  ،فيػػك ىشػ ػاى هد .كقػ ه
()2
ً
كال ٌش ي ً
ػيف
التشي يد مف الصالة
ه
االسـ ال ٌش ى
استى ٍشيى ىد ه
معركؼ))  .كقيؿ أيضػان ((ال ٌش ي
ييد ال ىتي يؿ في سبيؿ اهلل  .كقد ٍ
يادةي  .ك ٍ
فالف  .ك ي

(( ، 398/3 )1شيد).

( )2الصحاح  ( ، 494/2 :ىش ًي ىد).
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ػيء مػػف فركعػػو عػػف الػػآلم آلكرنػػاه مػػف آللػػؾ الشػيادة يجم ػ
ػاء كالػػدا يؿ أص ػ هؿ يػػد ٌؿ عمػػى حضػػكر كعمػػـ كاعػػالـ ال يخػػرج شػ ه
كاليػ ي
ادةن))(.)1
األصكؿ التي آلكرناىا  .ي اؿ ىش ًي ىد ىي ٍشيى يد ىشيى ى
كردت لفظة (شيادة) في قكؿ اإلماـ (عميو السالـ) دالة عمى :

 .1ال تؿ أك االستشياد في سبيؿ اهلل.
 .2كممة التكحيد.
 .3الحضكر.
 .4اإلخبار أك اإلعالـ.
 .0االستشياد في سبيل الل:

ً
الشيادة أك ال ً
تؿ في سبيؿ اهلل تعالى في ال رآف الكريـ،في قكلو تعػالىَُ  :ال ُّشهََََا
كردت لفظة (شييد) دالٌةن عمى
()3
ِعي ََ َربِّ َِ ْم لََُ ْم أَجْ ُزٍُ ْم َُىُِ ُرٍُ ْم .)2(الشييد مفرد الشيداء ،مف قتؿ في سبيؿ اهلل .
((كاهللً لى ٍػكىال ىرىجػائًي ال ٌشػيى ى
ادةى
كردت ن
أيضا دالٌةن عمى ال تؿ فػي سػبيؿ اهلل تعػالى  ،فػي قػكؿ اإلمػاـ (عميػو السػالـ) :ى
()4
ً ً
ً ً ً
ت ىع ٍن يك ٍـ)) .
صي
اؤهي .لى ىرٍب ي
ت ًرىكابًي ثيٌـ ىش ىخ ٍ
الع يد ٌك  .ىكلى ٍك قى ٍد يحـ ل ٌي ل ى ي
ع ٍن ىد ل ىائي ى

ال ٌشيادة  :ال تؿ في سبيؿ اهلل(.)5

ًً
ػدك لينػاؿ الشػيادة لتػرؾ
أقسـ اإلمػاـ (عميػو السػالـ) بػاهلل كقػاؿٌ :إنػو لػكال رجػاؤه أف يي تػ ىؿ فػي سػبيؿ اهلل عنػد ل ائػو الع ٌ
إمرتيـ بعدما آلاؽ منيـ م اررة جيميـ كنفاقيـ كعدـ صالحيـ كلركب فرسو كفػارقيـ كقاتػؿ الع يػد ٌك كحػده  ،لكػف لمشػيادة شػركط
ػاء إلػى أف ل ػاء العػدك
كال يمكف لإلنساف أف يرمي بنفسو إلى التيمكة  ،كفي قكؿ اإلمػاـ (عميػو السػالـ):قػد يح ٌػـ لػي ل ػاؤه ،إيح ن
يصدؽ بالمكاجية في ساحة المعركة في الكىمة األكلى لكف مفيكـ الم ػاء ىنػا أكسػ فيتمثػؿ فػي شػيادة اإلمػاـ (عميػو السػالـ)

عمى يد ابف ممجـ ،كىك يحارب أعداء اإلسالـ في جكانب الحياة األخرل مف م ارعة الظمـ كالفساد ،كانتيػاؾ ح ػكؽ اإلنسػاف
()6
ت عميو (عميو السالـ) الشيادة كىك عالـ بيا أخبره بآللؾ الحبيب المصطفى (صمٌى اهلل عميو كآلو كسمـ)،
كنحك آللؾ  .ف يكتًىب ٍ
ً ً ()7
ممػػا سػػبؽ أف قصػػدية اإلماـ(عميػػو
((:إنػػي ىك ىعػ ٍػدتي ى
ؾ الشػػيى ى
قػػاؿ ٌ
كستى ٍستى ٍش ػ ًي يد تي ٍ
ب ىعمىػػى ىىػ ًػآله فىتي ىخ ٌ
ضػ ي
ضػ ىػر ي
ادةى ى
ػب ىىػػآله))  .يتض ػ ٌ
ممػا يتبػػادر إلػى الػآلىف ،ففػػي
السػالـ) ال تكمػف فػي المفيػػكـ الضػيؽ مػف المفظػػة فنجػد فػي كالمػػو مػا يػكحي إلػى مفيػػكـ أكسػ ٌ
أف الشػػيادة عنػػد ل ػػاء العػػدك ال تصػػدؽ فػػي سػػاحة المعركػػة ف ػػط ،بػػؿ لم ػػاء
قكلػػو :لػكال رجػػائي الشػػيادة عنػػد ل ػػائي العػػدك ،أمٌ :

العدك.
إف شيادتو(عميو السالـ) عمى يد ابف ممجـ ىي أحد مصاديؽ ل اء
مفيكـ أكس أم ٌ
ٌ

( )1م اييس الم،ة ( ، 221/3 :ش ًي ىد).
( )2سكرة الحديد .19 :

( )3ينظر  :الجكىر الثميف في تفسير الكتاب المبيف .125/6 :
( )4نيج البالغة  :ت  :صبحي الصال  ،الخطبة (.222-221 ، )119
( )5ينظر :تاج العركس ( ، 254/8 :شيد).
( )6ينظر :مفتاح السعادة  . 343/9 :كنفحات الكالية .122/5 :
( )7ينظر  :شرح نيج البالعة  :ابف أبي الحديد . 139/9 ،
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ظ النَّ ْ
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ككردت لفظة (شيادة ) دالةن
إن َّ
اح ٌة
فَق ْمت لَ َيا َّ
الش َي َ
ادةَ َر َ

 .2كممة التوحيد:

أ.د .محدن حدين علي الخفاجي

حساف بف ثابت(: )1
عمى ال تؿ في سبيؿ اهلل في كالـ العرب  ،قاؿ ٌ
ام َغف ه
ور
َور ْ
ض َوان َر ٍّب َيا أ َ
َم َ

ىف ىال
كردت لفظة (شيادة) دالٌةه عمى كممة التكحيد كىي (ال الو إال اهلل)  ،في قكؿ اإلماـ (عميو السالـ) (( :أى ٍشيى يد أ ٍ
إخالصػيا ىػي :العمػ يؿ بكمم ًػة التكحي ًػد
الممتح يف
صيىا))( .)2المراد بال ٌشيادة
إلوى ٌإال اهللي ىك ٍح ىدهي ىال ىش ًرٍي ى
ادةن يم ٍمتى ىحنان ٍ
ؾ لىوي  ،ىشيى ى
ى
ي
إخ ىال ي
عمال خالص النية(.)3
ن

ػؼ صػػحة سػػائر
تتكقػ ي
أشػػار اإلمػػاـ (عميػػو السػػالـ) إلػػى كممػػة التكحيػػد التػػي ىػػي محػػكر اإلسػػالـ كاإليمػػاف كعمييػػا ٌ
نبيو (صمٌى اهلل عميو كآلو كسمـ) بإبالغيا فػي بدايػة الػدعكة إآل كرد عنػو (صػمٌى اهلل عميػو
العبادات  ،كىي أكؿ كممة أمر اهلل ٌ

مخمصػا كجبػػت لػػو الجنػػة( . )4إف إطػػالؽ ىػػآله الكممػػة البػ ٌػد أف يكػػكف
كآلػػو كسػػمـ) ٌ ،أنػػو قػػاؿ  :ىمػ ٍف قػػاؿ الإلػػو إال اهلل خالص ػان
ن
مشركطان بتكظيفيا كتطبيؽ مفيكميا ال مجرد دعكة كل م ة لساف  ،لآلا قصد (عميػو السػالـ) أف شػيادتو بكممػة التكحيػد (ال إلػو
إال اهلل) م ركنة باإلخالص كاالعت اد باهلل إآل لـ يشرؾ بو طرفػة عػيف ،كلػـ تأخػآله فػي اهلل لكمػة الئػـ ف ػد كػاف (عميػو السػالـ)

ادا(.)5
إيمانا كأثبتيـ اعت ن
ٌأكؿ ال كـ إسال نما كأحكميـ ن
فشيادتو (عميو السالـ) كانت مف و
كلساف ناط و
و
و
ؽ بيا  .مف دكف رياء كال شائبة في آللؾ.
مخمص،
قمب

م(:)6
ككردت لفظة (التشيد) دالٌةن عمى كممة التكحيد كىي ال إلو إال اهلل  ،في كالـ العرب  ،قاؿ السيد الحمير ٌ
ه
ه
ش َّي َدا
الصَلَ هة َعمَ ْي هي ْم
َن أَتَ َ
ص ََل هتي َب ْع َد أ ْ
س ْت َ
َولَ ْي َ
ص ََل تي هب َ
تَت ُّم َ
 .3الحضور :
ب َُال َّشََا َد ِة.)7(
كردت لفظة (شيادة) دالة عمى الحاضر أك المشيكد في ال رآف الكريـ  ،قاؿ تعالى  :عَالِ ُم ْال َغ ْي ِ

َُال َّشههََا َد ِة .)7(أم عػػالـ بمػػا غػػاب عػػف العبػػاد كالحاضػػر أك المشػػيكد الػػآلم عمػػـ بػػو العبػػاد  ،كقيػػؿ عػػالـ بمػػا سػػيككف كبمػػا
كاف(.)8

( )1ديكانو .112 :
( )2شرح نيج البالغة  :ت  :صبحي الصال  ،الخطبة (.26 ، )2
( )3ينظر  :في ظالؿ نيج البالغة .156/1 :
( )4ينظر  :الكافي .285/2 :

ػكئي  .226-224 /2 ،فػي ظػالؿ
( )5ينظر  :مفتاح السعادة  . 430-428/1 :منياج البراعة  :المح ػؽ حبيػب اهلل الخ ٌ
نيج البالغة .157-156/1 :
( )6ديكانو .74 :
( )7سكرة األنعاـ .73 :

قندم  . 460/1 :كالبرىاف في تفسير ال رآف .43/3 :
( )8ينظر :تفسير بحر العمكـ لمس يم ٍر ٌ
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ؾ ىع ىالنًىيػةه
ككردت لفظة (شػيادة) دالٌػةن عمػى الحاضػر أك المشػيكد فػي قػكؿ اإلمػاـ (عميػو السػالـ)  (( :يكػؿ ًسػر ًع ٍن ىػد ى
ادةه))( .)1الشيادة  :الحاضر أك المشيكد(.)2
ىك يكؿ ىغ ٍي وب ًع ٍن ىد ى
ؾ ىشيى ى
آلكر اإلماـ (عميػو السػالـ) الصػفات الكماليػة هلل سػبحانو كتعػالى كمنيػا قكلػو ((:كػ ٌؿ س ٌػر عنػدؾ عالنيػة ككػؿ غيػب
أف السػ ػ ٌػر كال،يػ ػػب بداللػ ػػة كاحػ ػػدة إال أف أمي ػ ػػر البم،ػ ػػاء كسػ ػػيد
ػادر إلػ ػػى الػ ػػآلىف لمكىمػ ػػة األكلػ ػػى ٌ
عنػ ػػدؾ شػ ػػيادة)) .ربمػ ػػا يتبػ ػ ي
(السػر) ىػك مػا يخفيػو اإلنسػاف عػف اآلخػريف كال،يػب مػا غػاب
الفصحاء(عميو السػالـ) قػد قصػد بكػ ٌؿ لفػظ داللػة معينػة إآل إف ٌ

الحس ػػي كالش ػػعكر  .ك ػػالحكادث الماض ػػية أك المس ػػت بمية أك الكائن ػػات المكج ػػكدة ف ػػي الس ػػمكات كاألرض الت ػػي ال
ع ػػف اإلدراؾ
ٌ
()3
كؿ جيؿ كأحػاط عممػو بجميػ خم ػو .مػف
يدركيا
تنزه سبحانو كتعالى عف ٌ
الحس لحجب الطبيعة كغيرىا مف األستار  ،كقد ٌ
ٌ

سر أـ عالنية ،كاليخفى ال رب اإلليي مف لدف اإلماـ(عميو السالـ).
ىنا فإف اإلماـ أراد بالشيادة الحضكر سكاء أكاف نا
 .4اإلخبار أو اإلعَلم :
كردت لفظة (شيادة) دالة عمى اإلخبػار فػي ال ػرآف الكػريـ  ،قػاؿ تعػالى َ َُ  :م ْهو أَ ْ
ََْه ُم ِم َّنهو ََه َ َم اَهََا َدةد ِعيه ًََُ ِمهوَ
ّ
للاِ . )4(المراد بالشيادة اإلخبار بما يعمـ(.)5

ككردت لفظػػة (شػػيادة) دالػػة عمػػى اإلخبػػار فػػي قػػكؿ اإلمػػاـ (عميػػو السػػالـ) (( :أم ًس ػ يككا عػ ًػف ال ىكػ ىػالًـ ك ٍان ً
صػػتيكا لً ىػ ٍػكلًي
ى
ٍ
ى
ادةن ىف ٍمىي ي ٍؿ بً ًع ٍم ًم ًو ًف ٍييىا))(.)6
ىكأى ٍقبًميكا بًأى ٍفئً ىدتً يك ٍـ إًلىي  ،فى ىم ٍف ىن ىش ٍدىناهي ىشيى ى

ألنيػـ كػانكا مشػ،كليف بػالكالـ مػ بعضػيـ ،
لما ي كؿ ٌ ،
دعا اإلماـ (عميو السالـ) الناس الحاضريف إلى اإلنصات ى
كاإلقبػػاؿ ب مػػكبيـ ليسػػتعدكا لمتفاعػػؿ مػ مػػا ي ػػكؿ ليػػـ  ،كاٌنػػو (عميػػو السػػالـ)اختار مػػف الحضػػكر بعػػض األفػراد ليككنػكا شػػيكدان
حينما يطمب منيـ أف يخبركا بما شيدكه  ،ف د حضركا الكاقعػة كشػيدكا التحكػيـ( .)7كفػي كالمػو (عميػو السػالـ) إشػارة إلػى مػا

ػؽ كال يكتمػو،كيمكف أف يكػكف كػالـ اإلمػاـ
عمى المػرء مػف كجػكب اإلخبػار بمػا يعمػـ عنػدما يطمػب منػو الشػيادة كأف ي ػكؿ الح ٌ
ػر لمػػا آلػػت إليػػو األمػػكر مػػف نكػػث الفريػػؽ اآلخػػر ،كاإلخػػالؿ
اعيػػا كحاضػ نا
درل بػػأمر التحكػػيـ أف يكػػكف ك ن
عامػا يػراد بػػو كػػؿ مػ ٍػف ى
ن

بكعكده .

()8

:

ككردت لفظة (شيادة) دالة عمى اإلخبار في كالـ العرب ،قاؿ المتنبي
ادة هلي هبأني َك ه
وا َذا أتَتْ َك م َذم هتي هم ْن َن ه
امل
اقص
فَ هيي ال ّ
ش َي َ
َ َ
ظ هف َر) :
ب ـــــ الظَّفَر َ ( :
( )1نيج البالغة  :ت  :صبحي الصال  ،الخطبة (.199 ، )109
( )2ينظر  :شرح نيج البالغة  :محمد الحسيني الشيرازم .205/2 ،
( )3ينظر  :شرح نيج البالغة  :ابف ميثـ البحراني  . 55/3 ،كشرح نيج البالغة  :محمػد الحسػيني الشػيرازم . 205/2 ،
 .كنفحات الكالية .358 /4 :

( )4سكرة الب رة .140 :
( )5ينظر  :مجم البياف .306/1 :
( )6نيج البالغة  :ت  :صبحي الصال  ،الخطبة (.225 ، )122
( )7ينظر  :مفتاح السعادة  . 404/9 :كنفحات الكالية .148/5 :
( )8ديكانو .180 :

ص ِر ػي نَهْ ِج البَلَاغَةِ
ظ النَّ ْ
داللةُ ألفا ِ
أ.د .محدن حدين علي الخفاجي

ثريا حدين بريدم

ظ ٍفػ انر فأنػػا ظػ ً
ػت ً ....
ظف ٍرتيػػوي عمػػى فػ و
ت بفػ و
جػػاء فػػي العػػيف ((ال ٌ
ػافهر  ...ك ى
ػالف ى
ظفىػ يػر  :الفػ ي
كظفػ ٍػر ي
ػكز بً ىمػػا طالبػ ى
ػالف  :ىغمىبػػوي
()1
و
ظفى ىػرهي( .)2كفػي م ػاييس
ظًف ىر
ظًف ىػر بً ىع يػد ٌكًه ك ى
ظًف ىػرهي))  .ت ػكؿ  :ى
ػب اآلخػر ف ػد ى
عميو  ،كآللؾ إ ىآلا يسئً ىؿٌ :أييما ى
فأخبر عف كاحد ىغمى ى
ى
ص ًح ٍي ً
ً
ال،مىىب ًة  ،كاآلخر عمى قكوة في الشيء  ،كلعؿ
اء
حاف  ،يد ٌؿ ي
أحدىما عمى ال ى ٍي ًر كالفى ٍكًز ك ى
أصالف ى
الر ي
اء كالفى ي
الم،ة ((الظٌ ي
اء ك ٌ
الفمىػج كالفىػكيز بالش ً
ظ ٍفػ انر))( .)3كقيػؿ الظٌفى يػر ((ىػػك
ظًف ىػر ىي ٍ
ظفى يػر ى
ػيء  .ي ػاؿ ى
ػاألكؿ الظفى يػر كىػك ى ي
ٍ
األصػمييف يت اربػاف فػي ال يػاس  .ف ٌ
المىن ًازعي))(.)4
المىن ًاكئ ي
العمٌ ىك عمى ي
كردت لفظػػة (ظفػػر) دالٌػةن عمػػى الفػػكز كال،مبػػة فػػي ال ػرآف الك ػريـ ،قػػاؿ تعػػالىِ  :مههو بَ ْد ه َِ أَ ْه أَ ْ
هز َُ ْم َعََ ه ْي َِ ْم.)5(
ْكَه َ
أظفى ىركـ عمييـ  :أم غمٌبكـ عمييـ(.)6
أحمىى
((خ ٍآل ىعمىى ىع يدك ى
ككردت لفظة (ظفر) دالة عمى الفكز كال،مبة في قكؿ اإلماـ (عميو السالـ)  :ي
ض ًؿ فى ٌإنوي ٍ
ؾ بًالفى ٍ
الظفى ىرٍي ًف))( .)7المراد بالظٌفريف  ،الفكز كال،مبة باالنت اـ أك بالعفك(.)8

كصػػى اإلمػػاـ ابنػػو اإلمػػاـ الحسػػف (عمييمػػا السػػالـ) بكصػػايا عػ ٌػدة
ٌ
يعفك
إما ٍ
عدكه ٌ ،
كالظفراف ىما اإلحساف كاالنت اـ فمف غمب ٌ
أف ينت ىـ منو أك ى

منيػػا  :أف ييحسػ ىػف لعػػدكًه فإنػػو أحمػػى الظف ػريف ،
كي ٍح ًسف إليػو كاإلحسػاف أحمػى كأحسػف مػف
عنو ،ي

ألنػو رٌبمػا
االنت اـ  .ىكًكجوى قكلو (عميو السالـ) أيضان بأنو يأخآله بطريؽ المحبة كالمكدة فرٌبما يميف كىآله الطريؽ أحسػف عاقبػة ٌ
تت،مب عمى عدكؾ عف طريؽ ال كة لكنؾ لف تأمف انت امو في حيف أنؾ إآلا ت،مبت عميو باإلحساف إليو كالمكدة فإنؾ ستكسبو

كتظفر بو صدي ان  .كتح ؽ األماف منو في المست بؿ( .)9كىآلا ىك المراد كالمطمكب لآلا نجد أف اإلماـ (عميو السالـ) اسػتعمؿ
استعمؿ لفظة (ظفر) التي تستعمؿ في مكاض الفكز كال يستعمؿ الفكز في مكاض الظفر  ،نحك قكلؾ  :ظفرت بالعدك  ،كال

مكجوه لمعكاـ.
ت كؿ فزت بالعدك( .)10كآللؾ نمحظ أف اإلماـ(عميو السالـ) في كصاياه كاف كاف الخطاب
خاصا إال ٌأنو ٌ
ن

(( ، 158 /8 )1ظفر).

( )2ينظر :الصحاح ( ، 730/2 :ظفر).
(ظفر).
(، 466 /3 )3
ى

( )4معجـ الفركؽ الم،كية  ، 240/1 :الفرؽ بيف الظفر كالفكز.
( )5سكرة الفت .24 :

( )6ينظر  :تفسير ابف عباس  . 433/1 :كتفسير بحر العمكـ لمسمرقندم .318/3 :
ك معجـ الفركؽ الم،كية ( ، 240/1 :الفرؽ بيف الظفر كالفكز).
( )7نيج البالغة  :ت  :صبحي الصال  ،الكتاب (.102 ، )31
( )8ينظر  :تيآليب الم،ة ( ، 229/14 :ظفر)  .كشرح نيج البالغة  :محمد الحسيني الشيرازم .537/4 ،
( )9ينظر  :مفتاح السعادة  . 190 / 15 :كنفحات الكالية .569-568/9 :
( )10ينظر  :معجـ الفركؽ الم،كية ( ، 240/1 :الفرؽ بيف الظفر كالفكز).
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كر كالظفىػر كا ٍف
ككردت لفظة (ظفر) دالٌةن عمى الفكز كال،مبة أيضان في قكؿ اإلماـ (عميو السالـ)  :ى
((ال ىي ٍع ىد يـ الص يػب ي
اف))(.)1
طى ى
اؿ بً ًو ٌ
الزىم ي
ػر كيسػمؾ طريػؽ الصػبر كالج ٌػد
بد لو مف أف يفكز بمراده  ،فالآلم يطمب أم نا
مف حكمو (عميو السالـ) أف الصابر ال ٌ

كالمثابرة ،يناؿ مراده كيفكز بما يطمب(.)2

()3

ككردت لفظة (ظفر) دالٌةن عمى ً
الفكز كال،مبة في كالـ العرب  ،قاؿ مطي بف إياس
ه
أَلَ َّم َم ْكرْوىو هم َن الفََر هح
بالسرْو هر َوقَ ْد
الح َزن ُّ
قَ ْد ظَف َر َ
كقاؿ آخر في رثاء كلده(:)4
ما َك َ ه ه ه
ظَ هف َر ْت َي َداه هب همثْمه هو َم ْولودا
الر هزّي هة َواله ٌد
ان مثْمي في ّ
َ
ت ــــ ال َغمَب:
)
5
(
يدؿ عمى قكوة و
كرد في م اييس الم،ة
((غمىىبوي ىي ٍ،مًيبوي ىغ ٍمبان
يف ك ٌ
اء أص هؿ صحي ه ٌ
كقير ٌ
كشد وة))  .ي اؿ  :ى
ى
الال يـ ك ى
((ال ،ي
الب ي
ال،ميبػةي  ،بالضػـ كتشػديد
كغميبةن  ،األخيػرة عػف المحيػاني  :قىيى ىػرهي  .ك ي
كغ ٍمبةن ى
كم ٍ،مىىبةن  ...ي
كغمىبان  ،كىي أفص  ،ى
ىغ ٍمبان ى
كم ٍ،مىبان ى
كغمىىبةن ى
:

()7
()6
كى ىزىموي))(.)8
فال،مىىبةي ال ىيى ير  .كجاء أيضان ى
ال،مىىبةي))  .ى
الباء :ى
ب فالنان  :قىيى ىرهي ى
((غمى ى
كردت لفظػػة (غمػػب) دالػػة عمػػى ال ى ٍي ػ ًر كاليى ًزٍي ىم ػ ًة  ،فػػي ال ػرآف الك ػريـ  ،قػػاؿ تدههالىُ  :غَِبَهه ِ الههزُّ ُ ُ * فِههأ أَ ْدىَههى
ض ٍَُُم ِّمهو بَدْه َِ َغََهبِ َِ ْم ََهيَ ْغَِبُِهَ  .)9(أم ىزمتيػا كغمبتيػا فػارس  ،كىػـ مػف بعػد مػا كػانكا ميػزكميف م،مػكبيف سػي،مبكف
ْاْلَرْ ِ

كييزمكف فارس(.)10

ً
(ً )11
ً
مة في قكؿ اإلماـ (عميو السالـ)  :ي ً
(غمًب) دالٌةه عمى ال ىير كالي ًزٍي ً
ب
كف))  .يغم ى
((غم ى
ككردت لفظة ي ى
المتى ىخاآللي ى
ٍ
ى
ب ىكاهلل ي
()12
فأف
خكؼ اإلماـ (عميو السالـ) المتخاآلليف ٌ
بأنو مف يياب الحرب كيخاؼ ال تاؿ ٌ
ىزـ ٌ .
فعؿ مبني لممجيكؿ بمعنى قير ك ى
بعضا كيتخمكف عػف مجابيػة العػدك م،مػكبيف
اليالؾ مصيره ال محالة ،فأكد عمى أف المتخاآلليف الآليف يترككف نصرة بعضيـ ن

م يكريف ال محالة ،كبآللؾ خسركا الداريف؛ل ب عمميـ كشناعتو باختيار الحياة الفانية عمى اآلخػرة ،ككػآللؾ قبػكليـ بالآللٌػة مػف
( )1نيج البالغة  :ت  :صبحي الصال  ،قصار الحكـ (.633 ، )153
( )2ينظر :شرح نيج البالغة  :محمد الحسيني الشيرازم  . 660/4 ،كفي ظالؿ نيج البالغة . 232/6
( )3الع د الفريد ( ، 213/3 :شعر المطي حيف مات كلده).
( )4المصدر نفسو ( ، 209/3 :مف رثى كلده).
(( ، 388 /4 )5غمب).
( )6لساف العرب ( ، 651/1 :غمب).

( )7ينظر  :المفردات في غريب ال رآف ( ، 611/1 ،غمب).
( )8معجـ الم،ة العربية المعاصرة ( ، 1631 /2 :غ ؿ ب ).
( )9سكرة الركـ .3-2 :
( )10ينظر  :الجكىر الثميف في تفسير الكتاب المبيف  . 61-60/5 :كالصافي في تفسير ال رآف .487/5 :
( )11نيج البالغة  :ت  :صبحي الصال  ،الخطبة (.76 ، )34

( )12ينظر  :تاج العركس ( ، 490/3 :غمب)  .كمفتاح السعادة .369/4 :

ص ِر ػي نَهْ ِج البَلَاغَةِ
ظ النَّ ْ
داللةُ ألفا ِ
ثريا حدين بريدم

أ.د .محدن حدين علي الخفاجي

ػر فػػي الػػنفس ،كأعػ ٌػـ فائػػدة(.)1كاليخف ػى أف
ألنػػو أكقػ أثػ نا
دكف العػ ٌػزة كقػػد ىعػ ًػد ىؿ (عميػػو السػػالـ) مػػف خطػػاب الخػػاص إلػػى العػػاـ ٌ ،
اإلمػػاـ إسػػتعمؿ الفعػػؿ المبنػػي لممجيػػكؿ،إآل سػػكت عػػف الفاعػػؿ لعظمتػػو فضػ نػال عػػف التككيػػد كالتعجػػب كضػػ،ط العبػػارة لسػػرعة
ال،مبة كالنصرعمى ىؤالء .فالنتيجة مترتبة مف خسارة المتخاآلليف غمبة الفئة اإليمانية.

ب) دالٌةن عمى ال ير كاليزيمة في كالـ العرب  ،قاؿ لبيد بف ربيعة(:)2
ككردت لفظة ى
(غمى ى
ه (*)
ف ه
َو َك َما فَ َع ْم َن هبتبَّع َوهب هي ْرَقل
آل م َحرق
َغمَ َب المَّ َيالهي َخ ْم َ

ث ــــــ ال َفمَج:

ػج  :الظٌفى يػر بمػف تخاص يػموي .
مف األلفاظ الدالػة عمػى النصػرفي الػنيج المبارؾ(الفمج)،قػاؿ الخميػؿ ت()175ق :ي
((الفمى ي
()3
ً
ػج
ػت عمػػى صػػاحبًؾ بح ٌػ ى
ػت يح ىجتيػ ى
ػج إآلا ظىيىػ ىػر عميػػو كالمصػػدر ى
كىفمى ىج ٍ
ػؾ كىفمى ٍجػ ى
الفمىػ ي
الر يجػ يؿ عمػػى خصػػمو كأ ٍفمىػ ى
ؾ))  .ي ػػاؿ  (( :ىفمىػ ى
ػج ٌ
()5
()4
ػاز))(.)6
الفمى ىجةي أيضان))  .ت كؿ ىفمى ىج ىي ٍفمً يج ىفمىجان كىف ٍمجان  ،ك ي
كي اؿ ى
الرج يؿ عمػى خص ًػم ًو  :فى ى
الفمى يج بضـ الفاء االسـ  .ك (( ىفمى ىج ٌ
()6
ػيـ أصػػالف صػػحيحاف يػ يػد ٌؿ أحػ يػدىما عمػػى فػ و
ػكز كغمبػ وػة  ،كاآلخػػر عمػػى
فىػ ى
ػاز))  .قػػاؿ ابػػف فػػارس ت395ق ((الفػ ي
ػاء كالػ ٌػال يـ كالجػ ي
فى ٍر ىج وة بيف شيئيف متساكييف))(.)7
اح ػػتىج المي ػ ً
كف ىعمى ػػى
((كلى ٌم ػػا ٍ
كردت لفظ ػػة (فم ػ ى
ػاج ير ى
يى
ػج) دال ػػة عم ػػى الظف ػػر كال،مب ػػة ف ػػي ق ػػكؿ اإلم ػػاـ (عمي ػػو الس ػػالـ)  :ى
كؿ ً
األنص ًار ىيكـ السً ٍيفى ًة بًرس ً
اهلل (صمى اهلل عميو كآلو) ىفمى يجكا ىعمىٍي ًي ٍـ))( .)8المراد بفمجكا عمييـ  :ظفركا بيـ(.)9
ىي
ٍ ى ٍى
ػار ٌأنيػػـ أكل ػػى
آلكػػر اإلم ػػاـ (عميػػو السػػالـ) تن ػػازع المي ػػاجريف كاألنصػػار يػػكـ السػػ يفة عم ػػى الخالفػػة ،فيػػرل األنصػ ي

ألنيػـ قرابتػو (صػمى اهلل عميػو
ألنيـ آككا النبي (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) كنصركه ،كيرل المياجركف ٌأنيـ أكلى ؛ ٌ
بالخالفة؛ ٌ
بالحجػ ًة  .كعميػو فػإف اإلمػاـ (عميػو السػالـ) أكلػى بالخالفػة مػف ناحيػة
كآلو كسمـ) كشػجرتو  .فكػاف الظٌفىػر ك ى
ال،مىىبػة لمميػاجريف ي
ً
ً
ػي دخيػؿ
ال رابة كالرحـ كمف ناحية اليجػرة كالمناصػرة ٌ .
ػي ابػف ىدع ٌ
أمػا بنػك أميػة فطم ػاء ال ميػاجركف كال أنصػار كمعاكيػة ىدع ٌ

( )1ينظر  :مفتاح السعادة  . 387/4 :كنخبة الشرحيف  . 263/1 :كنفحات الكالية .210/2 :
( )2ديكانو . 171 :
كغير لضركرة الكزف.
(*) ًى ٍرىقؿ ً :ى ىرٍقؿ ٌ ،
( )3العيف ( ، 128/6 :فمج).
( )4جميرة الم،ة ( ، 487/1 :فمج).
( )5الصحاح  ، 335/1 :فمج.
( )6مجمؿ الم،ة ( ، 704/1 :فمج)  .كالمحكـ كالمحيط األعظـ ( ، 433/7 :ؼ ؿ ج).
( )7م اييس الم،ة ( ، 448/4 :فمج).
( )8نيج البالغة  :ت  :صبحي الصال  ،الكتاب (.491 ، )28

( )9ينظر  :الصحاح ( ، 335/1 :فمج)  .كنيج البالغة  :محمد عبده .33/3 ،
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كالخالفػػة بعيػػدة عػػنيـ ك ػ ٌؿ البعػػد  ،شػػتاف مػػا بػػيف االثنػػيف بػػيف أىػػؿ بيػػت النبػػكة (عمػػييـ السػػالـ) كالطم ػػاء( .)1فنجػػد أف اإلمػػاـ
(عميو السالـ) يحا ًج يج خصكمو بالح ائؽ كالحجج الدام،ة مف دكف تعصب كال حمية فيفمجيـ.

ككردت لفظة (فمج) دالٌةن عمى الظفر كال،مبة في كالـ العرب  ،قاؿ الطرماح(:)2
ول وا ْغ هتي هام الحو ه
هكرام الفح ه
اص هن
وأَ ْفمَ َجي ْم هفي ك ّل َي ْوهم َك هرْي َية
َ
ََ
َ
ً
كمف األمثاؿ ي اؿ  :يك ٍن ي ً
ػت بريئػان
بف ىح ىال ىكًة  .كىػك مثػؿ يضػرب فػي التبػرؤ مػف األمػر  ،أم كن ي
األم ًر فىال يج ي
ت م ٍف ىى ىآلا ٍ
و
كتخؿ مف الآلنب(.)3
آلا فمج
ج ـــــ النجاة َ ( :ن َجا):

ػاج
ػاء ممػدكد  ،فيػك ن و
كرد في تيآليب الم،ة ى
الرج يؿ مف الشر ىي ٍن يجػك ىن ٍجػكان أك ىن ىجػاةن  ،كىػك ىي ٍن يجػك فػي السػرعة ىن ىج ن
((ن ىجا ٌ
()5
()4
كن ىج ٍيتيػوي)) .
كن ىجاةن م صكر  .ك
ي
ك((الن ىجػاةي
ٌ
ػت ىغيػرم ى
الصدؽ يم ٍن ىجاةن  ،كأ ٍىن ىج ٍي ي
اء ممدكد ،ى
((ن ىج ي
سري و ))  .ي اؿ  :ى
كت مف كآلا ىن ىج ن
()6
ً
متاعػو :
ك((الن ىجاةي ال تككف إال مف أى ىآلل))  .كىي ى
ٌ
ص مػف ال ٌشػيء  ،قيػؿ  :اسػتنجى منػو حاجتػو  :تخمصػيا .كانتجػى ى
الخ ىػال ي
()7
ػاج
ػاء بالمػد كقػد يي صػر فيػك ن و
ػص كاالسػـ ى
كسمبو  .قاؿ الفيكمي ت()770ق :ى
صو ى
الن ىج ي
((ن ىجا مف اليػالؾ ىي ٍن يجػك ىن ىجػاةن ىخمى ى
تخمٌ ى
()8
السالمةي(.)9
سميت قبيمة مف العرب))  .كقيؿ  :نظير النجاة ٌ
كالمرأة ناجية كبيا ٌ
كردت لفظة (نجا) دالٌةن عمػى الخػالص كالسػالمة فػي ال ػرآف الكػريـ قػاؿ تعػالى  :لَيُيَ ِّجيَيَّهٌُ َُأَ ٍََْهٌُ َّلِ َّ ا ْم َزأَتَهٌُ ََاىَه ْ
فإنيا تب ى م الباقيف(.)11
ِموَ ْالغَابِ ِزيوَ  .)10(أم
لنخمصف لكطنا كأىمو المؤمنيف مف العآلاب إال امرأتو ٌ
ى
ككردت لفظػػة (نجػػا) دالػػة عمػػى الخػػالص كالسػػالمة فػػي قػػكؿ اإلمػػاـ (عميػػو السػػالـ)((:قى ٍد يخم ٍيػػتي ٍـ ًكالطٌ ًريػ ى
فالن ىجػػاةي
ػؽ ٌ ،
ًً
لممتىمىكًـ))( .)12المراد بالنجاة الخالص كالسالمة(.)13
لمم ٍتىحـ ،كاليىمى ىكةي ي
ي

( )1ينظػػر  :شػػرح نيػػج البالغ ػة  :ابػػف ميػػثـ البح ارنػػي  442/4 ،ػ ػ ػ ػ  . 443كفػػي ظػػالؿ نيػػج البالغػػة  .174/5 :كنفحػػات
الكالية .369-368/9 :
( )2ديكانو .281 :
( )3ينظر  :المست صى في أمثاؿ العرب  ، 234/2 :الكاؼ م النكف .
(( ، 135/11 )4نجا).

( )5الصحاح ( ،2501/6 :نجا).
( )6الفركؽ الم،كية ( ، 120/1 :الفرؽ بيف التخمص كالنجاة).
( )7ينظر  :المحكـ كالمحيط األعظـ .557-553/7 :
( )8المصباح المنير ( ، 595/2 :ف ج ك).
( )9ينظر  :تاج العركس ( ، 22/4 :نجك).
( )10سكرة العنكبكت .32 :
( )11ينظر  :مجم البياف . 19/8 :
( )12نيج البالغة  :ت  :صبحي الصال  ،الخطبة (.227 ، )123
( )13ينظر  :لساف العرب ( ، 516/3 :ن آل).

ص ِر ػي نَهْ ِج البَلَاغَةِ
ظ النَّ ْ
داللةُ ألفا ِ
ثريا حدين بريدم
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العدك قاؿ  :قد خميتـ كالطريػؽ النجػاة عنػد
بعدما ٌكبل اإلماـ (عميو السالـ) أصحابو لجبنيـ كتخاآلليـ عف مكاجية
ٌ
الحػػرب  :أم النجػػاة فػػي الػػدنيا مػػف العػػار كفػػي اآلخػرة مػػف النػػار  ،ففػػي الجيػػاد كاإلقػػداـ نجػػاةه مػػف سػػيؼ العػػدك ،ألف اإلقػػداـ
المنتظر ،فإف العدك يطم فيو كي كل عميو فيككف اليالؾ مصيره(.)1
المترد يد المتمكيـ
كالتجمٌد يردع العدك ،أما
ٌ
ي
ككردت لفظة (نجا)دالة عمى السالمة كالخالص في كالـ العرب ،قاؿ أكس بف حجر(:)2
يمظعيا ماء المح ه
اء هلتَذْب ََل
َفمَ ّما َن َجا هم ْن َذله َك ال َك ْر هب لَ ْم َي َز ْل
ْ َ َ َ
كقكلو أيضان(:)3
و ه
َخ َرَما
الل لَ ْوَال ق ْرز ٌل إ ْذ َن َجا
ان َمثَْوى َخد َك األ ْ
لَ َك َ
َ
ص َر):
ح ـــــــ ال َن ْ
صر َ ( :ن َ
األنصار جماعة ٌ ً
الرجػ يؿ انػت ـ مػف ظالًمػو))(.)4
جاء في العيف  :ى
((الن ٍ
الناصر  ...كا ٍنتى ى
ص ىػر ٌ
ص ير ىع ٍك يف المظمكـ  ...ك ٍ ى ي

()5
صرةي ال تكػػكف إال عمػى المنػػازًع الم،الػ ً
ػب كالخصػػـ
ص ىػرةي))  .فػ ي
صػ انر  .كاالسػ يػـ ي
ي ػاؿ  :ى
الن ٍ
صػ يػرهي ىن ٍ
ػدكًه ىي ٍن ي
((ن ى
ػ((الن ٍ ى
ي
ي
صػ ىػرهي اهللي عمػػى ع ٌ
ً ()6
النصر ي ٍختىص بالعك ًف عمى األ ً
اء أص هؿ
عداء( .)7قاؿ ابف فارس
الم
الص ي
ٌ
شاغب))  .كقيؿ أيضان ٌ
((:الن ي
كف ك ٌ
الر ي
اد ك ٌ
أف ى ٍ ى ى ي ى ٍ
المناكئ ي
ي
()8
صػ ػ انر)) .
أص ػ هؿ صػػحي ه يػػدؿ عمػػى إتيػػاف خيػ وػر كاتيانػػوي  ،ى
صػ يػريى ٍـ ىن ٍ
ػدكىـ  ،ىي ٍن ي
كن ى
صػ ىػر اهللي المسػػمميف  ،آتػػاىـ الظٌفىػػر عمػػى عػ ٌ
ًً
ص ىر مف ىع يدكًه  :انت ىـ منو))(.)9
استى ٍ
ٍ
ص ىر عمى خصمو :ىغمىىبوي كقىيى ىرهي ك ٍ
ظيى ىر عميو  ...ك ٍانتى ى
كمنو(انتى ى
كممػػا يتصػػؿ بالنصػػير ،البػػد مػػف ال ػػكؿ :إف لفظة(النصػػر)كردت فػػي أقػكاؿ اإلمػػاـ (عميػػو السػػالـ) دالػػة عمػػى ثالثػػة

و
معاف ،ىي:

 .1اإلخالص.
 .2اإلعانة كالعكف.
 .3ال،مبة أك الظفر.
.0اإلخَلص :

( )1ينظػػر  :شػػرح نيػػج البالغػػة  :ابػػف أبػػي الحديػػد  . 206/7 ،كمفتػػاح السػػعادة  . 262/15 :كمنيػػاج الب ارعػػة  :المح ػػؽ
حبيب اهلل الخكئي .137/8 ،
( )2ديكانو .88 :
( )3ديكانو .113 :

(( ، 108/7 )4نصر).
( )5الصحاح ( ، 829/2 :نصر).
( )6معجـ الفركؽ الم،كية ( ، 540/1 :الفرؽ بيف النصرة كاإلعانة).
( )7ينظر  :المصدر نفسو ( :الفرؽ بيف النصر كالمعكنة).
( )8م اييس الم،ة ( ، 435/5 :نصر).

( )9معجـ الم،ة العربية المعاصرة  ( ، 2220/3 :ف ص ر ).
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(نصر) دالٌػةن عمػى اإلخػالص فػي ال ػرآف الكػريـ  ،قػاؿ تعػالى َُ  :لَيَيصُه َز َّه َّ
للاُ َمهو يَيصُه ُزًُ .)1(أم
كردت لفظة ى ى
لينصرف اهللي بال،مبة عمى عدكه ىمف ينصر ديف اهلل بإخالص اإلعت اد بو سبحانو كاتباع ما جاء بو نبيو (صمى اهلل عميو كآلو

كسمـ)(.)2

ً
طاعتً ًػو ... ،
ككردت لفظة ى
ػار ى
(ن ى
((أمػ ىرهي بًتى ٍ ىػكل اهلل  ،كا ٍيثى ى
ص ىر) دالة عمى اإلخالص في قكؿ اإلماـ (عميو السالـ) :ى
)
3
(
كأف ي ٍنصر اهلل س ٍبحانوي بً ى ٍمبً ًو كي ًد ًه كلًسانً ًو))  .أمر اإلماـ (عميو السالـ) عاممو مال نكا األشػتر بت ػكل ً
اهلل كطاعتػو كأف ينصػر
ي ىى
ىى ى ى
ٍ ى يى
الرعيػػة  ،ففيمػػا
ينصػػر اهلل بػػاإلخالص لػػو فػػي االعت ػػاد ك ٌ
النيػػة الصػػادقة كالعمػػؿ بأحكػػاـ اإلسػػالـ بمػػا فيػػو صػػالح حالػػو كحػػاؿ ٌ

يتعمٌ ػ ؽ بال مػػب أف يخمػػص االعت ػػاد بػػاهلل  ،كفيمػػا يتصػػؿ باليػػد الجيػػاد فػػي سػػبيؿ اهلل إلعػػالء كممتػػو سػػبحانو  ،كفيمػػا يتصػػؿ
()4
كمما ت ٌدـ نمحظ أف اإلماـ (عميو السالـ) عندما يخاطب الخكاص فػإف فػي
بالمساف فاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ٌ .
أحكاما لمعكاـ
في قكلو(عميو السالـ)
ن

 .5اإلعانة أو العون :

هز َُ ُم ّ
للاُ بِبَه َْ َر َُأَىه ُ ْم أَ ِةلَّهت 
َص َ
كردت لفظة (نصر) دالٌةن عمى العكف في ال رآف الكريـ  ،قػاؿ تعػالى َُ  :لَقَه َْ ى َ

()5

،

سكميف(.)6
أم  :نصركـ بتثبيت قمكبكـ كبما ٌ
أمدكـ بو مف ى
الع ٍكف كىـ المالئكة الم ٌ
ؽ قى ٍكلى يك ٍـ  ،ىكىال
الع ٍكف في قكؿ اإلماـ (عميو السالـ) :
يصد ى
((أصىب ٍح ي
ٍ
ت ىكاهللى ىال أ ى
ككردت لفظة (نصر) دالة عمى ى
أى ٍ ً
الع يد ٌك بً يك ٍـ))(.)7
ط ىم ي في ىن ٍ
ص ًريك ٍـ  ،ىكىال أ ٍيك ًع يد ى
لمػػا أغػػار الضػػحاؾ بػػف قػػيس عمػػى الحػػاجً ىي ٍت ػ يؿ كينيب ػث ،
اسػػتنيض اإلمػػاـ (عميػػو السػػالـ) أصػػحابو ل تػػاؿ العػػدك؛ كآللػػؾ ٌ

مكب نخػا ٌإيػاىـ بنفػي الكثػكؽ بيػـ مؤ ٌكػ ندا آللػؾ بال سػـ  ،لكثػرة كعػكدىـ
فتباطؤثكا كتخاآللكا كضػعفكا عػف مكاجيػة العػدك  ،فخطػب ٌ

ممػا يشػػعر
الكاآلبػػة كالباطمػػة بػػالنيكض معػػو  ،فمػػآللؾ ال يطمػ فػػي عػػكنيـ كنصػػرىـ ٌإيػػاه  ،كال ٌ
يتكعػد العػػدك بيػػـ لكثػرة تخمٌفيػػـ ٌ
()8
أف اإلمػاـ (عميػو السػالـ) قػد أشػار إلػى مػا فػي
العدك بآللؾ؛ فيأمف م اكمتيـ فيج أر عمييـ كي كل كيتسمط  .كفيما ت ٌدـ نمحػظ ٌ
ظػف بيـ،لكثػرة كعػكدىـ الكاآلبػة كنفػي العػكف لػو فػي مكاجيػة العػدك كتخػاآلليـ عػف نصػرتً ًو(عميو
نفسو مف أصحابو مف سػكء ال ٌ
السالـ).

ككردت لفظة (نصر) دالٌةن عمى العكف في كالـ العرب  ،قاؿ لبيد بف ربيعة(:)9

( )1سكرة الحج .40 :
( )2ينظر  :تفسير أبي السعكد  . 109/6 :كتفسير بحر العمكـ لمسمرقندم .462/2 :
( )3نيج البالغة  :ت  :صبحي الصال  ،الكتاب (.544 ، )53
( )4ينظر  :شرح نيج البالغة  :ابف ميثـ البحراني  . 135/5 ،كنفحات الكالية . 292/10 :
( )5سكرة آؿ عمراف .123 :

( )6ينظر  :مجم البياف  . 306/2 :كتفسير بحر العمكـ لمسمرقندم .243/1 :
( )7نيج البالغة  :ت  :صبحي الصال  ،الخطبة (.67 ، )29
( )8ينظر شرح نيج البالغة  :ابف ميثـ البحراني  . 53/2 ،كمفتاح السعادة  . 255-254/4 :كمنيػاج الب ارعػة :المح ػؽ
المح ؽ حبيب اهلل الخكئي .19/4 ،

( )9ديكانو .100 :

ص ِر ػي نَهْ ِج البَلَاغَةِ
ظ النَّ ْ
داللةُ ألفا ِ
أ.د .محدن حدين علي الخفاجي

ثريا حدين بريدم

َىل ج ْود َوَن هائل
س ْم َمى أ ْ
س ْم َمى َو َ
َو َ
 .3الغمبة أو الظفر:

متَى َي ْدع م ْوَاله إلى َّ
صر
الن ْ
ص هر ي ْن َ
َ
َ

ال،مى ً
بة كالظفىر في ال رآف الكريـ  ،قاؿ تعالى  :يَا أَيََُّا الَّ ِذيوَ آ َميُهِا َّلِه تَيصُهزُُا َّ
للاَ
كردت لفظة (نصر) دالٌةن عمى ى
صههزْ َُ ْم َُيُبَبِّ ه ْ أَ ْا هََا َم ُ ْم .)1(أم  :إف تنصػػركا ديػػف اهلل كتخمص ػكا لػػو بال تػػاؿ كالجيػػاد ينصػػركـ عمػػى عػػدككـ بال،مبػػة عميػػو
يَي ُ
كالظفر بو في الدنيا كالفكز باآلخرة(.)2

ً
الص ٍػب ىر  ،فىًإنػوي أ ٍىد ىعػى
ككردت لفظة (نصر) دالٌةن عمى ى
((ك ٍ
استى ٍشػع يركا ٌ
ال،مىىبة كالظفى ًر في قػكؿ اإلمػاـ (عميػو السػالـ)  :ى
ص ًر))(.)3
إلىى الن ٍ

أمر اإلماـ (عميو السالـ) أصحابو بالصبر في جياد العدك ،كأف يجعمكه كالث ٍكب المالزـ لمجسد أك مالزمان لمشػعكر
كالكجداف ب كلو كاستشعركا ،فال تى،رىن يكـ ىكثٍىرةي العدد أك قمٌتيوي فىالصبر مفتاح الفرج في الشدائد كالمممات فال يناؿ المرء كال يظفر
ػابر  ،فبالصػػبر تكػػكف ال،مبػػة كالظفػػر بالخصػػكـ  ،فاإلنسػػاف الصػػابر ال يفػ ٌػر مػػف سػػاحة الػػكغى ،بػػؿ
بم ػا يريػػد إال إآلا كػػاف صػ نا
()4

يصمد كالصمكد سبب مف أسباب الفكز كال،مبة

 .نمحظ أف اإلماـ (عميو السالـ) أكصػى بالصػبر لمػا لػو مػف آثػار كفضػؿ

 ،فبالصػػبر ثبػػات لمػػنفس كعػػدـ اضػػطرابيا فػػي المممػػات كالشػػدائد  ،كالصػػبر يػػردع كثيػػر مػػف ال ،ارئػػز كىػػكل الػػنفس كاألخػػالؽ
المكركىة السيئة  ،فيناؿ الصابر ال،مبة كالفكز في الدنيا كاآلخرة  ،فممنصر داللة أكس مف داللة الظفر بالعدد  ،كىي ال،مبة

في الداريف الدنيا كاآلخرة .

()5

ككردت لفظة (نصر) دالة عمى ال،مبة كالفكز في كالـ العرب  ،قاؿ لبيد بف ربيعة
وهب ه ه
الحّر ه
صر م َّ
ؤزر
اب فَ َّج ْع َن قَ ْو َمو
َولَ ْو َى َ
الحارث َ
َ َ
اج َمي ْم َجاؤوا هب َن ْ
الخاتمة
البحث في ً
ً
بعد االنتياء مف ً
تمخض عف نتائج أىميا :
رحمة
ألفاظ النصر في نيج البالغة ٌ ،

:

 -1دقة اختيار اإلماـ (عميو السالـ) لمداللة المفظية بما يتناسب م المكقؼ كالظركؼ المحيطة بيػا أك العبػارة الػكاردة فييػا

نحك:لفظة ظفر ف د استعممت في مكاض ال تستعمؿ فييا لفظة فاز  ،ت كؿ  :ظفرت بالعدك ،كال ت كؿ :فزت بالعدك.

 -2خركج المفظػة عػف دالالتيػا الح ي ٌيػة إًلػى داللػة مجازيػة ي تضػييا الم ػاـ  ،نحػك داللػة الشػيادة فيػي تػدؿ عمػى ال تػؿ فػي
سبيؿ اهلل كعمى الحضكر كداللتيا عمى كممة التكحيد كعمى االخبار بما تعمـ .

( )1سكرة محمد .7 :
( )2ينظر  :مجم البياف  . 126/9 :كالصافي في تفسير ال رآف .470/6 :
( )3نيج البالغة  :ت  :صبحي الصال  ،الخطبة (.60 ، )26
( )4ينظر  :شرح نيج البالغة  :محمد الحسيني الشيرازم  . 61/1 ،كمفتاح السعادة .82/4 :
( )5ديكانو .102 :

مـــجلــــة العلــــوم االندانية /كلية التربية للعلوم اإلندانية  /المجلد /55العدد الرابع كانون االول 5102

صػػى اإلمػػاـ ابنػػو اإلمػػاـ الحسػػف (عمييم ػا السػػالـ) باإلحسػػاف إلػػى
اص كالم ػراد بػػو الع ػكاـ منػػو مػػا ك ٌ
 -3تكجيػػو الخطػػاب لمخ ػك ٌ
العػػدك  ،فإنػػو الظف ػ ارف؛ ألٌن ػؾ إف عفػػكت عنػػو كسػػبتو صػػدي نا كأمنػػت منػػو فػػي المسػػت بؿ كىػػآله الكصػػية كنحكىػػا مػػف الكصػػايا
كاالرشادات فييا مف الفائدة لمعكاـ الشيء الكثير.

 -4إ ٌف قصدية اإلماـ (عميو السالـ) ال تكمف في الداللػة السػطحية لمفظػة أك الضػي ة  ،فنجػد فػي كالمػو (عميػو السػالـ) مػا
المتأمػؿ كالمتف ٌكػر فػػي كالمػػو (عميػػو السػػالـ)  ،نحػػك قكلػػو (عميػػو
يػػكحي إلػػى داللػػة أعمػػؽ كأكسػ ممػػا يتبػػادر إلػػى آلىػػف غيػػر
ٌ
شخصت عنكـ)) أم إ ٌف ل اء
ثـ
السالـ) (( :كاهلل لكال رجائي الشيادة عند ل ائي
ي
العدك  .ىكلى ٍك قد يح ٌـ لي لً اؤه  .ل ر ي
بت ركابي ٌ
ٌ
العدك ال يصدؽ في ساحة المعركة ف طف بؿ لم اء مفيكـ أكس  ،فشيادتو (عميو السالـ) عمى يد ابف ممجـ (ل ) ىي إحدل
مصاديؽ ل اء العدك.

 -5محاججة اإلماـ (عميو السػالـ) لخصػكمو بالح ػائؽ كالحجػج الدام،ػة  .منيػا مػا اختمػؼ عميػو الميػاجركف كاألنصػار فػي
آككا رسكؿ اهلل (صػمى اهلل
أمر الخالفة بعد كفاة رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو) ،فيرل األنصار أٌنيـ أكلى بالخالفة ؛ ٌ
ألنيـ ى
ألنيػػـ قرابتػػو (صػػمى اهلل عميػػو كآلػػو)  ،فمػػف بػػاب أكلػػى أف يكػػكف أميػػر
عميػػو كآلػػو)  ،كيػػرل الميػػاجركف ٌأنيػػـ أكلػػى بالخالفػػة؛ ٌ

ألنو أقرب رحمان لرسكؿ اهلل كأكؿ مف ىاجر اليجرتيف كباي البيعتيف.
المؤمنيف أكلى بالخالفة ٌ
روافد البحث
 القرآن الكرٌم
 البرهان فً تفسٌر القرآن  :العالمة المحدث السٌد هاشم البحرانً ت()0017هـ  :تح .لجنة من العلماء والمحققٌن
االحصائٌٌن  ،مؤسسة األعلمً للمطبوعات  ،بٌروت  -لبنان  ،ط0427 ، 2هـ – 2116م .
َّ
 تاج العروس من جواهر القاموس  :محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسٌنً المرتضى الزبٌدي (ت0215 .هـ) ،
دار الهداٌة ،بٌروت -لبنان.0984،
 تاج اللغة وصحاح العربٌة  :إسماعٌل بن حماد الجوهري (ت393 .هـ)  ،تح :أحمد عبد الغفور عطار  ،دار العلم
للمالٌٌن  ،بٌروت – لبنان 0417 ،هـ – 0987م .
 تفسٌر ابن عباس (تنوٌر المقباس من تفسٌر ابن عباس)  :عبد هللا بن عباس (ت68 .هـ)  ،جمع :مجد الدٌن أبو
طاهر محمد بن ٌعقوب الفٌروزآبادي (ت807 .هـ)  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت – لبنان  ،د.ت .
 تفسٌر أبً السعود (إرشاد العقل السلٌم إلى مزاٌا الكتاب المبٌن)  :أبو السعود العمادي محمد بن مصطفى (ت.
982هـ) ،دار إحٌاء التراث  ،بٌروت – لبنان .
 تفسٌر بحر العلوم  :أبو اللٌث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهٌم السمرقندي (ت373 .هـ)،دار الكتب
العلمٌة،بٌروت – لبنان.
 تهذٌب اللغة  :أبو منصور محمد بن أحمد بن األزهري الهروي (ت371 .هـ) تح :محمد عوض مرعب  ،دار إحٌاء
التراث العربً  ،بٌروت – لبنان  ،ط2110 ،0م .
 جمهرة اللغة  :أبو بكر محمد بن الحسٌن بن درٌد األنصاري (ت320 .هـ)  ،تح :رمزي منٌر بعلبكً  ،دار العلم
للمالٌٌن  ،بٌروت – لبنان  ،ط0987 ، 0م .
 الجوهر الثمٌن فً تفسٌر الكتاب المبٌن  :السٌد عبد هللا شبّر  ،تح :أسامة الساعدي  ،مطبعة سلٌمان زادة  ،قم –
إٌران  ،ط0430 ، 0هـ.
 دٌوان أوس بن حجر  :أوس بن حجر  ،تح :محمد ٌوسف نجم  ،دار صادر ،بٌروت – لبنان  ،ط0399 ، 3هـ –
0979م .
 دٌوان حسان  :حسان بن ثابت األنصاري  ،تح :عبدأ على مهنا  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت – لبنان  ،ط، 2
0404هـ – 0994م .
 دٌوان السٌد الحمٌري  :إسماعٌل بن محمد بن ٌزٌد ربٌعة المعروف بالسٌد الحمٌري  ،شرح  :ضٌاء حسٌن األعلمً
 ،مؤسسة األعلمً للمطبوعات  ،بٌروت – لبنان  ،ط0421 ، 0هـ – 0999م .

ص ِر ػي نَهْ ِج البَلَاغَةِ
ظ النَّ ْ
داللةُ ألفا ِ
ثريا حدين بريدم

أ.د .محدن حدين علي الخفاجي

 دٌوان الطر ّماح  :الحكم بن حكٌم بن الحكم بن طًء الملقب بالطر ّماح  ،تح :الدكتورة عزة حسن ،دار الشرق العربً
 ،بٌروت – لبنان  ،ط0404 ، 2هـ0994-م .
 دٌوان لبٌد بن ربٌعة  :لبٌد بن ربٌعة بن مالك بن جعفر بن كالب العامري  ،شرح الطوسً  ،وضع حواشٌه
ّ
الحق  ،دار الكتاب العربً  ،بٌروت – لبنان  ،ط0404 ، 0هـ – 0993م .
وفهارسه  :حنا نصر
 دٌوان المتنبً  :أبو الطٌب أحمد بن الحسٌن الجعفً  ،دار بٌروت للطباعة والنشر  ،بٌروت – لبنان 0413 ،هـ –
0983م .
 شرح نهج البالغة  :ابن أبً الحدٌد المعتزلً (ت656 .هـ)  ،مؤسسة األعلمً للمطبوعات  ،بٌروت – لبنان  ،ط، 3
0431هـ – 2119م .
 شرح نهج البالغة  :كمال الدٌن مٌثم بن علً بن مٌثم البحرانً (ت679.هـ) ،مطبعة الحٌدري  ،قم – إٌران ،
0379هـ .
 العقد الفرٌد  :أبو عمر شهاب الدٌن بن محمد بن عبد ربّه بن حبٌب بن حدٌد بن سالم المعروف بابن عبد ربّه األندلسً
(ت328 .هـ)  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت – لبنان  ،ط0414 ، 0هـ – 0983م .
 فً ظالل نهج البالغة  :محمد جواد مغنٌة  ،تح  :سامً الغرٌري  ،مؤسسة دار الكتاب اإلسالمً  ،طهران – إٌران ،
ط0425 ، 0هـ – 2115م .
 الكافً  :ثقة اإلسالم الشٌخ محمد بن ٌعقوب الكلٌنً (ت329 .هـ)  ،منشورات الفجر  ،بٌروت – لبنان  ،ط، 0
0428هـ .
 كتاب الصافً فً تفسٌر القرآن  :الفقٌه محمد بن المرتضى المعروف بالمولى محسن الكاشانً (ت0190 .هـ)  ،تح :
السٌد محسن الحسٌنً األمٌنً  ،مطبعة المروى  ،طهران – إٌران  ،ط0409 ، 0هـ .
 لسان العرب  :محمد بن مكرم بن علً بن منظور األنصاري (ت700 .هـ) ،دار صادر  ،بٌروت – لبنان  ،ط، 3
0404هـ .
 مجمع البٌان  :أبو علً الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسً ت()548هـ ،تح  :إبراهٌم شمس الدٌن ،دار الكتب
العلمٌة  ،بٌروت – لبنان  ،ط0408 ، 0هـ0997-م.
 مجمل اللغة  :أبو الحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌا (ت395 .هـ)  ،تح  :زهٌر عبد المحسن سلطان ،مؤسسة الرسالة
 ،بٌروت – لبنان  ،ط0416 ، 2هـ0986-م .
 المحكم والمحٌط األعظم  :أبو الحسن علً بن إسماعٌل بن سٌده (ت458.هـ)  ،تح  :عبد الحمٌد هنداوي  ،دار الكتب
العلمٌة  ،بٌروت – لبنان  ،ط0420 ، 0هـ – 2111م .
ي (ت538 .هـ)  ،دار الكتب
 المستقصى فً أمثال العرب  :أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار هللا الَّزمخشر ّ
العلمٌة  ،بٌروت – لبنان  ،ط0987 ، 2م .
 معجم الفروق اللغوٌة  :أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعٌد بن ٌحٌى بن مهران العسكري (ت395 .هـ) ،
تح  :الشٌخ بٌت هللا بٌات ومؤسسة النشر اإلسالمً  ،مؤسسة النشر اإلسالمً التابعة لجماعة المدرسٌن بقم  ،قم – إٌران
 ،ط0402 ، 0هـ – 0990م .
 معجم اللغة العربٌة المعاصرة  :الدكتور أحمد مختار عمر (ت0424 .هـ)  ،عالم الكتب  ،بٌروت – لبنان  ،ط، 0
0429هـ – 2118م .
 مفتاح السعادة فً شرح نهج البالغة  :محمد تقً النقوي  ،زنبق  ،طهران – إٌران  ،ط0428 ، 2هـ .
 المفردات فً غرٌب القرآن  :أبو القاسم الحسٌن بن محمد الراغب األصفهانً (ت512 .هـ)  ،تح  :صفوان عدنان
الداودي  ،دار القلم  ،دمشق – سورٌا  ،الدار الشامٌة  ،بٌروت – لبنان  ،ط0402 ، 0هـ .
 مقاٌٌس اللغة  :أحمد بن فارس بن زكرٌا الرازيّ (ت395 .هـ)  ،تح  :عبد السالم محمد هارون  ،دار الفكر  ،بٌروت
– لبنان 0399 ،هـ – 0979م .
 منهاج البراعة فً شرح نهج البالغة  :العالمة المحقق مٌرزا حبٌب هللا الهاشمً الخوئً (قدس سره)  ،تح  :علً
عاشور  ،دار إحٌاء التراث  ،بٌروت – لبنان  ،ط0424 ، 0هـ – 2113م .
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 نخبة ال َّشرحٌن فً شرح نهج البالغة  :السٌد العالمة عبد هللا شبّر  ،مطبعة النهضة  ،بغداد – العراق  ،ط0425 ، 0هـ
– 2114م .
ي  ،مطبعة سلٌمان زادة  ،إٌران  ،ط0406 ، 0هـ – 0995م .
 نفحات الوالٌة  :سماحة الشٌخ ناصر مكارم الشٌراز ّ
 نهج البالغة  :اإلمام أمٌر المؤمنٌن علً بن أبً طالب بن عبد المطلب (علٌه السالم) ،تح  :صبحً الصالح  ،مطبعة
وفا  ،قم – إٌران  ،ط0429 ، 2هـ – 2118م .
 نهج البالغة  :تح  :آٌة هللا العظمى السٌد محمد الحسٌنًّ الشٌرازيّ  ،دار العلوم  ،بٌروت – لبنان  ،ط0429 ، 0هـ –
2118م .
 نهج البالغة  :شرح محمد عبده  ،دار المعرفة  ،بٌروت – لبنان  ،د.ت .

