اجملاز يف كالم اإلمام احلسني×
أ .م .د .حسن عبد اجمليد عباس الشاعر*

مق ّدمة

لإلم�ام احلسين بن عيل بن أيب طال�ب÷ كالم يطول أو يقصر ،تداولت ذكره

كت�ب التاري�خ واألخبار ،واآلث�ار واحلديث ،س�واء كان خطب� ًة أم رس�ال ًة أم كالم ًا
قصير ًا ،يف املدين�ة املن�ورة ،أو مك�ة ،أو يف طريق�ه إىل الكوف�ة ،أو يف كربلاء ،وفي�ه
يتسمرون
بالغة تس�حر األلباب ،و ُتطيرّ القلوب ،وتُشنّف اآلذان ،وجتعل املستمعني ّ

باألرض حيثام يبلغهم ،ولكن لو حال بينهم وبينه الشيطان ،فامذا ستكون احلال؟

ومن مواطن اجلامل ـ التي يذهل هبا أهل اللغة من أهل الدراية بسحر اللغة العربية

الفصحى ،ودقة أدائها ،ونظم كلامهتا ،مع اختيار األُسلوب املناسب ،والوقع املوائم،

والصور البديعة ،التي جتعل َمن جيهل أداء الفصحى وأدواهتا مش�دود الذهن ،منتبه
الفكر ،ال يصبو ليشء سوى رونق التعبري ،ونغم الكلامت التي ترقى عىل أهل الصنعة

والتحبري ـ استعامل املجاز بقسميه العقيل واملرسل.

وس�يعرض الباح�ث مواطن املج�از يف كالم اإلمام احلسين× بمبحثني ،أوهلام

خيتص بعرض املجاز يف اللغة واالصطالح ،وثانيهام الدراسة التطبيقية.

وس� ُيقدّ م الباحث عىل هذين املبحثني خطب اإلمام ورس�ائله ،وكلامته القصرية،

التي مجعها من مظاهنا؛ ليكون القارئ قريب ًا منها إذا أعوزه القرب .ومن اهلل التوفيق.
* جامعة الكوفة/كلية اآلداب/قسم اللغة العربية.

اخلطب والرسائل

حي�رص الباحث على تقديم اخلطب والرس�ائل برواياهتا املطمئن هب�ا ،فلربام ترد

تستحق الذكر ،عىل نحو ما ورد يف
رواية خمدوشة أو موضوعة ،ومثل هذه الرواية ال
ّ

رسالة مسلم بن عقيل لإلمام احلسني× ور ّد اإلمام عليه؛ ألنهّ ا تُق ّلل من شأن سفري

اإلمام الذي لو مل ّ
املهمة الكبرية((( ،وهي:
يتحل بمميزات كبرية ملا أوكله اإلمام هبذه ّ

مس�هرّ :أما بعد،
«فكت�ب مس�لم بن عقيل& من املوضع املع�روف باملضيق مع قيس بن
ّ
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فإنّن�ي أقبلت من املدين�ة مع دليلني يل ،فجارا عن الطريق فضلاّ  ،واش�تدّ علينا العطش،

ننج اّإل بحشاش�ة أنفس�نا ،وذلك املاء
فلم يلبثا أن ماتا ،وأقبلنا حتى انتهينا إىل املاء ،فلم ُ

بم�كان ُيدعى املضيق من بطن اخلب�ت ،وقد تطيرّ ت من وجهي هذا ،فإن رأيت أعفيتني
منه وبعثت غريي ،والسالم .فكتب إليه احلسني بن عيل÷ّ :أما بعد ،فقد خشيت أن ال

ِ
فامض
وجهتك له اّإل اجلبن،
إيل يف االستعفاء من الوجه الذي ّ
يكون محلك عىل الكتاب ّ

وجهتك له ،والسالم»(((.
لوجهك الذي ّ

رس�الة اإلمام ألهل الكوفة بيد س�فريه مسلم بن عقيل« :بسم اهلل الرمحن الرحيم،

من احلسين بن عيل إىل َمن بلغه كتايب هذا من أوليائه وش�يعته بالكوفة ،سلام عليكم،

ّأم�ا بع�دُ  ،فقد أتتني كتبكم ،وفهمت ما ذكرتم م�ن حم ّبتكم لقدومي عليكم ،وإنيّ باعث
إيل
إليكم بأخي وابن ّ
عمي وثقتي من أهيل مسلم بن عقيل؛ ليعلم يل ُكنْه أمركم ،ويكتب ّ
بام يتبينّ له من اجتامعكم ،فإن كان أمركم عىل ما أتتني به كتبكم ،وأخربتني به رسلكم،

أرسعت القدوم عليكم إن شاء اهلل ،والسالم»(((.
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خطب�ة اإلم�ام يف مكة متأهب ًا للخروج« :احلمد هلل ،وما ش�اء اهلل ،وال حول وال قوة
اّإل ب�اهلل ،صّل�ىّ اهلل عىل رس�وله وس� ّلمُ ،خ ّط املوت عىل ِول�د آدم ّ
خمط القلادة عىل جيد

((( ُانظر :القريش ،باقر رشيف ،حياة اإلمام احلسني× :ج ،2ص343ـ.344
((( املفيد ،حممد بن حممد ،اإلرشاد :ج ،2ص.40
((( الدينوري ،أمحد بن داوود ،األخبار الطوال :ص.230

ِ
الفتاة ،وما أوهلني إىل أساليف اشتياق يعقوب إىل يوسف ،وخري يل مرصع أنا القيه ،كأنيّ

فيمألن منّي أكراش� ًا جوف ًا
بأوص�ايل تق ّطعها ُع ْسلان الفلوات بين النَّواويس وكربالء،
ّ
وأج ِربة ُسغْب ًا ،ال حميص عن يوم ُخ ّط بالقلم ،رضا اهلل رضانا أهل البيت ،نصرب عىل بالئه
ْ

ويو ّفينا أجور الصابرين ،لن ّ
تش�ذ عن رس�ول اهلل‘ حلمته ،وهي جمموعة له يف حظرية
ُقر هبم عين�ه ،ويتنجز هلم وعدهَ ،من كان فينا باذالً مهجت�ه ،ومو ّطن ًا عىل لقاء
الق�دس ،ت ّ
اهلل نفس�ه ،فلريحل ،فإنيّ راحل مصبح ًا إن ش�اء اهلل .وخطب× ،فقال :يا هّأيا الناس،
نافسوا يف املكارم ،وسارعوا يف املغانم ،وال حتتسبوا بمعروف مل تعجلوا ،واكسبوا احلمد

بالنج�ح وال تكتس�بوا باملطل ذم ًا ،فمهام يكن ألحد عند أح�د صنيعة له رأى أنّه ال يقوم

ّ
وتغض دونه األبصار ،هّأيا الناسَ ،من
مش�وه ًا تنفر منه القلوب،
�مج ًا
ّ
اللؤم رأيتموه َس ْ

وأن أعفى الناس
وأن أجود الناس َمن أعط�ى َمن ال يرجوّ ،
ومن بخل َر َذلّ ،
ج�اد س�ادَ ،
َم�ن عف�ا عن ق�درة ،وأن أوصل الن�اس َمن وصل َم�ن قطعه ،واألُصول عىل مغارس�ها

املجاز يف كالم اإلمام احلسني×

أن حوائج الناس
بش�كرها فاهلل ل�ه بمكافاته ،فإنّه أجزل عط�اء وأعظم أجر ًا ،واعلم�وا ّ
أن املعروف م ِ
كسب محد ًا
إليكم من نعم اهلل عليكم ،فال مت ّلوا النعم
فتحور نِ َق ًام ،واعلموا ّ
ُ
َ
وم ِ
ال رأيتموه حس�ن ًا مجي ً
عق�ب أجر ًا ،فلو رأيتم املعروف رج ً
يرس الناظرين ،ولو رأيتم
ُ
ال ّ

ِ
ومن أراد اهلل تبارك
فمن ّ
تعجل ألخي�ه خري ًا وجده إذا قدم عليه غ�د ًاَ ،
بفروعه�ا تس�موَ ،
وتع�اىل بالصنيع�ة إىل أخي�ه كافأه هبا يف وقت حاجته ،ورصف عنه م�ن بالء الدنيا ما هو

ومن أحس�ن أحسن
ومن ن ّفس كربة مؤمن ّفرج اهلل عنه كرب الدنيا واآلخرةَ ،
أكثر منهَ ،

حيب املحسنني»(((.
اهلل إليه ،واهلل ّ

رس�الة اإلم�ام لبن�ي هاش�م« :بس�م اهلل الرمح�ن الرحي�م ،من احلسين ب�ن عيل إىل

ومن خت ّل�ف مل يبلغ الفتح،
بن�ي هاش�مّ ،أم�ا بعد ،فإنّه َمن حل�ق يب منكم استُش�هد معيَ ،

والسالم»(((.

األئمة :ج ،2ص239ـ.240
الغمة يف معرفة ّ
((( اإلربيل ،عيل بن أيب الفتح ،كشف ّ
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،42ص .81البحراين ،عبد اهلل ،العوامل :ص.318
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قال اإلمام يف رس�الته ألهل الكوفة« :بس�م اهلل الرمحن الرحيم ،من احلسني بن عيل

إىل إخوانه من املؤمنني واملسلمني ،سالم عليكم ،فإنيّ أمحد إليكم اهلل الذى ال إله اّإل هو،
فإن كتاب مسلم بن عقيل جاءين يخُ ربين فيه بحسن رأيكم ،واجتامع ملئكم عىل
ّأما بعدُ ّ ،
نرصن�ا ،والطلب بح ّقنا ،فس�ألت اهلل أن يحُ س�ن لنا الصنع ،وأن يثيبك�م عىل ذلك أعظم

األجر ،وقد شخصت إليكم من مكة يوم الثالثاء لثامن مضني من ذي احلجة يوم الرتوية،
فإذا ِ
قدم عليكم رسويل فاكمشوا أمركم ،وجدّ وا ،فإنيّ قادم عليكم يف أ ّيامي هذه إن شاء
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اهلل ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته»(((.

«أيا الناس ،إنهّ ا معذرة إىل اهلل وإليكم ،إنيّ مل آتكم
خطب�ة اإلمام يف جيش احلر :هّ
وقدمت عيل رسلكم ،أن ِ
حتى أتتني كتبكم ِ
أقدم علينا فإنّه ليس لنا إمامّ ،
لعل اهلل جيمعنا
ّ
بك عىل اهلدى ،فإن كنتم عىل ذلك فقد جئتكم ،فإن تعطوين ما أطمئن إليه من عهودكم
ومواثيقك�م ِ
أق�دم مرصك�م ،وإن مل تفعل�وا وكنت�م ملقدمي كارهني انرصف�ت عنكم إىل

املكان الذي أقبلت منه إليكم»(((.

«أما بع�دُ  ،هّأيا الناس،
خطب�ة اإلم�ام يف جيش احلر بعد الف�راغ من صالة العرصّ :

فإنّك�م إن تتق�وا وتعرفوا احلق ألهله يكن أرىض هلل ،ونحن أه�ل البيت ْأوىل بوالية هذا

األم�ر عليك�م من هؤالء املدّ عني ما ليس هلم ،والس�ائرين فيكم باجل�ور والعدوان ،وإن
أنتم كرهتمونا وجعلتم [وجهلتم] ح ّقنا ،وكان رأيكم غري ما أتتني كتبكمِ ،
وقدمت به

عيل رسلكم ،انرصفت عنكم»(((.
ّ
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«إن هذه الدنيا قد تغيرّ ت وتنكّرت
خطب يف أصحابه يف طريقه إىل كربالء ،فقالّ :
الوبيل،
وأدبر معرو ُفها ،فلم َ
يبق منها اّإل َصبابة كصبابة اإلناء ،وخسيس عيش كاملرعى َ
وأن الباطل ال ُيتناه�ى عنه ،لريغب املؤم�ن يف لقاء اهلل
أن احل�ق ال ُيعم�ل ب�هّ ،
َأال ت�رون ّ

((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ ُ
األمم وامللوك :ج ،4ص.297
((( املصدر السابق :ج ،4ص.303
((( املصدر السابق.

إن الناس عبيد
حمق� ًا ،ف�إنيّ ال أرى امل�وت اّإل س�عادة ،وال احلي�اة مع الظاملين اّإل برم� ًاّ ،

در ْت معائش�هم ،ف�إذا محُ ّصوا بالبالء َّ
قل
الدنيا ،والدين لعق عىل ألس�نتهم ،حيوطونه ما َّ

الد ّيانون»(((.

بع�ث اإلم�ام رس�الة إىل أخيه حممد ب�ن احلنفية وبني هاش�م ممّن يلي�ه ،ينعى فيها

«فكأن الدنيا مل تكن ،واآلخرة مل ْ
تزل ،والسالم»(((.
نفسه ،قال فيها:
ّ

«أيا الناس ،اس�معوا قويل وال تعجلوين حتى
خطب اإلمام يوم عاش�وراء ،فقال :هّ

عيل ،وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم ،فإن قبلتم عذري
أعظكم بام حلق ّ
[حيق] لكم ّ
عيل س�بيل ،وإن مل
وصدّ قتم قويل وأعطيتموين الن ََّصف كنتم بذلك أس�عد ،ومل يكن لكم ّ
إن وليي اهلل الذي نزّل الكتاب وهو
إيل وال تنظرونّ ،
غمةّ ،
يكن أمركم عليكم ّ
ثم اقضوا ّ

ثم ارجعوا إىل أنفسكم وعاتبوها،
يتوىل الصاحلنيّ ...أما بعدُ  ،فانسبوين فانظروا َمن أناّ ،
فانظ�روا هل ّ
حيل لك�م قتيل ،وانتهاك حرمتي ،ألس�ت ابن بنت نبيك�م‘ ،وابن وصيه

وأول املؤمنني باهلل ،واملصدّ ق لرس�وله بام جاء به من عند ر ّبه؟! أو ليس محزة
عمهّ ،
وابن ّ
عمي؟! أو مل يبلغكم
عم أيب؟! أو ليس جعفر الشهيد الطيار ذو اجلناحني ّ
س�يد الشهداء ّ

املجاز يف كالم اإلمام احلسني×

ثم ال
تقبل�وا منّ�ي العذر ،ومل تعطوا الن ََّصف من أنفس�كم ،فأمجعوا أمرك�م ورشكاءكمّ ،

أن رس�ول اهلل‘ قال يل وألخي :هذان سيدا شباب أهل اجلنة؟!
قول مس�تفيض فيكم ّ

تعمدت كذب ًا ُ
أن اهلل يم ُقت عليه
مذ
ُ
علمت ّ
ف�إن صدّ قتم�وين بام أقول وهو احلق ،واهلل ما ّ

ويرض به َمن اختلقه ،وإن ّ
فإن فيكم َمن إن سألتموه عن ذلك أخربكم،
أهله،
كذبتموينّ ،
ّ
س�لوا جابر بن عبد اهلل األنصاري ،أو أبا س�عيد اخلدري ،أو س�هل بن سعد الساعدي،

أو زيد بن أرقم ،أو أنس بن مالك ،خيربوكم أنهّ م س�معوا هذه املقالة من رس�ول اهلل‘
يل وألخي ،أفام يف هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟! ...فإن كنتم يف ٍّ
شك من هذا القول

((( ابن شعبة احلراين ،احلسن بن عيل ،حتف العقول :ص .245املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج،75
ص.116
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.158

169

أفتشكّون أثر ًا ما أنيّ ابن بنت نبيكم؟! فو اهلل ما بني املرشق واملغرب ابن بنت نبي غريي
خاصة ،أخربوين أتطلبوين بقتيل منكم قتلته؟!
منكم وال من غريكم ،أنا ابن بنت نبيكم ّ
أو م�ال لكم اس�تهلكته؟! أو بقصاص من جراحة؟! ...فنادى :يا ش�بث بن ربعي ،ويا

إيل أن قد أينعت
حجار بن أبجر ،ويا قيس بن األشعث ،ويا يزيد بن احلارث ،أمل تكتبوا َّ
ثم
الثمار،
واخضر اجلناب ،وطمت اجلمام ،وإنّام تقدم على جند لك جمنّد َفأقبِ�ل؟!ّ ...
ّ
قال :هّأيا الناس ،إذ كرهتموين فدعوين أنرصف عنكم إىل مأمني من األرض .قال :فقال
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عمك ،فإنهّ م لن يروك اّإل ما تحُ ب ،ولن
له قيس بن األش�عثَ :أوال تنزل عىل حكم بني ّ
يصل إليك منهم مكروه .فقال له احلسني :أنت أخو أخيك ،أتريد أن يطلبك بنو هاشم
أقر إقرار
بأكث�ر م�ن دم مس�لم بن عقي�ل ،ال واهلل ال ُأعطيهم بي�دي إعطاء الذلي�ل ،وال ّ
العبي�د ،عباد اهلل ،إنيّ ع�ذت بريب وربكم أن ترمجون ،أعوذ بريب وربكم من ّ
كل متكرب ال

يؤمن بيوم احلساب»(((.

وم�ن ه�ذه اخلطبة جزء مل يذك�ره الطبري (ت310هـ) ،وهو قول�ه×« :احلمد

مترصف�ة بأهلها حاالً بعد حال ،فاملغرور
هلل ال�ذي خل�ق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال،
ّ
تغرنكم هذه الدنيا ،فإنهّ ا تقط�ع رجاء َمن ركن إليها،
غرته ،والش�قي َم�ن فتنته ،فال ّ
َمن ّ

وخت ّي�ب طم�ع َمن طمع فيها ،وأراكم قد اجتمعتم عىل ٍ
أمر قد أس�خطتم اهلل فيه عليكم،

ّ
الرب ر ّبنا،
وأع�رض بوجهه الكري�م عنكم،
وأحل بكم نقمت�ه ،وجنّبكم رمحته ،فنع�م ّ
ثم إنك�م زحفتم إىل
وبئ�س العبي�د أنتم! أقررت�م بالطاعة ،وآمنتم بالرس�ول حممد‘ّ ،
ذريته وعرتته تريدون قتلهم ،لقد اس�تحوذ عليكم الش�يطان ،فأنساكم ذكر اهلل العظيم،
ّ
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فت ّب� ًا لك�م ومل�ا تريدون ،إنّا هلل وإنّ�ا إليه راجعون ،ه�ؤالء قوم كفروا بع�د إيامهنم ،ف ُبعد ًا

للقوم الظاملني» .
(((

الط�ف« :تب ًا لك�م أ ّيتها اجلامع�ة وترح ًا ،اس�ترصختمونا
ق�ال× يف خطب�ة له يوم
ّ

((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ ُ
األمم وامللوك :ج ،4ص322ـ.323
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،45ص.5

واهلين ،فأرصخناكم موجفني ،س�للتم علينا س�يف ًا لنا يف أيامنكم ،وحشش�تم علينا نار ًا
اقتدحناها عىل عدونا وعدوكم ،فأصبحتم إ ْلب ًا ألعدائكم عىل أوليائكم بغري عدل أفشوه

فيكم ،وال أمل أصبح لكم فيهم ،فهلاّ لكم الويالت ،تركتمونا والسيف َمشيم ،واجلأش
ِ
طامن ،والرأي ملا ُي ْستحصف ،ولكن أرسعتم إليها ك َطيرْ ة الدَّ با ،وتداعيتم إليها كتها ُفت
ال َفراش ،فسحق ًا يا عبيد األُ ّمةُ ،
وحمريف الكلم ،وعصبة
وش ّذاذ األحزاب ،ونبذة الكتابّ ،

اآلث�ام ،ونفث�ة الش�يطان ،ومطفئي الس�نن ،أهؤالء تعض�دون ،وعنّ�ا تتخاذلونظ! أجل
�جت إليه ُأصولكم ،وتأزرت عليه فروعكم ،فكنتم أخبث
واهلل ،الغدر فيكم قديمَ ،و َش َ
وإن الدعي اب�ن الدعي ،قد ركز بني اثنتني ،بني
ثم�ر ش�جا للناظر ،وآكلة للغاصبَ ،أال ّ

وإنيّ زاحف هبذه األُرسة مع ق ّلة العدد ،وخذلة النارص...
وإن نُغل�ب فغير ُمغلبينا...
ف��ه��زام��ون ُق��دم�� ًا
ف��إن نهَ���زم
ّ

كر ْيث ما يركب الفرس ،حتى تدور بكم دور الرحى،
أيم اهلل ،ال تلبثون بعدها اّإل َ
ثم ُ
ّ
ِ
ثم
إيل أيب عن ج�دّ ي ،فأمجعوا أمركم ورشكاءكمّ ،
وتقل�ق بكم قلق امل ْحور ،عهد عهده ّ
إيل وال تنظرون ،إنيّ توكلت عىل اهلل ربيّ ور ّبكم،
غمةّ ،
ال يكن أمركم عليكم ّ
ثم اقضوا ّ

املجاز يف كالم اإلمام احلسني×

الس� ّلة والذ ّلة ،وهيهات منّا الذ ّلة ،يأبى اهلل ذلك لنا ورس�وله واملؤمنون ،وحجور طابت
وطه�رت ،وأنوف محي�ة ،ونفوس أبية ،من أن تؤثر طاعة اللئ�ام عىل مصارع الكرامَ ،أال

اللهم احبس عنهم قطر
إن ريب عىل رصاط مس�تقيم،
م�ا من دابة اّإل هو آخ�ذ بناصيتهاّ ،
ّ

السماء ،وابعث عليهم س�نني كس�ني يوس�ف ،وس� ّلط عليهم غالم ثقيف ،فيس�ومهم
كأس� ًا مصبرّ ة ،فإنهّ م ّ
كذبون�ا وخذلونا ،وأنت ر ّبنا ،عليك توكّلن�ا ،وإليك أنبنا ،وإليك

املصري»(((.

قال× ألصحابه حينام نظروا شدّ ة ما نزل هبم ،ورأوا ما به من البأس واإلرشاق:

والرضاء إىل اجلنان الواسعة
«صرب ًا بني الكرام ،فام املوت اّإل قنطرة تعرب بكم عن البؤس
ّ
((( ابن طاووس ،عيل بن موسى ،اللهوف عىل قتىل الطفوف :ص 58ـ.60
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كمن
والنعي�م الدائم�ة ،فأ ّيكم يكره أن ينتقل من س�جن إىل قرص ،وما هو ألعدائكم اّإل َ
أن الدنيا س�جن
إن أيب حدّ ثني عن رس�ول اهلل‘ ّ
ينتق�ل من قرص إىل س�جن وع�ذابّ .

املؤم�ن وجن�ة الكافر ،واملوت جرس هؤالء إىل جنّاهتم ،وجسر هؤالء إىل جحيمهم ،ما

كذبت وال كُذبت»(((.

«اللهم احصهم عدد ًا ،واقتلهم
دع�ا× عىل أعدائه ،وأخذ يصبرّ أهل بيته بقول�ه:
ّ
بدد ًا ،وال تغادر منهم أحد ًا ،وال تغفر هلم أبد ًا ،صرب ًا يا بني عمومتي ،صرب ًا يا أهل بيتي،
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ال رأيتم هوان ًا بعد هذا اليوم أبد ًا»(((.

يذب عن
ذاب ّ
خط�ب× بع�د رؤية مصارع أهل بيته وأصحابه ،فق�ال« :هل من ٍّ
ٍ
مغيث يرجو اهلل بإغاثتنا؟ هل
موح ٍد خياف اهلل فينا؟ هل من
ُحرم رسول اهلل‘؟ هل من ّ
من ٍ
معني يرجو ما عند اهلل يف إعانتنا؟»(((.
خطب× بعد هجوم اخليل عىل معس�كره ،فقال« :ويلكم يا ش�يعة آل أيب سفيان،

إن مل يكن لكم دين ،وكنتم ال ختافون املعاد ،فكونوا أحرار ًا يف دنياكم هذه ،وارجعوا إىل

أحسابكم إن كنتم ُع ُرب ًا كام تزعمون»(((.

الطف خطب�ة عظيمة ،قال فيه�ا« :عباد اهلل ،اتق�وا اهلل وكونوا من
خط�ب× ي�وم
ّ

فإن الدنيا لو بقيت ألحد وبقي عليها أحد كانت األنبياء أحق بالبقاء،
الدني�ا عىل حذرّ ،

أن اهلل تع�اىل خل�ق الدنيا للبلاء ،وخلق أهلها
وأوىل بالرض�ا ،وأرىض بالقض�اء ،غير ّ
ْ
بال ،ونعيمها م ْضم ِ
للفناء ،فجديدها ٍ
حل ،ورسورها ُم ْك َف ِهر ،واملنزل ُب ْلغة ،والدار ق ْلعة،
ُ َ

فإن خري الزاد التقوى ،واتقوا اهلل لع ّلكم تُفلحون»(((.
فتزودواّ ،
ّ
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وتفج�ر جراحه ،فقال« :اس�تعدوا للبالء ،واعلموا
خط�ب× بع�د قتاله األعداء
ّ

((( الصدوق ،حممد بن عيل ،معاين األخبار :ص.289
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،45ص.36
((( ابن طاووس ،عيل بن موسى ،اللهوف عىل قتىل الطفوف :ص.69
((( املصدر السابق :ص.144
((( ابن عساكر ،عيل بن احلسن ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،14ص.218

رش األعداء ،وجيعل عاقبة أمركم إىل خري،
ّ
أن اهلل حافظكم وحاميكم ،وس�ينجيكم م�ن ّ

ّ
ويعوضكم اهلل عن هذه البلية أنواع النعم والكرامة ،فال
ويعذب أعاديكم بأنواع البالءّ ،

تشكو ،وال تقولوا بألسنتكم ما ينقص قدركم»(((.

تفجر جراحاته بقوله« :يا ُأ ّمة الس�وء ،بئسما خلفتم حممد ًا يف
خطاب�ه األع�داء بعد ّ

عرتت�ه ،أم�ا إنّكم ل�ن تقتلوا بعدي عبد ًا من عب�اد اهلل فتهابوا قتله ،ب�ل هيون عليكم عند
ثم ينتقم يل منكم
وأيم اهلل ،إنيّ ألرجو أن يكرمني ربيّ بالش�هادة هبوانكمّ ،
قتلك�م إ ّيايُ ،

من حيث ال تشعرون»(((.

ويف خطاب�ه األخري ،قال×« :أ َعىل قتلي جتتمعون! أما واهلل ،ال تقتلون بعدي عبد ًا

ثم ال يرىض لكم بذلك حتى يضاعف لكم العذاب األليم»(((.
وسفك دماءكمّ ،

املبحث األ ّول :اجملاز يف اللغة واالصطالح
اجملاز لغة

املجاز يف كالم اإلمام احلسني×

ثم
وأيم اهلل ،إنيّ ألرجو أن يكرمني اهلل هبوانكمّ ،
من عباد اهلل أس�خط عليكم لقتله منّيُ ،
ينتق�م يل منك�م من حيث ال تش�عرون ،أم�ا واهلل ،لو قتلتموين أللقى اهلل بأس�كم بينكم،

ذك�ر اخلليل بن أمح�د (ت175هـ) يف مادة (جوز)« :ج�زت الطريق جواز ًا وجماز ًا

وجؤوز ًا .واملجاز :املصدر واملوضوع ،واملجازة أيض ًا .وجاوزته جواز ًا يف معنى :جزته.
واجلوازّ :
صك املسافر .وجائز البيت :اخلشبة التي توضع عليها أطراف اخلشب»(((.
وع ّقب�ه اب�ن ف�ارس (ت395هـ) الذي مج�ع أطراف املع�اين املعجمي�ة ل ُ
ألصول

العربي�ة ور ّده�ا إىل أص�ل واحد وأكثر ،فق�ال« :اجليم والواو وال�زاء أصالن :أحدمها
كل ٍ
يشء َو َسطهَ .
فج ْوز ِّ
واجل ْوزَاءَّ :
الشاة
قطع اليشء،
َ
الو َسط َ
فأما َ
واآلخر َو َسط اليشءَّ .
((( الرشيفي ،حممود ،وآخرون ،كلامت اإلمام احلسني× :ص.491
((( البحراين ،عبد اهلل ،العوامل :ص.295
((( األمني ،حمسن ،لواعج األشجان :ص.186
((( الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد ،العني :ج  ،6ص ،165مادة (جوز).
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�ميت هبا ألنهّ ا ت ِ
ُّ
َعرتض َج ْو َز السماء ،أي:
نجم؛ قال قومُ :س ِّ
يبيض َو َس� ُطها .واجلوزاءٌ :

اآلخر
�ميت بذلك للكواكب الثالثة التي يف َو َس�طها .واألصل َ
َو َس�طها .وقال قومُ :س ِّ
ُجزْت املوضع سرِ ُت فيه ،وأجزتهَ :خ َّل ْفتُه وقطعتهَ .
وأ َج ْزتُهَ :ن َف ْذتُه»(((.
ْ
وملل�م ابن منظور (ت711هـ) ّ
كل ما يتّصل هبذه الكلمة يف الكالم العريب ،فذكر
اآليت« :جزت الطري�ق ،وجاز املوضع جوز ًا وجؤوز ًا وجواز ًا وجماز ًا ،وجاز به وجاوزه

جواز ًا ،وأجازه وأجاز غريه وجازه :س�ار فيه وس�لكه ،وأجازه :خلفه وقطعه ،وأجازه:
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أنف�ذه ...واالجتياز :الس�لوك .واملجتاز :جمت�اب الطريق وجميزه .واملجت�از أيض ًا :الذي
حيب النجاء ...واجلواز :صك املس�افر .وجتاوز هبم الطري�ق ،وجاوزه جواز ًا :خ ّلفه...
ّ

وجوز هلم إبلهم إذا قادها بعري ًا بعري ًا حتى جتوز .وجوائز األمثال واألشعار :ما جاز من
بلد إىل بلد ...واملجازة :الطريق إذا قطعت من أحد جانبيه إىل اآلخر .واملجازة :الطريق

يف السبخة»(((.

واملج�از عىل َم ْف َعل اس�م مكان من الثالث�ي املجرد جاز جيوز ج�واز ًا((( .ويلحظ

بالنظ�ر يف م�ا ورد يف املعاجم اللغوية املتقدّ مة ّ
أن العلامء متّفقون عىل اش�تقاقه من (ج

و ز) ،وأنّ�ه متع ّلق بالطريق إذا قطعته وس�لكته وجتاوزت�ه ،ويبدو ّ
أن ما ورد يف كتاب

حمرف عن املوض�عّ ،
وأن املجازة بإحلاق تاء التأنيث
العين من أنّه املصدر واملوضوع ّ
بآخره أشهر من املجاز.

اجملاز اصطالح ًا

وق�ف الدكتور أمح�د مطلوب على التعريف باملج�از ،وذكر ّ
أن العلماء القدامى
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وسمى أبو عبيدة (ت207هـ) أحد مؤلفاته بمجاز القرآن ،وعنى به التفسري.
عرفوهّ ،
ّ
واملجاز يف االصطالح عىل صلة وثيقة باللغة ،فهو يعني االنتقال من موضع إىل آخر،

((( ابن فارس ،أمحد ،معجم مقاييس اللغة :ج ،1ص ،494مادة (جوز).
((( ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب :ج ،5ص326ـ ،327مادة (جوز).
((( ُانظر :مطلوب ،أمحد ،معجم املصطلحات البالغية :ج ،3ص.193

عرف إلاّ يف القرن الثالث اهلجري
ثم انتقل ليدل عىل االجتياز من معنى إىل آخر ،ومل ُي ّ
ّ

مقاب ً
الفراء
س�ميه الس�عة يف الكالم ،وسماّ ه ّ
ال باحلقيقة ،وكان س�يبويه (ت180هـ) ُي ّ

(ت209هـ) اإلجازة .ووقف اجلاحظ (ت255هـ) عليه وم ّثل له وعدّ ه ممّا يفخر به

ربد (ت285هـ) بمعنى التفسري كام
العرب ،وتابعه ابن قتيبة (ت276هـ) ،وهو عند امل ّ
هي احلال عند أيب عبيدة .وهو عند ابن جنّي (ت392هـ) ،وابن فارس (ت395هـ)

م�ا يض�ا ّد احلقيق�ة ،وه�و وارد يف كالم العرب ،وع�دّ ه ابن رش�يق (ت463هـ) من

مفاخر العرب ،ووقف عب�د القاهر اجلرجاين (ت471هـ) ،والرازي (ت606هـ)،
والس�كاكي (ت626ه�ـ) ،واب�ن األثير (ت637ه�ـ) ،والقزوين�ي (ت739هـ)،

عىل خالصة ما وصلوا إليه يف تبيني هذا الفن الراقي وأقسامه.
ِ
املجاز واالتِّس�ا ِع يف ال�ذي ذكرناه ُ
قبل
أن طريق
ذك�ر عب�د القاهر اجلرجاين« :اع َل ْم َّ
دف له أو ش�بي ٌه،
أنّ�ك
ذك�رت الكلم َة وأن�ت ال تريدُ معناها ،ولك�ن تريدُ معنى ما هو ِر ٌ
َ
ِ
زت بذل�ك يف ِ
أن يف
عرفت ذلك
اللف�ظ نفس�ه .وإِذ ق�د
ذات الكلم�ة ويف
َ
فتج�و َ
فاعل�م َّ
ّ
ْ
ال�كال ِم جم�از ًا عىل ِ
ِ
التجو ُز يف ُحك ٍم جي�ري عىل الكلمة
يك�ون
الس�بيل ،وهو أن
غري هذا
َ
ُّ
ِ
ِ
ومراد ًا
ظاهرها،
وتك�ون الكلم ُة مرتوك� ًة عىل
فق�ط،
َ
َ
ويك�ون معناها مقصود ًا يف نفس�هُ ،
ٍ
من ِ
ُ
قائم ،ونام لييل وجتلىَّ
ُ
صائم
هنارك
تورية وال تعريض.
غري
وليلك ٌ
ٌ
واملثال فيه قولهُ مُ :

املجاز يف كالم اإلمام احلسني×

(((
أئمة البالغة للوقوف
والعل�وي (ت749ه�ـ)  .واملهم يف األمر الوقوف على آراء ّ

مهي .وقو ُل ُه تعاىل( :ﯹ ﯺ ﯻ)((( ...أنت ترى جماز ًا يف هذا ك ِّله ،ولكن ال يف
َذ ِ
وات الكل�م وأن ُف ِ
تتجو ْز
س األلفاظ ،ولكن يف أحكا ٍم ُأ
ْ
جري�ت عليها ،أفال ترى أنّك مل َّ
ِ
قائم ،يف ِ
صائم ولي ُل َ
خربين
أن أجريتهام
نفس صائ ٍم وقائ ٍم،
هنارك
ولكن يف ْ
ْ
ك ٌ
ٌ
يف قولكُ :
عىل الن ِ
ِ
والليل .وكذلك ليس املجازُ»(((.
َّهار

((( ُانظر :املصدر السابق :ج ،3ص193ـ.199
((( البقرة :آية .16
((( اجلرجاين ،عبد القاهر ،دالئل اإلعجاز :ص.226
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وذكر السكاكي ّ
أن املجاز« :الكلمة املستعملة يف غري ما هي موضوعة له بالتحقيق،

اس�تعامالً يف الغري ،بالنس�بة إىل نوع حقيقتها ،مع قرينة مانعة ع�ن إرادة حقيقتها يف ذلك

النوع»(((.

«وأما املجاز :فهو إس�ناد الفعل أو معن�اه إىل مالبس له
وذك�ر اخلطي�ب القزوين�يّ :

غري ما هو له بتأويل .وللفعل مالبس�ات ش�تى :يالبس الفاعل ،واملفعول به ،واملصدر،
مر ،وكذا إىل
والزمان واملكان ،والس�بب ،فإس�ناده إىل الفاعل إذا كان مبني ًا له حقيق ًة كام ّ
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املفعول إذا كان مبني ًا له ،وقولنا :ما هو له يشملها ،وإسنادها إىل غريمها ملضاهاته ملا هو له
يف مالبس�ة الفعل جماز ،كقوهلم يف املفعول به( :عيشة راضية) ،و(ماء دافق) ،ويف عكسه

(س�يل مفعم) ،ويف املصدر (ش�عر شاعر) ،ويف الزمان (هناره صائم) ،و(ليله قائم) ،ويف
املكان (طريق س�ائر) ،و(هنر جار) ،ويف الس�بب (بنى األمري املدينة) ...وقولنا :بتأويل.
خي�رج نحو ق�ول :اجلاهل ش�فى الطبيب املريض ،فإن إس�ناده الش�فاء إىل الطبيب ليس

بتأويل ،وهلذا مل يحُ مل»(((.

واحلاج�ة إىل املج�از وغريه م�ن الفنون العقلي�ة والذوقية ير ّد إىل أنهّ �م« :رأوا أنّه

يضيق ُ
نطاق النُّطق عن استعامل احلقيقة يف كل اسمٍ ،فعدَ لوا إىل املجاز واالستعارات»(((.
ُ

عمن أنكره ،فقد ذكر الس�يوطي ّ
أن:
وجمال املجاز واس�ع يف اللغة بصرف النظر ّ

(بنيت لك يف قلبي بيت ًا)
«مجيع أنواع االستعارات داخل ٌة حتت املجاز ...وكذلك قولك:
ُ
ُ

جماز اس�تعارة ملا فيه من االتّس�اع والتوكيد والتش�بيه ،بخالف قولك( :بنيت دار ًا) ،فإنّه
حقيق�ة ال جم�ا َز فيه وال اس�تعارة ،وإنّما املجاز يف الفع�ل الواصل إلي�ه ...ومن املجاز يف

176

أبواب احلذف والزي�ادات ،والتقديم والتأخريَ ،
واحل ْمل على املعنى ،والتحريف:
اللغ�ة
ُ
نح�و (ﮚ ﮛ)((( االتّس�اع في�ه أنّه اس�تعمل لفظ الس�ؤال مع م�ا ال يصح يف

((( السكاكي ،يوسف بن أيب بكر ،مفتاح العلوم :ص.359
((( اخلطيب القزويني ،جالل الدين حممد ،اإليضاح يف علوم البالغة :ج ،1ص82ـ.89
((( السيوطي ،جالل الدين ،املزهر يف علوم اللغة :ج ،1ص.38
((( يوسف :آية .82

يصح سؤاله ّملا كان هبا ،والتوكيد أنّه يف ظاهر
بمن ّ
احلقيقة س�ؤاله ،والتش�بيه أنهّ ا ُش ّبهت َ

اللفظ َ
أحال بالسؤال عىل َم ْن ليس من عادته اإلجاب َة ،فكأنهّ م ضمنوا ألبيهم أنّه إن سأل
اجلامدات واجل ل َأنبأ ْته بصحة قوهلم ،وهذا ٍ
تناه يف تصحيح اخلرب»(((.
ُ
ماَ

ويف م�ا يتص�ل بأقس�ام املجاز ،فقد وق�ف عليها بص�ورة واضحة م�ن البالغيني

س�مى
س�مى (املف�رد) ،وعقيل و ُي ّ
فقس�مه على جم�از لغ�وي و ُي ّ
القدم�اء الس�كاكيّ ،
(اجلمل�ة) ،وينقس�م اللغوي عىل ما ي�رد حلكم الكلمة أو معناه�ا ،وما يتصل بمعنى
واملتضمن للفائدة ينقس�م عىل
الكلمة ينقس�م عىل ما فيه فائدة ،وما ليس بذي فائدة،
ّ

ما فيه بالغة وما خيلو منها(((.

أمحد اهلاش�مي ،وأش�ارا إىل العالقات الرابطة بني احلقيقة واملج�از((( ،نحو قول ابن

عاش�ور« :والعالقة هي املناس�بة التي بني املعنى احلقيقي واملعن�ى املجازي ،والعالقات
كثيرة أهناه�ا بعضه�م إىل ثمان وعرشي�ن وأش�هرها املش�اهبة ،والس�ببية ،واملج�اورة،
والبعضية ،و ُيعبرّ عنها باجلزئية نسبة للجزء ،والتقييد ،أي :إطالق اللفظ املوضوع ملعنى

املجاز يف كالم اإلمام احلسني×

ووقف عىل أقس�امه من املحدثني واملعارصين حممد الطاهر بن عاش�ور ،والس�يد

ألن
مق ّي�د عىل املعن�ى املطلق واملئ�ال .وأضدادها ،ويمك�ن ر ّدها إىل املش�اهبة والتالزم؛ ّ

�مي اس�تعارة وإن كانت عالقته
املراد اللزوم عرف ًا .فاملجاز إن كانت عالقته املش�اهبة ُس ّ
�مي جماز ًا مرس ً
لا وقد خيتلط جماز اللزوم بالكناية .وأهم أنواع املجاز هو
غري املش�اهبة ُس ّ
االس�تعارة لش�دّ ة عناية بلغائهم بالتش�بيه وتنافس�هم فيه منذ زمن امرئ القيس؛ ولذلك

بن عىل املشاهبة باملرسل؛ ألنه املطلق عن التشبيه املعترب عندهم»(((.
سموا ما مل ُي َ
ّ

((( السيوطي ،جالل الدين ،املزهر يف علوم اللغة :ج ،1ص.357
((( ُانظر :السكاكي ،يوسف بن أيب بكر ،مفتاح العلوم :ص362ـ.363
((( ُانظ�ر :عاش�ور ،حمم�د الطاه�ر ،موج�ز البالغ�ة :ص35ـ .36اهلاش�مي ،أمح�د ،جواه�ر البالغ�ة:
ص290ـ.303
((( عاشور ،حممد الطاهر ،موجز البالغة :ص.35
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ووضح السيد أمحد اهلاشمي املجاز بقسميه ،فذكر ّ
أن املجاز املرسل هو« :الكلمة

املس�تعملة قصد ًا يف غري معناها األصيل ملالحظة عالقة غري (املش�اهبة) مع قرينة دالة عىل

ع�دم إرادة املعنى الوضع�ي .وله عالقات كثرية ،أمهها :الس�ببية .(((»...واملجاز العقيل

هو« :إسناد الفعل ،أو ما يف معناه (من اسم فاعل ،أو اسم مفعول ،أو مصدر) إىل غري ما

هو له يف الظاهر ،من املتك ّلم ،لعالقة مع قرينة متنع من أن يكون اإلسناد إىل ما هو له»(((.

املبحث الثاني :الدراسة التطبيقية يف كالم اإلمام احلسني×
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بع�د أن اتض�ح املجاز بوصفه فنّ ًا بالغي ًا رفيع ًا ،ننتقل إىل كالم اإلمام احلسين×

(الرس�ائل واخلط�ب)؛ إذ كان ه�ذا النم�ط واضح ًا يف الرس�ائل واخلط�ب الطوال،
وخطبتني خطبهام يف جيش احلر ،ويف تصبريه أهل بيته وبني عمومته عىل البالء.
ومواضع املجاز يف كالمه× هي:

1ـ «إىل َم�ن بلغ�ه كتابي هذا ...فقد أتتني كتبكم ...ف�إن كان أمركم عىل ما أتتني به

كتبكم.»...

ُيلح�ظ يف هذه العب�ارات املتقدّ مة إس�ناد األفع�ال إىل غري فاعله�ا ،فالكتاب ،أو

الكتب ،بمعنى الرس�الة أو الرس�ائل هي الت�ي تبلغ (تصل) ،أو ت�أيت ،عل ًام ّ
أن هناك

َم�ن ق�ام أو يقوم أو س�يقوم بإيصاهل�ا ،أو اإلتيان هبا .وه�ذا النوع م�ن املجاز ُيدعى
باملجاز املرس�ل ،عالقت�ه الالزمية ،فوص�ول الكتب ،أو الرس�ائل ،أو إتياهنا يوجب

وجود َمن جاء هبا ،وهو الرسول .و ُيلحظ ّ
أن املجاز هنا قد خرج طلب ًا لإلجياز ،فض ً
ال

178

عن العناية واالهتامم بإظهار األهم ،وهو الكتب أو الرسائل.
ّ
ُ ّ
2ـ «خ�ط الم�وت عل�ى ِولد آدم مخ�ط القالدة على جي�د الفت�اة ...كأنيّ بأوصايل
ُ ّ
تقطعها عسالن الفلوات بني النواويس وكربالء ...واكسبوا الحمد بالنجح وال تكتسبوا
((( اهلاشمي ،أمحد ،جواهر البالغة :ص.392
((( املصدر السابق :ص.396

ً
ً
أن املعروف مكس�ب حمدا ومعق�ب أجراً ،فلو رأيتم املعروف
بالمط�ل ذما ...واعلموا ّ

ال رأيتموه حس�ن ًا مجي ً
رج ً
مش�وه ًا تنفر
يرس الناظرين ،ولو رأيتم اللؤم رأيتموه س�مج ًا
ّ
ال ُّ

وأن أوصل الناس َمن وصل َمن قطعه.»...
منه القلوبّ ...
«خ ّط املوت عىل ِولد آدم» ،اس�تعامل املجاز العقيل القائم عىل
ُيلح�ظ يف قول�ه×ُ :

خط املوت هو اهلل تعاىل مسبب األسباب ،وما املوت إلاّ
اإلس�ناد إىل املسبب ،فالذي َّ
سبب.

و ُيلح�ظ يف قول�ه« :تُق ّطعه�ا عسلان الفل�وات» ،اس�تعامل املجاز املرس�ل بعالقة

املح ّلية ،أي :أنياب عسلان الفلوات ،واألنياب ه�ي التي تقوم بالتقطيع ،وهي ّ
حتل
و ُيلحظ يف قوله« :واكسبوا احلمد بالنجح وال تكتسبوا باملطل ذم ًا» ،استعامل املجاز

املرس�ل بعالقة اآللية ،أيّ :
إن النجح وس�يلة إىل اكتس�اب احلمد ،والذم وس�يلة إىل

اكتساب املطل.

أن املعروف مكسب محد ًا ومعقب أجر ًا» ،استعامل املجاز
و ُيلحظ يف قوله« :واعلموا ّ

املجاز يف كالم اإلمام احلسني×

أن ّ
يف جسم ّ
كل حيوان مفرتس ،أو ّ
كل حيوان مفرتس حيمل أنياب ًا ُيق ِّطع هبا فريسته.

املرس�ل بعالقة اآللية ،أيّ :
إن املعروف وس�يلة إىل اكتساب احلمد واعتقاب األجر.
ويلحظ استعامل جماز آخر فيه هو املجاز العقيل باإلسناد إىل املسبب ،فاملعروف سبب

واملسبب هو صاحب املعروف.

«ومن خت ّلف لم يبلغ الفتح ،والسالم».
3ـ َ

ُيلحظ يف قوله« :لم يبلغ الفتح» ،اس�تعامل املجاز املرس�ل عىل اعتبار ما سيكون،

ويقصد به اس�ترشاف املس�تقبل ،وما س�يؤول إليه َمن يسير معه ملجاهبة بني ُأم ّية من

املكانة العظيمة يف الدنيا واآلخرة.
ّ
فإن كتاب مسلم بن عقيل جاءني يخُ ربين فيه بحسن رأيكم ...فإذا ِ
قدم
4ـ « ّأما بعد،
ّ
وجدوا».
عليكم رسويل فاكمشوا أمركم ِ
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«فإن كتاب مس�لم بن عقيل جاءين» ،اس�تعامل املجاز املرس�ل
ُيلحظ يف قوله×ّ :

بعالقة الالزمية ،فكتاب مسلم بن عقيل يلزم وجود حامله.

و ُيلحظ يف قوله×« :فاكمش�وا أمركم» ،اس�تعامل املجاز املرسل بعالقة املح ّلية،

فاألمر عقدته النفوس ،فهو ّ
حيل فيها ،والنفوس حتمله.
5ـ «إنيّ مل آتكم حتى أتتني كتبكم.»...

ُيلح�ظ يف قول�ه×« :أتتن�ي كتبكم» ،اس�تعامل املجاز املرس�ل بعالق�ة الالزمية،
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فكتب أهل الكوفة تلزم وجود حاملها.

ِ
عيل رسلكم انرصفت عنكم».
6ـ «وكان رأيكم غري ما أتتني كتبكم وقدمت به ّ

يلحظ يف قوله×« :أتتني كتبكم» ،استعامل املجاز املرسل بعالقة املح ّلية ،فالقصد

يتحمله الفعل أتى.
ما تضمنته هذه الكتب ،وهذا املعنى
ّ
ّ
ّ
ّ
«إن هذه الدنيا قد ّ
تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها ...إن الناس عبيد الدنيا والدين
7ـ

لعق على ألسنتهم.»...

ُيلح�ظ يف قوله×« :الدنيا ق�د تغيرّ ت وتنكّرت وأدبر معروفها» ،اس�تعامل املجاز
أن َمن ّ
املرس�ل بعالق�ة املح ّلية ،فالقصد ّ
حيل يف الدنيا ه�م الذين يغيرّ وهنا ،وجيعلوهنا
تتنكّر الطيبني ،ويميلون إىل الباطل.

و ُيلحظ يف قوله×« :الناس عبيد الدنيا» ،اس�تعامل املجاز املرسل بعالقة املح ّلية،

فالن�اس عبي�د أهل الدني�ا ،أيَ :من يطلبوهنا ،وه�م فيها ،وغارق�ون يف ّ
لذاهتا .وربام
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يك�ون ه�ذا الكالم فيه اس�تعارة ،فش� ّبه اإلمام الدنيا برج�ل ثري له عبي�د يطيعونه،

وقص�د اإلم�ام ّ
أن الناس غدوا متش� ّبثني بمغري�ات احلياة الدنيا ،وه�م طوع أمرها،

كأنهّ ا س ّيدهم.

لعق عىل ألس�نتهم» ،اس�تعامل املجاز املرسل بعالقة
و ُيلحظ يف قوله×« :والدين ٌ

البدلية ،فأبدل الكالم باللعق ،فالدين عىل اللسان فقط ،ورسعان ما يزول.

«ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها.»...
8ـ ّ

ُيلح�ظ يف قول�ه×« :ارجع�وا إىل أنفس�كم وعاتبوه�ا» ،اس�تعامل املج�از العقيل

باإلس�ناد إىل املس�بب ،فاألنفس س�بب لألمر بالس�وء ،ولكن العقل هو الفاعل فيها
وكأن ّ
ّ
كل نفس
واملؤثر .وربام يكون يف الكالم استعارة بتشبيه األنفس باألشخاص،

شخص مل يتخيرّ طريق ًا صحيح ًا ملا ُدعي إىل احلق ،فيقوم الشخص املقابل بمعاتبته.
ٌ
ً
ّ
متصرف�ة بأهلها حاال بعد
9ـ «احلم�د هلل ال�ذي خلق الدنيا فجعله�ا دار فناء وزوال،
ّ
غرته ،والش�قي َمن فتنته ،فال ّ
ح�ال ،فالمغرور َمن ّ
تغرنكم هذه الدني�ا ،فإنها تقطع رجاء
َم�ن ركن إليها ،خُ
ث�م إنّكم زحفتم إلى ّذر يته وعترته تريدون
وت ّيب طمع َمن طمع فيهاّ ...

ُيلحظ يف قوله× ميله بشدّ ة إىل استعامل املجاز العقيل باإلسناد إىل املسبب ،ففي

قوله« :فجعلها دار فناء وزوال» ،الدنيا سبب ،ولكن املسبب هو اهلل تعاىل.

«مترصفة بأهلها حاالً بعد حال» ،هناك أس�باب لترصيف أحوال الناس يف
وقوله:
ّ

الدنيا ،واهلل تعاىل مسبب األسباب.

تغرنكم هذه الدنيا» ،املغرور َمن
غرته ،والشقي َمن فتنته ،فال ّ
وقوله« :فاملغرور َمن ّ

املجاز يف كالم اإلمام احلسني×

قتلهم.»...

غرته نفسه ،وما الدنيا إلاّ سبب لتيسري حبائل الغرور.
ّ

ذريت�ه وعرتته تريدون قتلهم» ،اس�تعامل املجاز
و ُيلح�ظ يف قول�ه×« :زحفتم إىل ّ

املرس�ل بعالق�ة البدلية ،فزحفتم بمعنى مش�يتم ،واختيار الزحف لنكت�ة هي ّ
أن َمن

بمن ُيريدون قتلهم ،ولكن س�ارعت نفوس�هم إىل
يزحف يتنكّر ويته ّيب ،فهم أدرى َ

الدنيا فأغرهتا.
َ
ّ
10ـ «وال أمل أصبح لكم فيهم ...أال وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين ،بين
َ
ُ
ّ
ّ
ّ
الس�لة والذلة ...أال وإني زاحف بهذه األس�رة ...وابعث عليهم س�نين كس�ني يوس�ف،
ِّ
ً
كأسا ّ
مصبرة.»...
وسلط عليهم غالم ثقيف ،فيسومهم
يلح�ظ يف قول�ه×« :وال أمل أصبح لكم فيهم» ،اس�تعامل املجاز املرس�ل بعالقة
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أصح لكم فيهم.
البدلية ،فالقصد :وال رأي ّ
و ُيلح�ظ يف قول�ه×َ :
وإن الدع�ي اب�ن الدع�ي قد رك�ز بني اثنتني ،بني الس� ّلة
«أال ّ

والذ ّلة» ،اس�تعامل املجاز املرس�ل بعالق�ة البدلية أيض ًا ،فالقصد :ق�د حكم أو أمر أو
رأى.

و ُيلحظ يف قوله×َ :
«أال وإنيّ زاحف هبذه األُرسة» ،استعامل املجاز املرسل بعالقة
البدلية أيض ًا ،فالقصد :س�ائر هبذه األُرسة ،واس�تعامل الزح�ف هنا دليل عىل احليطة
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واحلذر ،فاإلمام يعلم ما الذي يد ّبره بنو ُأم ّية له.

و ُيلحظ يف قوله×« :وابعث عليهم سنني كسني يوسف» ،استعامل املجاز املرسل

بعالقة املح ّلية ،فاملراد العذاب بالقحط يف س�نني ،والقحط حم ّله الس�نني ،وربام تكون
عالقته البدلية ،والقصد عذاب كعذاب سني يوسف×.

و ُيلحظ يف قوله×« :وس ِّلط عليهم غالم ثقيف» ،استعامل املجاز العقيل باإلسناد

إىل املسبب ،فغالم ثقيف املسبب يف تسليط العذاب ،والقصد :عذاب غالم ثقيف.

و ُيلحظ يف قوله×« :فيس�ومهم كأس� ًا مصبرّ ة» ،اس�تعامل املجاز املرس�ل بعالقة
البدلية ،فيسومهم بمعنى :يسقيهم .فغالم ثقيف يسقيهم كأس ًا بعد طول انتظار.
ّ
ّ
والضراء إىل اجلنان الواسعة والنعيم
11ـ « فما الموت إال قنطرة تعبر بكم عن البؤس
الدائمة.»...

والرضاء» ،اس�تعامل
ُيلح�ظ يف قوله×« :فام املوت اّإل قنطرة تعرب بكم عن البؤس
ّ

املج�از العقلي باإلس�ناد إىل املس�بب ،فاملوت س�بب للعب�ور عن الب�ؤس والرضاء،
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واملسبب اهلل تعاىل.
ّ
«اللهم احصهم عدداً ،واقتلهم بدداً ،وال تغادر منهم أحد ًا.»...
12ـ

«اللهم احصهم عدد ًا ،واقتلهم بدد ًا» ،اس�تعامل املجاز املرس�ل
ُيلحظ يف قوله×:
ّ
بعالق�ة التعليق االش�تقاقي ،فاملصدر هنا ُأطلق عىل اس�م املفعول( ،ع�دد ًا) بمعنى:
معدودين ،و(بدد ًا) بمعنى :مبددين.

اخلامتة

هناك نتائج يو ّد الباحث عرضها ،وهي:

1ـ 1يلحظ ّ
أن اإلمام احلسين× مل خيرج عىل سمت العرب يف استعامل املجاز يف
كالمهم ،وهو ابن سادة البالغة ،فجدّ ه رسول اهلل‘ خري َمن نطق بالضاد،
وهو أفصح العرب لسان ًا ،وأنطقهم بيان ًا ،وأبوه أمري املؤمنني× ،أمري البيان،

بان بنهجه ما انبهر به بلغاء العرب.

2ـ 2اس�تعمل اإلمام احلسين× املجاز بقسميه املرس�ل والعقيل ،وكان أميل إىل
القس�م املرس�ل ،املتم ّثل بعالقات البدلي�ة ،والالزمية ،واملح ّلي�ة ،واعتبار ما

3ـ ُ 3يلحظ ّ
أن اإلمام احلسين× استعمل املجاز بحسب ما يفرضه الواقع الذي
يعيش�ه ،واتض�ح هذا األم�ر بصورة جلية فيما يتصل باملجاز املرس�ل بعالقة

الالزمية ،فاإلمام× يذكر إتيان الكتب إليه من دون ذكر حاملها.

4ـ ُ 4يلح�ظ من النص�وص التي ورد فيها املجاز أنّه خيرج لإلجياز؛ بدليل أنّه يظهر
شيئ ًا ويخُ في آخر هو املقصود ،ولكن الذي ُذكر أهيب ،أيّ :
إن امليل إىل املجاز

املجاز يف كالم اإلمام احلسني×

سيكون ،والتعليق االشتقاقي.

لو مل يكن أوقع يف النفوس لكانت احلقيقة أحق باالستعامل منه.
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فهرست املصادر
* القرآن الكريم.

1ـ 1األخبار الطوال ،أبو حنيفة أمحد بن داوود الدينوري (ت282هـ).

2ـ 2اإلرش�اد يف معرف�ة حج�ج اهلل على العب�اد ،أب�و عب�د اهلل حممد ب�ن حممد ب�ن النعامن
العكبري البغ�دادي الش�يخ املفي�د (336ـ413ه) ،حتقي�ق :مؤسس�ة آل البيت^
لتحقيق الرتاث ،دار املفيد طباعة نشـر وتوزيع.
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3ـ 3اإليضاح يف علوم البالغ�ة ،اخلطيب القزويني (ت739هـ) ،حتقيق :حممد عبد املنعم
خفاج�ي ،ط1993 ،3م ،دار التوفي�ق النموذجي�ة للطباعة ،الن�ارش املكتبة األزهرية
للرتاث ،مرص.

األئم�ة األطه�ار ،العالم�ة حممد باق�ر املجليس
4ـ 4بح�ار األن�وار اجلامع�ة ل�درر أخب�ار ّ
(ت1106هـ) ،ط1403 ،3ه1983/م ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ـ لبنان.

5ـ 5تاري�خ األُم�م واملل�وك ،أب�و جعفر حممد ب�ن جرير الطبري (ت310ه�ـ)[ ،قوبلت
ه�ذه الطبعة عىل النس�خة املطبوع�ة بمطبعة (بري�ل) بمدينة ليدن يف س�نة 1879م]،

راجع�ه وصححه وضبطه :نخبة من العلامء األجالء ،منش�ورات مؤسس�ته األعلمي

للمطبوعات ،بريوت ـ لبنان.

6ـ 6تاري�خ مدين�ة دمش�ق ،أب�و القاس�م عيل بن احلس�ن بن هب�ة اهلل بن عبد اهلل الش�افعي
املعروف بابن عس�اكر (ت571ه) ،دراس�ة وحتقيق :عيل شيري ،دار الفكر للطباعة
والنرش والتوزيع1415 ،ه1995/م ،بريوت ـ لبنان.
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7ـ 7تـحف العقول عن آل الرسول^ ،الشيخ أبو حممد احلسن بن عىل بن احلسني بن شعبة
احلراين& (من أعالم القرن الرابع) ،عنى بتصحيحه والتعليق عليه :عىل أكرب الغفاري،

ط1363 ،2ش.ق ،مؤسس�ة النرش اإلسلامي التابعة جلامعة املدرسين ،قم املرشفة.

8ـ 8جواه�ر البالغ�ة يف املعاين والبي�ان والبديع ،أمحد اهلاش�مي ،ط1963 ،13م ،مطبعة
السعادة ،املكتبة التجارية الكربى ،مرص.

9ـ 9حي�اة اإلمام احلسين بن عيل دراس�ة وحتليل ،باق�ر رشيف الق�ريش ،مطبعة اآلداب،
1976م ،النجف األرشف.

10 10دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر اجلرجاين (ت471هـ) ،مطبعة املنار1331 ،هـ.

11 11العوامل ،اإلمام احلسني× ،الشيخ عبد اهلل البحراين (قيل :إنّه كان ح ّي ًا قبل 1245هـ
عن معجم املؤلفني ،واألثبت ما ذكره أغا بزرك الطهراين ،وهو عثوره عىل نس�خة من
أجزاء الكتاب بخط املؤلف فرغ منها سنة 1266هـ).

12 12كام�ل الزي�ارات ،الش�يخ األق�دم أب�و القاس�م جعفر ب�ن حممد ب�ن قولوي�ه القمي
(ت368ه�) ،حتقيق :الش�يخ جواد القيومي ،ط1417 ،1هـ ،املطبعة مؤسس�ة النرش

اإلسالمي ،مؤسسة (نرش الفقاهة).

مهدي املخزومي ،د .إبراهيم السامرائي ،ط1409 ،2هـ ،مؤسسة دار اهلجرة ،إيران.

األئمة ،أبو احلس�ن عىل بن عيس�ى بن أيب الفت�ح اإلربيل&
الغم�ة يف معرف�ة ّ
14 14كش�ف ّ
(ت693هـ) ،دار االضواء ،بريوت ـ لبنان.

15 15كلامت اإلمام احلسين× ،إعداد :جلنة احلديث يف معه�د حتقيقات باقر العلوم×،

املجاز يف كالم اإلمام احلسني×

13 13كت�اب العين ،أبو عب�د الرمحن اخلليل بن أمح�د الفراهي�دي (ت175ﻫ) ،حتقيق :د.

منظم�ة اإلعالم اإلسلامي ،ط ،3مطبعة دانش ،دار املع�روف للطباعة والنرش ،قم ـ

إيران.

16 16لسان العرب ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم (ابن منظور األفريقي املرصي)
(ت711هـ) ،نرش أدب احلوزة1405 ،هـ.

17 17اللهوف عىل قتىل الطفوف ،عىل بن موس�ى بن جعفر بن حممد بن طاووس احلس�ينى
(ت664ه).

18 18لواعج األشجان يف مقتل احلسني ،السيد حمسن األمني العاميل.

19 19املزه�ر يف علوم اللغة ،جالل الدين الس�يوطي (ت911هـ) ،حتقيق :حممد أمحد جاد
امل�وىل ،وحممد أب�و الفضل إبراهيم ،وعيل حممد البج�اوي ،ط ،3مكتبة أنوار الرتاث،
القاهرة.
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20 20معاين األخبار ،الش�يخ اجللي�ل األقدم الصدوق أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسين
بن بابويه القمي (ت381هـ) ،عني بتصحيحه :عيل أكرب الغفاري ،النارش انتش�ارات

إسالمي وابسته بجامعة مدرسني حوزه علميه ،قم1361 ،هـ.

21 21معج�م املصطلح�ات البالغية ،د .أمحد مطل�وب ،مطبعة املجمع العلم�ي العراقي،
1987م.

22 22معجم مقاييس اللغة ،أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا (ت395هـ) ،حتقيق :عبد
السالم حممد هارون ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع1979 ،م.
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23 23مفتاح العلوم ،أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر بن حممد بن عيل السكاكي (ت626هـ)،
حتقيق :نعيم زرزور ،ط1987 ،2م ،دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان.

24 24مناقب آل أيب طالب ،اإلمام احلافظ ابن ش�هر آش�وب شير الدين أبو عبد اهلل حممد
بن عيل بن شهر آشوب ابن أيب نرص الرسوي املازندراين (ت588هـ) ،قام بتصحيحه

ورشح�ه ومقابلته عىل عدّ ة نس�خ خطية :جلنة من أس�اتذة النج�ف األرشف ،املطبعة
احليدرية يف النجف1956 ،م.

25 25موجز البالغة ،الش�يخ حمم�د الطاهر ابن عاش�ور (ت1284ه�ـ1868/م) ،ط،1
املطبعة التونسية.

26 26موس�وعة كلمات اإلمام احلسين× ،إعداد :جلن�ة احلديث :حممود رشيفي ـ س�يد
حسين س�جادي ـ حممود أمحديان ـ سيد حممود مدين ،معهد حتقيقات باقر العلوم×

منظم�ة اإلعلام اإلسلامي ،ط1995 ،1م ،دار املعروف للطباع�ة والنرش ،ومطبعة
دانش ،النارش :دار املعروف ،قم ـ إيران.
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