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 املقدمة
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ه وصرحهه  الحمد هلل  ، والصالة والسالم علي خيرر خلرا اهلل ، دريدمح دحمرد  ، وعلري  لر      

 وبعد        -صلي اهلل عليه ودلم  -،وارض  اللهم  عن دحدتنح  ل بيت ردول اهلل  

 

فحن تراثنح اإلدالدي أدحمة في أعنحقنح ، يلزم االهتمحم به ، والرجوع إليه ، واإلفحدة دنره  

ودح كحن لخلفحئه الراشدين   -صلي اهلل عليه ودلم  -خحصة كتحب اهلل ، ودنة مهيه دحمد 

بعيهم بإحسحن إلي يوم الدين دن خطب ، وأقوال تنطا بحلحكمة ، وتمر  حيحتنرح فري    وتح

 كل دنححيهح  ، 

وإذا كنح قد قرامح كثيرا عن الحسن الهصري فمح زلنح في ححجرة لمعرفرة شخصريته عرن      

قرب ، وذلك يتأتى دن خالل درادة كالده : فحلعالقرة وثيةرة برين اإلمسرحن وبرين مطةره:       

حههح ، وجزء دن شخصيته ، فهي تنهيء عن ثةحفة صححههح ودكنون فحلكلمة عنوان صح

مفسه : فدارس الهالغة دائمح وأبدا دولع بحألدحليب الرائةة ، والعهحرات الةوية، واأللفحظ 

المعهرة ، والمشحعر الفيحضة ، واألححدي  الراقية ، فإذا وجد ضحلته هحم بهح ،ودردهح 

 صححههح   .  دححوال ادتنطحقهح عله يصل إلي شخصية

والحسن الهصري دن كهحر التحبعين وإدحدهم ، ولره برحع يويرل فري شرتى العلروم ،  وقرد        

بححفظررة قويررة ، وعةررل راجرر  ، وذو  خررحلس ، وفطرررة درروية ،       -تعررحلي  -حهررحا اهلل 

ودنطا قوى ، ويهع دليم  ، وحكمة بحلغة  ، ودوههرة فر ة جعلرت لكالدره در اقح خحصرح        

حفزمي للهحث عن االدتعحرة في أقوال اإلدحم الحسرن الهصرري   ،ويهعح فريدا، وه ا دح 

، فجمعررت أكثررر دررن أربعررين دوينررح دررن دررواين االدررتعحرة  ، دعتمرردا علررى المراجررع ،   

 ألبررىاالعتصررحم ، و ححدررد الغزالرري  ألبررى كإحيررحء علرروم الرردين والمصرحدر المختلفررة  :   

الحيروان  و الهيحن والتهيين، و حمد بن دحمد المهديألالهحر المديد ، و إدحح  الشحيهي 

جمهرررة خطررب العرررب   ، و تفسررير حةرري  ، و بررن جريررر الالطهررري  تررحري ، ولجررحح  ل

العةرد   ،و  لهيهةيلشعب اإليمحن  ، و  آلبى معيم  حلية األوليحء ، و حمد زكي صفوت أل
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مهحيرة األرب فري فنرون    ، و الكحدل فري اللغرة واألدب المهررد     ، و بن عهد ربه الالفريد، 

  ، والزهد البن حنهل وغيرهح ،، لنويريلاألدب 

 ثم قمت بتحليلهح تحليال بالغيح دححوال الوقوف علي جحمب دن در بالغتهح  ،    

وقد قسمت دوضوعي ه ا إلي ثالثة فصول : يسهةهح تمهيد تنحولت فيه التعريف  

 بحلحسن الهصري   ، ومه ة عن االدتعحرة وقيمتهح الهالغية ،

 األول  : بالغة االدتعحرة في دةحم : النص  واإلرشحد  ،وجعلت الفصل 

 والفصل الثحمي : بالغة االدتعحرة في دةحم  : الحكمة ،

 والفصل الثحلث : بالغة االدتعحرة في دةحم : التح ير دن الدميح ،

 ثم خحتمة  وثهت للمراجع  ،،، 

 

ث المتواضع راجيح وبعد فحلشكر دوصول لكل دن قدم لي  المسحعدة في إمجحز ه ا الهح

دن اهلل أن يحةا الهدف المنشود دنه ، وحسهي أمني  ححولت  ، واجتهدت ، والكمحل هلل 

 وحدا  ،،

 واهلل ادأل أن يجعل ه ا العمل خحلصح لوجهه الكريم ، إمه ولي ذلك والةحدر عليه  ،،

 ربنح ال تؤاخ مح  إن مسينح أو أخطحمح  ، والحمد هلل أوال و خرا ،،

 

 

 الشريفد حسن 
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 التمهـيـــــــــــــــــــــــــد

 ويشمل التعريف بحلحسن الهصري ، ومه ة عن االدتعحرة ودكحمتهح

الحسن البصري أوال : التعريف ب 
(:1)

   
درن درحدات    ،الحسن بن أبري الحسرن الهصرري يكنرى أبرح درعيد        هو :   الحسن الهصري

وخير أهل زدحمره حليرف الخروف    ، هر األدة وح، ، إدحم أهل الهصرة  التحبعين وكهرائهم

عرديم النروم والودرن  ، أحرد العلمرحء الفةهرحء الفصرححء        ،  أليف الهم والشرجن   ، والحزن

 الشجعحن النسحك. 

، حجرة، دأدومرح، عحبردا، محدركح،      ، رفيعرح، فةيهرح، ثةرة    ، عحلمح جحدعح - رحمه اهلل  -كحن 

 عن دابته فحدث بأمفه دح حدث.كثير العلم، فصيحح، جميال، وديمح ، حتى دةط 

وكحمرت أدره    ، وكحن أبوا دن دهي ديسحن، وهو صرةع برحلعرا .دولى لرهعأل األمصرحر     

كحمررت أم دررلمة تهعررث أم الحسررن ف  -َصررل ى الل ررهل َعَليوررهل َوَدررل َم - تخرردم أم دررلمة زون النهرري

ثرديهح     - رضري اهلل عنهرح   -فيهكي وهرو يفرل  فتعطيره أم درلمة     ،فربمح غحبت في ححجة 

أن تلرك الحكمرة والفصرححة     ون تعلله به إلى أن تجيء أده، فدر عليه ثديهح فشربه، فيرر 

 دن بركة ذلك. 

عمر تخرجه إلى الصححبة فيدعون له، ودعح له  أم دلمهوكحمت  ،تربى في بيت النهوة 

ولةد حف  الحسن الةر ن ، فةحل "اللهم فةهه في الدين وحههه إلى النحس". بن الخطحب

    .ة قهل بلوغه الرابعة عشر
                                                 

1
، 1413 -عالم النهالء دحمد بن أحمد بن عثمحن بن قحيمحز ال ههي   دؤدسة الردحلة بيروت ينظر دير أ 

،   5/117ودحبعدهح  ومثر الدر 4/564الطهعة: التحدعة، تحةيا: شعيب األرمحؤوط ، دحمد معيم العرقسودي 

أبي بكر بن خلكحن، دار  وفيحت األعيحن و امهحء أبنحء الزدحن، تأليف: أبو العهحس شم  الدين أحمد بن دحمد بن

ودح بعدهح  ،حلية األوليحء ويهةحت األصفيحء،  70/ ص  2لهنحن، تحةيا: احسحن عهحس)ن  -النشر: دار الثةحفة 

، الطهعة: 1405 -بيروت  -تأليف: أبو معيم أحمد بن عهد اهلل األصههحمي، دار النشر: دار الكتحب العربي 

 156/ص 7ن-بيروت  -لكهرى، تأليف: دحمد بن دعد  دار صحدر ودح بعدهح  و لطهةحت ا 147/  2الرابعة

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
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  : مولده و نشأته

رضي  -بحلمدينة لسنتين بةيتح دن خالفة عمر بن الخطحب -رحمة اهلل عليه  -ولد الحسن

 الحجرحز مشرأ فري   وحنكه عمر بيدا، و شب فري كنرف علري برن أبري يحلرب،  و       -اهلل عنه 

-رضري اهلل عنره    -عثمرحن برن عفرحن   ، وحضرر الجمعرة درع     ىوادي الةرر بمكرحن يسرمى   

 دنة. ةودمعه يخطب، وشهد يوم ادتشهحدا  وكحن عمرا أربع عشر

التلةري والرتعلم،    ة، فكحمرت درحلر   الهصررة وفي دنة دهع وثالثين دن الهجرة  امتةل إلرى  

ثرالث   وفي دنة،لمدة دت دنوات  الهصرةحيث ادتمع إلى الصححبة ال ين ادتةروا في 

لمردة عشرر    الربيرع برن زيرحد    خرادرحن وأربعين دن الهجرة  عمل كحتهح في غزوة ألديرر  

حيرث أصره  أشرهر علمرحء      الهصرةرجع دن الغزو وادتةر في  في عهد دعحويةدنوات 

 . عصرا 

فكحن يدخل على الوالة فيأدرهم وينهحهم، ال يخحف في الحا ، عظمت هيهته في الةلوب 

 .  الئم  لودة

و قهررل درروت الحسررن قررحل رجررل البررن درريرين: رأيررت كررأن يررحئرا  أخرر  أحسررن حصررحة       

بحلمسجد، فةحل: إن صدقت رؤيحك دحت الحسن، فلم يكن إال قليال  حتى دحت الحسن،
(1) 

 

د دوته، ثم أفرح  فةرحل: لةرد مههتمرومي درن جنرحت وعيرون ودةرحم         وأغمي على الحسن عن

كريم
(2)

.  

 

وتوفي الحسن في أول رجب دنة عشرر ودحئرة، وكحمرت جنحزتره دشرهودة، صرلوا عليره        

عةيررب الجمعررة بحلهصرررة، فشرريعه خلررا كثيرررون ، و ازدحمرروا عليرره، حتررى إن صررالة        

 العصر لم تةم في الجحدع. 

بحا عحش محوا دن ثمحن وثمحمين دنةوقحل عهد اهلل بن الحسن: إن أ
(1).   

 
                                                 

1
 7/174  لطهةحت الكهرىا -  
2
 -  4/587 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
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 : صفاته وشمائله

فةيهرح،   ، دلري  الصرورة، بهيرح، وكرحن عظريم الزمرد        -رحمره اهلل   -كحن الحسن الهصري 

، محدكح، كثير العلم، فصيحح، وديمح. وكحن دن الشجعحن الموصوفين حثةة، حجة، دأدوم

حميرد برن هرالل    فعرن  هلل  : شهيهح بعمر بن الخطحب وبصرححبة ردرول ا   في الحروب،

عليكم به ا الشي  يعني الحسن بن أبي الحسرن فرإمي   )  قحل لنح أبو قتحدة  : قحل

علري برن   (،  و عرن  واهلل دح رأيت رجال قط أشهه رأيح بعمر بن الخطحب دنره  

والةحدرم فلرم أر فريهم    ، ويحيى بن جعردة  ، أدركت عروة بن الزبير : زيد قحل 

  -صررلى اهلل عليره ودررلم  -أدرك أصررححب النهري   ولررو أن الحسرن  ،دثرل الحسرن  

(1) وهو رجل الحتحجوا إلى رأيه
   

 

غحيرة فري    -رضري اهلل تعرحلى عنره     -جمع كل فرن درن علرم وزهرد وورع وعهرحدة وكرحن       

 الفصححة، تتصهب الحكمة دن فيه. 

 

قررحل أبررو عمرررو بررن العررالء: دررح رأيررت أفصرر  دررن الحسررن الهصررري ودررن الحجررحن ابررن   

قحل: الحسن ؟ فةيل له: فأيهمح كحن أفص  يودف الثةفي،
(2)

. 

 

  دحزال الحسن الهصري يعي الحكمة حتى مطا بهح  : لحق أمه األعمش عن

وكحن إذا ذكر عند أبري جعفرر دحمرد برن علري برن الحسرين قرحل ذاك الر ي يشرهه كالدره             

   .كالم األمهيحء 

ه الدر، فتكلم قوم دن حمحد بن زيد: دمعت أيوب يةول: كحن الحسن يتكلم بكالم كأمعن 

عن أيوب قحل لو رأيت الحسن لةلت إمرك لرم   وبعدا بكالم يخرن دن أفواههم كأمه الةئ.  

                                                 
1
 161/ص7  لطهةحت الكهرىا -  
2
 2/147حلية األوليحء ويهةحت األصفيحء،  - 
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عررن االصرره  بررن زيررد: دررمع العرروام بررن حوشررب، قررحل: دررح أشررهه  ، وتجررحل  فةيهررح قررط   

الحسن إال بنهي.
(1)

 

ن الحسن وقحل عوف: دح رأيت رجال أعلم بطريا الجنة دن الحسن  ، وقحل قتحدة: كح 

قحل هشحم بن حسحن: كحن الحسن أشجع أهل و  ،دن أعلم النحس بحلحالل والحرام 

    زدحمه.

"درح رأيرت أحردا أيرول     :  كحن الحسن كثير الحرزن، عظريم الهيهرة، قرحل أحرد الصرححبة        

     حزمح دن الحسن، دح رأيته إال حسهته حديث عهد بمصيهة.

حا لمن يعلم أن الموت دوردا، وأن ي": - رحمة اهلل-أدح عن دهب حزمه فيةول الحسن 

دشررهدا، أن يطررول حزمرره". وكررحن   -تعررحلى  -السررحعة دوعرردا، وأن الةيررحم بررين يرردي اهلل  

، واالثنين والخمي  شهر الحرمالحسن الهصري يصوم األيحم الهيأل، واأل
(2)

  

 :   كالم الحسن البصري

ءل بين أخَصحص الهصرة ، إذا كحن الحجحنل يةولل : أخطبل النحس صححبل العمحدة السودا

 ، شحء تكلَم ، وإذا شحَء دكت يعني الحسن  

فضَ  المووتل ) قيل لخحلد بن صفوان : َدن أبل ل الن حس ؟ قحل : الَحسنل الهصريُّ لةوله  

وأكثر كالده حكم وبالغة  ( لوو عةل أهلل الدُّميح خربت الدُّميح ، الدُّميح 
(3)

   

 
 :بالغتها و  ثانيا  : االستعارة 

 ، دعلوم أن الكالم إدح حةيةة وإدح دجحز 

المجحز هو ، و الكلمة المستعملة فيمح وضعت له في اصطالح به التخحيب :  )فحلحةيةة 

دح ادتعمل فيمح لم يكن دوضوعح له ال في اصطالح به التخحيب وال في غيرا 

ر دح وضعت له الكلمة المستعملة في غي:  أدح المفرد فهو  ، والمجحز دفرد ودركب

 ، على وجه يص  دع قرينة عدم إرادته 

                                                 
1
 -   4/572 
    4/575دير أعالم النهالء    ينظر   - 2
 (72/ ص 2)ن   حت األعيحن وفي  - 3
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ألن العالقة المصححة إن كحمت تشهيه دعنحا بمح ،  وادتعحرة  ، والمجحز ضربحن دردل

و إال فهو دردل (، هو دوضوع له فهو ادتعحرة 
(1)

   

ودنزلة  ،االدتعحرة فن دقيا دن فنون الهيحن وروضة دن ريحضه لهح دكحمة رفيعةو

 ، الغة األدحليب وإيضحح المعحمي وتةريرهحعحلية في ب

ففري بدايرة   ، وقد عدهح الشي  عهد الةرحهر درن األصرول التري عليهرح دردار حسرن الكرالم          

)  ه ا أصول كثيررة كرحن جرل دححدرن      : حديثه عن التشهيه والتمثيل واالدتعحرة يةول 

ر عليهرح المعرحمي   وكأمهرح أقطرحب تردو   ،الكالم إن لم مةل كلهح دتفرعة عنهح وراجعة إليهح 

وأقطحر تحيط بهح دن جهحتهح  ( ،في دتصرفحتهح 
 

)وهى أدرد ديردامح     : ثم يضيف فيةول  

وأبعد غورا  وأذهب ،وأودع دعة ،وأعجب حسنح  وإحسحمح  ،وأكثر جريحمح  ، وأشد افتنحمح  

وتحصرر فنومهرح وضرروبهح    ،مجدا  في الصنحعة وغرورا  درن أن تجمرع شرعههح وشرعوبهح      

 ،ويرؤم  مفسرح  ويروفر أمسرح    ،وأدأل بكل دح يمأل صردرا  ويمترع عةرال    ،ر دحرا  معم وأدح

وعنرى بهرح الكمرحل وأن تخررن     ،وأهدى إلى أن تهدى إليك ع ارى قد تخيرر لهرح الجمرحل    

لك دن بحرهح جرواهر إن بحهتهرح الجرواهر دردت فري الشررف والفصريلة بحعرح  ال يةصرر          

وأبدت دن األوصحف الجليلة دححدن ال تنكر ( 
(2)

 

  

 االستعارة في الّلغة:  

االدتعحرة في الّلغة: دأخوذة دن االدتعحرة  الحةيةيرة وهرى مةرل الشريء درن حيرحزة فررد        

)وإممررح دررمي هرر ا الةسررم دررن الكررالم ادررتعحرة ألن   :يةررول ابررن األثيررر   ،إلررى فرررد  خررر  

األصررل فرري االدررتعحرة المجحزيررة دررأخوذة دررن العحريررة الحةيةيررة الترري هرري ضرررب دررن     

وال يةع ذلك إال درن  ،عحدلة وهي أن يستعير بعأل النحس دن بعأل شيئح  دن األشيحء الم

و إذا لرم يكرن   ،شخصين بينهمح دهب دعرفة دح يةتضي ادتعحرة أحدهمح دن اآلخر شريئح   

  إذ ال يعرفه ،بينهمح دهب دعرفة بوجه دن الوجوا فال يستعير أحدهمح دن اآلخر شيئح  
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م جحر في ادتعحرة األلفرحظ بعضرهح درن بعرأل فحلمشرحركة      وه ا الحك، حتى يستعير دنه 

بين اللفظين في مةل المعنى درن أحردهمح إلرى اآلخرر كحلمعرفرة برين الشخصرين فري مةرل          

الشيء المستعحر دن أحدهمح اآلخر .(
(1)

  

: هرري ادررتعمحلل اللفرر ل فرري غيررر دررح وضررَع لرره لعالقررةل   االستتتعارة فتتي اصتتبالا البيتتانيين

َنى المنةولل عنه والمعنلى المسرتعملل فيرهل، درع )قرينرةا( صرحرفةا عرن       )المشحبهةل( بين المع

 إرادةل المعَنى األصليِّ ،

)واالدتعحرةل( ليست إال )تشهيهح ( دختصررا ، لكنهرح أبلر ل دنرهل  فحالدرتعحرة دجرحزه عالقتره        

المشحبهة.
(2)

  

 أركان االستعارة : 

و  ،المسرتعحر دنره، وهرو المشرّهه بره     لالدتعحرة أركحن ثالثة: المستعحر له وهو المشرّهه ،  

 المستعحر وهو اللف  المستعحر أي المنةول دن دعنحا اللغوي إلى المعنى المجحزى . 

 

 الفرق بين االستعارة والتشبيه:

أّمه يشترط في االدتعحرة تنحدي التشهيه،  :  قحلوا في التفريا بين االدتعحرة والتشهيه

اد المشّهه به، وال يلجوَمعل فيهح بين المشه ه والمشه ه به على واّدعحءل أن  المشه ه فرده دن أفر

 وجه يلنوهئ عن التشهيه، وال يل وَكرل فيهح وجه الش هه، وال أداة التشهيه ال لفظح  وال تةديرا . 

 

 هل االستعارة مجاز لغوي أم مجاز عقلي؟

لي، بمعنى أّن رأى جمهور الهيحميين أّن االدتعحرة دجحز لغوي، وقيل: هي دجحز عة

 االدتعحرة تعتمد على أدر عةلّي، ال لغوّي، 

ولي  وراء ،  واألدر فيه قريب  ، يسير فحلخالف في ذلك  كمح يرى العلوي  وه ا 

النزاع كهير فحئدة 
(3)

  

                                                 
-
1

  م 1995 -بيروت  -حعة والنشر المكتهة العصرية للطه ابن األثير لمثل السحئر في أدب الكحتب والشحعر، ا 
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2
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3
 131/  1الطراز للعلوى   -  
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 أقسام االستعارة :   

 تنةسم االدتعحرة امةسحدح  أولّيح  إلى قسمين:   

لمفرد، وهي التي يكون المسَتعحرل فيهح لفظح  دفردا ، الةسم األول: االدتعحرة في الّلف  ا

الةسم الثحمي: االدتعحرة في الّلف  المرّكب، وهي اّلتي يكون الل فو ل المستعحر فيهح كالدح  

 دركهح  دن عّدة ألفحظ دفردة،   

 االستعارة في المفرد  :

 أقسحم دتعددة بحعتهحرات دختلفة  إلى   تنةسم االدتعحرة في المفرد

فهي تنةسم بحعتهحر اللف  المستعحر إلى أصلّية وتهعّية 
(1)

 

 

: )كلَتحبه  -تعحلى  -وهي دح كحن  الّلف  المستعحر فيهح ادمح  جحددا ،محو قوله : فاألصلّية

َأموَزلوَنحال إلَليوَك للتلخورلَن الن حَس دلَن الظُّللَمحتل إلَلى النُّورل (
(2)

 

 

:)إلم ح َلم ح َيَغى الوَمحءل   - تعحلى –مستعحر فيهح  فلعوال ، محو قوله دح كحن  الّلف  ال : والتبعّية

َحَملوَنحكلمو فلي الوَجحرلَيةل ( 
(3)

 

: )َفَأد ح َثملودل َفألهوللكلوا بلحلط حغلَيةل ( -تعحلى  -ادمح دشتةح محو قوله  أو 
(4)

  

 لوعل الن خولل (: )َوَلألَصلَِّهن كلمو فلي جل  -تعحلى  - أو حرفح محو قوله 
(5)

 

 

 :  حد يرفيهح إلى تصرحّية ودكنّيةأ كمح تنةسم االدتعحرة بحعتهحر ذكر

هي دح صرح فيهح بلف  المشهه به المستعحر للمشهه بعد ح فه  محو قوله فالتصريحية :  

:)َفحصوَدعو بلَمح تلؤوَدرل َوَأعورلضو َعنل الوملشورلكليَن  ( )  -تعحلى  -
6
 ) 

   

                                                 
1
 عدهح ودح ب 4/108ينظر  اإليضحح شروح التلخيس   - 
2
 1إبراهيم  :   - 
3
  11الححقة    : - 
4
   5الححقة   :    -
5
 71يه       :   - 
6
   94الحجر   :    -
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وهي دح ح ف فيهح لف  المشهه به ادتغنحء بهعأل لوازده التي بهح كمحله أو  ة: والمكنّي

و أن إثهحت ذلك الالزم تخييل أو ادتعحرة تخييلية ، قواده في وجه الشهه 
(1) 

 

وتنةسم االدتعحرة بحعتهحر المالئم إلى دطلةة ودلَرش حة ودجر دة
(2)

 

أو اقترمت بمالئم  ،  م احد الطرفينوهي التي لم تةترن بشيء  يلالئ:   فاْلُمْبَلقة

حد أودّميت دلطوَلةة إليالقهح عن التةييد بمح  يلالئم ، للمستعحر دنه  ودالئم المستعحر له 

:)َفحصوَدعو بلَمح تلؤوَدرل َوَأعورلضو َعنل الوملشورلكليَن  (   - تعحلى - يرفيهح محو قوله 
(3) 

 

ودّميت دلَرش حة ألّمهح  قويت ،حر دنهوهي  دح قرمت بمح يالئم المستع:   والمرشحة

)ألوَلئلَك ال  ليَن اشوَتَرولا الض َلحَلَة    -تعحلى  -وأكدت ب كر دالئم المستعحر دنه  محو قوله 

بلحلوهلَدى َفَمح َربلَحتو تلَجحَرتلهلمو (
(4)

  

 

ح ودّميت دجّردة لتجردهح عم، وهي دح اقترمت بمح يالئم المستعحر له  :  والمجّردة

الن ذكر دح يالئم المستعحر له وهو المشهه يةربهح دن ، يةوى فيهح دعوى االتححد 

المعنى الحةيةي ويضعف فيهح دعوى اتححد الطرفين
(5 )

)  َفَأَذاَقَهح  : - تعحلى -محو قوله  

الل هل للَهحَس الوجلوعل َوالوَخووفل بلَمح َكحملوا َيصوَنعلوَن ( 
(6)

 

  

  ثم التجريد وذلك الن االدتعحرة كمح هو دعلوم دهنية على ثم اإليال والترشيح أقوى

ودعوى اتححد المشهه به للمشهه فكل دح يؤكد ه ا المعنى فهو يةوى ،  تنحدى التشهيه 

االدتعحرة وال شك إن ذكر المنحدب للمشهه به يجعل حديث التشهيه بعيدا دن األذهحن 

ألمه ،الترشي  أقوى ويليه اإليال   ل لك كحن، ويخيل أن المستعحر دستعمل في حةيةته 

أدح التجريد فهو ، ترك االدتعحرة على ححلهح دون أن ي كر دعهح دح يةويهح أو يضعفهح 

                                                 
1
 153/ 4شروح التلخيس  عروس األفراح   - 

 - 
2

 127/ 4شروح التلخيس   ينظر  
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4
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5
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6
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عود إلى التشهيه فهعد أن تمت االدتعحرة عحد المتكلم ي كر بحلتشهيه في كر دح ينحدهه 

وذلك يضعف دن شحن االدتعحرة (
(1 )

  

بلر  دنره   أيكرون التجريرد    أنلهح وحدهح فال ينرحفى ذلرك    ه ا وترشي  االدتعحرة هو تةوية

)  َفَأَذاَقَهرح الل رهل للَهرحَس     -تعرحلى   -بحلنسهة لجملة الكالم وذلك محو قولره   األحيحنبعأل  في

الوجلوعل َوالوَخووفل بلَمح َكحملوا َيصوَنعلوَن (
(2)

 

عررال وجرروههم فحللهررحس دسررتعحر لألحررداث والمصررحئب الترري لحةررت بأهررل الةريررة أو لمررح  

وأجسررحدهم دررن صررفرة وهررزال  وكمررح مرررى ) فةررد جررحءت اآليررة علررى التجريررد وأدت         

ن للةران الكريم أدلوبه المتميرز المعجرز  الر ي ال    الغرض المنوط بهح على أبل  وجه أل

وكحن التجريد في اآلية أبل  دن الترشي  الن الغرض دن اآليرة  ، يخضع لةوامين الهشر 

االدررتعحرة  درررين : شرردة اإلصررحبة و شررمولهح وعمودهررح وجعررل   الكريمررة الداللررة علررى أ 

ليكرون   كسحهح لهحس الجوع  ( ) :درشحة ال يحةا الداللة على كل دن األدرين فلو قيل 

ترشيحح ألفحد الشمول ولم يفد الشدة الن الكسحء يالد  الجسد فحإلحسحس به دن يريرا  

أذاقهررح يعررم الجرروع ( اللمرر  وهررو اضررعف دررن اإلحسررحس بطريررا الرر و  ولررو قيررل : )ف 

فكحن مظم اآليرة   الشمول ال ي يدل عليه اللهحس ولم يفد ليكون ترشيحح أيضح ألفحد الشدة 

   على دح جحءت عليه دحةةح للغرض المةصود
(3)

 

  

القسم الثاني: االستعارة في الّلفظ المرّكب وتسمى المجاز المركب والتمثيل االستعارة 

كرب المسرتعمل فري غيرر درح ولضلرَع لره لعالقرة المشرحبهة درع           الّلف  المر:  وهي  التمثيلّية

َيتا َأيهَهتا اِلتَنيَن َََمُنتوا َلتا      )  -تعحلى  -قرينة دحمعة دن إرادة المعنى األصلي  وذلك كةوله 

( ُتَقدُِّموا َبْيَن َيَدَي الِلَه َوَرُسوَلَه
(4)

 

م اهلل فيره ويتلةرحا   فةد شهه ححل دن يتعجل برحلحكم فري أدرر درن أدرور الردين قهرل أن يحكر        

بحرحل درن يتةردم برين يردي دتهوعره عنرد المشري فري           –صرلى اهلل عليره ودرلم     –الردول 

                                                 
1
 4/134ينظر دواهب الفتحح  شروح التلخيس     - 
2
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وجريء بحلمشرهه بره دكحمره علرى      ، وح ف المشهه ،  الطريا بجحدع عدم المتحبعة في كل 

دهيل االدتعحرة التمثيلّية
(1)

   

  

 :  قيمة االستعارة وبالغتها 

وروضة دن ريحضه لهح دكحمة عحلية في بالغة ، يحن االدتعحرة فن دقيا دن فنون اله

،  وكمح هو دعلوم فهالغة  األدحليب ودنزلة رفيعة في إيضحح المعحمي وتةريرهح 

 التشهيه  تية دن مححيتين  :

 األولى :  يريةة تأليف ألفحظه  ، 

له والثحمية  : ابتكحر دشهه به بعيد عن األذهحن ال يجول إال في مف  أديب وهب اهلل  

ادتعدادا دليمح في تعرف وجوا الشهه الدقيةة بين األشيحء  ، وأودعه قدرة على ربط 

 المعحمي وتوليد بعضهح دن بعأل إلى ددى بعيد ال يكحد ينتهي  

 

ودر بالغة االدتعحرة ال تتعدى هحتين النححيتين فهالغتهح دن مححية اللف  أن تركيههح 

ى تخيل صورة جديدة تنسيك روعتهح دح يدل على تنحدى التشهيه ، ويحملك عمدا عل

 تضمنه الكالم دن تشهيه خفي دستور  ......

  

وأدح بالغة  االدتعحرة دن حيث االبتكحر وروعة الخيحل ودح تحدثه دن أثر في مفوس 

دحدعيهح ،  فمجحل فسي  لإلبداع ،  وديدان لتسحبا المجيدين دن فردحن الكالم  
 (2) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 196أفنحن الهيحن    :   - 
2
 271و 270لسحددة  جواهر الهالغة  السيد احمد الهحشمى  دار الكتب العلمية  بيروت الطهعة ا   -
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 الفصل األول

 االستعارة في كالم الحسن البصري بالغة

 في مقام النصح واإلرشاد 

 الموطن األول :  
 ، وقتد نتودوا بالرليتل   ، يتا عجبتا ألقتوام بتال زاد     ) :  -رحمه اهلل  -قحل الحسن الهصري 

ولبس أولهم آلخرهم وهم قعود يلعبون
(1)

 

إتمررحم  هررو دررح يتررزود برره اإلمسررحن دررن يعررحم وشررراب ودررحل ليسررتعين برره علرري  :  الررزاد  

: ) -تعرحلي   -وأفضل الرزاد التةروى قرحل      ،  دشوارا والوصول إلي غحيته
(2)

  

ودن ه ا المنطلا فرحن الحسرن الهصرري يعجرب درن أقروام برال زاد وقرد مرودوا بحلرحيرل           

 ، فصور الرحلرة إلري اآلخررة   :  يلة لتوضي  الصورة وتجليتهح دتخ ا دن  االدتعحرة ود

والتررزود لهررح بحألعمررحل الصررحلحة للوصررول إلررى  النعرريم األبرردي بصررورة المسررحفر الرر ي    

فأيلا الزاد علرى األعمرحل الصرحلحة علري درهيل      ، يحرص علي التزود بمح يهلغه غحيته 

 : كال دنهمح يوصل إلي الغحية حيث شهه األعمحل الصحلحة بحلزاد بجحدع أن :  االدتعحرة

فحألعمحل الصحلحة توصرل اإلمسرحن إلرى الجنرة والنعريم  السررددي كرحلزاد الر ي يوصرل          

ثرررم ادرررتعحر الرررزاد لألعمرررحل الصرررحلحة علرررى درررهيل االدرررتعحرة   ، اإلمسرررحن إلررري غحيتررره  

وأبرررزت دورهررح فرري تحةيررا  ،  التصررريحية األصررلية الترري جسرردت األعمررحل الصررحلحة   

ولر لك يعجرب درن هرؤالء الةروم الر ين مرودوا بحلرحيرل وأعلنروا بهردء            ،  دةالغحية المنشو

ولرم يكرن إعالدهرم    ، الرحلة ودع ذلك فلم يستعدوا بحلزاد المطلوب الر ي يحترحجون إليره    

                                                 
1
( الكحدل في اللغرة واألدب  384/  2) -تفسير حةي   - 

 500/  2 ( جمهرة خطب العرب26/  1) 
2
 197الهةرة   - 
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وتةلب األحوال وعدم ثهحتهرح   ، بهدء الرحلة إال ابتالء بنةس األمف  واألدوال والثمرات 

 ةقولره: )مرودوا( ادرتعحرة كر لك حيرث شرههت دعحيشر       ودن هنح فرحن   ،  على ححلة واحدة 

ثرم ادرتعير   ، واالبتالءات والتغيررات بحلنرداء  بجرحدع التنهيره واإليةرحظ فري كرل         األحداث

وكأمهرح محيةرة بينرة    ، لمعحيشة لألحداث ودكحبدة  االبتالءات دهحلغرة فري تأثيرهرح    لالنداء  

دفصرحة  عرن رحيرل قريرب كمرح      فهري   ،  واضحة الداللة  ال تدع دجحال للشك أو التردد

 حدث للسحبةين 

)وحره  أولهرم آلخررهم(    :  الهيحمية وتتكرحثف فيرأتي قولره   ة ثم تتعحما الصور
 (1)

ليكتمرل   

 ، وإممح هم دجموعون عحجزون عن الحركة ،  دشهد التعجب دن ححلهم فهم لم يحهسوا

وتةريهح  ، رة فحدتعحر لهم الحه  توضيحح للصو ؛دثةلون بحألوزار ،  دةيدون بحألغالل

 ،، وذلك على دهيل االدتعحرة التهعية التصريحية ، لهح 

بين األول واألخر ليةطع أدحل :  ثم يأتي ه ا الطهح  ليجمع بين يرفي الهداية والنهحية  

الكنحيرة التري تظهرر دردي      اثم تختم الصرورة بهر    ،  وليشمل الحكم الجميع ،  المتشككين

 لون الهون . امشغحلهم وغفلتهم وهم قعود غحف

  

 الموطن الثاني  :  
لمح ولي عمر بن ههيرة الفرزاري  

(2)
وذلرك فري أيرحم    ،وأضريفت إليره خرادرحن    ، العررا    

والشعهي وذلك في ، ودحمد بن ديرين ، ادتدعى الحسن الهصري ،يزيد بن عهد الملك 

علريهم   وأخر   ،  ادرتخلفه علرى عهرحدا   ، إن يزيرد خليفرة اهلل    : ) دنة ثالث ودحئة فةحل لهم

فيكترب إلري    ،   وقرد والمري درح تررون    ، وأخر  عهردمح بحلسرمع والطحعرة    ، الميثح  بطحعته 

                                                 
1
والحه  دعروف يةحل َحَهَسه َيحوهلسله َحهوسح  فهو َدحوهلوس وَحهلي ه واحوَتَهَسه وَحه َسه َأدسكه عن وجهه والَحهو ل ضّد   - 

التخلية واحوَتَهَسه واحوَتَهَ  بنفسه يتعّدى وال يتعّدى وَتَحه َ  على ك ا َأي َحَه  مفسه على ذلك لسحن العرب 

(  ودن المجحز: جعل أدواله حهسح  على الخيرات. أدحس الهالغة 44/ ص  6)ن  -حه  

 (74/ ص  1)ن  -حه    
2
عمر بن ههيرة ابن دعحوية بن دكين األدير أبو المثنى الفزاري الشحدي أدير العراقين ووالد أديرهح يزيد كحن ينوب   - 

بن عهد الملك فعزله هشحم وقد ولي غزو الهحر دنة دهع موبة قسطنطينية وجمعت له العرا  في دنة ثالث ودئة ثم  ليزيد

عزل بخحلد الةسري فةيدا وألهسه عهحءة ودجنه فتحيل غلمحمه ومةهوا دربح أخرجوا دنه فهرب وادتجحر بحألدير دسلمة بن 

 562/ص4ة تةريهح  دير أعالم النهل نعهد الملك فأجحرا ثم لم يلهث أن دحت دنة دهع ودئ
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،  فةررحل ابررن درريرين  ؟ ( بررحألدر دررن أدرررا فأقلرردا دررح تةلرردا دررن ذلررك األدررر فمررح ترررون      

يرح ابرن ههيررة     : )  فةرحل  ؟  دح تةول يح حسن:  فةحل ابن ههيرة  ،  والشعهي قوال فيه تةية

إن اهلل يمنعرك درن يزيرد وإن يزيرد ال يمنعرك       ،  د وال تخف يزيد فري اهلل خف اهلل في يزي

ويخرجك درن درعة قصررك    ، وأوشك أن يهعث إليك دلكح فيزيلك عن دريرك ، دن اهلل 

يرح ابرن ههيررة إن تعرس اهلل فإممرح جعرل اهلل       ،  ثم ال ينجيرك إال عملرك    ، إلى ضيا قهرك

فإمره  ؛   وعباده بستلبان اهلل ، تركبن دين اهلل فال   ه ا السلطحن محصرا لدين اهلل وعهحدا

    ( ال يحعة لمخلو  في دعصية الخحلا

  دفسفنح له :  فأجحزهم ابن ههيرة وأضعف جحئزة الحسن فةحل الشعهي البن ديرين

فسفسف لنح
(1)

  

 ؛ وعردم عصريحمه  فري دينره وعهرحدا       - تعحلي  - البن ههيرة ي كرا بطحعة هلل تهفي وصي

ويحرر را أن ال ، لسررلطحن  أداة لنصرررة ديررن  اهلل والمستضررعفين دررن عهررحدا  فإممررح جعررل ا

وان ال يوظف دح وههه اهلل دن ، يتحول دن دعين ومحصر إلي أداة قمع وبطش ويغيحن 

أو ، واتخررحذ الرردين ودرريلة لتحةيررا أغررراض دميويررة     ،  لةمررع العهررحد والررهطش بهررم   معررم

 .شخصية  دكحدب

 : ألمه كمح هو دعروف أن الركروب هرو   ؛ وعهحدا( ادتعحرة و قوله ) ال تركهن دين اهلل  

فرحلركوب هنرح لري   ركوبرح      ؛  اعتالء الراكب علي المركروب ليوصرله إلري حيرث يشرحء     

وإممح شهة الةمع والمغحلهة والسيطرة  بحلركوب بجحدع التحكم  والتمكن في كرل  ، حةيةيح 

 عحرة التصرريحية التهعيرة  علري درهيل االدرت   ( تركرب  )ثم ادتعير الركروب واشرتا دنره     ،

الل للدين والعهحد بصورة حسرية  ذودح دن شك أن ه ا االدتعحرة  قد صورت الةمع واال

الل والتوجيه ذبل ربمح عحيشوهح فجسدت الةمع واال،  دشحهدة يراهح الجميع ويلمسومهح 

 .والتحكم  والسيطرة أحسن تصوير 

نحء عنرره بضررميرا فرري قولرره : )   ذكررر االدررم الجليررل  دررع إدكحميررة االدررتغ    ه ويالحرر  أمرر 

ويرر  أذمره    ، زيحدة  فري ترهيهره    و   - تعحلي –ودلطحن اهلل(  ادتحضحرا  لعظمة اهلل 

 ،  لعله يتع  ويعتهر ويتراجع -تعحلي   -ب كر امعم اهلل

                                                 
1
الَسفوسحفل: الرديءل دن كّل شيء، واألدرل الحةيرل وفي الحديث: " إن     71/ص2وفيحت األعيحن وأمهحء أبنحء الزدحن ن  - 

اهلل يحب َدعحللَي األدور ويكرا َدفوَسحَفهح " . والَسفوسحفل: دح َد   دن التراب، الصححح في اللغة 

 (319/ ص  1)ن  -دفسف 
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 ثم يختتم وصيته بمح يسد عليه حجته في أمه دأدور وال يملك أن يرفأل دح يملري عليره   

 . لو  في دعصية الخحلا () بأمه ال يحعة لمخ -

 

 الموطن الثالث   :  

لمرح وللرَي الخالفرة إلرى الحسرن برن أبري          -رضري اهلل عنره    -كتب عمر بن عهد العزيز   

  -رحمره اهلل   -فكتب إليه الحسن  ،   الحسن الهصري أن يكتب إليه بصفة اإلدحم العحدل 

 : 

 ،كرل جرحئر   وَقْصتد ،َقواَم كلِّ مائتل  العحدَل أن اهلل َجَعَل اإلدحَم  ، ) اعلم يح أدير المؤدنين 

وَدفورَزع كرل دلهروف ....    ، و َمَصَفَة كل دظلروم   ،  وقلوة كل ضعيف، وصالَح كل فحدد 

فتتوّود   ؛  واذكر يح أدير المؤدنين الموَت ودح بعدا وقلَة أشيحعلك عنردا وأمصرحرلك عليره   

 ؤدنين في عهحد اهلل بحكم الجحهلينولمح بعدا دن الفزع األكهر .... ال تحكم يح أدير الم له

فإمهم ال  ؛  وال تسّلط المستكهرين على المستضعفين،  تسلك بهم سبيل الظالمين وال ، 

وتحمتل أثقاَلتَك   ، درَع أوزارك   فتبوء بأوزارك وأوزاٍر؛  يرقلهون في دؤدن إاّل وال ذلّدة 

غتدًا وأنت    ظرر إلرى قلردرتك    ولكرن ام  ، .... وال تنظّر إلى قدرتك اليروم  وأثقااًل مع أثقالك

فري دجمرع درن المالئكرة       - تعرحلى  –ودوقوفه برين يردي اهلل   ، مأسور في لبائل الموت 

وقد )َعَنتل الوولجلوال لللَحّي الَةّيوم (، والنهيين والمردلين 
 (1)

   

يعدد   -عمر بن عهد العزيز -والتي بعث بهح إلى أدير المؤدنين ، في ردحلته الشهيرة   

وتطويررل تطلهرره دةررحم النصرر  ، فرري إينررحب غيررر دمررل ،  صررفحت اإلدررحم العررحدل  لرره فيهررح

 :  فرري تطهيررا عملرري لمطحبةررة الكررالم لمةتضررى الحررحل   ،  واإلرشررحد والتوضرري  والهيررحن  

وقلمح يسحل أديرر عرن   ،  فأدير المؤدنين شغوف دتلهف يسحل عن صفحت اإلدحم العحدل 

وإدررداء النصرر  هلل ولردرروله  ،  ولية فحغتنمهررح اإلدررحم دررن بررحب شررعورا بحلمسررؤ    ! ذلررك

 ، والئمة المسلمين وعحدتهم 

 -فهحهو ذا يعردد صرفحت اإلدرحم العرحدل كمرح يراهرح دوافةرة لكترحب اهلل ولسرنة مهيره دحمرد            

هرو    -تعحلى  - فحهلل :  بحدئح الحديث بهيحن أهمية العدل وقدديته  - صلي اهلل عليه ودلم 

                                                 
1
العةد الفريد  - 

 111واآلية يه 44،45/ص1ن
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وقلروة  ن وصرالَح كرل فحدرد     ، وَقصود كل جحئر،  دحئل  ال ي جعل اإلدحم العحدل قلواَم كلِّ

 .و َمَصَفَة كل دظلوم وَدفوَزع كل دلهوف ، كل ضعيف 

  ودعنى قلواَم كلِّ دحئل : أي دنصف لكل جور وظلم 

ودررح كررحن دررن دتطلهررحت اإلدررحم أن يةرريم كررل دحئررل   ، والميررل : هررو االمحنررحء واالعوجررحن

 ؛ وإرجرحع الحةرو  إلرى دسرتحةيهح    ، درور إلرى مصرحبهح    وإممح المراد هنح عرودة األ  ، يميل

واألخر  علرى يرد     ، والوقروف بجحمرب المستضرعفين    ،  وذلك برحلحكم برين النرحس بحلسروية    

 ،، الظحلمين

بمعنرى جرحئر   ( دحئرل  ) ثرم اشرتا دنره     ،  وكمح مرى فحلميل هنرح دسرتعحر للجرور والظلرم     

الميررل للظلررم فيرره دهحلغررة للظلررم  وادررتعحرة ، علررى دررهيل االدررتعحرة التصررريحية التهعيررة  

                                                        ، وتصويرا بصورة دحسة ودشحهدة  

ثم ذكرا بحلموت ودح بعدا وقلرة أشريحعه  عنردا وأمصرحرا  عليره  دررا إيرحا برحلتزود لره             

   ولمح بعدا دن الفزع  األكهر ،،

وهررو  تفعررل ، ه (الن التررزود هرو اتخررحذ الطعررحم للسرفر   واالدرتعحرة فرري قولرره :) فترزود لرر  

دشتا دن ادم جحدد وهو الزاد حيث شهه تحصيل األعمرحل الصرحلحة التري توصرل إلرى      

ثررم ادررتعير التررزود لتحصرريل األعمررحل   ، حسررن العحقهررة فرري اآلخرررة بإعررداد الررزاد للسررفر 

صريحية التهعية بمعنى حصل علي دهيل االدتعحرة الت( تزود )ثم اشتا دنه  ، الصحلحة

والمراد بحألدر هنح الحث والتحضيأل على فعل الخير الر ي  يترترب عليره الجرزاء فري      

 .اآلخرة 

وأن  ،  وه ا االدتعحرة ال شك أمهح تشعر المرء بأمه في رحلته الدميوية في دفر حةيةي

ورحرم اهلل  ، عليه أن يتزود بمرح يهلغره غحيتره بخيرر الرزاد وهرو التةروى والعمرل الصرحل           

اإلدحم الفخر  الرازي حين ذكر أن اإلمسحن له دفران :  دفر في الدميح ودفر دن الردميح  

والسرفر درن    ،  فحلسفر في الدميح البد له دن زاد وهو الطعحم والشراب والمركب والمحل

وه ا الزاد خيرر   ، الدميح البد فيه دن زاد وهو دعرفة اهلل ودحهته واإلعراض عمح دواا

  وجوا  : دن الزاد األول ل

األول : أن زاد الدميح يخلصك دن ع اب دوهوم وزاد اآلخرة يخلصك دن ع اب دتيةن 

وثحميهح : أن زاد الردميح يخلصرك درن عر اب دنةطرع ، وزاد اآلخررة يخلصرك درن عر اب          

 دائم 
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وثحلثهررح : أن زاد الرردميح يوصررلك إلررى لرر ة دمزوجررة بررحآلالم واألدررةحم والهليررحت ، وزاد       

لرر ات بحقيررة خحلصررة عررن شرروائب المضرررة ،  دنررة دررن االمةطررحع     اآلخرررة يوصررلك إلررى 

 ، والزوال 

ورابعهح : أن زاد الدميح وهي كل دحعة في اإلدبرحر واالمةضرحء ، وزاد اآلخررة يوصرلك     

 ،  إلى اآلخرة ، وهي كل دحعة في اإلقهحل والةرب والوصول

اآلخررة يوصرلك   وخحدسهح : أن زاد الدميح يوصرلك إلرى دنصرة الشرهوة والرنف  ، وزاد       

إلى عتهة الجالل والةدس ، فثهت بمجموع دح ذكرمح أن خير الزاد التةوى .
 (1)

  

وأال يسلك بهم دهيل الظحلمين فيةرول  ، ثم يح را دن الحكم بين عهحد اهلل بحكم الجحهلية  

: "ال تحكم يح أدير المؤدنين في عهحد اهلل بحكم الجحهلية وال تسلك بهم دهيل الظحلمين " 

الطريرا ودرح وضر  دنره      :  ه )دهيل الظحلمين (ادتعحرة تصرريحية الن السرهيل  هرو   قول

ويؤمث ودهيل اهلل يريا الهدي ال ي دعح إليه
(2)

  

وَدررهيل كرررّل قررروم يررريةتهم التررري يسرررلكومهح فررري وصررفهم الخرررحّص ، فحلسرررهيل دسرررتعحر    

ح ، كمح يرالزم  لالعتةحدات واألفعحل والعحدات ، التي يالزدهح أحد وال يهتغي التحّول عنه

قحصد المكحن يريةح  يهلغه إلى قصدا ،
(3)

   

فحلظلم هو وضع الشريء فري    ؛  وجرم دسلكهم، لةه  فعلهم ؛  وخس السهيل بحلظحلمين 

 .  غير دوضعه

واألفعحل الظحلمة والعرحدات  ، وه ا االدتعحرة ال شك أمهح  صورت االعتةحدات الفحددة  

هرح كلهرح يريةرح ال يصرل بصرححهه إال إلري       تجعل إذ؛ الةهيحة خيرر تصروير وأفضرل بيرحن     

 ، الضيحع والخسران 

()  -تعحلي  -وه ا االدتعحرة ادتعحرة قر مية قحل
 (4)

وقرحل    

(أيضح )
 (5)

  

 . رشحد والتح ير دن الركون إلي الظحلمين وأعمحلهم وهى دنحدهة لمةحم النص  واإل

                                                 
1
 -  3/185     
2
   11/319لسحن العرب دهيل   - 
3
 (35/ ص  4)ن  التحرير والتنوير  - 
4
 108يودف :   - 
5
 146األعراف   - 
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)وال  :  ثم تحبع مصحئحه الغحلية فينهحا عن تسليط المسرتكهرين علري المستضرعفين فةرحل     

؛  َيروقلهلروَن فلري دلرؤودلنا إللورح َوَلرح ذلد رة      فرإمهم  ؛ تسلط المستكهرين علي المستضعفين 

 وتحمل أثةحَلَك وأثةحال  دع أثةحلك (  ،  بأوزارك وأوزارا دَع أوزارك فتهوء

 

والتعهيررر عنهررح بحألثةررحل لإليرر ان بغحيررة ثةلهررح     ،  األوزار والخطحيررح :  األثةررحل هنررح هرري 

 .وكومهح فحدحة ألمه راع ودسئول عمح تحت يديه 

شرههت هيئرة درن ظلرم مفسره وتسرهب فري ظلرم         : وحمل األثةحل هنح ادتعحرة تمثيلية حيث 

بححل دن يحمل أثةحال وأدتعة   -تعحلى  -تهم ودسؤوليتهم أدحم اهلل اآلخرين وتحمل  تهعح

 رثرم ادرتعي   ،  والشرةحء والعنرت    يهوء بهح كحهله بجحدع الهيئرة التري فري كرل درن التحمرل      

 . المركب الدال علي هيئة المشهه به  للمشهه علي يريا االدتعحرة التمثيلية

اإلينررحب دررن إيضررحح المعنررى    وال شررك أن هرر ا االدررتعحرة دررع إيجحزهررح عملررت عمررل    

واألدررر ، فةررد أبرررزت الخفرري فرري صررورة الجلرري    ؛  والكشررف عنرره، وحسررن تصررويرا 

ليةررر فرري الررنف     ؛ المعةررول وهررو تحمررل األوزار والمسررؤولية فرري صررورة المحسرروس    

لهيحن ددي ارتهحيهح بره واتصرحله    ؛كمح أضيفت األثةحل لضمير الخطحب ، ويتمكن دنهح 

و  ،ه دتسررههة عنرره دمررح يعكرر   دةرردار المسررؤولية وفداحررة النتيجررة وأمهررح الزدررة لرر، بهررح 

 .  يمكن جمل التعهير كله  علي دهيل الكنحية لهيحن ددي الشفحء والعنت والعنحء

) وال تنظرر إلري قرردرتك اليروم ولكرن امظررر إلري قردرتك غرردا        :ثرم يخرتم مصرحئحه بةولرره     

(  وأمت دأدور في حهحئل الموت
(1 )

 

ويكون ، ويفةد مفوذا ودلطحمه  ، إليه أدرا حين تزول عنه المنحصب في كرا بمح ديؤول

فجحء بحلجملة الححلية  )وأمت دأدرور فري    ،  عحجزا دسلوب اإلرادة ال حول له و ال قوة

حيث شههت ححلة االحتضحر حين : حهحئل الموت(  تكشف عن دةدار الضعف والهوان 

يفح عرحجزا ال حرول لره و ال قروة     ويصره  اإلمسرحن ضرع   ، تسلب الةوى وتتعطل الةردرات  

ثرم اشرتا درن األدرر      ، يرجو رحمة ربه ويخشى ع ابره بحألدرر بجرحدع التةييرد فري كرل       

 ،  أدير بمعنى عحجز دسلوب اإلرادة علي دهيل االدتعحرة التهعية 

                                                 
1
حهحئرل المرروت : أدررهحبه  ، والحلهحلرة : الترري يصررحد بهرح ،وجمعهررح َحهحئررل ، قرحل :ويكنررى بهررح وفري الحررديث النِّسررحء َحهحئررل         - 

   (134/ ص  11)ن  -الشيطحن َأي َدصحيلدلا واحدتهح حلهحلة بحلكسر وهي دح يصحد بهح دن َأّي شيء كحن لسحن العرب 
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وهرر ا االدررتعحرة قررد أوضررحت بمررح ال يرردع دجررحال للشررك ححلررة االحتضررحر ودررح فيهررح دررن   

وتةييررد وتطلررع   ، وخرروف وإشررفح  وقلررا وترقررب     ، دة ودررلب لررإلرا   ، ضررعف وعجررز 

عهررت عنره االدرتعحرة     -وغيرهح دن المعحمي الموحية المعهرة عن ه ا الموقرف الجلرل   

 .وقربته  إلي األذهحن في صورة دحسة ودشحهدة  ، خير تعهير

 ، لسكراته  ةوالموت ال حهحئل له وإممح هي دستعحر

ثرم حر ف   ،  ال يفلت دنهح دن وقع فري شرراكه   دفترس له حهحئل صحئد أو  شهه الموت ب 

وإدرنحد   المكنيرة ،  واتى بشيء دن لوازده  )الحهحئل ( علي دهيل االدتعحرة، المشهه به 

هرر ا الررالزم للمشررهه ادررتعحرة تخييليررة وهرر ا االدررتعحرة تضررفى علررى المرروت دزيرردا دررن    

 .   الرههة والخوف دنه

 :   الموطن الرابع
   
أدركت أقوادح  كحموا على دحعحتهم أشفا دنكم على دمحميركم  ) قحل الحسن الهصري : 

يةول : كمح ال يخرن أحدكم دينحرا  وال درهمح  إال فيمح يعود عليهم مفعه  " و دراهيمكم 

إال فيمح يعود عليهم مفعه كنلك ال يحبون أن يخرجوا ساعة من أعمارهم
 
(
1
)
 

:   -َصل ى الل هل َعَليوهل َوَدل َم -الن هليُّ   : َقحَل َقحَل   –  حَرضلَي الل هل َعنوهلَم  -  َعنو ابونل َعه حسا 

) ملعوَمَتحنل َدغوهلونه فليهلَمح َكثليره دلنو الن حسل الصِّح ةل َوالوَفَراغل 
(2)

  

ودن ه ا المنطلا فحن اإلدحم يلفت النظر إلي ضرورة اغتنحم دحعحت العمر فيمرح يعرود    

فيخهرر امره أدرك    ؛  أي درحعة درن درحعحته إال فيمرح ينفرع ويفيرد      مفعه وعردم التفرريط فري    

أقوادررح دررن هرر ا الةهيررل فهررم ال يضرريعون أوقررحت حيررحتهم إال فيمررح يررنفعهم فرري أخرررتهم           

للداللررة علرري شرردة حرصررهم ثررم اتخرر  دررن التشررهيه     (  أشررفا ) فعررل التفضرريلأوادررتعمل 

ةكمح اعتمد علي المشحكلة اللفظي ،  وديلة لتةريب الصورة
(3)

 )يخرجوا(   :  في قوله 

                                                 
1
 حمد بن دحمد بن المهدي بن عجيهة الحسرني اإلدريسري الشرحذلي الفحدري أبرو العهرحس      الهحر المديد  أ 

  102/ص  3هـ )ن 1423م ـ  2002دار النشر / دار الكتب العلمية ـ بيروت الطهعة الثحمية / 
2
 (33/ ص  20)ن  -5933رقم  صحي  الهخحري   - 
3
المشحكلة: ذكر الشيء بلف  غيرا لوقوعه فري صرحهته تحةيةرح  أوتةرديرا ، فرحألول كةولره تعرحلى  )َتعوَلرمل َدرح فلري َمفوسلري َوَلرح               - 

َمحونل َلهل َعحبلردلوَن  (  [ودثحل التةدير قوله تعحلى  )صلهوَغَة الل هل َوَدنو َأحوَسنل دلَن الل هل صلهوَغة  َو116َأعوَلمل َدح فلي َمفوسلَك  (]المحئدة : 

 (338/  1)   [  ينظر اإلتةحن في علوم الةر ن138]الهةرة : 
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فةرد  شرهه     ، إخران حةيةري  بخرالف الثرحمي فهرو فةرد وتفرريط لسرحعحت العمرر         : فحألول 

ثم ادرتعير اإلخرران للتخلري     ،  قضحء الوقت والتفريط فيه بحإلخران بجحدع الفةد في كل

 والتفريط علي دهيل االدتعحرة التهعية التي أظهرت ددى الحرص علي الوقت  ودةدار

 ،وعدم التفريط فيه إال فيمح يعود عليهم مفعه  ، الهخل به 

  

، إمهم  قوم أدركوا قيمة أعمحرهم فضنوا بهح علري إهردارهح  إال فيمرح يعرود علريهم مفعره       

 ال ينفا دنهح إال بعد تفكير وروية ،   تمحدح كحلهخيل الحريس علي أدواله

، ةرروم علررى أعمررحرهم   وال شررك أن هرر ا االدررتعحرة  أوضررحت درردى  حرررص هررؤالء ال    

 وإدراكهم لةيمة أوقحتهم .

  

 :    الموطن الخامس

 بلغني أنك أهدي  إلي )قيل للحسن: إن فالمح  اغتحبك، فهعث إليه يها حلوى وقحل:

حسنحتك فكحفأتك؛
(1)

    

يهةح دن الحلوى لرجل اغتحبه هدية ودكحفأة له وحينمح   - رضي اهلل عنه  -لةد اهدي 

 (تك أأهديت إلي حسنحتك فكحف : ) رجلدئل في ذلك قحل لل

ودرح قددره هديرة     ، إهداء حةيةري    - رضي اهلل عنه -إن دح فعله اإلدحم الحسن الهصري 

أدرح درح فعلره الرجرل فلري       ، ألمهح صدرت دنه عن رضرح وييرب خرحير    ؛ حةيةية ك لك 

عند  فكحن جزاؤا !ه توكيف يكون هدية وقد ذكرا بمح يكرا في غيه، دن الهدية في شي 

كمح جحء فري الحرديث الشرريف    -تعحلي  - اهلل 
(2)

أن تؤخر   درن حسرنحته دةردار دظلمتره        

فه ا األخ  لرم يكرن عرن ييرب خرحير كمرح لرم يكرن علري درهيل            ،  فتعطى لمن تم اغتيحبه

بإمةرحص حسرنحت المغترحب وتحويلهرح لرصريد        -تعحلي  -وإممح هو عةحب دن اهلل ، الهدية

  !  المغتحب في حةه 

                                                 
1
 (  71/ ص  2)ن  -وفيحت األعيحن   - 
2
  فينح دن ال درهم له وال عن أبي هريرة  أن ردول اهلل صلى اهلل عليه و دلم قحل أتدرون دح المفل  ؟ قحلوا المفل  - 

دتحع فةحل إن المفل  دن أدتي يأتي يوم الةيحدة بصالة وصيحم وزكحة ويأتي قد شتم ه ا وق ف ه ا وأكل دحل ه ا ودفك 

دم ه ا وضرب ه ا فيعطى ه ا دن حسنحته وه ا دن حسنحته فإن فنيت حسنحته قهل أن يةضى دح عليه أخ  دن خطحيحهم 

( رقم 1997/  4) -لنحر صحي  دسلم فطرحت عليه ثم يرح في ا

2581 
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فكحمررت هرر ا االدررتعحرة التصررريحية  ،  توجيرره بررحلةول  والعمررلالرشررحد واإلنصرر  وال مررهإ

التهعيررة الترري أخرجررت هرر ا العمررل  فرري صررورة دلمودررة ودشررحهدة فيهررح دررن اإليررالم             

المه ب دح يجعل المرء يفكر بعد ذلك درات عدة قهل أن يةدم  الهحدف والتوجيه  والنةد 

 ،   علي عمل دثل  ه ا  درة أخري

واإلخهرحر إلري    مح  زاد في قوة ه ا االدتعحرة  وتأكيردهح  وإخراجهرح درن عرحلم الغيرب     ود

  خلةره  وحسرن  ، ه ا الهدية الحةيةية التي تنهىء عن ييرب مفسره    - عحلم الواقع والشهحدة 

 . ـ رضي اهلل عنه ـ في الرد علي اإلدحءة بحإلحسحن قوال وفعال 

  

 :    الموطن السادس
:  كنح عند الحسن الهصري إذ أقهل وكيع بن أبي دود فةحل  : قحل عن أبي بكر اله لي 

 ؟  دح تةول في دم الهراغيث يصيب الثوب أيصلي فيه،  يح أبح دعيد 

يا عجبا ممن يلغ  :) فةحل الحسن 
(1)

ثم يسأل عن دم ،  كأمه كلب في دماء المسلمين   

هلل في كل )  ةحل الحسن ف ؛  فةحم وكيع  ينخلج في دشيته تخلج المجنون(  الهراغيث 

على دعصيتك عضو دنك معمة اللهم ال تجعلنح دمن يتةوى بنعمتك
(2)

 

حتى دن  ، لةد جحء اإلدالم لحةن الددحء والمححفظة علي األرواح  وعدم ترويع اآلدنين

فمرح كرحن    ، أدح عن حردرة المسرلم فةرد شردد الةرران فري النهرى عرن قتلره          ، غير المسلمين

  -كمرح توعردا اهلل   فجرزاؤا   ودرن يةترل  دؤدنرح دتعمردا      ، ح إال خطرأ  لمؤدن أن يةتل دؤدنر 

في قوله :  ) َوَدرنو َيةوتلرلو دلؤودلن رح دلَتَعمِّرد ا َفَجرَزاؤلال َجَهرن مل َخحللرد ا فليَهرح َوَغضلرَب الل رهل            -تعحلى 

َعَليوهل َوَلَعَنهل َوَأَعد  َلهل َعَ اب ح َعظليم ح
(3)

 

ن الهصررري يعجررب دررن هرر ا السررحئل  الرر ي  يسررحل عررن دم     ودررن هنررح فررحن اإلدررحم الحسرر  

 ،ويدا دلطخة بددحء المسلمين، الهراغيث  

                                                 
1
/  2)ن  -الولوغ فى اللغة يةحل َوَلَ  الكلب في اإلمحء َيلل ل وللوغح ، أي شرب دح فيه بأيراف لسحمه. الصححح في اللغة   - 

 (27/ ص  2)ن  -في ددحئهم  أدحس الهالغة  (   ودن المجحز: فالن يأكل لحوم النحس ويل  294ص 
2
فضيلة   و  ،     225/ص1: عهد السالم دحمد هحرون ن م، 1996  لهنحن/ بيروت  -دار الجيل   الحيوان الجحح ،   - 

، الطهعة: األولى، 1402 -ددشا  -دار الفكر   دحمد بن جعفر بن دحمد بن دهل السحدري   الشكر هلل على معمته 

    59/ص1مد دطيع الححف  ، د. عهد الكريم اليحفي  نتحةيا: دح
3
    93النسحء   - 
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، لةررد كررحن السررحئل واليررح دررن الرروالة الظررحلمين الرر ين ال يرقهررون فرري دررؤدن إال وال ذدررة    

والررددحء ، فررأزهةوا األرواح  الهريئررة  : و دحردرروا الةتررل والترر بي  ، فحدررتهححوا ددررحءهم 

ثرم بعرد ذلرك      ، زقوا األجسحم الطحهرة دن دعحرضيهم ودخحلفيهم فري الررأي   ود، ال كية 

وال األجسرحد الطرحهرة التري     ، ينحم دلء جفومه ال تشغله ه ا  الددحء ال كيرة التري أريةرت   

دم   - درح شرغله ويةرأل دضرجعه     جرل   برل  ، وال النفوس  الهريئة التي زهةرت  ، دزقت  

وحرصره الممةروت    ، درحم درن ورعره المزيرف     ن يتعجرب اإل أفكحن  حريح ب ؛  الهراغيث

دتخرر ا دررن االدررتعحرة التهعيررة ودرريلة دررن  ، ودةرردار تعجهرره  ، دعربررح عررن درردي دهشررته 

الولرروغ  لالمغمرحس فرري    -رضري اهلل عنره    -فحدرتعحر اإلدررحم   ؛ ترره رودرحئل  إبرراز جري  

 ثرررم اشرررتا دنررره  المضرررحرع للداللرررة علررري تجررردد االمغمرررحس ، دمحردرررة  الةترررل بوحشرررية 

 ،،  واالدتمرار  في االقتراف 

وقررد كررحن بودررع ، والحةيةررة فررحن هرر ا االدررتعحرة تكشررف عررن دةرردار االمغمررحس  وهيئترره  

 ثرر    -رضري اهلل عنره    -ولكنه ، اإلدحم أن يعهر عن اقتراف جريمة الةتل بأدحليب عدة 

، شرحمه  والتهويل دن ، وإممح لتهشيع ه ا  العمل  ، ادتعحرة الولوغ لي  للمهحلغة فحسب 

فكحن اختيرحر الولروغ    ؛ وإظهحر ددى الوحشية  في دمحردة إزهح  ه ا األرواح الهريئة

 كمح يشير إلى حةحرة فعله  .  ، وهو خحص بحلكلب لإلشحرة إلى ذلك

  

   :   الموطن السابع
 ) عن دهحرك بن فضحلة قحل: دمعت الحسن وقحل له شحب: أعيحمي قيحم الليل. فةحل:

قيدتك خباياك. (
 (1)

 

  : فَعنو بلاَللا َقحَل:  ورغب فيهح   ،  قيحم الليل دن النعم  العظيمة التي دعح إليهح اإلدالم   

َعَليوكلمو بلةلَيحمل الل يولل ، َفإلم هل َدأوبل الص حللحليَن َقهوَلكلمو :»  -صلى اهلل عليه ودلم -َقحَل َردلولل الل هل 

َوَتكوفليره لللس يَِّئحتل ، َوَدنوَهحةه َعنل اإللثومل ، َوَدطورَرَدةه    -َتَعحَلى  - ةه إلَلى الل هل، َوإلن  قلَيحَم الل يولل قلروَب

«لللد اءل َعنل الوَجَسدل 
(2)

 

                                                 
1
  ، الطهعة: الثحمية، 1979  -بيروت  -دار المعرفة   صفة الصفوة صفة  عهد الرحمن بن علي بن دحمد أبو الفرن،   - 

 (235/ ص  3)ن -د.دحمد رواس قلعه جي -دحمود فحخوري 
2
 (502/  2)  السنن الكهرى للهيهةي  - 
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فعن ابن دسرعود قرحل : قرحل ردرول اهلل      :  بسهب المعحصي  قيحم الليل   وان العهد ليحرم

العهرد لير مب الر مب فينسرى بره الهرحب        إيحكم والمعحصي إن: »   -صلى اهلل عليه ودلم  -

«دررن العلررم ، وإن العهررد ليرر مب الرر مب فيحرررم برره قيررحم الليررل ،  
(1)

ودررن هنررح فررحن اإلدررحم   

واضرعح   ،  يرشد ه ا الشحب ال ي أعيرحا قيرحم الليرل     -رضي اهلل عنه  -الحسن الهصري 

 «فةد كهلته خطحيحا » : يدا على  دوين الداء 

 

 : وقرد ورد علرى درهيل االدرتعحرة التهعيرة     ،  التثهريط و اإلعحقرة   :  ح و المراد بحلتكهيل هنر  

وتعجيزهح للمرء عن الطحعة بحلتكهيل بجحدع العجز وعدم ،  حيث شههت إعحقة ال موب 

ثرم اشرتا دنره ) كهلرت ( بمعنرى أثةلرت        ، ثم ادتعير المشرهه بره  للمشرهه    ، الةدرة في كل 

 ،، وححلت 

فهي كحألغالل والةيود التي تةيرد   ،  ثير  ال موب على الفردوه ا االدتعحرة فيهح بيحن لتأ

فينفرر  ؛ فيصه  عرحجزا ال حرول لره وال قروة     ؛  محو اإلصالح  اإلمسحن وتحد دن حركته

وال يةرردر علررى أدائهررح ألن الخطحيررح قررد ادررتولت علررى مفسرره  ، دررن الطحعررة ويهتعررد عنهررح 

 ، وبين الطحعة  وادتنف ت قواا فحيل بينه ،  وشغلت فكرا وألهت جوارحه

وفى إدنحد التكهيل للخطحيح دجحز عةلي حيث أن الخطحيح ال تكهل حةيةة وإممح هي دهب 

)َوإلَذا تلللَيتو َعَليوهلمو َ َيحتلهل َزاَدتوهلمو إليَمحم ح َوَعَلى َربِّهلمو َيَتَوك للوَن -تعحلى  -دن األدهحب قحل 
(2)

 

   

 :   الموطن الثامن
اللهتم قتد أمتته فأمت       :  )  ح دحت الحجحن قرحل الحسرن الهصرري   عن ابن شوذب قحل لم 

عنا سننه
(3)

   
وادررتغالل مفرروذا ودررلطحمه فرري قتررل     ، ويغيحمرره،  بطشرره  ، و عرررف الحجررحن بظلمرره  

ولر ا فةرد درجد    ؛ وإشحعة الرعب والخوف برين أفرراد الرعيرة    ، المعحرضين والمنحوئين 

                                                 
1
ابن أبي ححتم وابن  ه أخرجالحديث  ( و78/ ص  10)ن  ينظر  الدر المنثور  - 

 دردويه
2
 [2]األمفحل :  - 
3
دار الفكر، تحةيا: د. دهيل زكحر  ،   ن أحمد بن أبي جرادة، كمحل الدين عمر ب  بغية الطلب في تحري  حلب   - 

    2096/ص5ن
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 ،  يه خهر وفحة الححن بن يودف الثةفيحين زف إل  -تعحلي  –الحسن الهصري شكرا هلل 

دتمنيح عليه أن يةضى علي دح دنه الحجحن دن ظلم وبطرش    -تعحلي - وضرع إلي اهلل 

حيث خرجت روحره إلري بحرئهرح     ، كمح قضى عليه هو فموت الحجحن هو دوت حةيةي 

ثرم حر ف   ، وأدح دوت السنة فحلمراد بحلموت هو اإلفنحء حيرث شرههت السرنة بكرحئن حري      

 .  واتى بشيء دن لوازده وهو الموت ذلك علي دهيل االدتعحرة المكنية ،  ا الكحئنه 

 

وهرر ا االدررتعحرة تكشررف عررن  قرروة هرر ا  السررنة ودرردي تأثيرهررح فرري النفرروس ودةرردار          

ادتفححلهح  حتى ممت وترعرعت وأصهحت تضرب  بج ورهح في األعمرح  فهري قحبلرة     

  تفشيهح في النفوس .وذلك ينهىء عن خطورتهح و، للنمو والتطور 

 

 الموطن التاسع :   
بينمرح الحسرن فري يروم درن رجرب فري         :  عن عهد اهلل بن أحمد بن حنهل  عن حميد قرحل  

ثرم  ، وهو يمس دحء ويمجه تنف  تنفسح شديدا ثم بكرى حترى ارتعردت دنكهرحا      ،  المسجد

حتهح يرروم لررو أن بررحلةلوب حيررحة لررو أن بررحلةلوب صررالحح ألبكيررتكم دررن ليلررة صررهي   : ) قررحل

دح دمع الخالئا بيروم قرط أكثرر فيره      ليلة تمخض عن صبيحة يوم القيامة إن!  الةيحدة 

دن عورة بحدية
(1)

    

بينمح الحسن في يوم دن رجب في المسجد وهو يمس درحء ويمجره ترنف  تنفسرح شرديدا        

 دادةذلك ألمه ت كر يوم الةيحدة  ودح فيه دن الحسرة  والن ؛ ثم بكي حتى ارتعدت دنكهحا

ثم توجه بحلنصر  إلخوامره وجلسرحئة  در كرا إيرحهم بهر ا الموقرف دتمنيرح قلوبرح واعيرة             ، 

وأذامررح صررحغية ليهكيهررح دررن ليلررة صررهيحتهح يرروم الةيحدررة إمرره يخررحف دررن هرر ا الليلررة الترري     

إذ هري  خرر ليلرة     ؛  فهي ليلة ال شرك أن لهرح دهحبرة وجرالال     :  يتمخأل عنهح يوم الةيحدة

هح ليلة ينسل  دن دوادهح ضوء يوم جديد يوم لم تعرف الخالئا لره دثريال   إم،  في الدميح 

واألبصرحر الخحشرعة    ،  والةلروب الواجفرة  ،  والعيون الهحكيرة  ، فهو يوم العورات الهحدية 

 . ه يوم الةيحدة  إم

                                                 
1
   143/ص2حلية األوليحء ن  - 
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الةران عن إيجحد النهحر دن الليل بحلسل  وجعله  ية دن  يحت اهلل وعالدة علري   أبحن لةد 

: ) َوَ َيةه َلهلمل الل يولل َمسوَل ل دلنوهل الن َهحَر َفإلَذا هلمو دلظوللملوَن ( - تعحلى –قحل قدرته 
 (1)

 

يصور النهحر  إذ ،  فحلتعهير الةر مي عن ه ا الظحهرة في ه ا الموضع تعهير فريد

امه  تعهير دصور ،  دتلهسح  بحلليل؛ ثم ينزع اهلل النهحر دن الليل فإذا هم دظلمون 

للحةيةة الكومية أد  تصوير .
 (2)

  

أدح اإلدحم فةد عهر عن  إيجحد يروم الةيحدرة درن ليلتهرح برحلتمخأل ذلرك الن الةرران يلفرت          

و الئرره فرري إيجرحد النهررحر دررن الليررل  فرري دعرروة لألدررل     -تعررحلى - األمظرحر إلرري معمررة اهلل  

حم فهرو يتحردث عرن يروم     والنشحط واإلقهحل على الحيحة واغتنحم األيحم  فيمرح يفيرد أدرح اإلدر    

ن ألرف  وفهو لي  كأيحدنح بل دةدارا خمس ، يحل امتظحرا امه يوم ذو دواصفحت خحصة 

ولر ا  ثرر اإلدرحم التعهيرر عرن امسرالخه درن الليرل          ؛  مره يروم الحسرحب والمجرحزاة    إ ، دنة 

ولتررزداد الةلرروب دنرره دهحبررة  وخشررية وإجررالال   ، بررحلتمخأل ليميررزا بتهعحترره ودواصررفحته 

ر المخحض ثم اشتا دن تمخرأل بمعنرى امفصرل  وامسرل  علرى درهيل االدرتعحرة          فحدتعح

ر واالدرتعداد بررل والخروف دررن هرر ا    التصرريحية التهعيررة التري ترردعو إلرى الترقررب والحرر   

 المحرد ال ي يولد بمخحض وتعب  ودشةة .

كمح يمكن أن يراد التشهيه بححل الوالدة فح فت واتى بشيء دن لوازدهح  )المخرحض (    

 المكنية  .لى دهيل االدتعحرة ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 37ي  - 
2
 (167/ ص  6)ن  -قطب ديدفي ظالل الةر ن  - 
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 الفصل الثاني

 بالغة االستعارة في كالم الحسن البصري 

 في مقام الَحَكم  

 الموطن األول   : 
قتتوم أوثقهتتم   عررن دعمررر عررن يحيررى بررن المختررحر عررن الحسررن قررحل : )   إن المررؤدنين      

القرَن
(1)

عى فري فكرحك رقهتره    الدميح يس المؤمن أسير فيإن ،  وححل بينهم وبين هلكتهم 

يعلم أمه دأخوذ عليه في ذلك كله  -عز وجل -ال يأدن شيئح حتى يلةى اهلل 
(2)

  

  

الغحلية التي تردم صورة للمرؤدن الحرا ودرح ينهغري أن يكرون عليره درن         حكمه دن بين 

دححدهة مفسه أوال بأول والتحلي بحلورع والتةشف والتوبة واإلمحبة والسرير علرى درنهج    

فررحلمؤدنون ليسرروا أحرررارا فرري فعررل دررح       ، الرر ي ارتضررحا لعهررحدا المررؤدنين    اهلل الةررويم 

وإممح هم دةيدون بمنهج الةرران وتعحليمره فري جميرع دنرححي حيرحتهم وهر ا درح          ، يشتهون

أشحر إليه اإلدحم الحسن الهصري بةوله : ) إن المؤدنين قوم أوثةهم الةران وححل  بيرنهم  

 وبين هلكتهم (  

كلمحت يجرد أن الةرران لرم يروثةهم ولرم يةيردهم وإممرح حردد لهرم دنهجرح           والمتأدل في ه ا ال

يسيرون عليه دمثال في أوادرا ومواهيه فكحن التزادهم  بتلك األوادر والنواهي والسرير  

وهكرر ا فةررد ادررتعير الوثررح   ، علرري دنهحجرره بمثحبررة الةيررد الرر ي يحررد دررن حريررة حررركتهم 

ثرم اشرتا أوثرا     ،  حريرة فري الحركرة فري كرل     لاللتزام واالمضهحط بجحدع التةييد وعدم ال

 ،  بمعنى ضهط والزم وحدد علي دهيل االدتعحرة التصريحية التهعية

                                                 
1
ّد به األدير الوثح : هو  الربحط ال ي يستوثا به ، والمليثح ل العهد دلفوعحل دن الَوثح ل وهو في اأَلصل حهل أو َقيود يلش - 

 4( و يةحل :  َأووَثَةه في الَوَثح  َشد ا قحل اهلل تعحلى )َفشلدُّوا الَوَثحَ ( دحمد 371/ ص  10)ن  -والدابة.. لسحن العرب 

ةح   وَوث َا والولَثح  بكسر الواو للَغة فيه. والَوثليال الش يوءل الملحَكم والَجموعل ولَثح  بحلكسر. وقد َوثلَا دن بحب َظرلف أي صحر َوثي

(   335/ ص  1)ن  –الش يوَء َتووثيةح  فهو دلَوث ا. دختحر الصححح 

وقوله  تعحلى : )َفشلدُّوا الَوَثحَ ( دجحز عن األدر بغحية االدتيالء والةهر . مظم الدرر الهةحعي 

 (80/ ص  8)ن  
2
 157/ص2حلية األوليحء ن - 
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إذ جعلرت  ؛  وه ا االدتعحرة كمح مرى قد أظهرت ددى الحرص واالمضهحط و االلترزام  

دن ه ا االمضهحط  قيدا يحول بين المؤدن وبين فعل دح يخرحلف تعرحليم الةرران الر ي فيره      

وأخرجت ه ا األدر المعنوي وهو تحري السير وفرا درنهج الةرران     ،  دن الهلكة مجحته

 الكريم بصورة حسية دمثلة في ه ا الوثح  ال ي يةيد الحركة ويحد دن الحرية  .  

 

 الموطن الثاني  :  
وعن حمرحد عرن   ، ضحك المؤدن غفلة دن قلهه  : )  عن ثحبت عن دحلم عن الحسن قحل

كثرة الضحك تمي  القلب  ) : حميد عن الحسن قحل
(1)

  

الضحك هو : امهسحط الوجه وبدو األدنحن دن السرور
(2)

 

ألمره يرر هب الوقررحر   ؛ واإلكثرحر دنرره كمرح يرر كر اإلدررحم يميرت الةلررب ويجعلره جثررة هحدرردة      

فيصريرا كرحألدوات لمرح يرثره درن       ،  ويجعل الةلب دغمرورا فري الظلمرحت دغمودرح فيهرح     

فحيحترره برردوام  : ولرري  عجهررح فللةلررب  حيررحة ودرروت    ، ة دميتررة قسرروة دفضررية إلرري غفلرر 

دن النف  والهوى والشيطحن  -تعحلي –الطحعة ودوته بإجحبة غير اهلل 
(3)

 

در هل عرن   ، قحل المحوردى : )واعتيحد الضحك شرحغل عرن النظرر فري األدرور المهمرة        

ال لمررن ودرم برره  و، ولرري  لمرن أكثررر دنره هيهررة وال وقرحر    ، فري النوائررب المسرلمة    الفكرر 

 خطر وال دةدار(

  ،  وقحل حجة اإلدالم : ) كثرة الضحك  والفرح بحلردميح  درم قحترل  يسررى فري العررو        

وهرر ا هررو درروت  ، فيخرررن دررن الةلررب الخرروف والحررزن  وذكررر المرروت وأهرروال الةيحدررة  

الةلوب
(4)

  

يح كحلحجحرة  ألمه يجعل الةلب الهيح قحد ؛  ول ا فحن اإلدحم يح ر دن اإلكثحر دن الضحك

عنردا   إحسرحس  ال يرتع  وال يعتهرر برل ال   ، دشغوال بحلشهوات والملر ات  ،  أو اشد قسوة 

 ، كأمه ديت ال فحئدة ترجى دنه  ،  فهو دغيب عمح يفيدا ،  وال شعور لديه

                                                 
1
    152/ص2حلية األوليحء ن - 
2
 6741/تحن العروس  - 
3
 5/68فيأل الةدير - 
4
    3/99فيأل الةدير - 
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الن الةلب ال يموت  ؛والموت ضد الحيحة وهو دستعحر ألثر كثرة الضحك علي الةلب   

فحدرتعير المروت لحرحل الغفلرة الترري      ؛ اإلمسرحن  ودفحرقتره للحيرحة    دوترح حةيةيرح إال بمروت    

بمعني تجعل الةلب قحديح  ( تميت )ثم اشتا دن الموت ،  عليهح قلب المكثر دن الضحك

 . االدتعحرة التصريحية التهعية  الهيح علي دهيل

حيرث أححلرت    ؛ وه ا االدتعحرة كمح مرى صورت غفلة الةلب وقسروته  أفضرل تصروير   

  ، الةلب إلي الموت والفنحء  لعدم الفحئدة المرجوة دنه ه ا 

الر ي رواا اإلدرحم     -صرلي اهلل عليره ودرلم      -شك دتأثر بحرديث ردرول اهلل   واإلدحم بال 

حمرد  أ
 (1)

  

كحن في دعظم أحواله ال يزيد  -صلي اهلل عليه ودلم  -أن ردول اهلل  والجدير بحل كر 

والمكروا دن  ذلك إممح هو اإلكثحر دنه  ، اد علي ذلك فضحك ز وربمح ،  عن التهسم

ألمه ي هب الوقحر . ؛ أو اإلفراط فيه 
 (2)

 

 

 الموطن الثالث  :  

الستتخاء فمتتا  فتتيمظرررت الهصررري )  عررن  دحمررد بررن دصررعب قررحل  : قررحل  : الحسررن    

وأصل البخل وفرعته ستوء    -عو وجل  -وجدت له أصال وال فرعا إال لسن الظن باهلل 

عو وجل -الظن باهلل 
 -   (3)

 

بين حسن الظن بحهلل ودوء ،  بين الجود والش   ،  في دةحبلة بديعة بين السخحء والهخل 

كيرد درح تريةن دنره     يتخ  اإلدحم الحسن الهصري دن الةصر يريةرح لتأ  -تعحلي  - الظن به 

دسررتعينح بحالدررتعحرة المكنيررة لتجليررة  الصررورة وتةريههررح إلرري   ، وتثهيررت دررح توصررل إليرره 

ثرم  ، فصور كرال درن السرخحء والهخرل بشرجرة عظيمرة  لهرح أصرول و فرروع           : األذهحن 

                                                 

 
3
رقم  440/ص7ن شعب اإليمحن  - 

10901   
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دند )األصرل  أو، وأتى بشيء دن لوازده وهو : )األصل والفروع ( ،  ح ف المشهه به

 .لسخحء والهخل ( علي دهيل االدتعحرة التخييلية والفرع ( لكل دن ) ا

وه ا االدتعحرة كمح مرى صرورت السرخحء بشرجرة عظيمرة  أصرلهح ثحبرت وفرعهرح فري         

فحصلهح وفروعهح لم يكن إال اليةرين بمرح عنرد     : تؤتى أكلهح كل حين  بأذن ربهح، السمحء 

 ،  -تعحلي –اهلل وحسن الظن به 

 - تعرحلي   - ال فررع  دروى الشرك ودروء الظرن برحهلل       صرل لره و  أوأدح الهخل والشر  فرال    

 وهك ا فةد صورت االدتعحرة كال دن السخحء والهخل أفضل تصوير .

   

 الموطن الرابع  : 
ال تجررحل   )عررن أبرري دررلمة دررليمحن بررن دررليم الحمصرري ، عررن الحسررن الهصررري قررحل :  

قلهك ، أو تخحلفه فيمرض فيقنف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلكصححب هوى ؛ 
(1)

  

 

 ، شر   دطرحع   :  ثالث دهلكرحت » عن أم  قحل : قحل ردول اهلل صلى اهلل عليه ودلم : 

وإعجحب المرء بنفسه ،،  وهوى دتهع 
(2)

 

ألن جليسرهم ال ينجرو   ؛ ودن ه ا المنطلا فحن اإلدحم يح ر دن دجحلسة أصححب الهروى  

ن يخحلفه فري ديلره وهرواا     و إدح أ، إدح أن يححكيه في إتهحع الهوى فيهلك : دن دعضلتين 

 . فيمرض قلهه ويفتن

 ، واإلدحم يتخ  دن االدتعحرة التهعية يريةح إلظهحر  ددى تأثير الهوى في الةلب 

 فحدتعحر الة ف  للداللة علي  أن اإللةحء إلةحء بجرح إلةحء بهتك وقوة وشدة

َأَردوَمح َأنو َمت خلَ  َلهوو ا  : )َلوو   - تعحلي  - يةول اهلل:  ادتعحرة قر مية  :  وه ا االدتعحرة 

هلاه(َلحت َخ وَمحال دلنو َلدلم ح إلنو كلن ح َفحعللليَن  َبلو َمةو لفل بلحلوَحاِّ َعَلى الوَهحيللل َفَيدوَدغلهل َفإلَذا هلَو َزا
 (3)

    

دن شأمنح وحكمتنح ، أن  ال يعلم ": لي  دن شأمنح أن متخ  لهوا ، وإممح أوالمعنى واهلل 

تشهث به الفحدةون } َفَيدوَدغلهل {  ال يأردلنح به ردلنح ، على الهحيل  ال يملةى بحلحا 

  : فيةهرا ويهلكه ويزيله إزالة تحدة . أي

                                                 
1
 83/ص1دصر  ن -أبو إدحح  الشحيهي، دار النشر: المكتهة التجحرية الكهرى  االعتصحم   - 
2
 (308/ ص  2)ن  -شعب اإليمحن للهيهةي  - 
3
 18 ،17  األمهيحء   - 
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صورة حسية دتحركة حتى لكأممح  فيالهلي  ، يردم ه ا السنة اإللهية  الةر ميوالتعهير 

، فإذا هو زاها زائل  الحا ق يفة تنطلا بسرعة فتهوى على الهحيل فتشا أم رأده
(1 )

 

إليراد الحاِّ على الهحيل الة ف وهو   والمتأدل في النظم الةر مي يجد أمه قد ادتلعير 

الردي الهعيد المستلزم لصالبة المردى ، والدد  ال ي هو كسر الددحغ بحيث يشا 

( البطحله ودهحلغة فيه ، اغشحؤا المؤدي إلى زهو  الروح تصوير
(2)

  

 

ال تجحل  صححب هوى  : )الحسن الهصري في قول  اإلدحم الدتعحرة هنح وال شك أن ا

فحألدر ال يةف عند  ؛  تظهر ددى الخطر الداهم ال ي ينتظر جليسه ( فيقنف في قلبك؛ 

إصرحبة   وإممح يصل إلى ق ف الةلب وإصحبته برحلهوى  ،  حد الترغيب أو التحفيز فحسب

وإدررح المخحلفررة ، فررحلهالك  اإلتهررحعإدررح  : يصرره  جليسرره بررين أدرررين أحالهمررح دررر بحلغررة  

 فحلمرض .

وهك ا فحن االدتعحرة قد صورت هر ا المعنرى،  وأخرجتره فري صرورة حسرية دتحركرة         

 ودرئية ودلمودة ؛ فكحن لهح دن األثر الهلي  دحال ينكر ، والوقع الطيب دحال يجحد . 

 

 :   الموطن الخامس
الصالة والةرر ن  :  وا الحالوة في ثالثتفقدعن صحل  المري قحل كحن الحسن يةول : ) 

وإن لرم تجردوهح فرحعلموا أن     ، فإن وجدتموهح فححفظوا واحمدوا اهلل على ذلك، والدعحء 

أبواب الخير عليكم دغلةة
(3)

 

  

وكمرح هرو دعلروم     ، يرشد اإلدحم إلى تفةد الحالوة في ثرالث : الصرالة والةرر ن والردعحء      

وعلرى هر ا فةرد جرحءت الحرالوة هنرح        ،  والمر وقحت فحلحالوة إممح تكون فري المطعودرحت   

حيث شههت الححلة المحمرودة التري يعيشرهح    : على دهيل االدتعحرة األصلية التصريحية 

المسلم المححف  على ه ا الثالث دن اللر ة والمتعرة والةهرول والرضرح واإلقهرحل برحلحالوة       

 ،  بجحدع التمتع والل ة وديل الةلب في كل

                                                 
1
 ( 2888/ ص  1دوقع التفحدير )ن  -الوديط لسيد ينطحوي   - 
  (86/  4بيروت) -: دار الفكر    تفسير الهيضحوي  2
3
 447 /5ن  7226شعب اإليمحن  رقم  - 
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كشررف عررن دةرردار هرر ا اللرر ة وتلررك المتعررة وتةربهررح إلررى األذهررحن فرري  وهرر ا االدررتعحرة ت 

 .  د اقة صورة حسية دلمودة و

أو شررههت العهررحدات بحلمرر وقحت حلرروة الطعررم ، فحرر ف المشررهه برره ، واتررى بشرريء دررن       

 المكنية  .  على دهيل االدتعحرةلوازده )الحالوة ( 

دتأثر  -رضي اهلل عنه  -حولهح كمح أمه واختيحر الحالوة هنح لميل النف  إليهح والتل ذ بتن 

-صلى اهلل عليه ودلم   -بأححديث ردول اهلل  
(1)

  

  

 :     الموطن السادس
فتذاا هتي    ،  إن القلتو  تمتوت وتحيتا   عن  عةهة بن خحلد العهردي قرحل : قرحل الحسرن  : )    

فإذا هي أحييت فأدبوهح بحلتطوع ، فححملوهح على الفرائأل مات 
(2)

  

 

في عحلم الةلوب دهينح أمهح تموت وتحيح كحشفح النةرحب    -رضي اهلل عنه - يغوص اإلدحم 

ففي ححلة دوتهح يجرب حملهرح علرى الفررائأل      : عن كيفية التعحدل دعهح في كلتح الححلتين

الفرررائأل  وأدررح فرري ححلررة حيحتهررح فيجررب تأديههررح زيررحدة علررى ، حتررى تعررود إلررى مشررحيهح 

 بحلتطوع دن األعمحل ،

وعلى هر ا فرحلمراد    ،  و دعلوم ال تموت دوتح حةيةيح إال بموت صححههحوالةلوب كمح ه  

وقرد قيرل   ، هنح أمهح  تتةلب بين الةسوة والرقة بين الغفلة واليةظة بين الهالدة واالدتجحبة 

تموت بحلغفلرة واالمغمرحس فري الظلمرحت وتحيرح      ،  إن الةلوب تموت بحلجهل وتحيح بحلعلم 

 ،وال الةيحدة بحلخوف والحزن وذكر الموت وأه

                                                 
1
َم َقحَل َثَلحثه َدنو كلن  فليهل َوَجَد َحَلحَوَة الوإليَمحنل َأنو َيكلوَن الل هل َنو َأَم ل بونل َدحللكا َرضلَي الل هل َعنوهلَعنو الن هليِّ َصل ى الل هل َعَليوهل َوَدل  - 

فلي الن حرل  وَد فلي الوكلفورل َكَمح َيكوَرال َأنو يلةوَ َفَوَردلوللهل َأَحب  إلَليوهل دلم ح دلَواهلَمح َوَأنو يلحلب  الوَمروَء َلح يلحلهُّهل إلل ح للل هل َوَأنو َيكوَرَا َأنو َيعل

(   وَعنو دلَعحذل بن َجَهلا، َقحَل: َقحَل َردلولل الل هل َصل ى الل هل َعَليوهل َوَدل َم:"َلوو كلنوتل 26/ ص  1)ن  15صحي  الهخحري   رقم 

َهح، َوال َتجلدل ادوَرَأةه َحالَوَة اإلليَمحنل َحت ى تلَؤدَِّي َحا   دلر ا َأَحد ا َأنو َيسوجلَد أَلَحدا أَلَدروتل الوَمروَأَة َأنو َتسوجلَد للَزووجلَهح دلنو َحةِّهل َعَليو

-َزووجلَهح، َوَلوو َدَأَلَهح َمفوَسَهح َعَلى َقَتبا" المعجم الكهير للطهرامي 

   (450/ ص  14)ن  16514رقم  
2
مثر   267/ص1ن الزهد البن حنهل   - 

 (134/ ص  5الدر   )ن 
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حيررث شررههت الةسرروة الترري تلحررا : فررحلموت والحيررحة هنررح واردان علررى دررهيل االدررتعحرة 

فحلةلرب أصره  كرحلموات ال حيرحة لره وال      ،  الةلب بحلموت بجحدع عدم االدتجحبة فري كرل   

 ،فهو كحلعدم دواء في عدم النفع ، فحئدة ترجى دنه 

وخضوعه لمرح يررى ويسرمع فينتفرع      كمح شهه امشراح الةلب وتأثرا وادتجحبته وخشوعه

بجرررحدع الترررأثر   -صرررححهه ويسرررتةيم أدررررا برررحلحي الررر ي يررررى ويسرررمع ويحررر  ويشرررعر 

 .ثم اشتا تموت وتحيح على دهيل االدتعحرة التهعية ، واالدتجحبة في كل 

 ،  األولى كمح مرى تكشف عن دةدار جفرحء الةلرب وقسروته وعردم ادرتجحبته      و االدتعحرة

كمح أمهح تةرب المعنى وتجسدا  ، عن ددى رقته وادتجحبته وتأثرا والثحمية تكشف ك لك

  . لمودة وتخرجه في صورة حسية دشحهدة ود، 

 

 :     الموطن السابع 

. من دخَل َمَداَخَل التهَهمَة َلم يُكْن َلُه أجُر الَغْيبَة: اهلل عنه  -رضي  - وقحل
 (1)

 

 د عن درواين الشرههحت يهرين اإلدرحم     في دعوة صريحة للورع و االدتةحدة والتنزا والهع

  ؛ جرر الغيهرة  أحردحن دن وضع  مفسه في دداخل  التهمة دن    - رضي اهلل تعحلى عنه -

 -ورحم اهلل الفحرو   ، ولم ينزا دححته  دن إدحءة الظن به   ،  ذلك ألمه لم يترفع بنفسه

الظن به( حين قحل : )دن عرض مفسه للتهمة فال يلودن دن أدحء -رضي اهلل عنه 
 (2)

  

والتهمة ال ددخل لهح وإممح  شههت بصرح عظيم وبيرت كهيرر لره درداخل عردة ال يرؤتى        

 ،  ثرم حر ف المشرهه بره    ، إليه إال دن خاللهح بجحدع أن كال دنهح يتوصرل إليره بودريلة درح     

 ،وأتى بشيء دن لوازده وهو  )دداخل ( على دهيل االدتعحرة المكنية 

كمرح أمره    ،  وخوفح درن  اقتححدهرح  ، ةى بظالله عليهح رههة دنهح وإدنحد المداخل للتهمة يل

 .  أفضل تصوير ويصورهح يجسد ه ا  المنحف  المؤدية إلى التهمة

  

 

                                                 
1
/ ص  5)ن   األولى:  الطهعة م 2004 - لهنحن بيروت العلمية الكتب دار اآلبي الحسين بن دنصور دعد أبو  مثر الدر - 

135) 
2
 (22/  7) -1993 -بيروت  -الدر المنثور  السيويي، دار النشر: دار الفكر  - 
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 :   الموطن الثامن

  
: ' إنو ال ين َيشوَترلون بَعهورد اهلل وأيومرحملهلمو    -تعحلى  -عن قوله   -رضي اهلل عنه   - )دلئل 

: الدنيا تبلُب الهارَ  منها ، نل الةليلل ؟ قحل : الدُّميح بح افيرهح . وقحل ثمنح  قليال  ' دح الثم

وتهُرُ  من البالب لها ، فذن أْدرك  الهتار  منهتا جرَلتتُه ، وإن أدركهتا الَبالتُب لهتا       

قتلُته .(
 (1)

 

بكلمررحت فلسررفية دتعمةررة تغرروص فرري األعمررح  يكشررف اإلدررحم عررن حةيةررة العالقررة بررين       

 : فححل اإلمسحن دع الدميح ال يخلو دن أدرين : اإلمسحن والدميح 

 ،  وإدح أن يكون دطلوبح دنهح ،إدح  أن يكون يحلهح للدميح  

 : أو بمعنى  خر أن الدميح دع اإلمسحن ال يخلو ححلهح دن أدرين

فإذا كحن اإلمسحن يحلهرح ودطلوبرح  والردميح    ، إدح أن  تكون  يحلهة لإلمسحن أو هحربة دنه  

وتهررب  درن الطحلرب لهرح فرإن أدركرت       ، فحلردميح تطلرب الهرحرب دنهرح      ،برة  يحلهة ودطلو

وإن أدركررت  ، ألمرره يهرررب دنهررح   ؛فكررحن تأثيرهررح فيرره  أخررف  ، الهررحرب دنهررح جرحترره   

 ألمه  يكون دةهال عليهح يحلهح لهح ،؛ الطحلب لهح  قتلته 

 

 دستعحر للهالك والضيحع  ( الةتل )دستعحر لإلي اء  وك ا  ( الجرح)و 

وكمح مرى فكل دن االدتعحرتين قد كشفتح األثر الهحل  للدميح في كلتح الححلتين أقوى تأثير  

 .وأوض  بيحن 

  

 :   الموطن التاسع  
من نافسك في دينك فنافسه ومن نافسك في : ) -رحمه اهلل  -قحل الحسن الهصري 

(   دنياك فألقها في نحره
 (2)

 

                                                 
1
 [77] ل عمران : واالية( 120/ ص  5مثر الدر   )ن  - 
2
دصنف ابن أبي  207/ص3بيروت ن -إحيحء علوم الدين تأليف: دحمد بن دحمد الغزالي أبو ححدد: دار االمعرفة  - 

صفحة   - 7] جزء  35203، الطهعة: األولى، تحةيا: كمحل يودف الحوت رقم  1409 -الريحض  -دكتهة الرشد   شيهة 

 1/217والزهد ألحمد بن حنهل [    188
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إلدحم  بين التنحف  في  الدين والتنحف  في الردميح  مةحم  يفر   االبكلمحت دوجزة تنحدب  

 - تعرحلى    - فحألول تنحف  دحمود  يسمو بحإلمسرحن إلرى أعلرى درجرحت الةررب درن اهلل      : 

  ، وفى ذلك فليتنحف  المتنحفسون 

وأدح اآلخر فهو تنحف  د دوم يجعل اإلمسحن خحوي الةلب إال دن حرب الردميح والحررص    

 .  الدين والدميح  فتكون الخسحرة في ؛ عليهح

  

وكمح مرى فحإلدحم يرشرد إلرى تررك  التنرحف  فري األدرور الدميويرة برل وإهمحلهرح وتركهرح           

إمرره  ترررك   ، حيررث ادررتعحر اإللةررحء لإلهمررحل والترررك      : دسررتعينح  بحالدررتعحرة التهعيررة  

 ! بحزدراء وإهمحل بححتةحر 

أثررر  هرر ا  إلررى اضررحة وكررم كررحن اإلدررحم دوفةررح فرري اختيررحر درروين اإللةررحء فرري إشررحرة و   

كحن له قلب أو ألةى  ن امه الةتل وال ب  وفى ذلك ترهيب كهير لم!  التنحف  على النف  

 .  السمع وهو شهيد  
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 الفصل الثالث

 بالغة االستعارة في كالم الحسن البصري في مقام

 التحنير من الدنيا

 

 :    الموطن األول
:   يا ابن َدم بع دنياك بآخرتك تربحهما عن الحسن، قحل عن عهد المؤدن بن عهيد اهلل،

يررح ابررن ادم إذا رأيررت النررحس فرري  ،  جميعررحوال تبتتع َخرتتتك بتتدنياك فتخستترهما ، جميعتتا 

والهةرحء  ، الثرواء ههنرح قليرل     ،  الخير فنحفسهم فيه وإذا رأيتهم فري الشرر فرال تغرهطهم فيره     

 هنحك يويل ، 

واعلم أنك لم تول في هتدم عمترك   ، ح عن قليل قهرك يح ابن  دم يأ األرض بةددك فإمه 

 وأبصر فصهر  ، رحم اهلل رجال مظر فتفكر وتفكر فحعتهر ،  منن سقب  من ببن أمك

 فأمتا المتؤمن فقتد لجمته الختوف      : درؤدن وكرحفر ودنرحفا   : دتعلم يرح لكرع النرحس ثالثرة      

عن بحلجزيرة  وأدرح الكرحفر فةرد قمعره السريف وشرردا الخروف فرأذ         ،  وقوده ذكرر العررض  

وأدررح المنررحفا ففرري الحجرررات والطرقررحت يسرررون غيررر دررح يعلنررون    ، ودررم  بحلضررريهة

ويضمرون غير دح يظهرون
(1)

 

بحلنررداء )يررح ابررن  دم ( إليةررحظ الهمررم وشررد االمتهررحا وتوجيرره الخطررحب        تحرر يرا دسررتهال 

فنرحء   وامره إلرى  ، و ليةرع اإلقهرحل علري درح بعردا در كرا دخحيهره بحةيةرة مشرأته           ، ألهميتره 

دتخ ا دن االدتعحرة التهعية يريةح ، دستعينح بحلمةحبلة بين صفةة رابحة وأخرى خحدرة 

 ) برع (ولري  هنرح بيرع حةيةري ألن الهيرع       : لتجلية الصورة وتوضي  المعنى وتثهيته فةحل 

) إعطررحء المررثمن وأخرر  الررثمن  (    : كمررح عرفرره الراغررب  
 (2)

، وإممررح المررراد االدررتهدال    

 ، دهيل االدتعحرة التصريحية التهعيةفحدتعير له على 

واختحر الهيع هنح ولم يةل ) اشتر  خرتك  بدميحك  (الن الرب  في الهيع كمح أشحر اإلدحم  

) يةين محجز ، والرب  الححصل في الشراء شك دستةهل( : الرازي 
 (3)

   

                                                 
1
   155/ص2حلية األوليحء ن-،  452/ص1ن  الهيحن والتهيين  - 
2
 67/ص1ن بيع الراغب االصفهحمى كتحب الجمهوريةالمفردات في غريب الةر ن  - 
3
  (  344/ ص  11)ن  -التفسير الكهير   - 
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 ( وتخسررهمح ، )تربحهمرح :  ثم قروى هر ا االدرتعحرة بر كر دالئرم المشرهه بره وهرو قولره          

ويةوى فيهح دعوى االتححد التي هي دهنى ، فكحن ترشيحح لالدتعحرة يهعدهح عن الحةيةة 

االدرررتعحرة والتررري عررردهح ابرررن أبرررى اإلصرررهع درررن أجرررل االدرررتعحرات  يةرررول : ) وأجرررل   

: "  -تعرحلى  –االدتعحرات االدتعحرة المرشرحة كةولره   

"
(1)

   

فإن االدتعحرة األولرى وهري لفظرة الشرراء رشرحت الثحميرة وهري لفظترح الررب  والتجرحرة           

لالدتعحرة. واهلل أعلم (.
 (2)

 

واعلرم  ، فيةول : )يح ابن  دم يرأ األرض بةرددك فإمهرح عرن قليرل قهررك        تح يرا ثم يتحبع 

 هدم عمرك دن  دةطت دن بطن أدك (أمك لم تزل في 

درر كرا اإلمسررحن بمصرريرا  المحترروم فرري بررحين األرض دحرر را إيررحا دررن ضرريحع عمرررا      

 وتسلله دن بين يديه

 وقوله : ) واعلم امك لم تزل في هدم عمرك ( 

كمرح أن العمرر لري  بنرحء حترى يهردم         ،  ادتعحرة إذ اإلمسحن ال يهردم عمررا وإممرح يعيشره    

  دن التفريط فيه إال فيمح يفيد . وإممح هو التح ير 

حيررث شررهه   ( :  تهعيررة )هررح فرري )هرردم( فتكررون ادررتعحرة  ؤوهرر ا االدررتعحرة يمكررن إجرا  

ثررم اشررتا دررن الهرردم يهرردم ،  االمةضرحء والعرريش بحلهرردم بجررحدع الفنررحء  والةضررحء فري كررل   

فري    : بمعنى يفنى وه ا االدتعحرة تةرب المعنى وتظهرا فري صرورة دشرحهدة ودحسرة    

يمكن إجراؤهح في )عمر( فتكون ، كمح  ة هدم وتخريب ومةصحن وتراجع دستمر صور

واتى شيء ، ثم ح ف المشهه به ، حيث شهه العمر بحلهنحء  ( دكنية)االدتعحرة  ادتعحرة 

وهرر ا االدررتعحرة ( تخييليررة  )وإدررنحد الهرردم للعمررر ادررتعحرة  ، دررن لوازدرره  وهررو الهرردم 

ث صورت العمر بهنحء دشيد يتعرض كل يوم للهردم  حي : أيضح ادتعحرة دوحية ودؤثرة

وإخرران لره    ، وفى ذلرك تجسريد للعمرر   ، والتخريب فهو في تنحقس دستمر وعوار دائم 

  في  صورة حسية دلمودة يتأثر اإلمسحن لرؤيتهح في تنحقس دستمر وخراب دائم .

  

                                                 
1
 16الهةرة  - 
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صورا شحدال بمح ينهىء عن عةلية ف ة تغوص في األعمح  لتعطى ت  تح يراته ثم يختم  

واإليضحح بعد اإلبهحم لتثهيرت المعرحمي   ، دستخددح أدلوب التةسيم للتفصيل بعد اإلجمحل 

فرال  ، ويحصرر درن جميرع وجوهره     ، )حيث يححط بحلشريء درن كحفرة أقسرحده     : وتمكينهح 

ويتفرغ لهضمه وادتيعحبه(، يهةى أدحم العةل إال أن يسلم بمح عرض عليه 
 (1)

 

 

ثم  ، دؤدن وكحفر ودنحفا: األدور يةسم النحس إلي ثالثة أقسحم ففي مظرة ثحقهة لهواين 

 :  يةف علي كل قسم بمح يميط اللثحم عنه

كرحن  :  ألجمره الخروف أي   ،  يح ر اآلخرة ويرجو رحمة ربره  ،  فحلمؤدن دائم الخوف  

الخوف له لجحدح
(2)

يحول بينره وبرين فعرل درح يشرتهى فشرههت الحيلولرة بحللجرحم بجرحدع             

بمعنرى حرحل    (   لجمأ )ثم اشتا دن اللجحم  ، ثم ادتعير المشهه به  للمشهه، ي كلالمنع ف

 ( التهعية التصريحية)ودنع على دهيل االدتعحرة ، 

ثرر الخروف فري    أوتكشرف عرن دةردار    ، و ه ا االدتعحرة تظهر ددى التحكم والسريطرة   

وقيرحدة   ، كرم دطلرا  تح :  فهو يةود المؤدن كيفمرح يشرحء   ، النف  ودقة تأثيرا في الحواس

 .   -تعحلي  - فكحن الفوز بحسن العرض علي اهلل ،  شحدلة

 

 : الموطن الثاني  
عررن هحشررم بررن المتوكررل اإلدرركندرامي ، عررن الحسررن الهصررري ، قررحل : دسرركين ابررن  دم  

رضي بدار
(3)

، إن أخر ا درن حلره حودرب بنعيمره ،       لاللها لستا  ، ولرامهتا عتنا      

ابن  دم يستةل دحله وال يستةل عمله ، ويفرح بمصيهته فري  وإن أخ ا دن حرام ع ب به 

دينه ، ويجزع دن دصيهته في دميحا
(4)

  

فهرو دشرفا علري اإلمسرحن الر ي      ، كدأبه دائم النص  والتحر ير درن الردميح والركرون إليهرح     

 وحرادهح ع اب ن واتخ هح دةرا دع أن حاللهح حسحب ، ورضي بهح ، ركن إلي الدميح

                                                 
 245 م1994الشححت أبو دتيت الطهعة األولى  درادحت دنهجية فى علم الهديع - 1
2
دلَعر به َوالوَجموعل للجلمه دلثولل كلَتحبا َوكلتلبا َودلنوهل قليَل لللوخلروَقةل َتشلدَُّهح الوَححئلألل فلي َوَدطلَهح  اللَِّجحمل لللوَفَرسل قليَل َعَربليٌّ َوقليَل  - 

مل الوَمفوعلولل دلمَِّي الر جللل . يهل َوبلحدوللَجحمه َوَتَلج َمتو الوَمروَأةل َشد تو اللَِّجحَم فلي َوَدطلَهح َوَألوَجموتل الوَفَرَس إلوَجحد ح َجَعلوتل اللَِّجحَم فلي فل

 (  232/ ص  8)ن -المصهحح المنير في غريب الشرح الكهير  ل ن م 
3
   295/ 4الدار ادم جحدع للعرصة والهنحء والمحلة وكل دوضع حل به قوم فهو دارهم لسحن العرب دار  - 
4
    209/ص3،إحيحء علوم الدين ن  261(  262/ ص  1الزهد البن أبي الدميح)ن   - 
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دكررحن يسرركن المرررء فيرره أو يحررل  برره      : الن الرردار ؛  ر ( ادررتعحرةقولرره : )رضرري برردا  

وإممح هي فترة زدحمية  ، والدميح ليست دارا حةيةية يسكنهح  اإلمسحن وينتةل في حجراتهح

ولكن اإلدحم كعحدته دتأثر بحلةران الكريم فكمح ادتعحر الةران  ، يحيحهح اإلمسحن ويعيشهح 

حيرث شرههت الردميح ودرح فيهرح درن        :  ادرتعحرهح اإلدرحم    الدار للدميح فري كثيرر درن اآليرحت    

ويهم ويجمرع شرملهم  بجرحدع االحترواء     أأحوال يعيشهح النحس في حيحتهم بحلمكرحن الر ي ير   

فحلرردميح يررركن إليهررح اإلمسررحن فرري حيحترره وينتةررل فيهررح ويسررتةر فرري      :  والشررمول فرري كررل 

ثررم ادررتعير ،  ي حجراتهررح وامتةحلرره فرر، أرجحئهررح ييلررة حيحترره تمحدررح كحدررتةرارا فرري دارا 

 المشهه به للمشهه علي دهيل االدتعحرة التصريحية األصلية

حيرث جعلتهرح دارا حةيةيرة    : وه ا االدتعحرة كمح مرى قد صورت الدميح أجمل تصروير   

 .وال يستطيع االدتغنحء عنهح  ، وى  إليهح اإلمسحن ويةر فيهحألهح أبعحد وحجر ي

عالقة اإلمسحن بحلدميح وصرورتهح فري صرورة دحسودرة     كمح أن ه ا االدتعحرة قد قربت 

فهي دار لهح  ؛  وذلك تمهيدا للتح ير دنهح، يستوعههح اإلمسحن وتةر في ذهنه  ، دشحهدا 

وحرادهرح عر اب إن أخر ا درن حلره      ، أبعحد ولكن إبعحدهح حالل وحرام  فحاللهح  حسحب 

 ،،، ن أخ ا دن حرام ع ب به إو، حودب بنعيمه 

مه ديترك دحله وال أمه يستةل دحله وال يستةل عمله دع أحه البن ادم وكيف ثم يتحبع مص

   ثم هو يفرح بمصيهته في دينه بينمح يجزع دن دصيهته في دميحا .  ،  ينفعه إال عمله

 

  :  الموطن الثالث 
عن إبراهيم بن عهد اهلل ابن أبي األدود، عن الحسن أمه كتب إلى عمر بن عهد العزيز: 

، فإن الدميح دار ظعن ليست بدار إقحدة، وإممح أمرزل  دم عليره السرالم درن الجنرة      )أدح بعد

إليهح عةوبة ، فحح رهح يح أدير المؤدنين، فإن الزاد دنهح تركهح، والغنى دنهح فةرهرح، لهرح   

درن أعزهرح، وتفةرر درن جمعهرح، هري كحلسرم يأكلره درن ال يعرفره            في كل ليٍن قتيل، تنل

داوي جراحته، يحتمي قلريال  دخحفرة درح يكررا يرويال ، ويصرهر       وهو حتفه. فكن فيهح كحلم

التتي قتد   على شدة الدواء دخحفة يول الداء. فححر ر هر ا الردار الغردارة الختحلرة الخداعرة       

 وفتنتت  بغرورهتتا، وللتت  بآمالهتتا، وستتوف  بخبابهتتا، فأصتتبح       ، توينتت  بختتدعها  
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ة، والنفروس لهرح عحشرةة،    كحلعروس المجلوة، فحلعيون إليهح محظرة، والةلروب عليهرح والهر   

وهي ألزواجهح كلهم قحلية، فال الهحقي بحلمحضي دعتهر، وال اآلخر بحألول دزدجر
(1)

 
 

بحةيةرة الردميح وأمهرح      -عمرر برن عهرد العزيرز      -فهو ي كر أدير المؤدنين الزاهد الرورع   

هرى  وكيف يركن إليهح المرء و ، فال ينهغي الركون إليهح ،  دار ظعن وليست بدار إقحدة

  لهح في كل حين قتيل تصرعه بحهحئلهح، دار عةوبة الزاد دنهح تركهح والغني فيهح فةرهح 

ال يرركن   ، ر دنهرح  فرحلكي  درن دان مفسره فيهرح وكرحن علري حر       ، وتةضى عليه بمفحتنهح  

 ، فهي  كحلسم يأكله دن ال يعرفه وهو حتفه ، وال يطمئن آلدحلهح ، إليهح 

فةتيرل    (  تصرريحية تهعيرة  )فري كرل حرين قتيرل ( ادرتعحرة      وكمح مرى فحن قوله : ) لهرح   

والمررراد برره الضررحية المفتررون     ، أي لهررح فرري كررل يرروم دةتررول     ، فعيررل بمعنررى دفعررول  

 . بزخحرفهح المخدوع بآدحلهح 

 

وه ا االدتعحرة تزيد المتلةي ترهيهح وتخويفح وتح يرا دن شحن ه ا الدميح التي احترفرت  

 فهل دن دتع  ؟ ، ح في كل يوم صريع تصرعه وقتيل تةتلهفله، وأجحدت الفتك  ، الةتل

 

ثرم  ، حيرث شرههت الردميح برحلعروس      ( دكنيرة )كمح أن قوله : ) تزينت بخدعهح ( ادتعحرة 

ولكنهرح تزينرت برحلمكر والخرداع ففتنرت      ، واتى بشيء دن لوازدهح وهو الترزين  ، ح فت 

 ودوفت بخطحبهح ، ، وحلت بآدحلهح، بغرورهح 

 ، إذ  الردميح ال خطرحب لهرح    ( تصرريحية أصرلية   )ودروفت بخطحبهرح ( ادرتعحرة   وقوله : )  

  ، فحدتعير الخطحب إلبداء اآلدحل والتغرير  بحألدنيحت، وال وعود لديهح 

ودةدار المكر ال ي تمحرده الردميح درع دحهيهرح    ، وه ا االدتعحرة تكشف عن قوة الخداع 

ظهررحرا قويررح يصررل إلرري حررد النطررا   حيررث تهرردى اآلدررحل وتظهررر األدنيررحت إ : وراغهيهررح 

وعهررود خحدعررة ال ثمرررة لهررح إال التأجيررل  ، وعررود كحذبررة، بررحلوعود والترغيررب بررحلعهود 

 .والتسويف  
  

 
                                                 

1
 (118/ ص  2)ن دوقع الورا    النويرى  مهحية األرب في فنون األدب  313/ص6حلية األوليحءن  - 
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   الموطن الرابع 
ودسرلمة برن عهرد الملرك     ، في  دنة اثنتين ودحئة توجه العهحس بن الوليرد برن عهرد الملرك     

وفيهرح قترل يزيرد برن      ،ك إيحهمرح لحربره   إلى يزيرد برن المهلرب بتوجيره يزيرد برن عهرد الملر        

وكحن دروان بن المهلب وهو بحلهصرة يحث النحس على حررب أهرل    ،المهلب في صفر

 -رضي اهلل عنره وأرضرحا     -وكحن الحسن الهصري ، ويسرح النحس إلى يزيد  ،  الشحم

يثهط النحس عن يزيد بن المهلب
(1)

  

 و كحن يةول في تلك األيحم  :

وال يةتررل بعضرركم ، واتةرروا اهلل درروالكم  ،  وكفرروا أيررديكم ، زدرروا رحررحلكم)أيهررح النررحس ال 

ولرري  اهلل عررنهم فيمررح  ،ويمررع فيهررح يسررير لرري  ألهلهررح بهررح     ، بعضررح علررى دميررح زائلررة 

 ،اكتسهوا براض

 ، وأهل التيه والخيالء، إمه لم تكن فتنة إال كحن أكثر أهلهح الخطهحء والشعراء والسفهحء  

فمرن كرحن درنكم خفيرح فليلرزم      ، والمعرروف التةري   ، ال المجهول الخفري  ولي  يسلم دنهح إ

فكفرحا واهلل بمعرفرة اهلل إيرحا     ،وليحبس نفسه عما يتنتاز  النتاس فيته متن التدنيا     ، الحا 

وكفى له بهح دن الدميح خلفح  ( ، بحلخير شرفح
 (2)

 

 

فتنرة التري   إلري الحرديث عرن ال     -رضي اهلل تعحلي عنه -يتطر  اإلدحم الحسن الهصري  

 ،دحر را درن خطرورة االمغمرحس فيهرح     ، وقعت فري  درنة اثنترين ودحئرة دهينرح أكثرر أهلهرح        

دتخرر ا  دررن  (  إمرره)فصرردر حديثرره بضررمير الشررأن   ،  كحشررفح عررن دررهل االعتصررحم دنهررح 

دررهيال لتأكيررد دررح تكشررف لديرره دررن ارتهررحط الفتنررة    ( النفرري واالدررتثنحء )الةصررر بطريررا 

كمررح حصررر   ، فهررم أكثررر أهلهررح ؛ حء وأهررل التيرره والخرريالء  بحلخطهررحء والشررعراء والسررفه 

أيضرح   فةرحل :      ( لنفي واالدرتثنحء )دؤكدا ه ا الحةيةة ب ،  صنفين  السحلمين دنهح علي

 ز) ولي  يسلم دنهح إال المجهول الخفي والمعروف التةي ( 

ليه فعله دن فهدأ بحلمجهول الخفي ودح ينهغي ع، ثم تنحول دهل الوقحية واالعتصحم دنهح  

 ، وحه  النف  عمح فيه التنحزع حتى تكتب له السالدة  ن التزام الحة

                                                 
1
   82/ص4ن بيروت –ينظر تحري  الطهري : دار الكتب العلمية  - 
2
       84/ص4تحري  الطهري ن - 
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والحه  هو  : الَمنوعل واإلدسحكل وهو ضلدُّ الت خوللَية
(1)

والمرراد بره هنرح الهعرد والتنرزا عرن         

حيررث شررهه إلررزام الررنف   : فأبررحن عررن ذلررك بطريررا االدررتعحرة،  المشررحركة فرري التنررحزع 

ثرم ادرتعير الحره  واشرتا دنره       ، شحركة بحلحه  بجرحدع المنرع فري كرل    وإبعحدهح عن الم

 ( التصريحية التهعية )بمعنى يمنع علي دهيل االدتعحرة( يحه  )

تكشرف عرن دةردار المنرع وكيفيتره :  فهرو       ؛ وه ا االدتعحرة كمح مررى ادرتعحرة دوحيرة     

النف  ودنعهح ،  وه ا لن يتأتى إال بحه ، دنع عحم  وشحدل عن المشحركة  في التنحزع 

كمح تكشف ه ا االدتعحرة عن خطورة الرنف  وقروة تأثيرهرح  ، وأمهرح كرحلوحش الكحدرر       

بل إن األدر يستلزم الح ر دنه  ، والسيطرة عليره   ، ال ي ال يغفل  عنه وال يتهحون دعه

 ،وكه  جمححه  ، بحهسه

وأبرزتره فري   ،وصرورته وقربتره إلري األذهرحن     ، وهك ا فإن االدتعحرة قرد مةلرت المعنرى    

  فكحن لهح دن التأثير دح ال ينكر. ؛ صورة دشحهدة ودحسة ال تنكرهح النف  

  

 :    الموطن الخامس

) فضتح المتوت التدنيا فلتم يتترك      دمعت الحسن يةرول :  : ) عن دهحرك بن فضحلة  قحل  

فيها لني لب فرلا  (
 (2)

  

 

يررث يهجررم عليهررح فيزيررل ح -أثررر  المرروت علررى الرردميح    -رضرري اهلل عنرره -يكشررف اإلدررحم

 ، ووديعة دستردة ، عرض زاثل»: فتتكشف حةيةتهح ، ويةضى على زخحرفهح   ، دتعهح

دتخ ا « ح را ال يأدن  تةلهحتهح  ، فيظل العحقل دتحفزا دترقهح  ، ال تترك ل ي  لب فرحح

 ،في قوله : ) فض  الموت ( دهيال لتوضي  ه ا األثر  ( التهعية )دن االدتعحرة

 ،،وكشف المستور،  اظهر وأبحن  (فض  الموت ) باد والمر 

 .  مه فض   للعورات و تشهير بحلسو تإ : وه ا االدتعحرة تظهر بجالء ه ا األثر 

 

  

                                                 
1
 (3888/ ص  1)ن  -تحن العروس حه   - 
2
      585/ص4دير أعالم النهالء ن - 
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 :  الموطن السادس 
عرن عهررد الوهررحب برن عطررحء، عررن  عهيرردة درعيد بررن زربرري، قرحل: دررمعت الحسررن يعرر      

 ، وكرأن قرد بردا لرك أدرهرح      ،  الفظتك يا ابن َدم أن  اليوم في دار هي  )أصححبه يةول: 

ثم يفضى بأهلهح إلى أشد األدور وأعظمهح خطرا ، فرحتا  ،وإلى امصرام دح تكون دريعح  

فإمره لري  لرك درن دميرحك شريء إال درح         ؛وليكن دعيك فري دميرحك آلخرترك    ،اهلل يح ابن  دم

ركره  صدرت أدحدك، فال تدخرن عن مفسرك دحلرك، وال تتهرع مفسرك درح قرد علمرت أمرك تح        

خلفك، ولكن تزود لهعد الشةة،(
(1)

  

 

ومةرل درح يتريةن هرو      ، ورغرب عنهرح    ، وزهد فيهح،  بفنحء الدميح   - رضي اهلل عنه - دن 

دتخرر ا دررن االدررتعحرة  ، دنرره فرري كلمررحت تنررهأل بحإلحسررحس الصررحد  وتنطررا  بحلحةيةررة 

إحسحدرره  وتةريههررح إلررى الملتةررى حتررى يشررعر بررنف ، وتثهيتهررح ، ودرريلة لتجليررة الصررورة 

فيفر  جمعهم  :  فهح هو ذا يصور الدميح بحيوان دفترس يلتهم ضححيحا، فيتنفع بنصحه 

ال حول لهم وال قوة بجحدع الغردر والهرالك    ، ثم يلفظهم أشالء دتفرقة، ويمز  شملهم ،

االدرتعحرة   )تى بشيء دن لوازده وهو اللف  علرى درهيل  أثم ح ف المشهه به و، في كل 

 ( المكنية

 

و  ، دن تصوير بديع (االدتعحرة التخييلية )خحف دح يحدثه إدنحد الالزم للمشهه   وغير 

وكأمنح مرى أدحدنح الدميح ودرح مفعلره بأهلهرح فري صرورة دحسرة ال       ، تخييل وتجسيد للغدر 

 . والتح ير المراد ، فيحةا الوع  المنشود ، تخطئهح العين 

 

 رحم اهلل اإلدحم الحسن الهصري رحمة وادعة  ،

 ه ولى ذلك والةحدر عليه  ،إممفعنح بعلمه و

 والحمد هلل أوال و خرا ،

 وصلى اهلل على ديدمح دحمد وعلى  له وصحهه ودلم ،،،
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الخاتمة والنتائج

  

بعد ه ا الرحلة الممتعة   ن األوان لوضع أهم ثمحر ه ا الهحث ومتحئجه  والتي     

 أرجو أن يكون قد حةةهح   ، 

 تي تمخضت عنهح ه ا الدرادة المتواضعة : ولعل أهم النتحئج ال

ت و  االدتعحرة في كالم اإلدحم الحسن الهصري  ، وتحليل دح يةرب دن دت  -1

وثالثين ادتعحرة دن  ادتعحراته  تحليال بالغيح  يظهر ددى دالءدتهح للمةحم 

وصلتهح بمح دعح إليه إدالدنح  الحنيف ،  دمثال في الةران الكريم ودنه مهيه دحمد  

   -صلى اهلل عليه ودلم  -

كثرة االدتعحرة في كالم اإلدحم الحسن الهصري الديمح في دةحم النص  والتح ير  -2

 دن الدميح  . 

 حسن توظيفه لالدتعحرة خددة للمعنى ووفحء للمةحم .  -3

 وضوح االدتعحرة ودهولة تنحولهح .  -4

 تأثرا بحدتعحرات الةران الكريم والسنة النهوية المطهرة .  -5

 محدا على االدتعحرة التمثيلية . قلة اعت -6

 

 واهلل أدحل أن يجعل ه ا العمل خحلصح لوجهه الكريم

 امه ولى ذلك والةحدر عليه

 والحمد هلل أوال و خرا  
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 القران الكريم
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المطول للتفتحزامى  يهعة  أحمد كحدل 

دوقع التفحدير -الوديط لسيد ينطحوي  

  


