


  





  



 



                    
  



 

 

مة املركز  مقدّ

ـــرحيم، واحلمـــد هللا ربِّ العـــاملني،  ـــرمحن ال بســـم اهللا ال

ــه  ــد وآل ــني حممّ ــق أمجع ــٰىل أرشف اخلل ــالم ع ــالة والس والص

ــني  ــدائهم أمجع ــٰىل أع ــدائم ع ــن ال ــاهرين، واللع ــني الط الطيِّب

 إٰىل قيام يوم الدين، آمني ربَّ العاملني.

ــة،  K أهــل البيــت شــخوصٌ نورانيَّــة وأشــخاصٌ ملكوتيَّ

ن، وإليهــا حســابُ اخلَلــق،  ــوْ ــدَ الكَ جِ منهــا وألجلهــا وُ

ــوهبم  ــة وقل ــفاههم رمح ، ش ــاةً ــون حي ــوراً وينطق ــدفَّقون ن يت

ــت املعرفــة  ــعَ اخلــري بميــزاهنم فزانــوه عــدالً، ونَمَ ضِ رأفــة، وُ

. وها حكمةً  عٰىل ربوع ألسنتهم فغذّ
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ــادات ( ــادةٌ س ــداة، ق ــوارٌ ه ــأن ــيل وال ينح ــنهم الس درُ ع

)، ألفــوا اخلَلــق فــألفوهم، تصــطفُّ عــٰىل يرقــٰى إلــيهم الطــري

ــــائلني،  ــــتنجدين س ــــني مس ــــاء آدم متعلِّم ــــواهبم أبن أب

 وبمغانمهم عائدين.

هــون أحــداً عــٰىل مــواالهتم وال جيــربون فــرداً عــٰىل  ال يُكرِ

قيِّد حـبُّهم كـلَّ مـن اسـتمع إلـيهم ويشـغف قلـبَ  باعهم، يُ اتِّ

هم الصـدق وكلمـتُهم كلِّ من ر آهـم، مـنهجهم احلـقُّ وطـريقُ

ـم  ـم فـوق مـا نقـول ودون مـا يُقـال مـن التأليـه، هُ العليا، هُ

 أنوار السامء وأوتاد األرض.

هــو أحــد هــذه األرسار التــي  Qواإلمــام احلســن املجتبــٰى 

حار الكثـري يف معناهـا وغفـل الـبعض عـن وجـه احلكمـة يف 

ـــدنيا غـــري ـــنهم ب ـــاع آخـــرون دي  هم فراحـــوا قراراهتـــا وب
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بعضــها  ســطِّرون الكــذب واالفــرتاءات عليــه والتــي جــاوزيُ 

ــت  ــٰىل بي ــبِّ ع ــد املنص ــدَّ احلق ــاوز ح ــل ومل يتج ــدَّ العق ح

 الرسالة.

ـــن ـــام احلس ـــز اإلم ـــتمَّ مرك ـــد اه ـــات  Q وق للدراس

صــــية بكتابــــة البحــــوث والدراســــات وحتقيــــق  التخصّ

ــٰى  ــٰى بشــأن اإلمــام احلســن املجتب ــي تُعنَ  Q املخطوطــات الت

ونشـــرها يف كتــب وكتيّبــات باإلضــافة إٰىل نشـــرها عــٰىل 

ــة  ــي التابع ــل االجتامع ــفحات التواص ــت وص ــع االنرتن مواق

 للمركز.

 ٰــر ــة األُخ ــة واإلعالميَّ ــاطات الثقافيَّ ــافة إٰىل النش باإلض

ــة  ــاميم الفنّي ـــر التص ــالل نش ــن خ ــز م ــا املرك ــوم هب ــي يق الت

ت وإقامـــة جمـــالس العـــزاء وعقـــد املحـــارضات والنـــدوا
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واملســابقات العلميَّــة والثقافيَّــة التــي تثــرٰ بفكــر أهــل 

وغريهـا مـن توفيقـات اهللا تعـاٰىل لنـا خلدمـة اإلمـام  Kالبيت

د احلسن املجتبٰى   .Q املظلوم أيب حممّ

ــو  ــارئ ه ــزي الق ــديك عزي ــني ي ــذي ب ــاب ال ــذا الكت وه

أحــد تلــك الــثامر التــي أينعــت والتــي ال هتــدف إالَّ إٰىل بيــان 

بكــلِّ أبعادهــا املضــيئة  Q م احلســن املجتبــٰى شخصــيَّة اإلمــا

قة، ولرفــد املكتبــة اإلســالميَّة ببحــوث  ونواحيهــا املشـــرِ

، ومــن Q ودراســات عــن شخصــيَّة اإلمــام احلســن املجتبــٰى 

 اهللا التوفيق والسداد.

                

سة                                  العتبة احلسينية املقدَّ

صية Q مركز اإلمام احلسن              للدراسات التخصّ
كاظم اخلرسان                                                 



 

 املقدمة 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ــه إال اهللا  ــهدُ أن ال إل ــد، وأش ــدهُ حام ــام مح ــد هللا كل احلم

ــهُ  ــهد ل ــام ش ل ــاهدكُ ــولش ــدهُ ورس ــداً عب ــهدُ أن حمم ، ه، وأش

ــل ــد، وائ هأرس ــهباهل ــىل تمن ــالة ع ــور، والص ــىل ال ــه آ ع ل

ر وهدايـة مـن ـالطيبني الطـاهرين الـذين خلقهـم نـوراً للبشـ

ـــ ـــولـالش ـــة الرس ـــد: إن لرحيان ـــبطه األول  N ر. وبع وس

حيـاة مثاليـة،  Q اإلمام الزكي احلسن بـن عـيل أمـري املـؤمنني

ــرية ف ــالم وّ وس ــات اإلس ــا طاق ــدفق هب ــرة تت ــة عط ــرة ااح لث

ــي ــل فيهــا ســرية النب ــة، وتتمث ــه،  N الندي ــه واجتاهات وأخالق

وجتسد فيهـا مجيـع عنـارص الرتبيـة اإلسـالمية الرفيعـة، فهـي 

ــ ــي ملع ــذة الت ــيات الف ــن أروع الشخص ــق م ــامء بح ت يف س
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األمة اإلسـالمية، ويف طليعـة الـذوات اخلـرية التـي حتـىل هبـا 

قاموس اإلنسانية، وذلـك ملـا اتصـفت بـه مـن احللـم والعلـم 

ــفات  ــن الص ــك م ــري ذل ــخاء، وغ ــجاحة والس ــق والس واخلل

ـــول ـــفات الرس ـــاهبت ص ـــي ش ـــة الت ـــ N الرفيع ت وحك

أخالقــه، وهــذا مــا جعلنــي أقــف بخشــوع أمــام هــذه 

ــة،  ــية العظيم ــات يف الشخص ــلوب االلتف ــة أس ــة دراس حماول

مــن خــالل مــا ينطــوي عليــه هــذا األســلوب مــن  Q خطبــه

مرونــة يف التحــول بجهــة القــول مــن حــال إىل حــال، مشــرياً 

إليـه اخلطيـب،  يهبذا التحول إىل تنـوع الداللـة عـىل مـا يرمـ

فيظهــر بــذلك مجاليــة الــنص، ومــن الطبيعــي أن تغتنــي 

ــن ــام احلس ــب اإلم ــات ا Q خط ــي أبااللتفات ــوع لت دت إىل تن

 (أســلوب االلتفــات يف بعنــوانالداللـة، وهبــذا جــاء البحــث 
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راسـة أسـلوب د ، وقـد اعتمـدنا يفQ خطب اإلمـام احلسـن

ـــن ـــام احلس ـــب اإلم ـــات يف خط ـــتقراء  Q االلتف ـــىل اس ع

 النصوص وحتليلها وصوالً إىل دالالهتا. 

ــوم  ــن مفه ــدث ع ــد حت ــن متهي ــث م ــون البح ــذلك تك وب

ــة  ــات يف اللغ ــث األول االلتف ــاول املبح ــطالح، وتن واالص

مفهـــوم االلتفـــات يف الضـــامئر وتضـــمن: االلتفـــات مـــن 

ــالعكس ــاب وب ــتكلم إىل اخلط ــمري امل ــات  ،ض ــث االلتف بح

ــن  ــات م ــالعكس، وااللتف ــة وب ــتكلم إىل الغيب ــمري امل ــن ض م

ضـمري اخلطــاب إىل الغيبـة وبــالعكس، وجـاء املبحــث الثــاين 

االلتفــات مـــن يف االلتفــات يف األفعــال والـــذي تضــمن 

ــن  ــر، وم ــارع إىل األم ــن املض ــر، وم ــايض إىل األم ــل امل الفع

إىل املــايض، وتنــاول ومــن املضــارع املــايض إىل املضــارع 
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ـــى واجلمـــع،  املبحـــث الثالـــث االلتفـــات يف املفـــرد واملثن

ـــع،  ـــى وإىل اجلم ـــرد إىل املثن ـــن املف ـــات م ـــاول االلتف فتن

ــرد وإىل اجل ــى إىل املف ــن املثن ــات م ــع، واوااللتف ــات م اللتف

يف هنايـــة  نيع إىل املفـــرد وإىل املثنـــى. وال يســـعمـــن اجلمـــ

املطــاف إال أن أقــدم خــالص شــكري وتقــديري إىل كــل مــن  

بحــث، واملســاعدة يف ســبيل إمتــام هــذا ال قــدم يل يــد العــون

ي فضــالً أو ـوإين ألعلــم بصــعوبة مركبــي، وال أدعــي لنفســ

الكــامل يف هــذا البحــث، وحســبي أننــي درســتُ  غبلــو

 البـــارئفيـــق هـــدت، فـــإن أصـــبت فـــذلك مـــن توواجت

هللا إال بـافمـن تقصـريي ومـا تـوفيقي  تسبحانه، وإن أخطـا

 العيل القدير. 

 الباحثة



 

 التمهيد 

 مفهوم االلتفات

 االلتفات يف اللغة: 

الـذي يلتفـت عـن تطلق تسـمية االلتفـات عـىل اإلنسـان 

ــىل أن  ــاجم ع ــحاب املع ــق أص ــذا أطب ــامله، وهك ــه وش يمين

ــ ــو رصف الش ــات ه ــر ـااللتف ــة أخ ــه إىل جه ــن جهت يء ع

سواء أكان ذلك فـيام يتعلـق باجلهـات أو فـيام يتعلـق بـاألمور 

ــة  ــاآلراءاملعنوي ــور  ك ــن منظ ــال اب ــا. ق ــيس وغريه واألحاس

ــة: والتفــتُّ  هـــ):٧١١ت(  (لفــت وجهــه عــن القــوم: رصف

ــت ــاً. والتلفّ ــ التفات ــت إىل الش ــه، وتلف ــر من ــت ـأكث يء والتف

إليه: رصف وجهه إليـه.... ولفتـه يلفتـه لفتـاً: لـواه عـن غـري 
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ــة) ــت يلّ  )١(جه ــل اللف ــن  وأص ــتقيمة)اليشء ع ــق املس   )٢(طري

(أمـا لفـت: بالفتحـة ثـم  هــ):٥٧١( ت ويقول ابـن عسـاكر

ــ ــم الص ــكون فه ــالن أي ـالس ــن ف ــك ع ــا لفت ــول: م رف: تق

ــك ــريوز  )٣()رصف ــول الف ــآويق ـــ):٨١٧( دي تاب ــه  ه (لفت

 )٤(: لـواه ورصفـه عـن رأيـه. ومنـه االلتفـات والتلفـت)يلفته

وأشــار البالغيــون إىل هــذا املعنــى اللغــوي يف دراســتهم عــن 

(وحقيقتــه  هـــ) :٦٣٧( االلتفــات. فقــد قــال ابــن األثــري ت

مأخوذة من التفـات اإلنسـان عـن يمينـه وشـامله، فهـو يقبـل 

 .٢/٨٤(لفت)  ) لسان العرب: مادة(١

 .٢/٨٤ن: ) م. (٢

 .٥/٢٠) معجم البلدان: (٣

 .) القاموس املحيط: مادة(لفت)(٤
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 يـى، ويشـري إىل هـذا املعنـى حي)١(تارة كـذا وتـارة كـذا)بوجهه 

مـهـ٧٤٩العلوي ت( بـذلك أخـذاً لـه مـن التفـات  ي):(وسُ

 . )٢()اإلنسان يميناً وشامالً 

 االلتفات يف االصطالح: 

تنــاول العلــامء أســلوب االلتفــات قــديامً وحــديثاً، وتبــني 

ــيام  يصــلة املعنــى اللغــوي باالصــطالح ملفهــوم االلتفــات ف

ينـه وشـامله عـن يم االلتفات مأخـذ مـن التفـات اإلنسـانن أ

ه ينتقـل مـن صـيغة نـوهكذا احلال يف هذا النـوع مـن الفـن فإ

ــن  ــتكلم وم ــة إىل ال ــن الغيب ــثالً م ــال م ــر، كاالنتق إىل أخ

 اخلطاب إىل الغيبة. 

 .٢/١٨١) املثل السائر :(١

 .٢/١٣١) الطراز: (٢
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ــطالحي  ــف االص ــاين يف التعري ــتالف والتب ــر االخ ويظه

ــد ــتالفهم عن ــزداد اخ ــاً، وي ــني عموم ــد البالغ ــيمهم  عن تقس

ــه ــان بواعث ــم بي ــات ث ــث االلتف ــدِّ )١(مباح ــتالف يف ع  ، واالخ

ــان ــن البي ــديع أو م ــاين أو الب ــن املع ــات م ــد )٢(االلتف ، ويؤي

 ثــه عــن االلتفــات يف أنــه:يأمحــد مطلــوب الســكاكي يف حدد.

ــ ــون إال إذا اقتض ــر ال يك ــلوب إىل اخ ــن أس ــال م ى ـ(االنتق

) ظ: فن االلتفات يف مباحث البالغيني: د. جليل رشيد فالح، بحث (١

،ظ فن االلتفات يف البالغة  ١٩٨٤)، ٩داب املستنرصية، ع(آَ منشور يف جملة 

،ظ : االلتفات يف ١٩-٨وبعدها، ظ: االلتفات يف القراَن الكريم:  -١العربية: 

،ظ: ٢٥-٨، ظ: االلتفات يف شعر اجلواهري: ٢٧-١: العراقينيشعر الرواد 

 .٦٨كتاب الربهان يف وجوه البيان(دراسة نقدية): 

أبو هالل العسكري وابن املعتز والباقالين من البديع. ظ: كتاب  ه) عدّ (٢

، وعده الزخمرشي من البيان، ظ: ٩٩ن: آظ: إعجاز القر، ٣٩٢الصناعتني: 

 .٢/١٧١،ظ: املثل السائر، ٦٥-١/٦٤الكشاف: 
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ة ولـذلك ينطبـق احلال أريد به نوع مـن اإلبـداع واملتعـة الفنيـ

ــر مــربراً  ــديع، وال ن ــم الب ــم املعــاين وعل ــه تعريــف عل علي

 للتفريــق يف عــده مــن املعــاين مــرة ومــن البــديع تــارة أخــر

ــون) ــه البالغي ــب إلي ــذي ذه ــه ال ــىل الوج ــن  )١(ع ــه اب وعرف

ـــز  ـــ٢٩٦( تاملعت ـــطالحياً بقول ـــاً اص ــــ) تعريف ـــو  :هه (ه

ر اإلخبــاراف املــتكلم عــن املخاطبــة إىل اإلخبــار وعــن ـانصــ

راف ـااللتفــات االنصــإىل املخطابــة ومــا يشــبه ذلــك، ومــن 

ــى  ــه إىل معن ــون في ــى، يك ــن املعن ــر)آع ــد  )٢(خ ــددت وق تع

ــطلحات  ــن مص ــتعمل اب ــد اس ــامء، فق ــد العل ــات ل االلتف

 رف) قــائالً:ـ(الصــ هـــ) مصــطلح٣٣٥( وهــب الكاتــب ت

ــ ــا الص ـــ(أم ــإهنم يص ــب إىل ـرف ف ــن املخاط ــول م رفون الق

 .١٣٧) أساليب بالغية: (١

 .٥٨) البديع: (٢
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ــن الوا ــب وم ــة)الغائ ــد إىل اجلامع ــن )١(ح ــة ب ــذهب قدام ، وي

ــر ت ـــ)٣٣٧( جعف ــرتاض  ه ــل االع ــات، إىل جع ــن االلتف م

ــال: ــون  إذ ق ــو أن يك ــات وه ــاين االلتف ــوت املع ــن نع (وم

يف معنى، فكأنـه يعرتضـه إمـا شـك فيـه أو ظـن  اً خذآالشاعر 

بــأن راداً يــرد عليــه قولــه أو ســائالً يســأله عــن ســببه أو حيــل 

هــ) بـالتلوين وهـو ٦٧١( القرطبـي توسـامه  )٢(الشك فيـه)

بُـدُ : ﴿تعـاىل يفرس سـورة الفاحتـة بقولـه عْ ـاكَ نَ رجـع مـن  ﴾إِيَّ

ـــوين) ـــىل التل ـــاب ع ـــة إىل اخلط ـــرازي )٣(الغيب ـــامه ال ، وس

(إنــه العــدول عــن الغيبــة  هـــ) عــدوالً حيــث قــال:٦٠٦ت(

، ظ: معجم املصطلحات البالغية: ١٥٣ :البيان) الربهان يف وجوه (١

١/٤٢٣. 

 .٥٣) نقد الشعر: (٢

 .١/٤٢٣) اجلامع ألحكم القراَن: (٣
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ي ـوســــامه الزركشــــ )١(إىل اخلطــــاب أو عــــىل العكــــس)

 .)٢(باالستدراك

التعريفــات أن مفهــوم االلتفــات  والظــاهر مــن هــذه

وإن كـان  -ر يف دائـرة فهـو مل يقيـد ظـاهرة االلتفـات ـمنحص

وإنـام عـد كـل انتقـال مـن  -قد حـدد املحـاور األساسـية لـه 

ــاً بقولــه:آمعنــى إىل  راف املــتكلم عــن ـ(هــو انصــ خــر التفات

املخاطبــة إىل اإلخبــار وعــن اإلخبــار إىل املخاطبــة ومــا يشــبه 

ــا ــن االلتف ــك، وم ــه إىل ذل ــون في ــى يك ــن معن ــال م ت االنتق

 .  )٣(خر)آمعنى 

 .١٤٦هناية االجياز: ) (١

 .٣٣٧-٣/٣٣٣،ظ: الربهان: ٩٨) ظ: اجلامع الكبري: (٢

 .٥٨) البديع: (٣
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هــذه املجــاالت يف وهكــذا بقــي مفهــوم االلتفــات يــدور 

هـــ) فــدرس االلتفــات ٦٣٧( األثــري ت ابــنإىل أن جــاء 

ـــامه ـــع س ـــدلول واس ـــة وبم ـــة مستفيض ـــجاعة  دراس (ش

ــة) ــات وأرساره )١(العربي ــث االلتف ــة بواع ــرض لدراس  )٢(وتع

 وبذلك فقد قسم العلامء االلتفات عىل ثالثة أقسام: 

االنتقـــال بـــني طرائـــق التعبـــري الـــثالث: اخلطـــاب،  -

 والغيبة، واملتكلم. 

 االنتقال بني املفرد واملثنى واجلميع.  -

 . )٣(االنتقال بني الفعل املايض واملضارع واألمر -

 .٢/١٨١) املثل السائر : (١

 .وما بعدها ١٨١/ ٢ن :  ) ظ: م.(٢

،ظ: بديع ١٢٤، ١٠٥ـ٩٨: اجلامع الكبري: ظ١٩٩-١٨١/ ٢ن :  م. )(٣

 .٣٣٧-٣١٤/ ٣،ظ : الربهان : ٤٨-٤٤،ظ: األقىص القريب: ٤٥ن: آالقر
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ى أو توضـع حتـت ـوبواعث االلتفـات أكثـر مـن أن حتصـ

ــة أو أن يكــون كــل قســم مــن أقســام االلتفــات  قاعــدة معين

ــثالً  ــالتعظيم م ــريه، ف ــن غ ــزه ع ــد متي ــدة أو فوائ ــاً بفائ خمتص

جــده يــدور حيــث وجــد االلتفــات بجميــع أقســامه وكــذا ن

قــام والتحقــري والتهديــد وغريهــا، إذ إن لكــل موضــع فائــدة 

ـــ ـــوال املفس ـــياق وأق ـــذه ـالس ـــان ه ـــني ببي رين والبالغي

 . )١(البواعث

* * 

                          

 .١٩ن الكريم: آ) ظ: االلتفات يف القر(١
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االنتقــال بــني طرائــق التعبــري  هــذا املبحــث متنــاوالً جــاء 

(الــتكلم، اخلطــاب، الغيبــة) وورد مفهــوم االلتفــات  الــثالث

ــن ــام احلس ــب اإلم ــثالث يف خط ــق ال ــذه الطرائ ــني ه  Q ب

ملسوغات متعـددة منهـا: التنبيـه والتـوبيخ، وتوجيـه العتـاب 

 ، ــدٍ ــأن أح ــن ش ــل م ــة التقلي ــخرية، وحماول ــوم، والس والل

 م، ألنيظـشـأنه يف املواقـف التـي تسـتحق التعوالتعظيم مـن 

ــوع( ــذا الن ــتعامل ه ــب الس ــرض املوج ــالم ال  الغ ــن الك م

عــىل العنايــة  رعــىل وتــرية واحــدة، وإنــام هــو مقصــو جيــري

ــاملعنى ا ــرية ال ب ــعباً كث ــعب ش ــى يتش ــك املعن ــود، وذل ملقص
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ــرد ـتنحصــ ــؤتى هبــا عــىل حســب املوضــع الــذي ت ــام ي ر وإن

 يت:كاآلهو و، )١(فيه)

 االلتفات من التكلم إىل اخلطاب:  -١

ــام  ــب اإلم ــرياً يف خط ــات كث ــن االلتف ــوع م ــذا الن ــرد ه ي

ــن ــتامQ احلس ــىل االس ــامع ع ــث الس ــه يبع ــه ، ألن ع ويعطي

 .  )٢(باملواجهفضل العناية وختصيصه 

ــة:  ردهيف  Q قــال اإلمــام احلســن فــو اهللا إين "عــىل معاوي

ألرجـــــو أن أكـــــون قـــــد أصـــــبحت بحمـــــد اهللا 

ـــغينة، وال منه......وو ـــلم ض ـــىل مس ـــتمالً ع ـــبحتُ حم أص

ــة،  ــوءاً وال غائل ــداً سُ ري ــة أمُ ــون يف اجلامع ــا تكره ال وأن م

 .١٨٣/ ٢) املثل السائر: (١

 .٣) ظ: الربهان: (٢
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بـون يف  م ممـا حتُ ـم خـري مـن خري لكُ الفرقـة، أال وإين نـاظر لكُ

م ألنفسكم  .  )١("نظركُ

(إنــام رصف الكــالم لنفســه إىل خطــاهبم  قــال ابــن األثــري:

ــد  ــو يري ــحة وه ــرض املناص ــم يف مع ــالم هل ــرز الك ــه أب ألن

ــل يف  ــك أدخ ــدارهيم ألن ذل ــم وي ــف هب ــحتهم ليتلط مناص

  )٢(ريــده لنفســه)يإحمــاض النصــح حيــث ال يريــد هلــم إال مــا 

املــتكلم إىل املخاطــب، ألنــه أراد إخــراج  التفــت مــن Q فإنــه

الكـــالم يف معـــرض مناصـــحتهم لنفســـه إىل نصـــح قومـــه 

تلطفــاً وإعالمــاً أنــه يريــد هلــم مــا يريــده لنفســه، مراعيــاً مــا 

ــني  ــذا يب ــي وه ــس املتلق ــىل نف ــأثري ع ــن ت ــية م ــة النفس للحال

القيمــة البالغيــة ألســلوب االلتفــات، و أيضــاً فــإن قومــه ملــا 

 .١٦٩/ ٢) اإلرشاد: (١

 .٢/٧) املثل السائر: (٢
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 Q عليــه موقفــه مــن معاويــة أخــرج اإلمــام احلســن أنكــروا

الكالم معهم بحسـب حـاهلم فـأقبح علـيهم خمـالفتهم ألمـره 

 الفرقة وإتباع الباطل.  إياهم من اً وردهم رايه حمذر

ــ ــمن اخلطب ــامً  ةوتتض ــات يف آقس ــام االلتف ــن أقس ــر م خ

(إين،  اللفـظ نفســه، وهــو االنتقــال مــن املفــرد املتمثــل بقولــه

(تكرهــون، حتبــون)، وتتضــح  املتمثــل بقولــه أنــا) إىل اجلمــع

ــن االل ــدة م ــالفائ ــا ه ــوبيخهم مل ــويفهم وت ــي خت ــات وه  متف

ــاءت  ــاره فج ــة وأنص ــاعهم ملعاوي ــاللة باتب ــن الض ــه م علي

 Q دعوته هلـم للتنبيـه عـىل أن مـثلهم جيـب اتبـاع مثلـه، ألنـه

االلتفـات يـؤدي إىل تربيـة ، وهـذا N يمثل الرسـول األكـرم

ســامعني وإدخــال الــروع إىل قلــوهبم ثــم املهابــة يف نفــوس ال

 الترضع وطلب اهلدية. 
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ــع  ــات يف موض ــرد االلتف ــام آوي ــب اإلم ــن خط ــر م خ

ــن ــه: Q احلس ــبه ألبي ــه س ــة راداً علي ــه ملعاوي ــا قول ــا  "منه أن

ــي  ــخر، وأم ــوك ص ــة وأب ــت معاوي ــيل، وأن ــنُ وأيب ع احلس

ــرب،  ــدك ح ــول اهللا وج ــدي رس ــد، وج ــك هن ــةُ وأمُ فاطم

  .)١("وجديت خدجيةُ وجدتك قتيلة

واملتأمل يف اخلطبـة جيـدها مـن أبلـغ اخلطـب التـي عرفهـا 

سـية وصــور النقــاط الرئي Q التـاريخ، فقــد مجـع فيهــا اإلمـام

ـــط األ ـــدقيق يف رب ـــف ال ـــا، الوق ـــي واجهه ـــداث الت ح

ــاً  ــا مجيع ــه، وإهن ــىل أبي ــرت ع ــي ج ــداث الت ــذه  -واألح ه

ــــداث  ــــاة إأدت  -األح ــــد وف ــــة بع ــــص اخلالف ىل تقم

، بحار األنوار: ٤٦، مقاتل الطالبيني: ٢/١٦٧ل أيب طالب: آ) مناقب (١

٤٤/٤٩. 
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، فلوالهم ملـا طمـع معاويـة وأمثالـه ونـازعهم مـا Nالرسول

ــام ــد اإلم ــذا توع ــم، ل ــن اهللا هل ــق م ــو ح ــالل  Q ه ــن خ م

ــة  ــب معاوي ــبه ونس ــه لنس ــىل األألم بعرض ــه اهللا ع ــل لعن جع

 .)١( حسباً، واألرش قدماً، واألقدم كفراً ونفاقاً 

ــذا  ــات يف ه ــدة االلتف ــك أن فائ ــالل ذل ــن خ ــح م ويتض

 املوضع ألمرين: 

ــع  ــفات أن يتب ــك الص ــف بتل ــن اتص ــتحقاق م األول: اس

 ويطاع ألنه من ساللة األنبياء. 

ــذكري  ــالل الت ــن خ ــة م ــة املقابل ــف اجله ــان زي ــاين: بي الث

 بأصلها وكفرهم وحسبهم ونسبهم. 

 .١١/٢٦٣هل البيت: أ) ظ: موسوعة سرية (١
                                                           



 ٣١ ...................................... املبحث األول: االلتفات يف الضامئر

 االلتفات من التكلم إىل الغيبة:  -٢

ــامع،  ــن االلتفــات لغــرض إفهــام الس ــوع م ــرد هــذا الن ي

(ومثالــه مــن الــتكلم إىل  هـــ) :٩١١( قــال الســيوطي ت

ــتكلم  ــط امل ــذا نم ــامع أن ه ــم الس ــه أن يفه ــة: ووجه الغيب

غـاب، وأنـه لـيس يف كالمـه  ور أـه مـن السـامع حضـوقصد

ــه يف  ــا يبدي ــالف م ــة خ ــدي يف الغيب ــه ويب ــون ويتوج ــا يتل مم

   .)١(احلضور)

فـو ": K أهـل البيـت ةبـني ظالمـي Q مام احلسـنقال اإل

 -أهــل البيــت  -مــن  قصبــاحلق، ال يــن الــذي بعــت حممــداً 

 . )٢("أحد إال نقصهُ اهللا من عمله

 .٢/٢٢٩) اإلتقان: (١

 .٢/١٩٦، كشف الغمة: ٧٥/١١٤ر األنوار: ا) بح(٢

                                                           



 Qأسلوب االلتفات يف خطب اإلمام احلسن  ............................. ٣٢

لاللتفــات مــن صــيغة الــتكلم إىل ذكــر البالغيــون أن 

الغيبة فوائـد منهـا موافقـة السـجع، وأضـف إىل ذلـك فائـدة 

فاخلطبـــة باختصـــارها  K بيـــان خصوصـــية أهـــل البيـــت

وتشــعر  N ع اختيــار أهــل البيـت عــرتة للنبــيلالرائـع تســتط

وتؤكـد أن مـن انـتقص الناس أهنـم رهطـه وأهلـه املقربـون، 

تــدال علــيهم مــن حقهــم شــيئاً نقــص ذلــك مــن عملــه، وال 

 .)١(هجلآدولة إال كانت العاقبة ألهل البيت عاجله أو 

ــن ــام احلس ــال اإلم ــر:آيف موضــع  Q وق ــة  "خ وإن معاوي

ــع  ــة وقط ــالح األم ــرت لص ــهُ فنظ ــو يل دون ــاً ه ــازعني حق ن

ــه ...  ــتُ الفتن ــة فرأي ــامل معاوي ــي  ،أن أس ــرب بين ــع احل وأض

 .٧٢) ظ: اإلمام احلسن رائد التخطيط الرسايل: (١
                                                           



 ٣٣ ...................................... املبحث األول: االلتفات يف الضامئر

وبينــهُ وقــد بايعتــهُ ورأيــتُ أن حقــن الــدماء خــري مــن 

   .)١("سفكها

ــمري  ــتكلم إىل ض ــمري ال ــن ض ــات م ــظ أن االلتف ويالح

ــام  ــب أن اإلم ــة لغــرض إفهــام الســامع احلــارض والغائ الغيب

 قد اختار الصلح ألن فيه صالح األمة وحقن دمائها. 

 االلتفات من اخلطاب إىل التكلم:  -٣

ــة  ــد املبالغ ــتكلم لقص ــاب إىل ال ــن اخلط ــال م ــرد االنتق ي

ــامع ــاه الس ــت انتب ــات )٢(ولف ــن االلتف ــوع م ــذا الن ــاء ه ، وج

 .١٩٤-٢/١٩٣) كشف الغمة: (١

 .١٣٠) ظ: االلتفات يف شعر اجلواهري: (٢

جابلق: بالباء املوحدة املفتوحة والالم املسكنة: روي عن ابن عباس أهنا 

  .٣/٣٢عاد، معجم البلدان:  بأقىص املغرب، وأهلها من ولد
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، منهـا قولـه يف بيـان منزلـة Q بقلة يف خطـب اإلمـام احلسـن

واهللا لـو طلبـتم مـا بـني جـابلق وجــابرسَ  ":K أهـل البيـت

ــولُ اهللا  ــدهُ رس ــال ج ــا  Nرجُ ــري م ــريي وغ ــدمتوهم غ وج

ــاب )١("أخــي احلُســن  ــن ضــمري اخلط ــع االلتفــات م  وموض

ــ( ـــ(ت ــا أنتقــل مــن الياء) م) إىل ضــمري الــتكلم املتمثــل ب وهن

ــول اهللا ــن رس ــه م ــن منزلت ــتكلم ع ــوم إىل ال ــة الق ، N خماطب

وإهنـم أهــل البيــت بقيـة اهللا يف األرض الــذي أنقــذهم بجــده 

 جابرس: مدينة بأقىص الرشق، زعم اليهود ان أوالد نبيهم موسى Q 

هربوا إما يف حرب طالوت أو يف حرب بخت نرص إليها فسريهم اهللا وأنزهلم 

يف هذا املوضع فال يصل إليهم أحد، وقد طويت هلم األرض وجعل عليهم 

جابرس) فسكتوا فيها، وال حيىص عددهم الليل والنهار سواء، حتى انتهوا إىل(

إال اهللا، فإذا قصدهم أحد من اليهود قتلوه وقالوا: مل تصل إلينا حتى أفسدت 

 .٣/٣٣سنتك، وهبذا االعتبار يستحلون دمه، معجم البلدان: 

 .١٩٤-٢/١٩٣) كشف الغمة: (١

                                                                                                            



 ٣٥ ...................................... املبحث األول: االلتفات يف الضامئر

رك قصــداً يف املبالغــة ولفــت االنتبــاه إىل ـمــن الضــاللة والشــ

 . N هذه املكانة العظيمة وقرهبا من رسول اهللا

بتناســب املعــاين فــانظر إىل هــذا املوضــع الــذي متيــز 

 مـن اخلطـاب إىل Q ريفة التـي انتقـل هبـا اإلمـام احلسـنـالش

 لشــأن املــتكلم، ألن اهللا ســبحانه جعلهــم امً يتكلم تعظــالــ

ســـبباً للهدايـــة والصـــالح، وزيـــادة يف التقريـــر واإليـــذان 

 بكامل شناعة موضع الضال عنهم والتارك لنهجهم. 

 االلتفات من اخلطاب إىل الغيبة:  -٤

ــد  ــاليب يع ــن األس ــة م ــاب إىل الغيب ــن اخلط ــال م االنتق

ـــن ـــام احلس ـــب اإلم ـــي وردت يف خط ـــني Q الت ـــد ب ، وق

ــ ــون واملفس ــلوب ـالبالغي ــل أس ــن عل ــم م ــر هل ــا ظه رون م

ــي  ــن جن ــار اب ــه اش ــة، وإلي ــاب إىل الغيب ــن اخلط ــات م االلتف
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ــال :٣٩٣ت( ــدي  هـــ) إذ ق ــك عن ــواز ذل ــب (ج ــه مل ختاط أن

ــ ــا، إذ ك ــا هل ــامئها إعظام ــوك بأس ــى املل ــل املعن ــم دلي ان االس

وجارياً يف أكثـر االسـتعامل جمـراه، حتـى دعـا ذاك قومـاً عـن 

ــيهم، إىل  ــة عل ــواهدهم وأدل ــي ش ــي ه ــامئهم الت ــذال أس ابت

ــالوا: إن رأي امل ــة فق ــظ الغيب ــة بلف ــوه، الكناي ــك أدام اهللا عل ل

 . )١(ه، ونحو ذلك)كلونسأله حرس م

مـا فائـدة رصف الكـالم  :( فـإن قلـت ري:ـوقال الزخمشـ

يـذكر لغــريهم  نْ أعـن اخلطـاب إىل الغيبـة؟ قلــت: املبالغـة كـ

منهــــا ويســــتدعي مــــنهم اإلنكــــار حــــاهلم ليعجــــبهم 

  .  )٢(والتقبيح)

 .١/١٨٨) اخلصائص: (١

 .٢/٢٣١) الكشاف: (٢
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ــن ــام احلس ــول اإلم ــات ق ــن التف ــا ورد م ــدعو  Q ومم ي

ــة: ــاد معاوي ــلمني إىل جه ــدو "املس م فاحتش وكُ ــدُ ــال ع ا يف قت

  .)١(" معاوية وجنوده

مــن اخلطبــة أن االنتقــال مــن اخلطــاب إىل واملالحــظ 

ــة ــ الغيب ــاب الوحش ــأنيس وإذه ــا الت ــه هن ــ ةدافع ــو  ةاملتوقع ل

اخلطــاب، وحســن هــذا االلتفــات يتضــح كــان األمــر بلفــظ 

ــه ــال  Q يف ان ــاداهم للقت ــا ن ــاب مل ــلوب اخلط ــتعمل أس اس

هـز أسـامعهم وم، ريفاً هلــوحشدهم للنـزال وكـان ذلـك تشـ

إلـيهم األمـر بعـدم اخلـذالن، ثـم يف ما يلقيه إليهم، ثـم ألقـى 

ــك  ــان ذل ــوب، فك ــاط القل ــع ني ــذالن يقط ــرهم أن اخل ذك

ــتعامل أ ــالغ باس ــد الب ــذا الوعي ــر ه ــم ذك ــامن، ث ــى إىل االي دع

ــه ــتثناء بقول ــع  ": Q االس ــه مل يمتن ــع اهللا ألن ــط إال دف ــوم ق ق

 .١/٤٧٥أعيان الشيعة: ، ٣٢/٤٠٥) بحار األنوار: (١
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ــة ــنهم العل ــ )١(" ع ــرب إىل ملتفت ــه للح ــاب بدعوت ــن اخلط اً م

ــأنيس  ــى الت ــة ليبق ــالغيب ــامن بنص ــتدعاء إىل االي ر اهللا ـواالس

تعاىل غري مشـوب بمفاجـأة اخلطـاب الـذي يـوحش السـامع 

(جليــل  ويــروع القلــب ويصــري إىل عــدم القبــول، وهــذا مــن

 .)٢(املخاطبة وبديع املحاورة)

ويتضح ما للسـياق مـن دور ال ينكـر، فـإنام كـان التـأنيس 

ــن  ــهم م ــن أن خيلص ــاده م ــم بعب ــبحانه أرح ــا ألن اهللا س هن

ـــون ذ ـــة، ويك ـــالظلم ـــاع ل ـــق ك باتب ـــنهج طري ـــق وال احل

الصحيح، ولـو تتبعنـا سـياق اخلطبـة لوجـدنا فيهـا حثـاً عـىل 

ــذا  ــر اهللا وه ــليم ألم ــوالء والتس ــديم ال ــة وتق ــا الطاع  الم

 تنكره الفطرة ويصدقه العقل السليم. 

 .) م. ن(١

 .٦٦٥/ ٣) البحر املحيط: (٢

                                                           



 ٣٩ ...................................... املبحث األول: االلتفات يف الضامئر

 االلتفات من الغيبة إىل التكلم:  -٥

ــري يف  ــكل كب ــات بش ــن االلتف ــوع م ــذا الن ــرد ه ــب ي خط

ـــة Q اإلمـــام احلســـن ، ملـــا يف هـــذا األســـلوب مـــن دالل

ــن ــام احلس ــول اإلم ــه ق ــيم، من ــيص والتفخ ــاً  Q التخص مبين

ــراَن بق ــدل الق ــت وع ــل البي ــم أه ــه:أهن ــني  "ول ــدُ الثقل أح

ــذين خلف ــامالل ــول اهللا  ه ــابُ اهللا،  Nرس ــايل كت ــه، والت يف أمت

ل يشء، ال يأتيـه الباطـلُ مـن بـني يديـه وال مـن  فيه تفصيلُ كُ

، بـلْ نتـيقنُ خلفه فـاملعول علينـا يف تفسـريه ال نت ظنـى تأويلـهُ

(علينــا، نتظنــى، نتــيقن) وقــد  موضــع االلتفــات )١(" حقائقــهُ 

 .١٢٢-١٢١، أمايل الطويس: ٣٤٩) أمايل املفيد: (١
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ــل يف  ــه أدخ ــاب، ألن ــة إىل اخلط ــظ الغيب ــن لف ــه م ــدل في ع

 .)١(االختصاص وأدل عليه وأفخم

بعضـها بعضـاً، فقـد عـدل واملتأمل يف اخلطبة جيـدها تتبـع 

املتكلم ليعـود إىل الغيبـة لإليـذان بأنـه قـد وقـع من الغيبة إىل 

، N الظلـم مـنهم ونقضـهم للبيعـة التـي بـايعوا هبـا الرسـول

ــان ــا ك ــب ومل ــالم منص ــت اً الك ــل البي ــول أه ــان  K ح وبي

ــن  ــول م ــلوب والتح ــاير األس ــن تغ ــد م ــان الب ــتهم ك ظالم

 الغيبة إىل املتكلم ليكون أدخل يف األسامء وأشد تأثرياً. 

ئــدة رصف الكــالم مــن الغيبــة ء أن فاويــر بعــض العلــام

تكلم هــو للتعظــيم، ملــا يف ذلــك مــن الفخامــة، إذ هــو إىل الــ

قـد فنـد مـزاعم القـوم  Q مسند لإلمـام املـتكلم، ألن اإلمـام

 .٣/٣٢٠) ظ: الربهان: (١
                                                           



 ٤١ ...................................... املبحث األول: االلتفات يف الضامئر

ن والســنة، ثــم عــاد إىل أســلوب الغيبــة آبمحــاججتهم بــالقر

 ن وانتهاج غريه. آللمبالغة يف ترك طريق عدل القر

ــ ــام احلس ــول اإلم ــه ق ــده: Q نومثل ــىل اهللا وحيم ــي ع  يثن

ــه " ر في ــهُ أن نشــكُ ــو أهلُ ــام هُ ــا ب ــهُ مــن علين ــالءهُ آفأن الءهُ وب

 عارفـةر فيـه ـونعامءهُ قـوالً يصـعد إىل اهللا فيـه الرضـا، وتنتشـ

الصدق، ويصدقُ اهللا فيـه قولنـا، ونسـتوجبُ فيـه املزيـد مـن 

  .  )١("ربنا

ـــه ـــات يف قول ـــع االلتف ـــا ...)  Q موض ـــا ، قولن (علين

ــنام حتــدث عــن ألطــاف  Q واملالحــظ أن اإلمــام احلســن حي

ــبحانه و ــاهللا س ــة إىل ال ــن الغيب ــدل م ــيهم ع ــه عل تكلم نعم

إلفــادة االختصــاص لبيــان املنزلــة التــي حبــاهم اهللا هبــا، ثــم 

ــة عــىل الت ــرة أخــر للمبالغ ــة م ــت إىل الغيب ــد أعــاد ليلتف كي

 .٣٢/٤٠٥) بحار األنوار: (١
                                                           



 Qأسلوب االلتفات يف خطب اإلمام احلسن  ............................. ٤٢

ــ ــة الش ــة واملرتب ــة الرفيع ــذه املنزل ــوهلـهل ــرار أن ق م ريفة واإلق

 وفعلهم أمر واجب اإلطاعة. 

 االلتفات من الغيبة إىل اخلطاب:  -٦

يف رد خطــاب ابــن الــزبري وقولــه  Q قــال اإلمــام احلســن

ــثامن وأنــتم يــا معشــ "يف أمــري املــؤمنني:  ر ـإنــهُ قتــل عُ

ــاجرين واألنصــار وغــريهم مــن املُســلمني علمــتُم بقــول  املهُ

ن  ــثُامْ ــزبري يف ع ــ، )١("ال ــام نف ــنالحظ أن اإلم ــاء  Q احلس ج

ــه ــة بقول ــه االلتفــات مــن الغيب ــل) إىل اخلطــاب بقول ــه قت  (إن

(علمــوا) للداللــة عــىل أن مــن قــال مثــل  (علمــتم) ومل يقــل

قوهلم، ينبغي يكـون موبخـاً منكـراً عليـه قولـه كأنـه خياطـب 

 به قوماً حارضين. 

 .١٥٩-١٥٨) اجلمل: (١
                                                           



 ٤٣ ...................................... املبحث األول: االلتفات يف الضامئر

بأســلوب اخلطــاب يؤكــد عــىل  Q فتعبــري اإلمــام احلســن

ــق مــع ــان رد  بعــد هــؤالء القــوم عــن احل ــه، وك معــرفتهم ل

ــام ــة،  Q اإلم ــه باحلج ــه احلج ــرع في ــه إذ ق ــن وج ــاً م منطقي

خـر إذ ألـزمهم بـام ألزمـوا بـه أنفسـهم مـن آوبدهيياً من وجه 

ــن ــام احلس ــل اإلم ــل، وقاب ــىل األق ــرار ع ــن  Q اإلق ــدة اب ش

ر عــىل هتجمــه بــالرفق، ورشح أبعــاد ـالــزبري بــاللني، وانتصــ

ــرب مــع أنصــار  ــال، احلــرب القادمــة، فــال ح عــثامن وال قت

وإنــام هــي حــرب تســتهدف راكبــة اجلمــل وأتباعهــا، وكــان 

 . )١(هذا املنطق واضحاً يف إرادته، ورصحياً يف داللته

* * 
  

 .٥٦) اإلمام احلسن رائد التخطيط الرسايل: (١
                                                           



 

  



 

 االلتفات يف األفعال : املبحث الثاين

 : املضارعااللتفات من املايض إىل  -١

نجد أحيانـاً تراكيـب يف اللغـة تعـرب عـن أحـداث املـايض 

بصيغة املضـارع املجـرد استحضـاراً لصـورة احلـدث وجعلـه 

(حاشــية  شــريتإىل هــذا املعنــى ومــاثالً أمــام املخاطــب 

ــبان) ت( ــال ١٣٠٦الص ــاً يف احل ــايض واقع ـــ):(ويقدر امل ه

 .)١(أي يف زمن املتكلم الستحضار صورته العجيبة)

ن االلتفـــات يف خطـــب اإلمـــام ويـــرد هـــذا النـــوع مـــ

عـىل نحـو كبـري، فنـر مواضـع كثـرية عـدل فيهـا  Qاحلسن

ى احلـال ـعـن املـايض إىل املضـارع اسـتجابة ملقتضـ Q اإلمام

 .٣/٩٩) حاشية الصبان: (١
                                                           



 Qأسلوب االلتفات يف خطب اإلمام احلسن  ............................. ٤٦

لـك ذألمهية األحداث املعـرب هبـا عـن هـذه الصـيغة، فمـن و

يف تـــأبني فقيـــد العدالـــة الكـــرب اإلمـــام أمـــري  Q قولـــه

ــؤمنني ــذه ال ":Qامل ــبض يف ه ــد قُ ــبقهُ للق ــل مل يس ــة رجُ يل

ــل،  ــون بعم ــان األول ــدْ ك ، لق ــلٍ ن بعم ــروُ ــه االخ ومل يدرك

ـولُ اهللا N جيُاهدُ مـع رسـول اهللا  N فيقيـه بنفسـه، وكـان رسُ

ــه ومِ  ــن يمين ــلُ ع ــهُ جربئي ــه، فيكتُف ــهُ برايت جهُ ــنْ كائِ يوُ ــلُ ع ي

 .)١("شامله، ال يرجعُ حتى يفتح اهللاُ عىل يديه

ــولم ــات يف ق ــع االلتف ــام وض ــه،  Q اإلم ــبقه، يدرك (يس

.....) بصــيغة املضــارع بــدالً مــن املــايض، إذ هــو  يقــي

لـه مـن اللفـظ املـايض الـذي هـو يف بقاملتوقع ليتوافق مـع مـا 

ــه ــة يف االلتفــات  Q قول ــة البالغي (قــبض، كــان ....) والنكت

هنا هـو استحضـار مشـهد هـذا الرجـل العظـيم أمـام العـني 

 .٢/٤٩٩األرشاف: ) أنساب (١
                                                           



 ٤٧ ...................................... فعالاملبحث الثاين: االلتفات يف األ

ـــدين والر ـــبيل ال ـــحياته يف س ـــائله وتض ـــل فض ـــول وك س

، فــأعرب للنــاس عــن ســمو منزلتــه، ومــا يتمتــع Nاألكــرم

تفـات اإلمـام ال رف واملجـد، وكـذلك أن سـببـبه مـن الشـ

ــن ــة  Q احلس ــارع للدالل ــيغة املض ــايض إىل ص ــيغة امل ــن ص م

ــت ــل البي ــائل أله ــذه الفض ــتمرارية ه ــىل اس ــا K ع ، وإهن

 صفات دائمة ومالزمة هلم. 

ــول  ــات ق ــن التف ــا ورد م ــام ومم ــناإلم ــان  Q احلس يف بي

فلــام خرجــت مــن معــدهنا تنازعتهــا  "بيــت: لظالمــة أهــل ا

ــاء،  ــا الطلق ــع فيه ــا، فطم ــريش بينه ــاء ق ــاء الطلق ــت وأبن أن

ــا  ــه أمره ــت أم ــا ول ــول اهللا: م ــال رس ــد ق ــحابك، وق وأص

رجــال وفــيهم مــن هــوُ أعلــم منــه إال مل يــزل أمــرهم يــذهب 

  . )١("تركوا إىل ماسفاال حتى يرجعوا 

 .٦٤-٤٤/٦٣) بحار األنوار: (١
                                                           



 Qأسلوب االلتفات يف خطب اإلمام احلسن  ............................. ٤٨

ــــات يف خ ــــع االلتف ــــنموض ــــام احلس ــــة اإلم  Q طب

قولــه(تنازعت) بصــيغة املضــارع، وكــان الســياق يالحــظ أن 

ــري ــذا التغي ــن ه ــة م ــدة املتحقق ــل  الفائ ــن قب ــوبيخ م ــو الت ه

 K نتهكـوا حـق أهـل البيـتايف أهنـم قـد  Q اإلمام احلسـن

يف غـدير  N يف اخلالفة مع إدراكهـم هـذا احلـق مـع الرسـول

وهـم يعلمـون أنـه ويل  Q واليـة اإلمـام عـيل اخم، فجحـدو

ــول  ــم، يق ــيس هل ــاً ل ــزاعهم حق ــم النت ــه هل ــب من اهللا، وتأني

الســـيوطي:(ومن ســـنن العـــرب أن تـــأيت بالفعـــل بلفـــظ 

ــو  ــتقبل وه ــظ املس ــتقبل، وبلف ــارض أو مس ــو ح ــايض وه امل

ــاض) فقــد عــدل مــن الصــيغة املاضــية إىل الصــيغة ، )١(م

املضارعة الستحضـار تلـك الصـورة اهلائلـة لـذلك االنتـزاع 

 Q ، ونكــران واليــة أمــري املــؤمننيPاملتمثــل بقتــل الزهــراء 

 .١/٢٦٥) املزهر يف علوم اللغة وأنواعها: (١
                                                           



 ٤٩ ...................................... فعالاملبحث الثاين: االلتفات يف األ

 وأخــذ البيعــة منــه غصــباً، كــام تتضــح فائــدة بالغيــة أخــر

املسـتقبل (وفائـدة سـوق  هي االسـتمرارية، قـال ابـن عطيـة:

ــالم ــايض اإلع ــى امل ــر  يف معن ــتمر، أال ت ــر مس ــأن األم ب

حـارضي حممــد ملــا كــانوا راضـني بفعــل أســالفهم بقــي هلــم 

  . )١(األنبياء جزء) من قتل

 االلتفات من املايض إىل األمر:  -٢

ــراً  ــر أم ــل األم ــايض إىل فع ــل امل ــن الفع ــال م ــد االنتق يع

ــرب إذا أراد أن  ــاً، ألن الع ــيس مألوف ــط ل ــأ إىل أبس ــتكلم جل ي

ــى يكــون كالمــه بليغــاً صــاألســاليب وأف حها يف الكــالم حت

ــوع ــذا الن ــة ورود ه ــظ قل ــامعني، واملالح ــد الس ــاً ل  مفهوم

ــن ــام احلس ــب اإلم ــات يف خط ــن االلتف ــري  Q م ــاره غ باعتب

 .١/٤٨٢) البحر املحيط: (١
                                                           



 Qأسلوب االلتفات يف خطب اإلمام احلسن  ............................. ٥٠

خـر يوضـحه البـاحثون آمألوف لـد العـرب، هنـاك سـبب 

تفــات يف مثــل لرين عــىل وجــود االـ(عــدم اتفــاق املفســ هـو:

(القـول) قبــل  يقـدرون اهـذا االنتقـال يف األفعـال، فغالبــاً مـ

سـبقه يامثلـه يف فعل األمر، وجيعلونـه معطوفـاً عـىل أي فعـلٍ 

ـــ ـــر دالالت ، )١(يغة)الص ـــل األم ـــاحثون أن لفع ـــر الب وي

ــان  ــواء ك ــق س ــتقبال املطل ــة االس ــا، دالل ــرية منه ــة كث زمني

االستقبال قريبـاً أم بعيـداً، وقـد يكـون داالً عـىل احلـال وقـد 

  .)٢(يكون األمر حاصالً يف املايض

ــام  ــول اإلم ــات ق ــن االلتف ــوع م ــذا الن ــن ه ــا ورد م ومم

إن طلحــة واهللا  " بيــان ضــالل طلحــة والــزبري: يف Q احلســن

 .١٥١ن الكريم: آ) االلتفات يف القر(١

،ظ : مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع: ٤/٤١٠) ظ: معاين النحو: (٢

١/٧. 

                                                           



 ٥١ ...................................... فعالاملبحث الثاين: االلتفات يف األ

ل اســتأثرت هــبري ألول مــن بــايعني، وأول غــدر، فوالــز

وا فمـروا بمعـروف وأهنـوا عـن بامل، أو بدلت حكـام، فـانفر

 .)١("منكر

(فــانفروا،  Q موضــع االلتفــات يف خطبــة اإلمــام احلســن

فمروا، اهنـوا) بصـيغة األمـر وكـان السـياق مناسـباً ليتوقـف 

يض، ولكــن ســبب العــدول عــن املــايض إىل األمــر، مــع املــا

توكيداً ملا أجري عليـه الفعـل ملكـان العنايـة بتحقيقـه يف بيـان 

خبــث طلحــة والــزبري. لــذا يــر ابــن األثــري: أن االلتفــات 

ــايض  ــل امل ــن الفع ــه إم ــر علي ــا ج ــداً مل ــل األمر(توكي ىل فع

قــه ... فعــدل عــن ذلــك إىل يفعــل األمــر ملكــان العنايــة بتحق

ــل  ــهم)فع ــده يف نفوس ــة بتوكي ــر للعناي ــاقر ، )٢(األم ــول ب يق

 .٣/٤٩٩) تاريخ األمم وامللوك: (١

 .٢/١٩٢السائر: ) املثل (٢

                                                           



 Qأسلوب االلتفات يف خطب اإلمام احلسن  ............................. ٥٢

القريش أهنم حـني سـمعوا خطابـه أجـابوه بالسـمع والطاعـة 

 .)١(واالمتثال واالنقياد ألمره، واالجابة لدعوته

ونالحظ بأن االلتفـات يف هـذا الـنص يمثـل حمـوراً دائـراً 

ــأنام أراد  ــايض وك ــودة إىل امل ــم الع ــارض ث ــايض واحل ــني امل ب

أن يظهـر أثـر املـايض ومـا محلـه بـني طياتـه  Q سناإلمام احل

ليســـتمر يف الـــزمن  K ل البيـــتآمـــن حقـــد دفـــني عـــىل 

ــا  ــارض، وم ــآاحل ــل وتش ــن قت ــع م ــه الوض ــم ـل إلي ريد وظل

ــت ــل البي ــتمرار فK أله ــىل ، واس ــايض ع ــك امل ــة ذل اعلي

ين، والـــذي يعنـــي بـــدوره اســـتمرار الضـــغائن الواقـــع اآل

ــواأل ــدة، فأق ــرت األفئ ــى حتج ــاد حت ــىل  دمواحق ــدها ع بع

 Q سفك دمـائهم الطـاهرة، أمـا سـبب عـودة اإلمـام احلسـن

ــوت  ــه إىل ثب ــارة من ــة، فإش ــرة ثاني ــايض م ــزمن امل ــيغة ال ص

 .١٠/٣٨٦) ظ: موسوعة أهل البيت سرية اإلمام احلسن: (١
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صــورة ذلــك احلقــد الــذي غطــى عــىل أبصــارهم وعقــوهلم 

ــيخ جــذوره يف  ــىل ترس ــداً ع ــيهم وتأكي ــه ف ــة بقائ وديموم

 .)١(دواخلهم

حلكـم قـد اسـتعمل أسـلوب القسـم لتمكـني ا Q لذا نراه

ــبهات،  ــة الش ــكوك وإماط ــة الش ــه، وإلزال ــنفس وتقويت يف ال

هـاً وناصـحاً، كـام كـان فكان مـن خـالل خطبتـه لقومـه موج

ــ ــال  هخطاب ــة بأفع ــروح األب املفعم ــم ب ــر هل ــلاألم ــن مث  م

مسـوا تلاهنـوا عـن املنكـر) يريـد مـنهم أن ي(مروا املعـروف و

طريــق اهلدايــة واالمتثــال ألوامــر اهللا ســبحانه يف حماربــة 

مـن صـيغة زمـن  Q النفاق وهلذا فـإن انتقـال اإلمـام احلسـن

ــه يف تو ــة من ــهاملــايض إىل صــيغة األمــر الطلبــي كــان رغب  جي

 النصح واإلرشاد. 

 .١٥٥: ني) ظ: االلتفات يف شعر الرواد العراقي(١
                                                           



 Qأسلوب االلتفات يف خطب اإلمام احلسن  ............................. ٥٤

 االلتفات من املضارع إىل املايض:  -٣

ملـا لـه مـن  يعـةالنـوع مـن أقسـام االلتفـات البديعد هـذا 

خصوصـــية يف حيويـــة األســـلوب ودقـــة أدلتـــه للوظيفـــة 

ــن  ــرب ع ــة تع ــاهرة بالغي ــه ظ ــت نفس ــو يف الوق ــة، وه املعنوي

ــاضٍ  ــل م ــتقبيل بفع ــى مس ــاد معن ــىل إجي ــة ع ــو للدالل ، أي ه

، وإىل هـذا املعنـى يشـري )١(الفعل الـذي مل يكـن قـد وقـع بعـد

إذا  (وفائـدة هـذا النـوع أن الفعـل املـايض :ابن األثـري بقولـه

أخــرب عــن الفعــل املســتقبل الــذي مل يوجــد بعــد كــان أبلــغ 

ألن الفعــل املــايض يعطــي  ،وأوكــد يف حتقيــق الفعــل وإجيــاده

كــان مــن املعنــى أنــه قــد كــان ووجــد وإنــام يفعــل ذلــك إذا 

 .١٥٨ن الكريم: آ) االلتفات يف القر(١
                                                           



 ٥٥ ...................................... فعالاملبحث الثاين: االلتفات يف األ

يســـتعظم  تــيالفعــل املســتقبل مــن األشــياء العظيمــة ال

 .  )١(وجودها)

ــن ــام احلس ــات اإلم ــب التفات ــاءت أغل ــه  Q وج يف خطب

ــت ــل البي ــة أه ــان منزل ــتهم وح K يف بي ــذي وظالم ــم ال قه

هــم أقــوامهم منبيــاء الــذين ظلانتهــك فهــم كغــريهم مــن األ

شـأهنا  هـابوقوعت الحمالـة، وال بـد مـن التصـديق عـفهي وق

الفعـل املـايض الـذي ال ينكـر وقوعـه  شأن التصـديق بوقـوع

 عاقل. 

 ةيف حديثــه عــن ظالمــ Q وممــا ورد قــول اإلمــام احلســن

ــت ــل البي ــا أال وإن  ": K أه ــري م ــة خ ــون يف اجلامع تكره

ــ ــون يف ال الكــم مم ــفحتب ــا  ةرق ــن ظلمن ــني م ــا وب ــاهللا بينن ... ف

 .٢/١٩٨) املثل السائر: (١
                                                           



 Qأسلوب االلتفات يف خطب اإلمام احلسن  ............................. ٥٦

ومنعنـا سـهمنا مـن  ،ومحـل النـاس علينـا ،وتوثب عىل رقابنا

  .)١("ومنع أمنا ما جعل هلا رسول اهللا يء،الف

توثــب، ( Q فموضــع االلتفــات يف خطبــة اإلمــام احلســن

ــع ..) (والقصــد مــن  يقــول د. فاضــل الســامرائي: محــل، من

بحصـوهلا مقطـوع الوقـوع  ةأن هـذه األحـداث متحققـذلك 

ــة الفعــل املــايض فكــام أنــه الشــك يف حــدوث الفعــل  بمنزل

عـال إذ املايض الذي تـم وجعـل كـذلك يف حـدوث هـذه األف

ــة املــايض يف حتقــ فعــدل إىل صــيغة ، )٢(ق الوقــوع)هــي  بمنزل

ــق  ــىل حتق ــة ع ــايض للدالل ــوله، امل ــك يف حص ــك وال ش ذل

ــ ــل نيويتب ــبني حلــق أه ــىل الظــاملني الغاص ــه ع ــك يف دعائ  ذل

الـذي  N البيت، وتوكيده عـىل التعـدي عـىل أمـر رسـول اهللا

 .٦٤-٦٣/ ٤٤) بحار األنوار: (١

 .٣/٢٦١) معاين النحو: (٢
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مـن  K لـه يف اسـتخالف أئمـة اهـل البيـت تعـاىلهللا  هو أمرٌ 

 P بعــده، مشـــرياً بــذلك ضـــمنياً إىل حــق أمـــه الزهـــراء

   .)١(املستلب

ملــايض للداللــة عــىل أن اإلمــام فجــاء العــدول إىل الفعــل ا

ــن ــبحانه  Q احلس ــيحدث وأن اهللا س ــك س ــم أن ذل ــد عل ق

نتهــك حــرمتهم فــأجر اســينزل عقابــه عــىل مــن ظلمهــم و

 ذلك للسامع جمر املعاين هلذه األحداث. 

ــام  ــول اإلم ــات ق ــن االلتف ــوع م ــا الن ــن ه ــا ورد م ومم

فإنــه مل جيتمــع قــوم قــط  "يــدعو قومــه إىل اجلهــاد: Qاحلســن

إال اشــــتد أمــــرهم، واســــتحكمت عــــىل أمــــر واحــــد 

ــدهتم ــمة عق ــدة وعص ــنة نج ــل األس ــدام ع ...... وإن اإلق

 .١٢٧) ظ: أعالم اهلداية: (١
                                                           



 Qأسلوب االلتفات يف خطب اإلمام احلسن  ............................. ٥٨

ــع قــوم قــط إال دفــع اهللا عــنهم العلــة، وكفــاهم  ــه مل يمتن ألن

 .)١("مل امللةجوائح الذلة، وهداهم إىل معا

ـــات  ـــع االلتف ـــهأموض ـــل Q ن ـــدل إىل الفع ـــايض ع  امل

ــع ــتحكم، دف ــتد، اس ــان الســياق  ،(اش ــد) وك كفــى، ه

ــه يشــري  املتوقــع أن يقــال هــذه األفعــال بلفــظ املضــارع، ألن

لرفع الذلة واهلدايـة هلـم يف املسـتقبل ويعـد هـذا مـن لطـائف 

(إن هــذه  اللغــة العربيــة، يقــول األســتاذ حامــد عبــد القــادر:

ــة بالعجائــب واألرسار تفــوق اللغــات احل ــة يف اللغــة احلافل ي

ـــذه  ـــة ه ـــر، ويف مقدم ـــراض أخ ـــايض ألغ ـــتعامل امل اس

ـــا ســـيقع يف املســـتقبل  األغـــراض أن املـــايض يســـتعمل مل

ــي  ــة ه ــة بالغي ــارع لنكت ــن املض ــدالً م ــايض ب ــتعامل امل واس

 .٣٢/٤٠٥بحار األنوار:  )(١
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ــارة  ــايض لإلش ــوادث امل ــة ح ــتقبل منزل ــوادث املس ــل ح تنزي

  .)١(إىل أن حدوثها واقع ال حمالة)

كتـــة نالعــدول جـــاء لويشــري بعـــض البالغيـــني إىل أن 

بالغيــة أخــر هــي استحضــار لصــورة تلــك اجلامعــة التــي 

ــن أن تتح ــيمك ــاء خطاب ــذا ج ــدهتم، ل ــالل وح ــن خ ــق م  هق

البليـــغ بالـــدعوة إىل الوحـــدة والتعـــاون، وبـــذل اجلهـــود 

 ملحاربة القو الباغية. 

 االلتفات من املضارع إىل األمر:  -٤

رع نجــد الســياق يف صــيغة املضــا اوهــو عكــس ســابقه إذ

يلتفـــت يف ســـياقه الـــدال عـــىل احلـــال أو االســـتقبال ثـــم 

ن آنقالً عن االلتفات يف القر ٧٠ن الكريم: آ) الفعل املايض يف القر(١

 .١٥٩الكريم: 
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ــددة  ــدة حم ــرض أو فائ ــاك غ ــيس هن ــر، ول ــول إىل األم ويتح

تفيد هذا التحـول يف الصـيغة، فتـارة يكـون الغـرض الـتهكم 

ــظ  ــظ لف ــون اللف ــد يك ــل، وق ــروا بالفع ــن أم ــتهانة بم واالس

األمــر ويكــون معنــاه اخلــرب ال طلــب حصــول الفعـــل، 

بلــغ مــن صــيغة اخلــرب ألتأكيــد أو أنــه ويكــون الغــرض منــه ا

ــه  ــل وأن ــي أن يفع ــا ينبغ ــذ مم ــل عندئ ــون الفع ــه، ويك نفس

ــون  ــر ويك ــل األم ــل فع ــون الفع ــد يك ــة، وق ــول الحمال مفع

مــراً نفســه، ويكــون آالفاعــل هــو املــتكلم أي يكــون املــتكلم 

 . )١(الغرض منه املبالغة يف االلتزام ما طلب منه

ــن ــام احلس ــب اإلم ــا ورد يف خط ــ Q ومم ــوع م ــذا الن ن ه

ـــد ـــه ي ـــات قول ـــن االلتف ـــاد:م ـــا  "عوهم للجه أال وإن م

حتبــون يف الفرقــة أال وإين  اخــري لكــم ممــتكرهــون يف اجلامعــة 

 .١٧٢-١٧١ن الكريم: آ) ظ: االلتفات يف القر(١
                                                           



 ٦١ ...................................... فعالاملبحث الثاين: االلتفات يف األ

، فــال ختــالفوا أمــري نــاظر لكــم خــري مــن نظــركم النفســكم

 .)١("ييأر وال تردوا عيل

ـــن ـــام احلس ـــة اإلم ـــات يف خطب ـــع االلتف ال ( Q موض

ــالفو ــيغة اخت ــردوا) بص ــاد ، ال ت ــر اف ــذا األم ــن ه ــر، لك األم

معنــى اخلــرب وقــد خــرج هبــذه الصــورة كــي تتحقــق صــورة 

املبالغــة يف اإللــزام، أي اتبعونــا هنــدكم الطريــق، فيكــون 

ــة إىل طريــق احلــق  Q اإلمــام قــد علــق إعطــاء اخلــري واهلداي

عــدم املخالفــة وعــدم رد األمــر، وعطــف األمــر عــىل  يف هــو

يف احلصــــول  األمــــر وأراد أن جيتمــــع هــــذان األمــــران

 ليحصلوا هم عىل اهلداية والرشاد. 

ح فيهـــا أهنـــم رهـــط ضـــوي Q ومثلـــه خطبـــة اإلمـــام

ــول ــون: Nالرس ــه املقرب ــالبون،  "وأهل ــزب اهللا الغ ــن ح نح

 .٢/١٦٩) اإلرشاد: (١
                                                           



 Qأسلوب االلتفات يف خطب اإلمام احلسن  ............................. ٦٢

ة رســوله األقربــون، وأهــل بيتــه الطيبــون الطــاهرون، وعــرت

يف أمتـــه،  Nوأحـــد الثقلـــني اللـــذين خلفهـــام رســـول اهللا 

ــي ــه تفص ــاب اهللا، في ــايل كت ــل والت ــه الباط ــل يشء، ال يأتي ل ك

ــريه ال  ــا يف تفس ــاملعول علين ــه ف ــن خلف ــه وال م ــني يدي ــن ب م

ــيقن  ــل نت ــه، ب ــى تأويل ــنتظن ــا هحقائق ــإن طاعتن ــا ف . فأطيعون

ــه  ــيطان فإن ــاف الش ــغاء هلت ــذركم اإلص ــة.... وأح مفروض

ــني ــدو مب ــم ع ــو، )١("لك ــن  Q فه ــا ع ــف لن ــه يكش يف خطبت

ـــدولوجي  ـــه األي ـــد ختطيط ـــىل يف م ـــد ع ـــاب التأكي الكت

ـــ ـــرتة  باعتبارمه ـــولوالع ـــام رس ـــذين خلفه ـــني الل  ها الثقل

ــريم ــر Nالك ــذلك إىل الق ــرياً ب ــاس، مش ــنة، الن وآيف الن س

ــاىل: ــه تع ــ﴿ كقول ــا الَّ َ ــا أَهيُّ ــوا اهللاي ــوا أَطِيعُ نُ ينَ آمَ ــوا  ذِ أَطِيعُ وَ

 ْ تُمْ يفِ يشَ عْ نــازَ ــإِنْ تَ مْ فَ ــنْكُ ــرِ مِ أُويلِ األْمْ ــولَ وَ سُ وهُ إِىلَ  ءٍ  الرَّ دُّ ــرُ فَ

 .٣٤٩) أمايل املفيد: (١
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ــكَ  ــرِ ذلِ مِ اآلْخِ ــوْ الْيَ ــاهللاَِّ وَ ــونَ بِ نُ مِ ــتُمْ تُؤْ نْ ــولِ إِنْ كُ سُ الرَّ اهللاَِّ وَ

يالً  ــأْوِ ــنُ تَ سَ أَحْ ٌ وَ ــريْ ــول)١(﴾خَ ــول الرس ــه ق (إين  :N ، ومن

خملف فـيكم الثقلـني مـا إن متسـكتم هبـام لـن تضـلوا: كتـاب 

 مــر بقولــهفقــد عــدل إىل صـيغة األ )٢(اهللا وعـرتيت أهــل بيتـي)

ــاهلم يف  ــيؤول ح ــام س ــرب ع ــو أخ ــذركم)،إذ ه ــا، أح (أطيعون

الدنيا واالَخرة، لكنـه أخرجـه إىل صـيغة األمـر للداللـة عـىل 

 إلفــادة أن رب(فــإذا عــرب عــن األمــر بــاخل أنــه حــتم واجــب:

املــأمور لشــدة امتثالــه كأنــه وقــع منــه ذلــك وحتقــق. وقيــل: 

فـادة لزومـه األمر كـان أبلـغ، وإذا عـرب عـن اخلـرب بـاألمر إل

ــة  ــن جه ــة م ــك املبالغ ــاد ذل ــه، أف ــأمور ب ــه م ــه كأن ووجوب

 .٩٥: ) النساء(١

 .١/٣ن: آ) التبيان يف تفسري القر(٢
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(ـــر ـــيغة )١(أخ ـــروج إىل  ص ـــون إىل أن اخل ـــار بالغي ، وأش

ــد ــى التهدي ــاه إىل معن ــروج معن ــر خ ــاً  )٢(األم ــارك  مبين أن الت

 هام. يألحد الثقلني ضيع كل

 االلتفات من األمر إىل املايض:  -٥

قليـل يف خطـب ورد هذا النـوع مـن االلتفـات عـىل نحـو 

 Q، فقـد ورد يف ثـالث مواضـع منهـا قولـهQ اإلمام احلسـن

أهيـا النـاس أعقلـوا مـن ربكـم، إن اهللا عـز  "يف توعية الناس:

ــة آدم ونوحــاً وآوجــل اصــطفى  ل عمــران عــىل العــاملني ذري

دم آنحن الذريـة مـن فـبعضها من بعـض، واهللا سـميع علـيم 

الغريب:  : ظ تذكرة األريب يف تفسري١٠/١٥٢) روح املعاين: (١

 .١/٢٥٥ني: ، ظ: تفسري اجلالل١/٢٢٢

 .٢/١٠٦) ظ: اإلتقان: (٢
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ــوح  ــن ن ــاللواألرسة م ــراهيم، والس ــن إب ــفوة م ــن والص ة م

  .)١("ل حممدآإسامعيل، و

(اصــطفى) عــدل  Q فموضــع االلتفــات يف اخلطبــة قولــه

فيه عـن فعـل األمـر إىل صـيغة املـايض، ألن الصـيغة املاضـية 

ــاده ــل وإجي ــق الفع ــد يف حتق ــغ وأوك ــن دالالت  )٢(أبل وألن م

يف خضــم بيــان  )٣(فعــل األمــر أنــه يكــون حاصــالً يف املــايض

، فــاعتربه البــاب اخلــاص Q املــؤمننيالواليــة اإلهليــة ألمــري 

لدخول أهل االيامن، فمـن خـرج عنـه عـد كـافراً، وهـذا هـو 

، بـدليل )٤(Q القول باشـرتاط الواليـة العامـة ألمـري املـؤمنني

 .١/٣٢٨) جالء العيون: (١

 .٤/٤١٠) ظ: معاين النحو: (٢

 .١٩٨/ ٢) ظ: املثل السائر: (٣

 .٦٩) اإلمام احلسن: (٤
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ومل يعــرف إمــام زمانــه مــات  ت(مــن مــا :N قــول الرســول

  .)١(ميته جاهلية)

ــام  ــول اإلم ــوع ق ــذا الن ــات يف ه ــاين لاللتف ــع الث املوض

ــن ــة: Q احلس ــاد معاوي ــه إىل جه ــدعو في ــدوا يف  "ي فاحتش

ــ ــة وجنــوده فإن ــه  )٢("رـقــد حضــ هقتــال عــدوكم معاوي ومثل

فــال ختــالفوا  "يف رده عــىل معاويــة: Q املوضــع الثالــث قولــه

 .)٣("ردوا عيل رأيي غفر اهللا يل ولكمأمري، وال ت

ـــات يف اخلط ـــع االلتف ـــنيبفموض ـــ ت ـــر)  ر)ـ(حض و(غف

فعــل المــن صــيغة فعــل األمــر إىل  Q عــدل اإلمــام احلســن

 توكيـد عـىل أن هـذه األحـداث واقعـة المـن املايض ملـا فيـه 

 .باب فضائل عيل بن أيب طالب ١/١٩٩) صحيح البخاري: (١

 .٣٢/٤٠٥بحار األنوار: ) (٢

 .٢/١٦٩) اإلرشاد: (٣
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حمالة، لـو مل تكـن الظـروف السياسـية واالجتامعيـة والنفسـية 

لفصائل الشـعب العراقـي قـد أملتـه عليـه، فكـان اختيـارهم 

كشف عن نفوسهم التـي هـي بـني الطـائرة فزعـاً، واجلاحمـة ي

ــد ا ــة م ــاً واملبين ــي طمع ــتو األخالق ــدار املس ــم إىل نح هب

  . )١(احلضيض وذهاب كرامتهم وإدراكهم عىل حد سواء

 االلتفات من األمر إىل املضارع:  -٦

ــه  هــذا نــوع لطيــف مــن أنــواع االلتفــات ألنــه يــتجىل في

مجــال الــنظم وبالغــة البيــان، إذ كيــف يمكــن أن جيــري 

 اخلــرب، وقــد اعرتضــه األمــر، لكــن البالغيــني رجمــالكــالم 

 .٢/١٠٦) ظ: حياة اإلمام احلسن: (١
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ــنظم  ــد ال ــث يزي ــك بحي ــل ذل ــريج أو تأوي ــزهم خت ال يعج

 .)١(مجاالً وحسناً إىل مجاله وحسنه

ــام  ــول اإلم ــات ق ــن االلتف ــوع م ــذا الن ــن ه ــا ورد م ومم

ــن ــل: Q احلس ــاع الباط ــن اتب ــه م ــذر قوم ــذرك "حي  موأح

ــيطان  ــاف الش ــغاء هلت ــوا فاإلص ــني فتكون ــدو مب ــم ع ــه لك إن

ـنَ النَّـاسِ ﴿كأوليائه الذين قـال هلـم.: مَ مِ ـمُ الْيَـوْ بَ لَكُ ال غالـِ

قـالَ  بَيْـهِ وَ قِ ـىل عَ ـصَ عَ ئَتـانِ نَكَ ـامَّ تَـراءَتِ الْفِ لَ مْ فَ إِينِّ جارٌ لَكُ وَ

ي ـــرِ نَ  إِينِّ بَ وْ ـــرَ ـــا ال تَ مْ إِينِّ أَر م ـــنْكُ ـــون إىل )٢(﴾ءٌ مِ ، فتلق

ــاح وزراً  ــه، )٣("الرم ــات يف قول ــع االلتف ــوا،  Q موض (فتكون

ــع  ــون) إذ وض ــودتلق ــر، إذ املقص ــع األم ــارع موض  (ال املض

 .١٨١ن الكريم: آ) ظ: االلتفات يف القر(١

 .٤٨) األنفال: (٢

 .٣٤٩) أمايل املفيد: (٣
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تكونوا) لكنه عدل عنه ألنـه أبلـغ مـن رصيـح النهـي ملـا فيـه 

ــام  ــن إهي ــم ــواء فه ــارع إىل االلت ــي يس ــه وأن املنه ــرب عن  خم

ــن  ــرب ع ــه اخل ــىل وج ــاً ع ــالم أحيان ــدئ الك ــالعرب تبت (ف

الغائــب يف موضــع احلكايــات ملــا أخــربت عنــه ثــم تعــود إىل 

ــاب، ــه اخلط ــىل وج ــرب ع ــه  اخل ــىل وج ــاً ع ــدئ أحيان وتبت

اخلطاب ثم تعـود إىل االخبـار عـىل وجـه اخلـرب عـن الغائـب 

 .  )١(ملا يف احلكاية من املعنيني)

ــ ــذكر الزخمش ــو ـوي ــالم ه ــلوب يف الك ــذا األس ري أن ه

اخبار يف معنى النهـي مشـرياً إىل أنـه ابلـغ مـن رصيـح األمـر 

، فهو حيـذرهم غوايـة الشـيطان وأقـام احلـق علـيهم )٢(والنهي

 .١/٣٩٠/٣٩١) جامع البيان: (١

 .١/٢٩٢) الكشاف: (٢
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أوليـــاء لـــه  نبـــأهنم يف حـــال اتبـــاعهم للشـــيطان يكونـــو

 ورشكاء يف الباطل وطريق الغواية. 

يف  Q وممــا ورد مــن هــذا االلتفــات قــول اإلمــام احلســن

ــ ــاد ونص ــاس للجه ــز الن ــه حيف ــؤمننيـخطبت ــري امل  :Q رة أم

إخـوانكم،  إىلا أجيبـوا دعـوة أمـريكم، وسـريوأهيا النـاس: "

ــه ــر إلي ــن ينف ــر م ــذا األم ــيوجد إىل ه ــه س ــع  )١("فإن موض

ــة ــات يف اخلطب ــيوجد، ي االلتف ــام ن(س ــر اإلم ــت ت ــر) فأن ف

ــن ــاب  Q احلس ــيف اخلط ــق ق ــالً د طب ــط مفص ــد املخط ، وق

ابتغـى مــن وراء ذلـك اإلصــالح والصـالح واثقــاً، لـذا تــراه 

عــدل عــن صــيغة األمــر إىل صــيغة املضــارع، ألنــه أراد 

رهم يف معنـى األمــر، فعـدل عنــه إىل املضـارع ألن أبلــغ إخبـا

ــار  ــتالء واختب ــية اب ــية قض ــر يف أن القض ــح األم ــن رصي م

 .٤٩٩/ ٣، ظ: تاريخ األمم وامللوك: ٢/٧٧) الغدير: (١
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ــان  ــة، حلاواإلعوامتح ــد الفتن ــون عن ــام تك ــة إن ــادة ن ــم م س

ينفــر أهــل الكوفــة نفــر إليــه أولــو  االبــتالء والــبالء، فــإن مل

 لجـــآالنهـــى والبصـــرية فهـــو أمثـــل يف عاجـــل الـــدنيا و

 . )١(خراآل

ــن ــام احلس ــول اإلم ــه ق ــليامن:  Q ومثل ــاتقوا اهللا، "لس ف

هللا، وألزمـوا بيــوتكم، وكفـوا أيـديكم، حتــى وسـلموا األمـر 

ــرٌ  ــرتيح ب ــاجريس ــن ف ــرتاح م ــات ،)٢("، أو يس ــع االلتف  موض

ح، يســرتاح)، إذ أخــرج الكــالم خمــرج اخلــرب بصــيغة ي(يســرت

ــذي تضــمنه مــن حيــث  ــدل فعــل األمــر ال فعــل املضــارع ب

ــب  ــا طل ــد مل ــه تأكي ــات بأن ــدة االلتف ــار إىل فائ ــى، وأش املعن

ـــدو  ـــرتبص بالع ـــليم هللا وال ـــو والتس ـــن التق ـــنهم م م

 .٢/٧٧ن :  م.) (١

 .٥١) ظ: اإلمام احلسن رائد التخطيط الرسايل: (٢
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واإلشــعار بــأن املــأمور بــه ممــا جيــب أن يتلقــى باملســارعة إىل 

، Q متثلـوا ملـا أمـر بـه اإلمـام احلسـناقـوم به فكأن ال تياناإل

فكـان األمـر إخبـاراً متحققـاً وبـذلك يتضـح أن التعبـري عــن 

 املضارع لبيان أن اخلرب جاء لوجهني: األمر بلفظ 

ــه  األول: أن اســلوب االلتفــات جــاء يف هــذا الشــكل ألن

ــح  ــن رصي ــغ م ــه أبل ــرياً إىل أن ــي مش ــى النه ــن معن ــار ع أخب

 األمر والنهي. 

ألمــر لكــان ذلــك الــو ذكــره بلفــظ  Q أن اإلمــامالثــاين: 

صــود إال إذا أرسعــت بالقصــد يــوهم بــأن ال حيصــل املق

ار فلـم يكـن كافيـاً لبيـان املقصـود، لـذا ذكـر اإلمـام يواالخت

هذا التكليـف باالنتظـار بلفـظ اخلـرب فـزال بـذلك  Q احلسن

ــار  ــأن يســرتيح الب التــوهم وعــرف املقصــود مــن االنتظــار ب

جر، إذ وضـــع بـــني أيـــدهيم برناجمـــاً ويســـرتاح مـــن الفـــا



 ٧٣ ...................................... فعالاملبحث الثاين: االلتفات يف األ

مل يضـع هلـم اإلمـام  مستقبلياً يف ضوء العمـل والتوعيـة، فلـو

ــ هــذه اخلطــة Q احلســن لــيكن كــل رجــل مــنكم ف "ه: بقول

ــاً  سمــن أحــال حلســاً  ــة حي ــه مــا دام معاوي ــإن هيلــك  ،بيت ف

التـي  ،)١("ونحن وأنتم أحيـاء سـألنا اهللا العزيمـة عـىل رشـدنا

ــؤون  ــر الش ــث يف أم ــداول احلثي ــه للت ــاره ومؤيدي ــئ أنص هتي

ــل  ــب حلص ــرك املرتق ــتعداد للتح ــأمرهم باالس ــة، وي العام

الــوهم، فــأخربهم بــأهنم ســيجدون مــن معاويــة ووالتــه مــا 

ــى  ــرون حت ــل، فينتظ ــق والباط ــدود احل ــه ح ــاوزون ب يتج

 .)٢(باخلروج Q يأمرهم اإلمام

* * 

 .وما بعدها ١/٦٢) تاريخ األمم وامللوك: (١

 .٢/١٨٩) ظ: م.ن، ظ: الفتنة الكرب: طه حسني: (٢

                                                           



 

  



 

 االلتفات يف األعداد : املبحث الثالث

ـــاب  -١ ـــد إىل خط ـــاب الواح ـــن خط ـــات م االلتف
  االثنني:

امتــاز ورود هــذا النــوع مــن االلتفــات يف خطــب اإلمــام 

يف  Q منهـا قـول اإلمـام احلسـن ،عـىل نحـو قليـل Q احلسن

ــاهرة:  ــرتة الط ــة الع ــان منزل ــون  "بي ــزب اهللا املفلح ــن ح نح

وأهــل بيتــه الطــاهرون  ،املقربــون N وعــرتة رســول اهللا

 ،)١("Nالطيبــون، وأحــد الثقلــني اللــذين خلفهــام رســول اهللا

ــت ــل البي ــه وأه ــح أوال أن ــد وض ــم  K فق ــني، ث ــد الثقل أح

ــع  ــالة، فموض ــرتاكهام يف الرس ــاب الش ــنهام يف اخلط ــع بي مجي

(الثقلــني، خلفهــام) وقــد عــدل فيهــا إىل لفــظ  االلتفــات هــو

 .٢/٣٠٦) مروج الذهب: (١
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(أحـد)، ألنـه أراد بيـان الفائـدة مـن  املثنى عـن صـيغة املفـرد

دمها االلتفـــات يف أن الثقلـــني شـــامل هلـــام وتصـــديق أحـــ

أمـا  ،بـه واجبـاً  خـر واألخـذواألخذ بـه يسـتلزم تصـديق اآل

ــات و ــيءااللتف ــر  جم ــل ذك ــه قب ــرتة أوالً يف خطاب ــر الع ذك

ـــه هـــم  N ن الكـــريم، لكـــون الرســـولآالقـــر وأهـــل بيت

ــه  ــا رشع ــبحانه وم ــن اهللا س ــة ع ــالة املبلغ ــودون بالرس املقص

 لعباده، لذا مجع بينهام يف الضمري الدال عىل املثنى. 

اهلمـــم  يف اســـتنهاض Q ومثلـــه قـــول اإلمـــام احلســـن

ره فــيكم ـاهللا لــو مل ينصــ موأيــ "بيــه أمــري املــؤمنني: أرة ـلنصــ

أحـــد لرجـــوت أن يكـــون فـــيمن أقبـــل مـــن املهـــاجرين 

ــة  ــار كفاي ــام، )١("واألنص ــظ أن اإلم ــن  Q واملالح ــدل ع ع

املفــرد إىل املثنــى، لكنــه مل يعــرب عــن املثنــى بالصــيغة املعتــادة 

 .٢/٧٧) الغدير: (١
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ــه ــار أبي ــداد أنص ــى بتع ــن املثن ــرب ع ــام ع ــالل  Q وإن ــن خ م

(املهــاجرين واألنصــار) وهنــا تتضــح فائــدة بـــ  ذكرمهــا

ــــاز  ــــا يمت ــــذكري م ــــيص، لت ــــي التخص االلتفــــات وه

رة واتبـاع طريـق احلـق، وإهنـم ـيـزات النصـممالء مـن ؤبه هـ

رهتم ـالباطــل فهــذا معــروف عــنهم بنصــملقاتلــة مســتعدون 

 للرسول من قبل. 

مـن املفـرد  Q ومثلـه مـا يـرد مـن التفـات اإلمـام احلسـن

فرأيــت أن أســامل  "إىل املثنــى يف خضــم بيــان زيــف معاويــة: 

 .)١("ب بيني وبينه، وقد بايعتهرحلوأضع ا ،معاوية

 .٦٤-٤٤/٦٣) بحار األنوار: (١
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 االلتفات من خطاب إىل خطاب اجلمع:  -٢

ــام  ــب اإلم ــرياً يف خط ــات كث ــن االلتف ــوع م ــذا الن ــرد ه ي

 ،)١("كم وبقـــاءكم ومل أرد بـــذلك إال صــالح ": Q احلســن

ــام ــول اإلم ــات يف ق ــع االلتف ــث  Q موض ــالحكم) حي (ص

(أرد)  جــاء بلفــظ اجلمــع مــع أن الســياق كــان يف املفــرد

ــ ــع، ألن اإلم ــرد إىل اجلم ــن املف ــدل ع ــنوع ــو  Q ام احلس ه

ــاس عــ ــذي خياطــب الن ــع  نال ــم عــدل إىل اجلم اإلصــالح ث

ألن هذا اإلصـالح شـامل لـه وهلـم، واملالحـظ أنـه اسـتعمل 

ــم امل ــولواالس ــك) ب ص ــدل إىل (ذل ــه ع ــع أن ــرد م ــيغة املف ص

الت بلفــظ اجلمــع واملفــرد فــيهن و(إذ ســائر املوصــ ع،اجلمــ

حلته ابيـان سـبب مصـ Q قـد حـاول اإلمـام احلسـنفواحد) 

 .١٩٤-٢١/١٩٣) كشف القمة: (١
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ملعاويــة وهدفــه مــن ذلــك إصــالحهم واملحافظــة عــىل 

تســليم  نملــا ســتؤول إليــه األمــور وأ Q حيــاهتم لعلمــه

ــاً  ــه ال خوف ــة ل ــام اخلالف ــاق وإن ــة والنف ــك الفرق ــبب تل بس

نـذاك، وهـذا يبـني آوالشقاق الـذي يمـوج بـاملجتمع الكـويف 

ــام ــية اإلم ــه شخص ــا حتمل ــي م ــي  Q للمتلق ــية فف ــن قدس م

هلـــا اخلـــري  Q ينشـــد هـــومـــة الوقـــت الـــذي حاربتـــه األ

 والصالح. 

يف بيــان كــامل اهللا ســبحانه:  Q ومنهــا مــا ورد عــن اإلمــام

ــ" ــب بش ــىل قل ــر ع ــيس خيط ــغ ـفل ــه، وال يبل ــغ جربوت ر مبل

ــامء  ــه العل ــه، وال تبلغ ــه جالل ــاس كن ــا،الن ــل  بألباهب وال اه

يف  Q فقــد عــدل اإلمــام احلســن، )١("التفكــري بتــدبري أمورهــا

خطابــه بحــديث مكثــف عــن تنزيــه اهللا ســبحانه عــن املفــرد 

 .٤٣/٣٥١األنوار: ) بحار (١
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 ر بــاختالفهم مــن أنــاس بســطاء أوـإىل اجلمــع لبيــان أن البشــ

ــ ــغ كنه ــدهم ان يبل ــتطيع أح ــامء ال يس ــرين وعل ــن مفك  هم

ــائق ال ــوق احلق ــة ف ــو حقيق ــبحانه، فه ــامء، وال  س ــه العل تبلغ

ــه  ــدبري وال تدرك ــن الت ــع حس ــري م ــل التفك ــه أه ــل إلي يص

ـــار ـــري  األبص ـــف اخلب ـــو اللطي ـــه يشء، وه ـــيس كمثل فل

 .  )١(وكفى

ــن ــام احلس ــا اإلم ــني فيه ــر يب ــة أخ ــه:  Q ويف خطب نفس

مـن عرفنـي فقـد عرفنـي، ومـن مل يعرفنـي فأنـا  ،أهيا الناس"

احلسن بن عيل، وأنـا ابـن النبـي، أنـا ابـن الـويص، وأنـا ابـن 

ــذير، ــري الن ــن  البش ــا اب ــه، وأن ــداعي إىل اهللا بإذن ــن ال ــا اب وأن

كــان جربائيــل راج املنــري، وأنــا مــن أهــل البيــت الــذي ـالســ

الينا، ويصعد مـن عنـدنا، وأنـا مـن أهـل البيـت الـذين  لينز

 .٦٩) ظ: اإلمام احلسن: (١
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ــرياً  ــرهم تطه ــرجس وطه ــنهم ال ــب اهللا ع ــع ، )١("أذه موض

ــن ــام احلس ــة اإلم ــات يف خطب ــتكلم يف Q االلتف ــامئر امل  يف ض

(عـنهم، طهـرهم) كـام هـو مبـني يف  (عنـدنا، إلينـا) والغائـب

فهو مـن عـادة العـرب التحـدث عـن املفـرد بصـيغة  السياق،

اجلمــع للتعظــيم، فهــو أشــار وبإجيــاز إىل مالمــح الشخصــية 

ــائلية،  ــة والفض ــبية والديني ــقالنس ــايب  بمنط ــاج اإلجي االحتج

ــ ــاللته الش ــذكر س ــل ب ــرياً إىلـاملتمث ــة  ريفة، مش ــية الوالي قض

 ن الكريم. آاإلهلية التي نص عليها القر

ــات  ــاء االلتف ــيم فج ــي التعظ ــة ه ــه بالغي ــرياً إىل نكت مش

(ومجـــع  الطـــاهر، قـــال البيضـــاوي: هونســـب N للرســـول

 .)٢()N الضمري لتعظيم الرسول

 .٣٤) مقاتل الطالبيني: (١

 .٣/٢٢٥) أنوار التنزيل: (٢
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ـــاب  -٣ ـــني إىل خط ـــاب االثن ـــن خط ـــات م االلتف
  الواحد:

امتاز هذا النـوع مـن االلتفـات بالنـدرة يف خطـب اإلمـام 

ــان غــدر طلحــ Q احلســن ــه يف بي ــزبري:  ةمنهــا قول واهللا "وال

غــدر، فهــل  وأول مــن ،والــزبري ألول مــن بــايعنيإن طلحــة 

ـــواردة يف ، و)١("اســـتأثرت بـــامل امللحـــوظ أن االلتفـــات ال

يف املثنــى مل تــأت بــام هــو متعــارف  Q خطــب اإلمــام احلســن

عن املثنى من حيـث العالمـة أو مـن حيـث الداللـة بـل جـاء 

، ففــي التفاتــه مــن همــن حيــث التفريــق بيــنهام يف اكثــر خطبــ

 املثنــى يف أثنــاء حديثــه عــن طلحــه والــزبري إىل املفــرد بقولــه

ــري  ــام أم ــه اإلم ــة أبي ــذكري بمقال ــام الت ــه يف مق ــايعني) ألن (ب

وبيـان موقعـه القيـادي، فهـو يـدعو إىل الصـواب  Q املؤمنني

 .٣/٤٩٩) تاريخ األمم وامللوك: (١
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ويســعى إىل العمــل بحكــم الكتــاب، ويؤكــد يف املقابــل عــىل 

ــام  ــه فه ــعل الفتن ــة وأش ــث البيع ــن نك ــة م ــة  -حقيق طلح

 أول من بايع وأول من غدر.  -والزبري 

 االلتفات من خطاب االثنني إىل خطاب اجلمع:  -٤

ومورد هـذا النـوع مـن االلتفـات إلفـادة االختصـاص يف 

ــا ورد يف  ــا م ــل، منه ــو قلي ــع وه ــى إىل اجلم ــن املثن ــه م عدول

وقــد كــان مــن "ألهــل الكوفــة:  Q خطــاب اإلمــام احلســن

ــتهام  ــزبري بيع ــة وال ــض طلح ــد نق ــا ق ــة م ــروجهام بعائش وخ

بلغكـــم وتعلمـــون أن وهـــن النســـاء وضـــعف رأهيـــن إىل 

اهللا الرجــال قــوامني عــىل  الــتاليش، ومــن أجــل ذلــك جعــل

 .  )١("النساء

 .٣/٥١٢) تاريخ األمم وامللوك: (١
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ـــن ـــام احلس ـــول اإلم ـــات يف ق ـــع االلتف ـــو  Q موض ه

ــى ( ــن املثن ــدل م ــون..) وع ــم، تعلم ــبلغك ع، ألن إىل اجلم

والــزبري مهــا اللــذان غــدرا  ةيــة يف بيــان أن طلحــحكمــة التثن

واحــتكام إىل الباطــل  Q وقــادا احلــرب ضــد اإلمــام احلســن

ــن ــام احلس ــمهام اإلم ــذا خص ــت إىل  Q ل ــم التف ــة ث بالتثني

ـــل  ـــد الباط ـــال ض ـــأمورون بالقت ـــلمني م ـــع ألن املس اجلم

رة احلـق، وهنـا تتضـح النكتـة البالغيـة مـن االلتفـات ـونص

ــروجه ــزبري يف خ ــة وال ــوم طلح ــاركة الق ــي مش ــىل وه ام ع

إن مل يقـابلوا ذلـك بـالرفض، لـذا تـر اإلمـام  Q اإلمام عيل

(بلغكـم) ولـو شـاء اإلمـام  عدل إىل اجلمـع بقولـه Q احلسن

إال أن ذلـك مل يكـن ليحقـق  ،االستمرار بصـيغة املثنـى لفعـل

 الغرض من القصد. 
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 االلتفات من خطاب اجلمع إىل خطاب الواحد:  -٥

ـــام  ـــب اإلم ـــات يف خط ـــن االلتف ـــوع م ـــذا الن ـــرد ه ي

كثــرياً مبينــاً غايــات متنوعــة تتنــوع بحســب  Qاحلســن

منهــا مــا ورد ، )١(التفــردالســياق، منهــا التخصــيص وإظهــار 

مل جيتمــع فإنــه  "يف قتــال معاويــة:  Q يف قــول اإلمــام احلســن

قــوم قــط عــىل أمــر واحــد إال اشــتد أمــرهم، واســتحكمت 

موضــع االلتفــات ، )٢("قتــال معاويــة عقــدهتم فاحتشــدوا يف 

ويف عدولـه مـن صـيغة اجلمــع إىل  Q يف قـول اإلمـام احلسـن

ــرد ــيغة املف ــية أ ،ص ــان شخص ــاص، لبي ــذلك االختص راد ب

بلســامً اجلراحــات يــوم معاويــة املــاكرة، فجــاء هــذا اخلطــاب 

 .١٩٧شعر اجلواهري: يف ) ظ: االلتفات (١

 .٣٢/٤٠٥) بحار األنوار: (٢
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املغفلـني، وتثبيتـاً للـواعني يف مـن اجلمل ملن شـكك يف ذلـك 

ــن ا ــاء قــد اغتصــب اخلالفــة مــن إدراك احلقــائق وأن اب لطلق

 باملكر والقتل والفتنة.  Q أهل البيت

ــن ــام احلس ــول اإلم ــه ق ــارئ  Q ومثل ــدرة الب ــان ق يف بي

ـــبحانه: ـــه "س ـــه جالل ـــاس كن ـــغ الن ـــح  ،وال يبل وال يفص

الواصفون مـنهم كنـه عظمتـه، وال تبلغـه العلـامء بألباهبـا وال 

 فموضــع االلتفــات يف، )١("أهــل التفكــري بتــدبري أمورهــا

ــدة  الضــمري ــاً فائ ــارئ ســبحانه، مبين ــىل الب ــد ع (اهلــاء) العائ

االلتفــات مــن صــيغة اجلمــع إىل صــيغة املفــرد إلظهــار تفــرد 

ــه  ــبحانه، وإحاطت ــه س ــها ل ــامل اختصاص ــة وك ــدرة االهلي الق

ــل يشء  ــدود، وبك ــقة، ال دون ح ــل يشء دون مش ــه لك تناول

 .٤٣/٣٥١) بحار األنوار: (١
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عظمتـــه العقـــول، ويعجـــز عـــن وصـــف قدرتـــه  دركتـــ

 الواصفون. 

ــا ــام ومنه ــاب اإلم ــزبري: Q خط ــن ال ــب أب  يف رد أكاذي

ر املهــاجرين واألنصــار وغــريهم مــن ـا معشــيــوأنــتم "

ــمه  ــان اس ــا ك ــثامن، وم ــزبري يف ع ــول ال ــتم بق ــلمني علم املس

ــز  ــذاك راك ــة يوم ــه وأن طلح ــى علي ــان يتجن ــا ك ــده، وم عن

فـأتى هلـم أن يرمـوا ايب بقتلـه  ،رايته عىل بيت ماله وهـو حـي

فميعـاد فـام  ،رةـ لـيعلمن أهـل البصـوينطقون بذمـه.... واهللا

ــ ــاكمهم إىل اهللا، فيقض ــوم نح ــنهم ي ــا وبي ــاحلق، ـبينن ي اهللا ب

املفــرد إىل فقــد عــدل مــن اجلمــع ، )١("وهــو خــري الفاصــلني

ــأن  ــه ب ــد التفات ــدة االختصــاص، فقــد خصــص عن لبيــان فائ

(طلحــة والــزبري وعائشــة)، ولــيس أنصــار  رأس الفتنــة هــم

 .٣٤٩املفيد:  ) أمايل(١
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ن الـزبري، ورد عليـه أكاذيبـه يف عثامن ففنـد بـذلك مـزاعم ابـ

(املثلــث) ولــيس  أن مــن أشــعل نــار الفتنــة عــىل عــثامن هــم

 ضلع يف ذلك.  Q لإلمام أمري املؤمنني

قـد نفـذ غايتـه بحكمـة  Q وهنا يتضح أن اإلمـام احلسـن

ــة، فقــد أتــى مستنصــددون  ــة دون فتن راً ـمــاء، وعاجلــه بروي

ــاً،  ــن باغي ــلحاً ومل يك ــاً ومص ــاء واعي ــاتالً، وج ــأت مق ومل ي

ام مهـا بـوثم ذلك مـن خـالل إبانـة غايـة طلحـة ونيـة الـزبري 

 .)١(أهل له دون تزيد أو إضافة

 االلتفات من خطاب اجلمع إىل خطاب املثنى:  -٦

مل يـــرد هـــذا النـــوع مـــن االلتفـــات يف خطـــب اإلمـــام 

ـــن ـــن ا Qاحلس ـــوع م ـــذا الن ـــرياً، وهل ـــدة كث ـــات فائ اللتف

 .٨٨) ظ: اإلمام احلسن: (١
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ــا  ــرب، ومنه ــنن الع ــىل س ــري ع ــدة اجل ــيص أو فائ التخص

ــه ــيم: Qقول ــألة التحك ــد أك "يف مس ــاس ق ــا الن ــرتم يف أهي ث

ا لــيحكام بالكتــاب عــىل اهلــو، هــذين الــرجلني، وإنــام بعثــ

ــم  ــذا مل يس ــان هك ــن ك ــاب، وم ــىل الكت ــاهلو ع ــام ب فحك

(هــذين الــرجلني) عــدل فيهــا  موضــع االلتفــات، )١("حكــامً 

ــام ــع Q اإلم ــيغة اجلم ــن ص ــر م ــى، ت(أكث ــيغة املثن م) إىل ص

هام يف ئيف إظهــار ضــاللة احلكمــني وافــرتا إفــادة للتخصــيص

رب، فوضـعا مـا رفـع آاهلـو وابتغـاء الفتنـة طلبـاً للمـاتباع 

ا اخلــالف بــني األمــة ورفعــا مــا وضــع اهللا، فأوقعــ ،اهللا تعــاىل

يف بيــان مــا  Q ووقعــت الفتنــة، فــانرب اإلمــام احلســن

زوراً وخـداعاً ومواربـة، مبينـاً احلقـائق توصل إليـه احلكـامن 

يف عـىل نقـاط الضـعف  ههـذا فقـد وقـف يف خطابـ هبيف خطا

 .١/١٤٤) اإلمامة والسياسة: (١
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ــداع كلــه، وأدرك مجلــة مــن األخطــاء آيف ت يهــذا الكيــان املت

 يف قضية التحكيم منها: 

أن احلــاكم جيــب أن حيكــم بــاحلق، فــأن خالفــه فباطــل  -

 ما حكم به. 

ــيح  - ــواه يف ترش ــع ه ــد اتب ــعري ق ــى األش ــا موس أن أب

عبد اهللا بن عمـر، فهـو مل جيعلـه أبـوه يف رجـال الشـور وال 

  .ه أهالً لذلكآر

ــتأ - ــى مل يس ــا موس ــياً أن أب ــه راض ــر يف نفس ــن عم مر اب

 بذلك أو رافضاً. 

ــه أهــل احلــل والعقــد - ــه مل جيتمــع علي . وهبــذا تعــد )١(أن

 م باطلة. يكقضية التح

 .٦٧) ظ: اإلمام احلسن: (١
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وكنــتم يف  ": يف النــاس Q طــاب اإلمــام احلســنومثلــه خ

مسـريكم إىل صـفني وديـنكم أمـام دنيـاكم، وأصـبحتم اليــوم 

ودنيــاكم أمــام ديــنكم، أال وقــد أصــبحتم بــني قتيلــني: قتيــل 

وأمـا  بصفني تبكون عليـه، وقتيـل بـالنهروان تطلبـون بثـأره،

موضـع االلتفـات يف خطبـة اإلمـام ، )١("الباقي فخـاذل وثـائر

ــن ــل  Q احلس ــت يف ظ ــي حتكم ــة الت ــان الفرق ــني) لبي (قتيل

القبيلــة الواحــدة وتأكيــد حالــة املجتمــع الكــويف الــذي عــاد 

ـــا  ـــة األوىل يف نخوهت ـــد اجلاهلي ـــا، وإىل عه ـــا ومحيته أنفته

ويصور ذلـك مـن خـالل هـذا االلتفـات بـام ال يقبـل الشـك 

ــوعي يف  ــاب ال ــان، وغي ــىل األذه ــبيل ع ــرف الق ــيطرة الع س

راوة ـراع العشـائري بضــوتنمـر الصـ الديني مجلـة وتفصـيالً 

رة ـمــا بــني جمتمــع أهــل البصــهائجــة، فــاملجتمع اإلســالمي 

 .٣٦) املجتبى: (١
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 ــو ــثامين اهل ــرب األالع ــاق إىل احل ــذي يس ــة وال ــوي النزع م

دون عقيدة، وبني جمتمـع أهـل الكوفـة ذلـك املـزيج الغريـب 

ــرج  ــازيني، ليخ ــدع واالنته ــب والب ــل الري ــن أه ــون م املتك

ــن ــام احلس ــة أك Q اإلم ــوال بنتيج ــذه األح ــم ه ــدة يف خض ي

 يــأمن جانبــه، وإىل املضــطربة واملجتمــع املتنــاقض والــذي ال

الصــلح مــع معاويــة وهــو عزيــز مــتمكن خــري مــن أن يقتلــه 

 .)١(وهو أسري ذليل

ــن ــام احلس ــاب اإلم ــه خط ــل  Q ومثل ــة أه ــان منزل يف بي

ــت ــوله  " :K البي ــرتة رس ــالبون، وع ــزب اهللا الغ ــن ح نح

ــاهرون، ــون الط ــه الطيب ــل بيت ــون وأه ــني  األقرب ــد الثقل وأح

اجلمـع مـن عـدل  Q فإنـه، )٢("Nاللذين خلفهـام رسـول اهللا 

 .١٠٤) ظ: اإلمام احلسن: (١

 .١٢٢-١٢١) أمايل الطويس: (٢
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ــذه  ــان ه ــة يف بي ــى للمبالغ ــمهم اهللا إىل املثن ــي خص ــة الت املنزل

 ن الكريم. آسبحانه هبا دون غريهم فهم عدل القر

* * 

                
  



 

  



 

 اخلامتة

ــى ــع املجتب ــيقة م ــة الش ــذه الرحل ــد ه ــي يف  Q وبع يمكنن

ــة هــذا البحــث أن أ ــي توصــلت خلــهناي ــائج الت ص أهــم النت

 إليها: 

ــى االلتفــات  - ــاجم عــىل أن معن ــاق أصــحاب املع اتف

 ألخر. ارف من وجهة إىل ـاللغوي هو التحول أو الص

تعـــدد املصـــطلحات التـــي وردت عـــن أســـلوب  -

رف ـااللتفــــات كــــالتلوين اخلطــــايب والعــــدول والصــــ

ــتدراك، ــرتاض واالس ــات  واالع ــدول التف ــل ع ــد ك ــذا يع ل

 وليس العكس. 
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قــد وظــف أســلوب االلتفــات يف  Q أن اإلمــام احلســن -

خطبــه بشــكل واضــح وموجــه شــكالً ومضــموناً بــام خيــدم 

 مجالية التعبري. 

ــررة  - ــاهبة أو متك ــون متش ــد تك ــات ق ــع االلتف أن دواف

ذ إنـه قـد يـؤدي االلتفـات مـن الـتكلم إبني أقسامه املختلفة، 

ــتكلم إىل إىل اخلطــاب  ــدة التــي يؤدهيــا االلتفــات مــن ال الفائ

ر الــدوافع بضــابط معــني بــل ـالغيبــة، وهبــذا ال يمكــن حصــ

تكــون حســب الســياق املقصــود يف الــنص، وهكــذا نجــد يف 

ــث أن  ــمني أو البح ــد قس ــدافع الواح ــرتكت يف ال ــر اش أكث

ــمون  ــاختالف املض ــثالً ب ــة م ــاص أو املبالغ ــدافع االختص ك

 الذي تؤديه اخلطبة. 

ــياغة  - ــن الص ــاً م ــاً بارع ــات رضب ــلوب االلتف ــد أس يع

ــاتج  ــه الن ــن التموي ــدر م ــىل ق ــوي ع ــينط ــن كس ــياق ـع ر س
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، وذلـك التحـول مـن جهـة إىل أخـر، يالتوقع لـد املتلقـ

وتتخذ هذه احلقائق أشـكاالً هلـا معـان خمتلفـة حيـددها سـياق 

 اخلطبة. 

ــواع  ــر األن ــان أكث ــال ك ــامئر واألفع ــات يف الض أن االلتف

، وانعـدام االلتفـات مـن Q يف خطـب اإلمـام احلسـنوقوعاً 

 االثنني إىل الواحد.

* * 

                      
  



 

  



 

 املصادر واملراجع 

 .ن الكريمآالقر -

جــالل الــدين عبــد الــرمحن ن: آاإلتقــان يف علــوم القــر -

هـــ)، تــح: حممــد أبــو ٩١١(ت  بــن أيب بكــر الســيوطي

ـــراهيم ، مطبعـــة املشـــهد احلســـيني، القـــاهرة،  الفضـــل إب

١٩٦٧ . 

أبـو عبـد اهللا  :اإلرشاد يف معرفـة حجـج اهللا عـىل العبـاد -

ــربي ال ــنعامن العك ــن ال ــد ب ــن حمم ــد ب ــيخ حمم ــدادي الش بغ

لتحقيـق  K هــ)، تـح: مؤسسـة أهـل البيـت٤١٣(ت املفيد

ـــد، ـــرتاث/ دار املفي ـــريوت ٢ط ال ـــان،  -، ب  -م ١٩٩٩لبن

 هـ. ١٤١٤
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ــاين. - ــة املع ــاحة البالغ ــة. الفص ــاليب بالغي ــد  أس د. أمح

 م. ١٩٨٠/ ١الكويت ط  -مطلوب. وكالة املطبوعات 

ـــلوب االلت - ـــواهريأس ـــعر اجل ـــات يف ش -١٩٢٠( ف

ــا ):١٩٦١ ــد ك ــيامء حمم ــتري، ش ــالة ماجس ــدي، رس ظم الزبي

 م. ٢٠٠٥الرتبية/جامعة بابل،  كلية

ــد  - ــراقيني: حمم ــرواد الع ــعر ال ــات يف ش ــلوب االلتف أس

عبـــاس احلســـيني، رســـالة ماجســـتري، كليـــة جاســـم 

 م. ٢٠٠٤جامعة بابل، الرتبية/

 ن. أبــو بكــر حممــد بــن الطيــب البــاقالينآالقــر زإعجــا -

 –هــــ) حتقيـــق: الســـيد أمحـــد صـــقر. دار املعـــارف ٤٠٣(

 م. ٣/١٩٥٤ط -رـمص

اإلمـــام احلســـن املجتبـــى: املجمـــع  ،أعـــالم اهلدايـــة -

  .هـ١٤٢٢، ليىل، قم ١العاملي ألهل البيت، ط
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 أعيـــان الشـــيعة: حمســـن األمـــني احلســـيني العـــاميل -

ــ١٣٧١(ت ــريوت، ـه ــاف، ب ــة اإلنص ـــ ١٣٦٧) مطبع -ه

 م. ١٩٤٨

ــ - ــن ـاألقص ــدين ب ــن ال ــان. زي ــم البي ــب يف عل ى القري

ــوخي ــرو التن ــة ٧٤٩( عم ـــ) مطبع ــه / ١ر.طـالسعادة/مص

 هـ. ١٣٣٧

ــر - ــات يف الق ــوان آااللتف ــني عل ــدام حس ــريم: ص ن الك

 داب. امعة بغداد/كلية اآلالدليمي، أطروحة دكتوراه، ج

 أبـــو جعفـــر حممـــد بـــن احلســـن الطـــويس :األمـــايل –

ــة ٤٦٠(ت ــالمية، مؤسس ــات اإلس ــم الدراس ــح: قس ـــ)، ت ه

  .١٤١٤، ١قم، ط  -ر، دار الثقافة ـالبعثة للطباعة والنش

  .األمايل: الشيخ املفيد -
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ـــايل اإل - ـــيط الرس ـــد التخط ـــن رائ ـــام احلس ـــة (م رؤي

ــيل ــني ع ــد حس ــرتاتيجية):د. حمم ــه اإلس ــارصة يف قيادت  مع

ـــبالغ للطباعـــة والنشـــغريالصـــ ـــان ـ، مؤسســـة ال  -ر، لبن

  .م٢٠١٢، ١بريوت، ط 

اإلمامــة والسياســة: أبــو حممــد عبــد اهللا بــن مســلم بــن  -

 هـ. ١٣٢٥، القاهرة، ٢هـ)، ط٢٧٦(ت دينوريقتيبة ال

 أنســــاب األرشاف: امحــــد بــــن حييــــى الــــبالذري -

ــ٢٧٩(ت ــارف بمص ــد اهللا، دار املع ــد محي ــح: حمم ـــ)، ت ر، ـه

 م. ١٩٥٩

أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل، نــارص الــدين أبــو  -

هـــــ).دار اجليــــل/ ٥٨٦( ســــعيد عبــــد اهللا البيضــــاوي

 هـ. ١٣٢٩



 ١٠٣ ...................................................... املصادر واملراجع

هـــ)، ١١١١(ت  يـبحــار األنــوار: حممــد بــاقر املجلســ -

 هـ. ١٣٨٩املطبعة اإلسالمية، طهران، 

البحر املحيط. أبـو عبـد اهللا حممـد بـن يوسـف بـن عـيل  -

ي. مطبعــة الســعادة/ ـبــن يوســف بــن حيــان األندلســ

 هـ. ١٣٢٨ر/ ـمص

ـــز - ـــن املعت ـــد اهللا ب ـــديع. عب ـــق٢٩٦( الب ــــ). حتقي  :ه

ة املثنـــى/ بغـــداد/ فســـكي مطبعـــأغنـــاطيوس كراتشو

  .م١٩٦٧

ــر - ــديع الق ــي(آب ــبع املرص ــن أيب اإلص ـــ) ٦٥٤ن. اب ه

 م. ١/١٩٥٧د. حفني حممد رشف. القاهرة. ط حتقيق:

ــن  - ــحاق ب ــني إس ــو احلس ــان. اب ــوه البي ــان يف وج الربه

ــن وهــب الكاتــب ــراهيم ب ــدكتور: ٣٧٢( إب ــق: ال هـــ). حتقي

 م. ١٩٦٧أمحد مطلوب والدكتورة خدجية احلديثي. 
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ــار - ــر ت ــن جري ــد ب ــر حمم ــو جعف ــوك: أب ــم واملل يخ األم

هــ)، تـح: حممـد أبـو الفضـل إبـراهيم، دار ٣١٠(ت الطربي

  .م١٩٧٠ر، القاهرة ـاملعارف بمص

ن. أبـو البقـاء حمـب الـدين عبـد آالقـرالتبيان يف إعراب  -

اهللا بــن أيب عبــد اهللا احلســني بــن ايب البقــاء عبــد اهللا بــن 

عــيل حممــد البجــاوي. هـــ) حتقيــق: ٦١٦احلســني العكــربي (

 إحياء الكتب العربية، بريوت. 

ــال  - ــو الفــرج مج ــب. أب ــذكرة األريــب يف تفســري الغري ت

 هـ). ٥٩٧( الدين بن عيل بن حممد بن جعفر اجلوزي

ــ - ــري اجلالل ــديثتفس ــيوطي. دار احل ــاهرة -ني. للس  الق

 . ١ط
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ن. حممــد بــن جريــر آي القــرآجــامع البيــان عــن تأويــل  -

هـــ)، دار ٣١٠(ت الطــربي أبــو جعفــربــن يزيــد بــن خالــد 

 هـ. ١٤٠٥بريوت،  - رـالفك

ـــالم  - ـــن الك ـــوم م ـــناعة املنظ ـــري يف ص ـــامع الكب اجل

ــري. ــن األث ــدين ب ــياء ال ــور. ض ــطفى  واملنث ــق: د. مص حتقي

ــل ســعيد. مطبعــة املجمــع العلمــي العراقــي  جــواد و د. مجي

 م. ١٩٥٦

ن. حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر آاجلــامع ألحكــام القــر -

هــ) حتقيـق: أمحـد عبـد ٦٧١( ج القرطبـي أبـو عبـد اهللابن فر

 هـ. ٢/١٣٧٢ط، القاهرة –الربدوين. دار الشعب العليم 

ـــــيني - ـــــرب احلس ـــــد اهللا ش ـــــون. عب ـــــالء العي  ج

هــــ)، املطبعـــة احليدريـــة، النجـــف األرشف، ١٢٤٢(ت

 . هـ١٣٧٣
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ــ - ــل والنص ـــاجلم ــرب البص ــد ـرة يف ح ــيخ حمم رة: الش

ــد ــربي املفي ــنعامن العك ــن ال ــورات ٤١٢(ت ب ــن منش ـــ) م ه

  .إيران –، قم ٢ط ،مكتبة الداوري

عــىل ألفيــة ابــن حاشــية الصــبان عــىل رشح األشــموين  -

ــبان ــيل الص ــن ع ــد ب ــك. حمم ــة دار ١٢٠٦( مال ـــ). مطبع ه

 القاهرة.  -إحياء الكتب العربية 

ــي( - ــن جن ــثامن ب ــتح ع ــو الف ــائص. اب ـــ). ٣٩٢اخلص ه

  .وتبري –حتقيق: حممد عيل النجار. عامل الكتب 

لعظــيم والســبع املثــاين. ن اآروح املعــاين يف تفســري القــر -

هــــ). دار إحيـــاء ١٢٧٠( لـــويس أبـــو الفضـــلحممـــود اآل

 بريوت.  -الرتاث العريب 
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صحيح البخاري. حممـد بـن إسـامعيل بـن إبـراهيم بـن  -

ـــاري ـــي البخ ـــد اهللا اجلعف ـــو عب ـــه. أب ـــن بردزب ـــرية ب  املغ

 هـ. ١٣١٥القاهرة/  -هـ). املطبعة العامرة ٢٥٦(

ـــاب الصـــن - ـــح: كت ـــو هـــالل العســـكري، ت اعتني، أب

ـــريوت، طد. ـــة، ب ـــب العلمي ـــة، دار الكت ـــد قميح ، ٢مفي

١٩٨٩ . 

ـــائق  - ـــوم حق الطـــراز املتضـــمن ألرسار البالغـــة وعل

ــوي ــزة العل ــن مح ــى ب ــاز. حيي ــاهرة/ ٧٤٩( اإلعج ـــ). الق ه

 . م١٩١٤

داب: عبــد احلســني لغــدير يف الكتــاب والســنة واآلا -

ــيأ ــي النجف ــد األمين ـــ)،١٣٩٠(ت مح ــاب  ،٣ط ه دار  الكت

 م. ١٩٦٧، بريوت، العريب
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- طـــه حســـني، دار  : د.عـــيل وبنـــوه، الفتنـــة الكـــرب

 م. ١٩٦٦املعارف، القاهرة 

 فـــن االلتفـــات يف البالغـــة العربيـــة. قاســـم فتحـــي -

ــــة اآل داب/ جامعــــة ســــلامن. رســــالة ماجســــتري/ كلي

 م. ١٩٨٨املوصل/ 

ــيد  - ــل رش ــني. جلي ــث البالغي ــات يف مباح ــن االلتف ف

رية العــدد ـداب املستنصــآفــالح. بحــث منشــور يف جملــة 

 م. ١٩٨٤التاسع 

ــــادي - ــــيط. الفريوزب ــــاموس املح ـــــ). ٨١٧( الق ه

 . م١٩٨٣بريوت/

ـــب  - ـــن وه ـــان. الب ـــوه البي ـــان يف وج ـــاب الربه كت

الكاتــب. هنــاء عبــد الســتار جليــل رســالة ماجســتري/ كليــة  

 م. ١٩٩٨ابن رشد/ جامعة بغداد/ الرتبية 



 ١٠٩ ...................................................... املصادر واملراجع

ـــابك - ـــعر  ت ـــناعتني الش ـــالل الص ـــو ه ـــة. أب والكتاب

ي وحممــد وهــ). حتقيـق: حممـد عـيل البجـا٣٩٥( العسـكري

بـريوت/  - اأبو الفضـل إبـراهيم. منشـورات املكتبـة. صـيد

 م. ١٩٨٦

ــل يف  - ــون األقاوي ــل وعي ــائق التنزي ــن حق ــاف ع الكش

 م. ١٩٥٣/ ٢ط ،القاهرة –ري ـوجوه التأويل. للزخمش

مــة يف معرفــة األئمــة: أبــو احلســن عــيل بــن غكشــف ال -

ـــيل ـــرج اإلرب ـــن أيب الف ـــى ب ـــة ٦٩٣(ت عيس ــــ)، مطبع ه

 هـ. ١٣٨٥النجف، النجف األرشف، 

ـــور - ـــن منظ ـــرم ب ـــن مك ـــد ب ـــرب. حمم ـــان الع  لس

 . ١بريوت ط -هـ). دار صادر ٧١١(

ــتح  - ــو الف ــاعر. أب ــب والش ــائر يف أدب الكات ــل الس املث

ضياء الدين نرص اهللا بن حممـد بـن حممـد بـن األثـري بـن عبـد 
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هــ). حتقيـق: حممـد حميـي الـدين عبـد ٦٣٧( الكريم املوصيل

 م. ١٩٩٥بريوت/  -رية ـاحلميد. املكتبة العص

جتبى: أبـو بكـر حممـد بـن احلسـن األزدي القحطـاين امل -

هــــ)، مؤسســة اخلـــانجي ٣٢١(ت ريــداملعــروف بـــابن د

 م. ١٩٦١ر، القاهرة، ـمص

بـن  يلذهب ومعـارف اجلـوهر: أبـو احلسـن عـمروج ال -

هــــ)، تــح: يوســـف أســـعد ٣٤٦(ت احلســني املســـعودي

 م. ١٩٦٥ر، بريوت، ـداغر، دار األندلس للطباعة والنش

ـــدين  - ـــالل ال ـــا. ج ـــة وأنواعه ـــوم اللغ ـــر يف عل املزه

نصــور. دار الكتــب العلميــة الســيوطي. حتقيــق: فــؤاد عــيل م

 م. ١٩٩٨/ ١بريوت ط -

ــامرائي.  - ــالح الس ــل ص ــدكتور: فاض ــو . ال ــاين النح مع

 . ١٩٨٩املوصل/ 
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ــو  - ــوي أب ــد اهللا احلم ــن عب ــاقوت ب ــدان. ي ــم البل معج

 بريوت.  -رـهـ). دار الفك٦٢٦( عبد اهللا

معجـــم املصـــطلحات البالغيـــة وتطورهـــا. د. أمحـــد  -

بغـــداد /  -مطلـــوب مطبعـــة املجمـــع العلمـــي العراقـــي 

١٩٨٦ . 

مقاتــل الطــالبيني. أبــو الفــرج اإلصــبهاين، املطبعــة  -

 م. ١٩٥٦احليدرية، النجف األرشف، 

ــب  - ــآمناق ــيل الس ــن ع ــد ب ــو حمم ــب: أب روي ـل أيب طال

م دار هــــ)، املطبعـــة العلميـــة، قـــ٥٨٨( شـــوباابـــن شهر

  .األضواء، بريوت

اإلمـام احلسـن بـن عـيل:  ،موسوعة سـرية أهـل البيـت -

ــريش، ط ــاقر الق ــح: مهــدي ب ــاقر رشيــف القــريش، ت دار  ١ب

 م. ٢٠٠٩املعروف، نكارش 
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ــر - ــن جعف ــة ب ــعر. قدام ــد الش ــق: ٣٣٧( نق ـــ). حتقي ه

ى/ ر. ومكتبـة املثنــمصـ –كـامل مصـطفى. مكتبـة اخلـانجي 

 م. ١٩٦٣/ بغداد

جيـاز يف درايـة األعجـاز، فخـر الـدين الـرازي، هناية اال -

الفكــر تــح: إبــراهيم الســامرائي وحممــد بركــات محــدي، دار 

 . ١٩٨٥ط، د  ،ر، عامنـللنش

مهـــع اهلوامـــع رشح مجـــع اجلوامـــع. جـــالل الـــدين  -

 السيوطي. بريوت. 

* * * 
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