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 ملخص البحث 
وهيو  تلبييل لليدعول  ليو ليزوم رضّي الدين عليي ابين وياوول الحليّي عند    الِحجاجاالستلزام الحواري و  تناول البحث        

التيي بننيي عليهيا ال  ير  ،  مين ججيل اسيتنباو ا سيل المّر ّييل المتنوعيل واسيت ناههايثيل عادل قراءل التراث بوسائل منهجيل حد
وتحصييل البحييث  ييي ضييوء ظ، الحديثييل ، وميين ثييم امسييهام الجيياّد والمثميير  ييي ت ّيييل التييراث  ييي الدراسييا  الل ويييل المييوروث

 يي  ، جْن ي يون   يي  الِحجياج، وجصينا  سيتر اد مبياديء االسيتلزام الحيواريبا عند ابن واوول مّاينل تجليا  الخواب الديني
اب الييدينّي  ييي الخويي الِحجيياجس وثانيهمييا ويياب الييديني عنييد ابيين ويياوول الحليييّ مبحثييين ، جولهمييا س االسييتلزام الحييوارّي  ييي الخ

تم البحث بجملل من النتائج نحسب جّنها ماتّل وم يدل، عند ابن واوول الحليّ    . وخن

 ، ابن واوول.، الخواب، الِحجاجالحوارياالستلزام  :الكلمات المفتاحية
Abstract 

   The research Alastelzam Apostle and pilgrims when Radhi Din Ali Ibn peacock ornaments, 

a response to the invitation to unnecessary re-reading heritage with modern methodology, in 

order to devise various foundations and cognitive Acetknahha which it inherited thought, and 

thus contribute to the serious and fruitful in the activation of Heritage in Modern Linguistics. 

       We have adopted to weave strands of this research descriptive and analytical approach 

based to pick the most important religious discourses, and then presented to the subject 

matters, and discussed, and enriching to benefit from the words of researchers, who wrote in 

this area, as well as Alotarih  

provided in the speech, and trading. 

And get search in light of the preview  

of the manifestations of religious discourse when the son of a peacock ornaments Pastrvad 

principles Alastelzam Apostle, varieties of pilgrims in it, to be in two sections: first, 

Alastelzam talk in religious discourse when the son of a peacock ornaments .othanehma: 

pilgrims in religious discourse when the son of a peacock ornaments, stamping Find a set of 

results we calculate it Matah and helpful, seal search a set of results we calculate it Matah and 

useful 

 المقدمــــــــة
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

يي    ، وجنييار علييو يدييي  دروب البرّيييل، وقييادهم  لييو المحّجييل واالْصييِو اءمحمييداب بالرسييالل والنبييّول،  الحمييد ِ  الييَي خ 
،  ملالبيضيياء، وصييّلو ا  ل  جييّل جعليي  م علييو المخاو ييب بييالـر ن ييييييييييييي صيياحب المنظومييل السييّنيل الّلّيييل يييييييييييي  نبي نييا محّمييد 

 ..  وعلو  ل  موضوع الّصمل والوهارل والرشاد، وعلو صحب  ال رام المخل صين، جّما بّد
ل عليم الخوياب م س  مجموعيل مين  الّليوم منهيا انتظمتي ،  َ ا للدراسيا  الّلمييل ا رحببيالل يوي موضيوعب  امنتياجل شي ّ  ـد     

  ، نشي  والمسيتمِ ، جو بيين المن م والسيام ل بيين الميت ل  نظر  لي  علو جسال جّن   عمليل اجرائيل تـتضي الت اعيل المتبياد  الَي ين 
ْ ق ضوابو مّينلوالمرس ل  لي جو بين المرِسل  ، ول ن يشترو بين هَين الر نين المّر ل الواعيل بآليا  الخواب من ، علو و 

يا ل ويبيا حيديثبا ينظير  ليو هيَا  ججل الوصول  لو ال اييا  المنشيودل والمرجيّول ، ومين هيَي ا لييا  ل التداولييل م بوصي ها منهجب
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، واسيتلزام،  اجّيييل، مبنيّي عليو مـاصييد  مّينيل بلحيياظ الموقي  االجتميياعي  النتياج عليو جسييال جّني   ّييل،  عميي، حييوارّي وتـنّييل، ِحج 
 الَي يوّضح  وي ّسرني .

تلبيييل للييدعول  لييو لييزوم  ا، جيياءابيين ويياوول الحليييّ عنييد  ميياالييَي جزمّنييا الحييديث عنه  الِحجيياجاالسييتلزام الحييواري و  ّن       
التيي بننيي عليهيا ال  ير   عادل قراءل التراث بوسائل منهجيل حديثل ،  من ججل استنباو ا سيل المّر ّييل المتنوعيل واسيت ناهها

 م امسهام الجاّد والمثمر  ي ت ّيل التراث  ي الدراسا  الل ويل الحديثل .     ث   نْ ، ومِ الموروث
، ثيم عرضيها الـيائم عليو لملميل جهيم الخوابيا  الدينييل خيوو هَا البحث المنهج الوص ي التحليلييوقد اعتمدنا لنسج        

ثراءهيييا بام يييادل مييين جقيييوال البييياحثين، و مّمييين   ،   ْضيييعب عييين تبيييوا  يييي هيييَا المجيييالعليييو مسيييائل الموضيييوع ، ومناقشيييتها ، واا
  .والتداول ،وابل  ي الخِ ا واريح المـدمّ 

، سيييتر اد مبييياديء االسيييتلزام الحيييواريء مّاينيييل تجلييييا  الخوييياب اليييديني عنيييد ابييين وييياوول باوتحصيييل البحيييث  يييي ضيييو     
وثانيهميا س .خوياب اليديني عنيد ابين وياوول ، جولهما س االسيتلزام الحيوارّي  يي ال ي ، جْن ي ون  ي مبحثين الِحجاجوجصنا  
يتم البحيث بجمليل مين  ي الخواب الدينّي عنيد ابين وياوول ،  الِحجاج ، والحميد   رب  ييدلالنتيائج نحسيب جّنهيا ماتّيل وم وخن

 الّالمين. 
 مدخل
ست ون المـاربل التداولّييل باستشيرا  مبيدج االسيتلزام الحيوارّي الـيائم عليو  رادل الميت ّلم  يصيال المّياني واليدالال  بيوعي      

حساس  الّميق جّن سيامّ ج ثر من ا ل اظ والّبارا  ن زمل ليم عليو اسيتظهار واسيتيحاء دالال  مسيتل قيادر، تلـيي  ، ومن  سها، واا
بييدج تظهيير علييو البنيييل السييوحّيل يصييال ا   ييار ميين ججييل لمسييتند علييو تـريييب الصييور والحـييائقالتييداولّي ا الِحجيياج، وم  ، واا

 الوصول  لو جقصو غايا  التـريب التداولّي .
ا  ي استيحاء المّاني والدالال  سيتناوش هَين البّدين التداوليين ال البحث إّن هَا  ،ومن هنا     تـريبّين رغبلب وحرصب

 ، الَي انووى علو توبيـاٍ  وشواهد.ها  ي الخواب  الديني  الواووسيّ المتنوعا  ، واستجعئ
ولّما  ان ابن واوول الحّلي عار با تربوّيا عامعب ، جاء خوابن ن  الديني  مشحونبا بـواعد هَين البّدين ل االستلزام    

ّبا  -؛  ن  الخواب  الديني  التهَيبّي  م الِحجاجالحوارّي م و ل  ّبا من يستلزم –قو ، ويتوّلبن قدربا  بيربا ، وحيزبا وسي
 وجنساق  . الِحجاججنماو االستلزاما  الحوارّيل و 

 المبحث األول: االستلزام الحــــوارّي                       
مّما يـول س جي ج ثر  م ت سيراب لـدرِل المت لم علو جْن يّي  ج ثراالستلزام الحوارّي   ليلب من  ليا  الخواب ،  هو ينـدّ      

ي ال تاب من  ضلك م ييييي علو سبيل المثال ييييييييي المنجزل  ي مـام محدد مّما تؤدي  الّبارا  المستّملل،  استّمال جمللل ناولن
 .        م1لن  ضلك مموهو ما ت يدي  الـرينلل  االلتماليخرج مّناها من الولب ل ا مر م  لو مّنو 

حينما جلـو محاضرات   ي جامّل هيار رد  مرايلل واالستلزام الحوارّي هو جحدن مجاال  التداولّيل المهمل التي اهتم بها       
 ي حواراتهم قد يـولون ما يـصدون، وقد يـصدون ج ثر مما يـولون وقد يـصيدون  النال   ن    "منولـاب من   رلس  1967سنل 
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ع ل ميا يـوليون ل...م  يدراد جن يـييم مّبيراب بيين ميا يحملي  الـيول مين صيريح وميا يحملي  الـيول مين مّنيو متضيمن مميا نشيد 
    . م2ل "    رل االستلزام الحواريعن

، والتي يتوجب علو المشار ين  ي الحديث ومن توبيـا  هَا المبدج التي نـتنصها من الخواب  الديني  الواووسي       
جْن يحترموا مبدج التّاون التي ي ترض  ي  المت لم جّن المستم  يدرك المّنو المستلزم ، وجّن المستِم   ل المخاو ب م قادر، 

جاء  ي وصيل  علو االستنتاج ، انوعقبا من اال تراض الـائم علو مسلمل المعئمل ، و ون  عار با بالّبارا  امحاليل ، ما
 جنّ  ميثاري متابّا  يثارك وجّل وجنواري ل  جّل جعل م بتَ اري ا  جغناك محمد ولدي يا تَ ر ثمّ  "ابن واوول البن  ، قال س 

 وجعدائك موالك تّر  جعداء جن لو  تحتاج معئ ت  ح ظل  ليك وبّث ، جهل ل  هو وما  ي  بالّـل شر ك الَي الوق 
الَي  الشيوان  منهم ، وعظمت  هيبت  وعن مراقبت  شر  عن وعنايت  ويش لونك نّمت  وبين بينك يحولوا جن يريدون الَين
 ودروعبا منيّلب  حصونبا من  م لك ل  جّل جعل  جّل ا  وقد ، بالّداول وقصدهم السعمل لهم يرجو الَين وحسد ن س  جهلك
ل  جّل  ا  علو والتو ل اميمانس  ل... م ، ومنها الّالمين رب واعل  ي االخع س  منها . ت ارقها  ع وسيّلب 
عل م واعداء االنسان ل  ّن ابن واوول  ان يّي جّن المستِم  ل المتلـي م عار با بدعداء ا  ل   جّل ج ،م3لجعل م

،  ّن  يحول بين الّبد ورّب  ، م، واالنسان ل عّزوجلّ  م،  المّنو المستلزم الَي يم ن تـديري هو عداول الشيوان  الشياوين
 ويم ن بيان هَا التّاون  ي ضوء المخوو ا تي س                               

 المتكلِّم )ابن طاووس(          
 المعنى المستلزم     العداوة والبغضاء         اعداء اهلل واعداء االنسان 

 
 البعد والفصل بين رغبة العبد في عبادة اهلل                                          

،  ي ا تراض ابن واوول يتجلو مبدج التّاون ، "...وجّل ا   لك حصونبا منيّلب ودروعبا وسيّلب  ع ت ارقها  "و ي قول   
الحلّي مّر ل ولدي المّنو المستلزم للحصون والدروع ، وجّن  قادر علو استنتاج الدالال   ي ضوء اال تراضا  الـائمل علو 

تين لهَي ل مل المعئمل ، وقد َ ر ابن واوول ِثْيم  ؛  ّن  الحصون المنيّل والدروع الوسيّل، وهما س اميمان، وا خعق منس 
 جّن السام  قادر علو استظهار مجموعل من التنبيها  ، ويم ن بيان هَا التّاون  ي ضوء المخّوو ا تي سعر  

السامع  االخالق اهلل )  جّل جالله ( فعل الحصون                         
 المتلقي

            المتكلم ) ابن طاووس( 
 االيمان اهلل )  جّل جالله ( الدروع                      

 استنباط 
                       

 مجموعة دالالت                                                                           
    

 استظهار                                                                
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اعظبا ولدي بالتـوى ومراقبل و يتجلو هَا المبدج  ي حشد من الخوابا   الدينيل الواووسّيل ،  َ َ ر ابن واوول و      
لعّز  و جلم جّن المو  معقينا  ي جي لحظل ، ال يّر  زمانبا وال م انبا ، وهو محيو بنا ، وا يا  والدالال   لُّها ا 

 س  ـال ،وجنا جالل علو تراب جرض بستان ،  حضر عندي يوماب  إنّ  ،الّلم لو جرى لي م  من ينسب  "ترمز  لي ، قالس 
وعلو سائر جسم  جموا  محيوون  جنازل مي  وعلو ج تا   جنازل مي   ي  ي ون من علو رجس  س  ـل  ل  ؟ ي  جن 

 ـال  ي  هَا  ما  ؟، و ي رجلي  جسد مي  ، وحول  جموا  من سائر جهات  وبّض جسدي قد ما  قبل مما  جسدي ب 
ل وما  وهَي ا  ي ا رض  يبنباتب  ا اخضرّ ،  ـل  ل  جلس  تّلم جن عمامتي من  تان وقد  ان حيا لمّ ؟جرى عندك ميتا 

قد  ان  من حيوان  ما  وهَا حولي نبا  قد  ان  م 4ل م وهَي ل اللجتي ،ا وما جخضر  يبل جيضب  صدرتي من قون حيّ 
ا بسوادي  لما صار جبيض  ـد ما  و ل جارحل جخضر  يبل وما  وهَا البياض  ي شّر رجسي وشّر وجهي قد  ان حيب 

، ويبدو م5ل "المـاال  صار   ي ح م ا موا   تّجب من هَي الّظل وصحيحال استّملها  يما خلـ  ل  من الواعا   ـد 
، التي مصيرها التوق  ل واوول قد  ش  حـيـل رحلل امنسانالوعظّي جّن ابن    ي ضوء هَا المتن  الديني  الواووسيّ 

ّْداد مجموعل من ا يا  والّعما  التي تدّل علو تناق  عمر ، امنسان،  هو يمو   ي  ّل لحظل المو  م  ي ظل ت 
 وقول  هَا يدّل علو جّن  عار  جّن السام  سيستلزم دالالٍ  ومّاني من صوري ورموزي .  

  المت لم يجّل ععقل منوـيل بين ال عم الظاهري الصريح ، والمّنو غير المباشر جاععب ال عم الظاهرّي بمثابل المـدمل  
 .  م6ل، وهو ال عم غير المباشر؛   ّن علوم الل ل منبثـل من   ٍر علمّي قوام  المنوقميلالتي تـودي  لو النتيجل الحت

، و يتجلو َلك من وصيل ود المتلـّي  لو وجودها وتحديدها، ويـيح وغير الصريح يـتضيها الّـل الّعقل بين ال عم الصر  
ائل لجعوان الظلملم  ومتو رجي  من جهل عـيدتك وعـيدل  بائك  "س ، قالابن واوول الو ابن   ي تحَيري من َوي الَر

تّر  جن   مس ين، مريضن الـلب سـيم الدين يحتاج  جنْ تّتـد ل  شر اب بواليل ومّونل جحد من الظالمين  ينب ي  نْ الواهرين م  
،  م7ل" ي يق من س رت  ويّر  قدر مصيبت   وتارل بالهوان حتوّ  بامحسانيحمل   لو المستش و ويّالج  تارل  نْ  لو م  

 يتضّمن هَا الن  ال ثير من االستلزاما  الحوارّيل علو النحو ا تي س 
 وعظ وارشاد ، وتنبيه  علو جّن هؤالء قد انحر وا عن البوصلل الحـيـيل ل الّـيدل الراسخل م ومالوا  لو الظالمين .   -

ائل ، والسّيم  ا جعوان الظلمل._ تحَير ابن  من َوي الَر
_ عدم اليدل من ج ّال هؤالء ، ولزوم هدايتهم وارجاعهم  لو عـولهم من ججل الوقو  علو المحجل البيضاء والصراو 

 الـويم .
 الته م من جعوان الظلمل، ل ّلهم الـبيح، واستـبالهم بوج  م  هر حتو يّر وا جنهم مخوئون مَنبون.  -

هيم  لو هَا التّامل 626 ون بحسب مـاصد المت لم وجغراض ، وقد تنب  الس ا ي لحـاب وصدقاب جّن مـاما  ال عم ت   
مـاما  ال عم مت اوتل،  مـام التش ر يباين مـام الش ايل،  "  ليبوح  بال  رل التي انووى عليها  تاب  لم تاح الّلومم ، قالس

ومـام التهنئل يباين مـام التّزيل، ومـام المدح يباين مـام الَم، ومـام الترغيب يباين مـام الترهيب، ومـام الجّد يباين مـام 
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ل مهمل تنسهم  ي التّبير عن المـاصد ،ال بّد من امحسال بالسياق النّصي التداولّي بوص ل تـنيّ  ضعب عن َلك، م8ل  "الهزل
وا غراض التواصليل التي جننجز  للتّبير عنها، نحو الشّك والش ايل والتهنئل والوعد والوعيد والمدح والَم والرغيب 

 والترهيب.
 يييييي  وهيييييَا االسيييييتيّاب لمـاميييييا  ال يييييعم بحسيييييب مـاصيييييد الميييييت لم وجغراضييييي ، وامحسيييييال بالسيييييياق التيييييداولي نتحس سييييي     
ـــــاف ق ينَ  اللَّـــــهُ  َوَعـــــدَ لل تّيييييالو س  ييييييان ابييييين وييييياوول الحليييييّي قولييييي ب ـــــارَ  َواْلُكفَّـــــارَ  َواْلُمَناف َقـــــات   اْلُمَن ينَ  َجَهـــــنَّمَ  َن ف يَهـــــا   َخال ـــــد 

ـــيَ  جرى  يييان المهيييم مييين ا ييييل ميييا تّييييرض  "[ قيييالس 68التوبيييلس سيييورل ] (( ُمق ـــيم   َعـــَبا    َوَلُهـــمْ   اللَّـــهُ  َوَلَعـــَنُهمُ   َحْســـُبُهمْ  ه 
ليييي  ؛  ن   ييييل مييييا ينب ييييي جْن يييييَ ر  ييييي  ورد ل ييييظ لالوعييييدم  ييييي موضيييي  لالوعيييييدم والوعييييد حـيـييييل لمييييا ين يييي  الموعييييود بيييي  
ويسييييري ؟ل...م جقييييولس لّييييل المييييراد جن يييي  لّمييييا  ييييان هييييَا الـييييول ميييين ا  تّييييالو لهييييم  ييييي الحيييييال الييييدنيا ليييييردعهم بييييَلك عيييين 

د صيييييار ن ّيييييياب لهييييييم باونيييييياب وسيييييّادل لهييييييم  ْن قبلوهييييييا باونيييييياب وظييييياهراب؛  ّن الوعيييييييد   َا جخرجيييييي  صيييييياحب  ال  ييييير والن يييييياق  ـيييييي
ن  يييييان ظييييياهري  ليخيييييرج مييييين يوعيييييدي مميييييا يسيييييتحق بييييي  الوعييييييد  ليييييو ميييييا يسيييييتحق بييييي  الوعيييييد،  ـيييييد صيييييار باونييييي  وعيييييداب، واا

ييييييين، جييييييياء  يييييييي تدسيسييييييياب عليييييييو ميييييييا سيييييييبق يم ييييييين الـيييييييولس  ّن لالوعيييييييدم اليييييييَي ي ييييييييد السيييييييرور ،  م9ل"وعييييييييداب  س  والجيييييييزاء الح 
لالوعيييييدم والثـييييل علييييو اليييين ل   ييييان الّييييدول عنيييي   لييييو مييييا هييييو جقييييوى منيييي  داللييييل وجشييييدُّ ووييييدل علييييو المتلـّييييي  مـصييييد مـام

يرمييييييي  لييييييو ترسيييييييل الوعيييييييد والجييييييزاء الّظيييييييم لالسييييييلبيم لهييييييؤالء لالمنييييييا ـين  –بحسييييييب قييييييول ابيييييين ويييييياوول  –الّييييييدول 
 والمنا ـا  وال  ارم ليوب   سلو هم التواصلي التداولي.

ونلمح هَا ال هم والتصور لهَي الظاهرل  ي بيان ابن واوول الحلّي  ي خواب   الديني ، تدمل مّنا رّدي علو ال راء  ي     
يتّيالو للتدوييل قولي   ين ج  ْشيرن ج ْمث اِله يا  م  س ين ِل   ل ي ن ع  يناء  ِباْلح  م  ياء   و  مم ]سيورل  ينْظل منيون   ال   و هنيمْ  ِمْثل ه يا ِ ال   ينْجيز ى     يع   ِبالس يي ئ لِ  ج 

 "، قييال ابيين ويياوولس  م10ل   "وقوليي س ميين جيياء بالحسيينلس بييع  ليي   اّل ا ، والسيييئلس الش ييرك "قييال ال ييّراءس ا نّييام س ا يييل [ ، 
جقييولس هييَا تدويييل غريييب غييير موييابق للمّـييول والمنـييول؛  ن  ل ييظ لال  ليي    اّل ا نم يـيي  ميين الصييادق والمنييا ق، و ّن اليهييود 

 ملتـولس ال  ل   اّل ا  و ل  رق امسعم يـول َلك ل...م جقولس وقيد رجيي  النـيل متظياهربا جنّ  الحسينل مّر يل ا  ورسيول  
مـامي  وهيَا مويابق للمّـيول والمنـيول وللبشيارل؛  ّن جهيل هيَي الصي ا  نياجون عليو اخيتع  ال يرق،  ومّر ل اليَين يـوميون
ومن هنيا  يإّن ابين وياوول قيد تجياوز المّنيو المباشير ل لميل لالحسينلم بييلل ظ ال  لي   اّل ا م،  ،  م11ل ."واختع  التدويع 

سيت ادل مين السيياق والليوازم الخوابّييل، وت اععتهيا،  ضيعب عين َليك والسيئل بل ظ لالشركم  لو مّياٍن مسيتلزمل مّياني ثيواٍن م
 ييإّن سييياق الحييال والمـييام جّليي  ي ْ ِويينن  لييو المّيياني المسييتلزمل وهييَا مييا يوا ييق الواقيي  ويتنيياغم مّيي   ييي يومنييا   ييم حر ييا  

عم  يييل الـاعييدل ، وجبهييل النصييرل ، وجبهييا  و ييرق تحمييل هييَي الرايييل رايييل لال  ليي   اّل ا م وهييي ت ْمييرق  ييي الييدين وتهييدم امسيي
 وتنظيم داعش م  وغيرها !!!   . 

ويظهيير جّن الخويياب  الييديني  الواووسييّي لييم يـتصيير علييو امبييعب والتواصييل  حسييب بييل تضييمن مجموعييل ميين الـواعييد       
، وتناسييوا قييوانين جخييرى الخويياب ا خعقيييل واالجتماعيييل بخييع  نظييرل التييداوليين الييَين رّ ييزوا  علييو الجانييب التبلي ييّي  ييي

اجتماعيل وجخعقّيل ولم يلت توا  لو الجانب التهَيبّي واالرشادي الَي نـو  جّن  ا صلن  ي خروج الّبارا  عن   ادل المّياني 
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 ه(664االستلزاُم الحواريُّ والِحجاج في الخطاب الدينّي  عند ابن طاووس الحلّي )ت        
 أ.م. د رحيم كريم علي الشريفّي                                                                                  

  

 

الحـيـيييل والمباشييرل ، وهييَا مييا وجييدناي  ييي جدب ابيين ويياوول الحلييّي والسييّيما خوابيي   الييديني  الييَي جيياء مشييحونبا بالمّييانّي 
 ـيل المباشرل ، والمّانّي غير الحـيـيل ل غير المباشرل م التي تنتظم  ي سياقا   نتاجّيل توليديل .الحـي
 خر س يسلك مسلك ، والك مسلك النـد واالستدالل بالّـلجّن الخواب الدينّي نوعان ،جحدهما س خواب، يس ويتحصل      

و ائ  بمـتضيا  المـام الَي يتحّدد بنوعّيل ا خر ،  هناك ، ويجب الح م علو الخواب امسعمّي بمدى الوعظ وامرشاد
ا خر الَي ي هم الخواب النـدي جو االستداللّي وال يتحمل  اّل مسؤوليل هَا ال هم الّـلّي ، وهو علو نوعين  الَي يشارك 

 خر الَي ي هم الخواب الوعظّي جو المت لم الثـا ل ، وال يشار   الّـيدل ، وا خر الَي ال يشار   الّـيدل والثـا ل، وهناك ا
وهو علو نوعين س ا خر الَي يشارك المت لم الثـا ل والّـيدل ويشار    االستشهادّي ويتحمل مسؤوليل هَا  ال هم النصّي ،

ن يتبين جّن الّمل بالّـيدل ، وا خر الَي يشار   الثـا ل والّـيدل وال يشار   الّمل بالّـيدل ، وبناءب علو هَا التـسيم لآلخري
،  َ يزيد علي  قيد الّمل ، و ي هَا دليل قاو  علو جّن الخواب ا ول لوعظّي جخّ  والخواب النـدي جعمّ الخواب ا
،  ع يخاوب ا خر وعظبا جو استشهادبا حتو يخاوب  نـدبا جو استدالالب م  الّلم لرجي الشائ  جعلو رتبل من الثانيخع با ل

،  من يتحمل مسؤوليل  هم الخواب االستشهادي ججدر ستدالل  ي عامل شؤون الحيال عاملرل االبدّن االنسان ال ين ك يما
 .م12لب  جْن يتحمل مسؤوليل  هم الخواب االستدالليّ 

، و ل التهيييَيبّي الجيييانبين ل التبلي ييي التواصييلي م الواووسييّيل ييير ى التواشنيييج والتّيياننق بييين الدينييييلوالمتدمييل  ييي الخوابييا     
، ل واليدرل  يي جبحياث الخوياب مين جهيلامرشادّي م وهَا ما تنبهنا علي   ي ظل وقو نا علو جدب  وهيو ملميح، جيدير بالتدمي

ا لسانيبا حديثبا من جهل جخرى .    والبحث  ي المنهج التداولّي بوص ل منهجب
وييرى ال يلسييو  الم ربيي ل ويي  عبييدالرحمن م جّن مبيدج التهييَيب هيو المبييدج التييداولي اليَي ينبنييي عليي  الحييوار، وينبنييي       

هَا المبدج علو التزام المت لم والمخاوب  ي تّاونهما؛ من ججيل تحـييق ال اييل التيي مين ججلهيا دخيع  يي ال يعم مين ضيوابو 
 د  يّرع هيَا المبيدج  ليو ثيعث قواعيدس قاعيدل التّ ي ، وقاعيدل التشي يك، وقاعيدل التيوددالتهَيب  ضعب عين ضيوابو التبلييو، وقي

 . م13ل
ييْلن ا ِميين   ((س قوليي  تّييالو وسييـنا هييَا التـييديم ميين ججييل ت شييي  مّاينتنييا المتواضييّل لبيييان ابيين ويياوول الحليييّ         ييا ج ْرس  م  و 

ا ت م ن    َ يا ينْلـِيي الش يْيو انن ثنيم  ينْحِ يمن الل ي ن  ي اتِيِ   و الل يق ْبِلك  ِمن ر سنوٍل و ال  ن ِبيٍّ ِ ال  ِ  ـ و الش ْيو انن ِ ي جنْمِني تِيِ    ي نس يلن الل ي ن م  ِلييم، و  ج ْل  ن ع 
ِ يم،  و َا يـول  ثير من الم سرينس  َا قرج النبّي جو الرسول جلـو الشيوان  ي جمنيت  ل  "[ قالس 52الحجس من ا يلس مم ]   ح 

َ ا  لل  وهيو مسييتبّد ميين جوصييا  المرسييلين والنبييين؛  ّنيي  ل  جييّل جعليي م قييال يْلن ا ِميين ق ْبِلييك  ِميين ر سنييوٍل و ال  ن بِيييٍّ ِ ال  ِ  ييا ج ْرس  م  و 
ـ ييو الش ييْيو انن ِ ييي جنمْ  ن ييو  ج ْل   ييي  تـبييل الّـييول جن المييراد مييا َ ييري الم سييرون ميين جّن  ييّل رسييول و ييل نبييي يييدخل ، ممِني تِيي ِ ت م 

نمييا لّييّل المييراد جنيي  مييا  ييان رسييول وال نبييي  ال ويتمنييو  نيي  مييا يسييلم ميينهم واحييد ميين الشيييوان؟ واا الشيييوان علييي   ييي قراءتيي  واا
جمياني الشييوان ب ثيرل  ] تّيالو[ ،   يخيال  جمنيتي   ينسيل ا   صعح قوم ، واّتباعهم  ياتنا  يلـي الشيوان جمنيت  جمانّي ل 

الحجج وا يا  ويح م ا   يات  وبّينات  ويظهري للنبي والرسول علو الشيوان جو نحيو هيَا التدوييل مميا يلييق بتّظييم ا نبيياء 
  م14ل ."وخَالن الشيوان
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، ي ونييوا بّيييدين عيين وسيياول الشيييوان وتدسيسيياب علييو مّر ييل الرسييل وا نبييياء بييا  لعييّز  و جييلم  ييإّن الواجييب يحييّتم جن    
، وحاشييا للرسييل وا نبييياء جن يتلبسييوا بدمييانّي الشيييوان ، وميين هنييا يسييتلزم الخويياب داللييل تتواشييج وتتنيياغم ميي    الباولييلوجمانّييي

 السلو ي ول ون  متواصعب م  شروعهم بالّمل ، و راغهم من .   قاعدل التددب التداولي  ي خضوعهم
جيضاب علو مـاربل المّنو جو الداللل، ول ن ليل المّنو الحر ي المباشر الَي تؤسس  الجملل قاعدل التّاون  وتراهن      

جو الرسالل المتضّمنل التي تراهن علو المّنو الضمني  لْ ب   ، ي ضوء الّعقا  التر يبيل والداللل التي تـدمها ا ل اظ
عبر نسـيل خاصل يتوّحد  يها اللساني  يتضمنها المل وظ من دون جْن يشير اليها مباشرل ، وهي رسالل يؤسسها المت لم

بالسياقي واالجتماعي ، ويدر ها المتلـّي عبر نسـيل شبيهل نسبياب بنسـيل المت لم وتشّ ل هَا الميثاق التواصلي بينهما ، 
 . م15لم   ي عمليل التواصل ونجاحها والَي يسه

 "و يتجلو مبدج االستلزام الحيواري  يي رّدي عليو الرمياني  ييل ن تي  م،  يي مسيدلل حيَ  الجيواب وهيو جبليو مين اليَ ر، قيالس 
ـــــــْو  س ومنييييييي  حيييييييَ  ا جوبيييييييل وهيييييييو جبليييييييو مييييييين اليييييييَ ر وميييييييا جييييييياء منييييييي   يييييييي الـييييييير ن  ثيييييييير،  ـولييييييي   جيييييييّل ثنييييييياؤي )) َوَل

َبالُ  ب ه   ُسيَِّرتْ  ُقْرآًنا َأنَّ  ـنير ن  ٣١ الرعد:]س  اْلَمْوَتٰى ((  ب ه   ُكلِّمَ  َأوْ  اأْلَْرُض  ب ه   ُقطَِّعتْ  َأوْ  اْلج  ،  م16ل"[   دّن  قييلس ل يان هيَا ال
ولّّل حَ  الجواب ههنا  ن  ان يم ن جّن ا  تّالو لو قالس ل ان هَا الـر ن،  ان قد وقي  هيَا  "قال ابن واوول الحلّيس 

ا مير الييَي جخبير بيي   ييي تسييير الجبييال وتـويي  ا رض و ييعم المييوتو، و يان يحصييل بيَ ر الجييواب وقييوع هيَا التـييدير ولييم 
ْن قرج هَي ا ييل مين ا وليياء بجوابهيا اليَي ييَ ري تـتض الح مل َلك، جو لّّل المراد جّن ا  تّالو لو قال الجواب   ان  ل م 

ا  يتهييد لي  جن يسييّير بهميا الجبييال، ويـوي  ا رض ويحيييي الميوتو  دمسييك ا  تّيالو عيين َ ير الجييواب؛ لميا ي ييون  يي  ميين 
و جّن حيَ  الجيواب واليَي يبيدو جّن ابين وياوول قيد جلميح  لي،  م17ل."ا سباب التيي يلييق َ رهيا عنيدي  جيّل جعلي  بالصيواب

جيياء  مييرينس ا ولس ح مييل ا  لعييّز و جييلم التييي تـتضييي عييدم التصييريح بييالجواب،  جيياء الخويياب علييو هييَي الهيييدل تار يياب 
ظهار الجواب  لو استدالال  مباشرل انوعقاب من مراعال المت لم للـواعد. وا خرس التوق  عن َ ير الجيواب  مهمل التوسي  واا

 يليق َ رها من غيري من جهل، وجّنها من مختصات  من جهل جخرى. منّاب من َ ر وجوي ال
جول مييا يسييتوق نا  ييي هييَي ا يييل المبار ييل جّن موضييوع حييَ  الجييواب يييدخل  ييي جمثلييل لعسييتلزام الحييواري النيياتج عيين   نّ     

وياب، والمخاِويِب ؛ بيل لخرق قاعدل ال  ْمم بلحياظ عيدم تـيديم المّلوميا  العزميل وهيَا ال يم ين  رجاعي   ليو قصيور  يي الخ
 م18ليستلزم جملل من الدالال  والورائق البيانيل تّر  باسم التّريض جو التلويح.

من المواض  التي عمدنا  لو مّاينتها ، والتيي تتجليو  يهيا ظياهرل االسيتلزام الحيواري   يي مجيال التشيبي   إّننيا نجيد تحيوالب     
قيال  ،م19لنتـال  لو المّنو الثاني المستلزم  تتضيح الرؤييل الداللييل والتداولييل من المّنو  لو مّنو المّنو، جو نوعبا من اال

ڃ                  چ         ڃ  ڃ  ڃ چ          ميين َلييك قوليي  ل  جييّل جعليي  م س "  :ابيين ويياوول  ييي بيييان تّـيبيي  علييو الرمييانّي  ييي ن تيي 
، وقيد اجتمّيا  يي بنْويعن المتيوهم مي  شيّدل  الحاجيل تـي  عليي ـي  عليي  الحاّسيل  ليو ميا  هَا بيان قد جخيرج ميا ال ت ، چچ

وعظم ال اقل ، ولو قيل س ي ْحسب  الرائيي مياءب ، ثيّم يظهير جّني  عليو خيع  ميا ق يد ر ل يان بلي بيا ، وجبليو مني  ل يظ الـير ن ،  ّن 
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ا علي  وتّلّ  يصييري  ليو عيَاب ا بيد  يي النيار ييييييي  ، ثّم بّد هَي الخيبل حصل علو الحساب اليَيق قلببا ب الظمآن جشدُّ حرصب
 .م20ل "نَّو با  من هَي الحال 

ا تنب  علي  الرمانيُّ يختلوقد  ون ابن واوول الحليُّ  لو استلزام حواري  خر،        غيير التشيبي   يي ولّيلّ   "قيال س   عم 
  ن  َ رها التي المبال ل علو  ان التشبي  ما بـيّل يَ ر لم ، جو بروضل  سراب قالس لو تّالو ا   نّ  َ ري الرمانّي ؛ ما
  وائييد ا لبيياب واسييتّمال النبييا  ميين الخاليييل الجييواب  ييي  السييّل  السييراب يّملييون جعميياالب  الييَين ال  ييار ججسيياد  انيي  لمييا

 وح يو ،تن ّهم جعمالهم جنّ  الحيال  ي ادعوا لما ال  ار ماءب جن   الظمآن يحسب  جنْ  التشبي  مّنو ولّل حـيـل  السّل صار 
 صييياروا التييي علييو جعميييالهم يّولييون هيييمجن   علييو يييدل يحتسيييبون ي ونييوا ليييم مييا ا  ميين لهيييم وبييدا  يييي الـيمييل عيينهم تّييالو ا 

هياب الخيبيل  يي  حصيل   الظميد مين عندي ما يزيلن  السراب   حسب الظمآنن   ما والهوان ا هوال من تخلصهم يّتـدونها جّنها  َو
 . م21ل " الو يان الن ول عَاب تلك  ي وحصلوا جعمالهم  ي ال  ار خا  و َلك بالّيان، الحيال والتل 

الناتجييلن هييي الداللييل المسييتلزمل ميين َلييك الت اعييل، وتـابييل  ييي الييدرل التييداولي الحييديث مييا يسييمو     وهييَي الداللييلن الجديييدل ن
من ععقيل المشيابهل واالخيتع  مّياب  يي التشيبي ، وت اعلهميا بحييث ال ي يون  بالمّنو المستلزم، جو الـول امنجازيل المستلزمل

هنيياك توييابق  ليييل  ييي المشييابهل، نتيجييل وجييود عناصيير المشييابهل، واالخييتع ، محييداث نيياتج داللييّي جديييد يتجيياوز مسييتوى 
ڃ  چ ا يتضح  ي قول  تّالو س الدالال  الوضّيل لجصل المّنوم وينزاح عنها  لو الدالال  االستلزاميل الجديدل، وهَا م

،  ييي  ونصيي   جعمييالنهم الـبيحييلن والسيييئلن بصيي ل مضييا ل  لييو صيي تها ؟ وهييي صيي ل الـييبح والسييوء  لييو  چڃ  ڃ   ڃ          چ       
ل بالهعك والخسران ،  ّن  يستحي ءص ل الهباء واالندثار والتعشّي ،  تتجاوز ال لمل داللتها الوضّيل  لو مّنو  خر يومي

  عـعب جْن ت ون ا عمال سراببا . 
 ص ل علو نبّهناك قد  "، قول  س يل م الواووسّيل التي تواخي قواعد التّاون ل ال رايسّ  الدينيلومن النصو       

 توبل تتوب ِ ّنك بـولك و ن صادقاب  امم ان ، ب ايل م وتددبعلّيل المؤمنين موالنا جمير حديث لك وروينا المست  رين،
 "و ّالك ... مـالك وج  علو الخضوع ، ولي ن خاض  وقل  س حالك وعلو لسانِ  سؤالك علو الَلُّ   ليظهر َليل ، عبد

ّنوْا الر سنول  و جنْوِلي ا  ْمِر ِمن نْم   ِإن ت ن از ْعتنْم ِ ي  للس  تّالو ، ونظير َلك قول (22) ّنوْا الّل   و ج ِوي ين   م ننوْا ج ِوي ش ْيٍء ي ا ج يُّه ا ال َِ
ْير، و ج ْحس نن  َ ِلك  خ  [ ، قال ابن 59اآلية   النساء:سورة  ] ((  ت ْدِويعب   رندُّوين ِ ل و الّلِ  و الر سنوِل ِ ن  ننتنْم تنْؤِمننون  ِبالّلِ  و اْلي ْوِم ا ِخِر 

ا علو قول الزمخشريس  س ارجّوا  ي   لو ال تاب والسنل. و ي  تلزم يج  "واوول  ي بيان المراد من جولي ا مر محتجب
ا مانا  وبالّدل  بدداء جمرهم جوالب  واعل جمراء الجور وقد جنح الل   ا مر بواعل جولو ا مر بما ال يبـو مّ  شك، وهو جنْ 

 ي الح م وجمرهم  خراب بالرجوع  لو ال تاب والسنل  يما جش ل، وجمراء الجور ال يؤّدون جمانل وال يح مون بّدل، وال يردون 
ا  لو  تاب وال  لو سنل،  نما يتبّون شهواتهم حيث َهب  بهم،  هم منسلخون عن ص ا  الَين هم جولو ا مر عند شيئب 

 .(23)" اللصو  المت لبل  ق جسمائهمسالل   ورسول ، وجح
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 من علي   لي  واعتمد  جشار  ما عندي ا مر  ان  إَاس  جقول  "وهَا التحاجُّ الَي بلو مبل   ، قال ابن واوولس        
 امماميل تـول  عما مندوحل لك يبـو عليهم  هل عو  من تساوى من يـتضو ورسول  ا  علو ا مر بدولو جن الّو 

 جو باونل وقوع مّصيت  من وا من الّصمل  ي  املل مل ا  رسول ص ا   ما  ان  ا مر جولي ص ا   مال  ي
 يـولوا ان الجور  مراء جاز  ي  ا  عصو  يما ويّصو ا   ي  جواع  يما المّصوم غير يواع ان عندي جاز وااّل  ظاهرل
 الـول  اّل  ا يل هَي  سر علو ما مخرج ل  يبـو ال  اَن ،  ي  ا  عصينا  يما وجعصونا ،  ي  ا   يما جوّنا جويّونا ل  س

 . (24) "االماميل  لمَهب واالعتـاد
ّبا  ّياي علو ما ي تـدي ويّر   ، موالببا  ّياي      وال يخ و جّن قول ابن واوول الحلّي توّج   لو قول الزمخشري منْوِل

 (25)علو التّاون ، واتخاَ الـرارا   ّيل ي من  يها البّد التداولّي ، الـائمالِحجاجبمشار ت  اعتـادات  ومّار   وهَي الحوارّيل و 
لنا المتن الواووسّي بيان  حـيـِل جولو ا مر،  ضعب عّما جشار  لي  الزمخشري من ص ا  الت امل  وباختصار قّدم      

قامل الّدل ، والرجوع  لو ال تاب والسنل ، وجّن جمراء  الجور ابتّدوا عن ال تاب  هم اللصو   والسّيما جداء ا مانا  واا
 المت لبل .
، من هنا  إّنهم مّصومون،  إواعتهم  مل ليل المت املل  دّنها ص ا  رسول ا  ّن ص ا  الت امل اميمانّي المثا        

ّيل امقناعّيل التي قّدمها المتن الواووسّي، تّم  من وريق عمليل التحاور بالوريـل المنثلو الـائمل الِحجاجواجبل،،  ّن الـواعد 
 علو التّاون والّـعنّيل  وال ّاليل .

جاجالمبحث الثاني:    الح 
ـ ْصد م ، قال ابن  ارل ل    الِحجاج          مصدر مادل ل ح ج ج م ، التي لها جصول جربّل ، جقربها لمادتنا ل ال

قُّ اْلم ْولنوبن  "هم س 395 دن اْلح  ـْص  دن، ج ْو ِبه ا ين َ ا ; ِ  ّنه ا تنـْص  لن منْشت ـ لب ِمْن ه  ْج ن  ن  ،ومنم ن، ج ْن ي ون  اْلحج  اج  ـ الن ح  نبا ين ع 
. و اْلم ْصدرن  ج، َ لك  الظ  رن ي  ونن ِعند  اْلخنصومِل، و اْلجْم ن حنج  ِل، و  ج  ل بت ن ِباْلحن ْجتن ن ج ْي غ  ج   .م26ل" الِحجاج  ح 

م ، عن داللت  الل وّيل ، مواجهل ا خر بوساول ا دلل والبراهين من ججل  الِحجاجولم يخرج المّنو االصوعحّي لم هوم ل
ا الِحجاجالظ ر بال لبل ، و   .م 27لدعوى مخصوصل يحق ل  االعتراض عليها م هام   خرموج   لو ا  ل منووقٍ  جيضب

 الِحجاج، وينّّد جرى  ي عر  الباحثينّيل جمر، قد  ي المباحث التداول الِحجاجيرى الد تور صابر الحّباشل  ّن اندراج       
د بين الرؤيل باببا رئيسبا  ي المباحث التداولّيل ،  َ  ان  المـارنل والمـاربل ضرببا من التنبي   لو نـاو التـاو  جو نـاو التباع

منزلل  ي التداولّيل  جاجالحِ ، ومن هنا حاز تـاليد التداوليل، والرؤيل والتوبيق الحديثين المنتسبين  لو الوالتوبيق التراثيين
 .(28)بوص   جحد جهم جر ان التداولّيل  لو جانب نظريل ا عمال الل وّيل 

، تشهد علو سنوا  الثمانين من الـرن الّشرين ي الحسبان  ي الدراسا  التداولّيل هي خّصيصل لل الِحجاج ّن جخَ     
، وقد عاد ل دي رو م واص با  ليا  الل ل الِحجاجم بين المنوق و َلك البيبلوغرا يا ، وتوضح  الم اهيم ،  َ يجم ن ل  رايل 

     .(29)ّيل  الِحجاج، قائعب بنظرّيل السعلم ّيلالِحجاج
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  عن مناشدت  لتولي منصب ام تاء ونـابل الوالبيين،  ال انّ لم ي   الخلي ل المستنصر  حجاج  جنّ  ومّما ورد من       
قناع  بالـبول، وخلصائ  م بن واوولم رضّي الدينيلاضوري  لو االستّانل بدحد المـربين لجبو الموا ـل جو الـبول مما 
 ّب   ي  بّلوّ  ليلابن واوولمنظيرها  ي االعتَار تشهد  محاججل قلّ  و ،  علو قدرل بال لوجر  بين االثنين محاورل دلّ 

ا نـابل الوالبيين حين قال ل  المرتضو اللَين توليّ و  والمجادلل والنـاش اَ وازن بين  وبين الشري ين الرضيّ  ،المحاججل
الدين   لم يوا ـ  رضيّ ،  الرضّي والمرتضو  انا ظالمين جو تَّرهما  تدخل  ي مثل ما دخع  ي  جن  صديـ س  ّما جْن تـول 

ولون،  تم للرضّي وهم مش ولون بالخل اء والخل اء بهم مش والملوك شيّل  جولئك  ان زمانهم زمان بني بوي  "قالس  بدنْ 
 .م30ل" م جّل جعل   لوالمرتضو ما جرادا من رضاء ا  

؛  َ قال بّد  ي مثل هَي المواق  ، وحسن االعتَار الَي اقتضت  التـيل  التي  ان يؤثرهاالحظ مّنا الـدرل البال ل      
اّل  لس ن براٍض عليهما ، وال علو  ّلهما ، وليسا مّصومين حتو ي ون  َلك س  ّني قل ن بَلك علو سبيل التددب مّهما واا

، وجش الها التي ، ويم ن استّراض جصنا  الحججم31ل ّلنهما حجلب ،  هما داخعِن تح  من ينرّد علي  مثل هَي ا  ّال 
 الواووسّيل، ومنها ستزخر بها النصو   الدينيل 

 أواًل: قياس التمثيل: 
 لحاق جحد الشيئين  "لتـريب الصورل وايضاح ال  رل ، ويـصد ب   الِحجاجاستّمل ابن واوول هَا الش ل من        
لك بدنْ با خر جو علو جمر بديهي ال تن ري ، عي  علو جمر مّرو  عند من يخاوبمر الَي يدّ يـيل المستدل ا  ، َو
 "حجاج  م    ـي   من  ـهاء المستنصريل ، يـول س    ،  من َلك ما ورد  ي م32ل" ن الجهل الجامّل بينهما ويبيّ الّـول 

ا لي ضاع  مني وتوصل   ي ردها جو  رسب  لك ضاع  منك وتوصل   ي ردها  ليّ   رساب  ل  يا  عن ما تـول لو جن    ن لْ قن 
مّ قد ضاع الهدى  مّ س ـل  ل  ا  ـال بلو ،  ا جو واجبب  ليك جما  ان َلك حسنب  ننص  من  ا منك والمصلحل جنْ ا مني واا

هم متهمون عندك وال ال جحتج بما ينـل  جصحابي  نّ س  ـل  ل   سجن سنا وننظر  مّمن ضاع الهدى  نردي علي  ،  ـال نّم 
م  علي  من جصحابي ، جو بالمجن نحتج بالـر ن، ول هم متهمون عندي جو علو عـيدتيتحتج بما ينـل  جصحابك  نّ 

 . م33ل" هَا  نصا  ...  س وجصحابك ، جو بما رواي جصحابي لك وبما رواي جصحابك لي ،  ـال
ا ما قل  لهم وجمّ و  "قول   ي اثبا  غيبل اممام الحجل عجّل ا   رج  س  الِحجاجومّما ورد علو هَي الشا لل من        

  يجتم   إنّ  جمشي علو الماء بب داد س   لو حضر رجل وقالتّلمون جنّ  دنتم  () جخَتم علي  من وول غيبل المهدي 
 سب النال من   جاء  خر قبل جن يت رقوا وقال جيضالمشاهدت  لّل  ل من يـدر علو َلك منهم  إَا مشو علو الماء وتّجّ 

بّض الحاضرين ربما يت رقون ويـل  التّجب من  ي ون جقل من َلك  مشو علو الماء  إنّ  جنا جمشي علو الماء  إنّ 
جنا جيضا جمشي علو الماء  ربما ال يـ  للنظر  لي   ال قليل  إَا مشو علو الماء سـو  ستّجبهم  إَا جاء ثالث وقال

ال يبـو جحد ينظر  لي  وال يتّجب من  وهَي حالل    مابّ ا علو الماء  رن   يمشي جيضب التّجب من َلك  إن جاء راب  َو ر جنّ 
موجود مَ  الخضر حيل   دريل حي موجود  ي السماء منَ زمان   لو االن ، ورويتم جنّ   م رويتم جنّ  نّ  ()هدي الم

                                                           

 . 112المحجة لثمرة المهجة : (  كشف 30)

 .31( ينظر: والسراج الوهاج  : 31)

 . 72( مناهج الجدل في القرآن ، زاهر عواض األلمعي : 32)

 .76( كشف المحجة لثمرة المهجة : 33)
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، ()موجود  ي السماء وجن  يرج   لو ا رض م  المهدي  عيسو حيل  جو قبل   لو االن ، ورويتم جنّ ()زمان موسو 
بهم من وول جعمارهم  هع  ان لمحمد بن عبد ا  صلوا   تّجبن ال وسـو  ،  هَي ثعثل ن ر من البشر قد وال  جعمارهم 

 . م34لوول عمر واحد من َريت ي ي جمت   مجّل جعل   لعترت   يل ا   نْ منهم جن ي ون مِ  بواحدٍ  ا  وسعم  علي  و ل  جسول، 
التمثيليل التي باشرها ابن واوول الحلّي استّمال  جمثلل مشهورل من ججل الوصول  لو  يلالِحجاجومن الصور        

  ي مّرض ت سيري  م35لل  ّياك جعني واسمّي ياجاري م ايا  التـريب التداولّي ومعو ت ، من َلك استّمال  مثل جقصو غ
 التي الص ل علو  ان من مّاتبل ولّّل المراد "[   قالس  2يييييييييييي1س] عبل/ مم َجآءُه األْعَمى َعَبَس َوَتَولَّى  َأنْ لل تّالوس قول 

 النبّي ، ب  يخاوب  ثيرل  يا   ي تّالو قول  مّنو م وعلو جارل يا جعني واسمّي  ّياك مّنو ل علو السورل تضمنها
ّنما ا  واعل لو  ا  بدمر با  المشرك يدعو ان   ّنما النبيّ   نّ م ل للنبي المّاتبل هَي ت ون جن دون جمت  والمراد بها  واا

 قول من النبي ال امل وص   دين واالّ  ص ت  هَي من علو المّاتبل تـ  وجين ا  واعل يمنّ  من ما  جل يّبل  ان
َيزَّكَّى َوَأمَّا َمْن َجاَءَك َيْسَعى َوُهَو َيْخَشى  َفَأْنَت َوَما َعَلْيَك َأالَّ َتَصدَّى  َأمَّا َمن  اْسَتْغَنى  َفَأْنَت َلُه  ))جّل جعل م س    لا 

ُق َعن   ((س  تّالو جقيم عن  هَا [ ؟  هل 10يييييييي  5] عبلس  (( َعْنُه َتَلهَّى  ]))  إ ْن ُهَو إ الَّ َوْحي  ُيوَحىاْلَهَوى  َوَما َيْنط 
 س عن  تّالو يـول وا  ال ـراء من الخشيل جهل عن يتلهوو  لألغنياء يتصدى النبي ابدا  ان [  وهل 4ييييي 2سالنجم

ن ينَ (( يم   َرُؤوف   باْلُمْؤم   . م36ل"[  128] التوبلس )م رَّح 
 الحجة النقلية ( ية )الحجة الخبر : ثانًيا

التداولي ،  ي ضوء استـراء تراث ابن واوول الحلّي  نجد جّن   قد ج اد من الـص  والوقائ  من ججل التـريب         
واستّمل ابن واوول  عن َلك ربو المـدما  بالنتائج والّلل بالمّلوال  ، وهَا مبدج  مهم  ي التواصل والتحاور ،  ضعب 

 "س  هم335ل   قال ابن وهب ال و ي ، لنـليل ماالحجل ل الحجل الخبريلبوهو ما ينْدع و  الِحجاجش عب  خر من جش ال 
  ا حوال بالنظائر نون للنال تّرّ لم يزالوا يضربون ا مثال ويبيّ  وا دباءوجّما ا مثال والـص   إّن الح ماء والّلماء 

َوَلَقْد (( س مو جل عزّ ل     وجقرب مَهباب ، ولَلك قال ا  ، مولباب  جنجحويرون هَا النوع  من الـول  ، ش ال شباي وا وا 
ّنما  ّل  الّلماء َلك  ّن الخبر  ي  ،ل ... م     [ 89االسراء /  ] سورل مم ف ي َهـَبا اْلُقْرآن  م ن ُكلِّ َمَثل  َصرَّْفَنا ل لنَّاس   واا

الـدماء ج ثر  داباب وما   علو  صحت  والمثل مـرون بالحجل  ، ولَلك جّلت ن س   َا  ان مم نناب  هو يحتاج  لو ما يدلّ 
ّنما جرادوا بَلك جن يجّلوا جعلو  ونوـ  ببّض ، ص  عن ا مم دونت  من علومها با مثال والـ لسنل الوير والوحش ، واا

 .م37ل" ا خبار مـرونل بَ ر عواقبها ، والمـدما   مضمومل  لو نتائجها 

                                                           

 .55(  كشف المحجة لثمرة المهجة : 34)

 (  عجز بيت شعري أجري مجرى المثل :35)

 ترين في فتى فزاره يابنت خير البدو والحضارة         كيف  

 أصبح يهوى حرة معطاره        إياك اعني واسمعي يا جاره        

 . 50/ 1ينظر : مجمع األمثال للميداني :  

 .249(  سعد السعود: 36)

 . 89. االسراء / 146ــــ  145( البرهان في وجوه البيان ، ابن وه  الكوفي : 37)
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ييييييييييي ابن النال ، ليتخَ منها    عدل جو بين جمي   حداث التاريخيل المشتر ل بين جشخا  تستند هَي الحجل  لو ا      
وروحا  ، وهي بَلك ترت ز علو بنيا  ووقائ  خارجيل ،  واقّل  ي الماضي جلما يدعي  المت لم من  دليعب واوول يييييييييييييي 
 .م38لتهم ا، َا  قيم مجتمّيل ، تحظو باحترام ا  راد واهتماممن تجارب  نسانيل وجحداث تاريخيلبما يختزن  

ل قد سّو جاهداب من ججل تـريب المجاال  التداوليل للحصول علو ج بر قدر من ت اعع  ويبدو جن  ابن واوو     
جّل   لواعلم يا ولدي محمد ح ظك ا   " س قال هم مماليكال ه  جن   جهلالتواصل واالبعب بين  وبين متلـي  ،  ـد وص  

وا مان جن جهل ال ه   انوا مماليك ال ي ـهون وسحرل  رعون  انوا س ارى  امحسانعن الخَالن وصانك بخل   م جعل 
 دمسوا عار ين ب   ؛ برحمل من رحمات  الجميلل مجّل جعل   لهم  انوا ي يـون  تدار هم ا  بال  ر ما يّتـد ناظرهم جن  

نساء َوا  م لعمران وجم موسو امرجل  رعون ومريم بن  مخلصين من جهل المـاما  الجليلل وقد عر   ل خبير جن  
بيد اللو  والّو  حتو  ارق  زوجل  رعون ملك زوجها ودولت  وحـرت   م جّل جعل  ل ا  ن  ضّ  عن ال ش  توليهن 

المّظم  ي وقتها ز ريا يدخل عليها  ي المحراب  يجد  النبيّ  جنّ  وهون  عـوبت  وبل   مريم  لو  راما  وسّادا  حتو
ريا ما  ان يدتي  مثل َلك ز  وي هم من صورل الحال جن  ، ها من سلوان يوم الحساب ب ير حساب عندها وّاما يدتي

وهَي جم ، وهو جقرب منها  لو ص ا  ال مال  ،علو سبيل التّجب واالست هام؟ م هَا  و لكِ جنّ  سلقالم ل   نّ ؛ الوّام
 م39ل" موسو يوحي ا  تّالو  ليها ب ير واسول من الرجال حتو يهون عليها رمي ولدها ومهجل  ؤادها  ي البحر وا هوال 

من ججل التـريب التداولّي ، وترسيل الصور والمشاهدا  بوص ها جدوا  قريبل للحل ل هَي الحجّ وقد استّمل ابن واوول 
 المباهلل عليهم يوم التابّين للموا ـين وحجل المخال ين علو حجل الواهرين سل ك و  و  "قال ابن واوول س  والّـل ، 
ل ،  و ل  علي  ا  صلوا  المرسلين سيد محمد عند جدك ا يام جعظم من اليوم َلك و ان لل ا رين المسلمين مباهلل

 عشر االثني عر  عدد ا صول تلك عر  من  ل  إن ، الدين يوم لو  يبل هم ولمن الحجل للسامّين و ش م  ومّجزات 
 نوابهما ي ون جن وا خرين ا ولين علو الم ضل ص ا  رسول و مال الّالمين رب ص ا   مال  ان وهل اليـين علو
ا الدنيا بدمور ويـوموا وشريّتهما جسرارهما يح ظوا جن يريدان مّصومين؟ وهما  املين غير  تهوين ب ير مستمربا وا خرل قيامب
 . م40ل"   توهين وال

 ييإّن لنييا تاريخيياب  نسييانيبا حييا عب  ييي  ل ييل  " ييدراد ابيين ويياوول جْن ينت يي  المخيياو بون بالييَ ريا  ، وجْن ي يييدوا ميين الّظييا       
ّن لنيا دسيتوربا  لهيبيا  يامعب  يي  ل يل  منِضيل ل هنيدبى ول يل قضييل بّينيل ،  يإَا التمسينا دليلنيا  عظيمل َ رى ، ول ل منلم ل تجربل واا

ّبييا علييو ال ايييل ،  توا  ملميين روح السييل  ، واقتبسيينا هييدانا ميين وحييّي ا  اسييتـمنا علييو الوريييق التييي نهجهييا الرسييول  ينييا م
ّبا عندها  لو الوحدل   .م41ل "وانتهينا جمي

يَن َهاُدوا إ ن َزَعْمُتْم َأنَُّكْم َأْول َياُء س  تّالو صّرح ابن واوول بظهور الحنجل ، والن    ي ت سير قول         )) ُقْل  َيا َأيَُّها الَّب 
ق يَن  مين جقيوى ا ييا   اآلية هذه أن   اْعلم  "[ ، قال :    ٦الجمعة: ]سورة  ((ل لَّه  م ن ُدون  النَّاس  َفَتَمنَُّوا اْلَمْوَت إ ن ُكنُتْم َصاد 

ّبما  ان  جظهر  ي  لْ ب  ، بالـر ن  يحدّ نصارى نجران  التّ م  وهي  المباهلل التي جر   ،ملالباهرا  علو صدق النبي   رن

                                                           

 .94مـاربل  تداوليل مّر يل  ليا  التواصل والحجاج ، عبدالسعم عشير س  -ينظر س عندما نتواصل نت ير  م38ل

 .74 -  73(  كشف المحجة لثمرة المهجة : 39)

 .52(  المصدر نفسه: 40)

 .  212(  وحي الرسالة : 41)
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عيار   وعيوميا ادّ  ، ّن بّضهم عند التحدي التجد  لو البهي  وقيال ليو نشياء لـلنيا مثيل هيَا وليم ينـيل ناقيل؛ الحجل والن   
 . م42ل"  ا  اضل جّنهم  تمنوا المو  وباهتوي بَلك عند نزول هَي ا ي

وهيو جّن الخوياب الـر نيّي  يي ا ييل المبار يل جياء مين جقيوى ا ييا  وقد  وين ابين وياوول الحليّي  ليو جمير ال ي  ،         
مستوحيبا حادثل المباهلل المبار ل  ضعب عن َلك  يا  التحدّي  ي الـير ن ال يريم  مـارنيل مّهيا ، بيل  ملعلو صدق النبّي 

ا  يي االحتجياج بهيا  قد ت ون داللل ا يل جظهر حّجل ، ولم ي تِ  بَلك بل جشار  لو جّنها لو وّظ ي  توظي بيا صيادقبا وصيحيحب
يا ، وجسيرع  ليو علو ال ا رين ،  ضعب عن  يل المباهلل التي عجز ا  يا ، وجوضيح منهجب عداء عنهيا ؛ ل يان َليك جقيرب مخرجب

 . م43لجقو  لتدويل جهل امرتياب  هم الـلوب وا ليا  ، و 
ا باستشرا  واستثمار واقّل تدريخّيل نستخل  الّبر منها ، َا  بنياء سيردّي        نخل  جّن ابن واوول ق ّدم  لنا احتجاجب
ّي الـصصيّي الـيائم عليو الِحجياج ضعب عن َليك جراد تيَ ير المخياوبين عين ورييق الينمو   م  مـصد الن  الـر نيّ  ءميتع

 النمو البرهانّي باستيحاء مّويا  هَي الحادثل الّظيمل ل المباهلل م ، ومـاربتها تداولّيا  للواق  المّيش  ي  .
، وميد ي ئق والّبر  ي ر د خواب   اليدينيمن الحـاواستلهم ابن واوول من جخبار ا مم الماضيل والـرون السال ل ال ثير       

 يان  الضيعل جنّ  عير  الخالييل والـيرون الماضييل ا ميم جخبيار عليو وقي  ومين  "بها ، وقد   صّرح بهيَي الحـيـيل ، قيال س 
 ميين  ثيير  ييي الـير ن صيدق وقييد ؛ ل  جييّل جعلي م ومراضيي  ا  بواعيل ظ يروا الييَين هيم ا قيلّ  وجن ،  ييي  داخليين ا  ثيرون
ن  الناجي ا  ثر الهالك  نس  ا يا  لل الـيرون     من َ ري مّمن  ا  ثر َم م  ي قالل جّل جعل  حتو ، ا صبر ا قلّ  واا

ُن َأْكَثُرُهم ب اللَّه  إ الَّ َوُهم مُّْشر ُكونَ   ين يرون قيوم م  تن   ال والنَر م جن  ا يا  وجخبرل جّل جعل  [١٠٦ يوسف: ]  مم َوَما ُيْؤم 
ُنـونَ  َقـْوم   َعنْ  َوالنُُّبرُ  اْْلَياتُ  ُتْغن ي َوَما َواأْلَْرض   السََّماَوات   َماَبا ف ي اْنُظُروا ُقل   لل ل  جّل جعل م قول   ي يوون:: ] مم اَل ُيْؤم 

، ومّميا يلحيق بهيَي ال ـيرل ، ويلزمهييا جْن نيَ ر جّن ابين وياوول قييد نـيل رسياللب للسييد زيييد بين عليي بين الحسييين  م44ل"  [ ١٠١
ييي زيد الشهيد ييي ل حلي  الـر ن م ،  ي ل  ال ثرل والـلل   ي الـر ن ال ريم م  ي  مصن   النا   المات   ل سّد السّودم ، ( ع)

لييل ، تّيّد  ميين تباشييير  ييي ال ثيرل والـ )  جلل   جه لل     مختيارا  ميين  تياب ا  لمنتـييا يياٍ  )  عل نها زييد الشييهيد ضييمّ  وقيد
 . م45لالت سير الموضوعّي وبدايات   ي البحث الت سيرّي امسعمّي 

ب  ابَتلى إبراهيَم َربُّهُ  لل تّيالو   ي بيان داللل لعهد ا م  ي قول       ُلَك ل لنـاس  إَماًمـا َقـاَل ب َكلَمات  فَأتمَُّهنَّ قاَل إّني  وا  جاع 
س ال ابن واوول راّداب علو م ن قال[ ، ق١٢٤البقرة: سورة ] مم يناُل َعهدي الظالميَن   َوم ن ُبريَّتي َقاَل َوم ن ُبريَّتي َقاَل اَل 

ا  ل  جييّل  عهييد  ن   " َا  ييان الّهييد اممامييل،  ـييد نالهييا مّاويييل بيين جبييي سيي يان ويزيييد، وبنييو جميييل وهييم ظييالمون، والجييواب س 
مامتيي  جعليي  ييا  ييان ابييدبا، وليييل ميين ظييالم نالهييا مييا م واا والـياصييرل  ا  اسييرل ملييوك  ييإن   ا  عهييد نييال قييد ي ييون بالت لييب مل ب
  يلُّ    يَا ومحياربين تّيالو   منيازعين مـيام وهيم  يي المسيلمين جئميل مين  ثيير مليك مميا ج ثير مل وا وقد ال  ار، من وغيرهم
 دون تّيالو اختييار ا  مين ت يون امماميل جنّ  ليو  ظياهرل  شيارل و يي  عني  منزهيل مني  وامامتي   مّمنوعيل ا  عهيد ي يون ظيالمٍ 
 ا عميال سيوء من و ثير ظلم،   ي  ي ون يختارون  من ولّل باون الحال ظاهر علو يختارون  ّنما الّباد منّ ؛ الّباد اختيار
ـبا  ان الظالم  إَا ّبا مول مامت  تّالو ا  عهد من مان  يولي  بمين  اّل  تّيالو ا  عهيد التيي ينيال مّر يل ليو  ورييق يبق    لم واا
 م46ل."وععنيت   سري  ي الظلم سعمت  من علو تّالو ا  يولّ  جو سريرت  علو
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المّنيو ليألول، ي، باسيتجعب حجيل تـريبييل تؤّ يد الِحجياجال يخ و جّن ابن وياوول اسيتّمل وريـيلب ِميْن ورائيق البييان       
 ـد ثبت   مامل ال  رل لا  اسرل والـياصيرلم وغييرهم،  مين بياب جوليو تثبي   ماميل مّاوييل بين جبيي سي يان ويزييد،  هيي  ماميل 
دنيويل باختيار الّباد ال يلت    ليها، مصيرها السـوو والتها    ي ميزان الّدل املهي، والـسوال الربياني ،  ّنميا االعتبيار 

بها، لال ينال عهيدي الظيالمينم، امماميل التيي ينالهيا مين وصي وا  مجّل جعل ل  اممامل الحـيـيل التي بّشر ا  واالرت از  ي
وا َعلَ  لل : ي  تاب  رُّ ْم َلْم َيخ  يَن إ َبا ُبكُِّروا ب آَيات  َربِّه  يَّات َنـا  ْيَها ُصمًّا َوُعْمَياًناَوالَّب  َنـا َوُبرِّ ـْن َأْزَواج  يَن َيُقوُلوَن َربََّنا َهْ  َلَنـا م  َوالَّب 

يًَّة َوَساَلًما ُقرََّة َأْعُين  َواْجَعْلَنا ل ْلُمتَّق يَن إ َماًما يَن ف يَهـا   ُأولَٰئ َك ُيْجَزْوَن اْلُغْرَفَة ب َما َصَبُروا َوُيَلقَّْوَن ف يَها َتح   ُمْسـَتَقرًّا َحُسـَنتْ َخال د 
امماميل الحـيـييل وهيَي دالليل واضيحل عليو جّن ا  لعيّز و جيلم قيادر عليو  ناويل  [76ــوـ  73 الفرقوا:: سيورل]   ))اًمـاَوُمقَ 

جن  "تـنييل امقنياع التيي وّظ هيا ابين وياوول  يي بياني  اسيتحـاق امماميل  هلهيا الحـيـييين، وهييس  ونرقب ،بمن هو جحق بها
  م47ل ."صحت     تدتي بمّنو ثّم تؤ د، بمّنو  خر يجري مجرى االستشهاد علو ا ول والحّجل علو

  : المناظرة المتخيلةثالثًا
، للوصول   وجّلها واضحل  ي َهن المخاو بمن ججل تـريب الدالال الِحجاجتوسل ابن واوول بوسائل مختل ل  ي      

  لو الوظي ل التداوليل التي ينشدها المخاِوب ل المت لم م ، وقد تنوع  علو هيدل صور منها س 
شيرا    ييي  شييدّ  ل يرض. السيؤال والجيواب س وتتمثيل هيَي الصييورل  يي ظيّل ويرح السييؤال وامجابيل عني  أ  يـاظي  واا المخاويب واا

التييي ترشييح  ميين الخويياب  الييديني  الواووسييّي، وتظهيير  ييي جوابيي  عيين سييؤال  الِحجيياجالخويياب ،وهييي تـنيييل ميين تـنيييا  
المنظوميل  الدينييل امنسيانيل الصيحيحل التيي تسيتمّد  مين  سيداء  ابتدع  من بنيا  ج  ياري ، ونسييج خيالي  ضيارببا  يي جعياميق

 مي  بن سيك  دخيل ب سيول علييك جعلي جيّل   ا  جنّيم  يإَا "الحمد والشي ر للخيالق الّظييم ل جيّل جعلي  م قيال ابين وياوول س
 وقنيم ، الّييوب دنيل بي  ييزال وميا التوبيل واغسيل بالتوبيل ، ووّسيل اليَنوب ا ثيام مين وقلبك جسدك ووّهر ل جّل جعل م ربك
َِ  عليك يدي المول  بين قائمبا ،  يدّن ابين وياوول يسيدل س  م48ل "وجيودي  رم  حال لسان ومن وجودي حال يد من الثياب وخن

، وواقييل ميين االعترا ييا  بحييّق  يييدتي الجييواب بباقييل مين التشيي را  مياَا تـييول لييو جنّييم ا  ل   جييّل جعلي  م عليييك ب سييول ؟ ،
 جسيدك، وسيِل اليَنوب، اغسيلِ  بن سيك، وهّير المنّم والمّويل   جيّل جعلي  م ،  جياء  عليو هييدل جميل جمرييل س ل   جخيلن 

 الثياب  م وهي ج ّال  عمّيل مباشرل تتمثل  ي الوجوب علو سبيل الحتم واملزام . قائمبا، خَِ  التوبل، قمْ 
 ن  يوج   السؤال لّـل  وقلب   يجّلهما ،  تناغم مشاعر  ابن واوول وجحاسيس  السؤال والجواب موتتّالو هَي التـنّيل ل      

جدري ،  ال حيث من وينسيان ي  عن وقلبي عـلي رجي   لّما " ابن واوول عاقلين يسمّان  عم    ويّيان ما يـول  ، قال 
 يّرض جين من الحال بلسان ، وسدلتهما واالقتداء لعهتداء يصلحان ال َلك  جل ماوجدته ، و سري ضري بَلك ويحصل

 علينا جصل و ر ج جين من يّر  جانب من  ال الش اء  مال مدمول لو  لنا وريق ندري وال الس   ـاال ؟ الداء حصول لهما
  ي ا مال ومالك والـلوب، الّـول منش   رم ّبل  لو  الحال بلسان السؤال مدا   علو ورجيهما رجيي  اجم  ، البعء هَا
 ، جردناي  ما من  ل   جّل جعل  م وجدنا ، رحمت  من جّل جعل م   هو    ل لما حمايت  ويؤهلنا حمو ظلّ   ي يدخلنا جن

يَ  ُكنَّا َوَما (( ، رجوناي ما وزيادا  علو  . م49ل " (( الّلهُ  َهَداَنا َأنْ  َلْوال ل َنْهَتد 

                                                           
  .  434(   كتاب الصناعتين :47)

 . 96كشف المحجة لثمرة المهجة : (  48)

 . 43.  سورة األعراف من اآلية /  23- 22(  جمال االسبوع بكمال العمل المشروع : 49)
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، ناي ال يـ  عند حدود ام هام  ـوالديني  التداولّي عند ابن واوول  ي ضوء ما عرض  الِحجاجن  س  ومجمل الـول      
، وا سلوب والبناء الّل وي ، وترتيب ثل س وسائل امقناع جو البراهينعناصر ثع "بل مؤسسبا علو امقناع ،  هو مبنيل علو 

ججزاء الـول ، ثّم هناك عنصر املـاء الَي اعتبري الدارسون للخوابل بّد جرسوو ومنهم البعغيون الّرب عنصربا مستـعب ، 
 و ي جدناي مخوو يوّضح الّعقل بين هَي الّناصر س                              ، م50ل "ويتضمن الحر ل والصو  

 الموقف العام)توجيه ، ارشاد ، نصح ،مدح(                                    
 كالم ، دعاء    قناة المشافهة       السامع ) ولده(           اإلقناع المخاط  ، المتكل م     

 
 
 
 

)ابن طاووس(           وصية ،  رسالة     قناة الكتابـــــة     الملك ، السلطان          اإلمتاع          قناة 
 الناس كافـــــــــــــة      الكتابـــــــة                                               

 الهدف ، المقتصد                            
  الفنقلة ) الحوار(سلو  أ:   

من الوسائل التي توّسل بها ابن واوول  ي خواب   الديني  من ججل توسي  دائرل البحث، وامحاول بمديات  وتخوم       
 الِحجاجمن  سلوب ال نـلل م ، وهيدت  س  إْن قل   س قلنا ،  إْن قل ن س قالوا ،  إن قلنا س قالوا ... وغيرها ، وهَا الضربجل 

  َلك البيان واميضاح وتـريب الصور  لو ا  هام تـريببا تداوليبا .يـصد ب  
 ي وص  رحلل الحج  لو بي  ا  الحرام ، ونـاء قلب الحاج لصاحب البي  ل  جّل  الدينيتدمل مّنا خواب         

 التمام علو بالحجّ  ولدي يا جعل مل  جّل  ا  ج رمك الحرام بـصد بيت  ل  جّل جعل م ا  لو  الحج وجّما "جعل  م ، قال 
ّنما و سد قصدي ضاع  ـد سواي  جل الحج قصد م نْ   لّ  جنس  تّالو،  اْعل مْ  ا   ن شاء ل  با  مـصود  ل يـصد مسراي واا

 جن  نحتاج متيممين و نا ؟  ()  الحسين مشهد وريق  ي ولدي يا  ّنا مّرل ولـد جّل جعل م ا  ل و جل جّل جعل  م
  الحسين نـصد س نحن لهم  ـل  الر ـاء يستّجلون  صار  لي  جّل جعل م   ا  ل هدانا ما بحسب وال رائض بالنوا ل نصلي

() الحسين  جل ل  جّل جعل م ا  نـصد ل  جّل جعل م ؟ ، جو ا   جل () ا  الحسين  جل نـصد بل  ـالواس 
 الحسين عند حالنا   ي   جل () نـصد الحسين ا  ل  جّل جعل م الَي وريق  ي ضيّنا  إَا لهمس  ـل   تّالو

()الحسين م عند جّل جعل    ا  ل ويلـانا هو وج  يلـانا وبدي (  )م51ل" غالوون جّنهم ل ضل ؟  ّر وا تّرضنا  َا. 
 "م  ي ضوء ح ايل ابن واوول لسؤال ورح  علي  جحد ال ـهاء ، قال س  ّي ل ال نـللالِحجاجويستبين هَا االسلوب      

ا   ما مّناي  نهم صلوا  س ،  ـل  ل يدخلون علو الملوك والخل اء(  ع) ان  ا ئمل  سولـد قال لي قائل من ال ـهاء 
عراض   مّل جعل ج  ل عليهم  انوا يدخلون والـلوب مّرضل عمن دخلوا علي  ساخول علي  بـدر ما جراد ا   من سخو  واا

ال ، واعتر   سقال ؟  هل تجد من ن سك ه َا  َا قضوا لك حاجل جو قربوك جو وق   حسان  ليك منهمس عنهم ، قل  
 .م52ل "بت او  الحال وجن دخول الضّ اء ما هو مثل دخول جهل ال مال 

                                                           
 . 181فن الخطابة ، أرسطو ، عبدالرحمن بدوي : (  50)
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جاجالساللم    ية الح 
ج المحاججل من حيث هو تعزم بين قبول الحجل ونتيجتها ،  ال رض من تدرّ تورح هَي التـنيل تصوربا لّمل           

ي  ي الِحجاجالحجج وتراتبيتها ملء ال جوا  التي تش ل مجاالب لتسرب الشك وعدم االومئنان ،  التر يز علو مبدج التدرج 
حالل هَا المحتوى علو مرج  ترتبو بالمحتوى و  ضوء هَي السعلم يّوي  يحاءب بـول الحجج وضّ ها  ي ا سال ، وال اا

  . م53ل محدد
يل ، وقوانين الت اضل والتـابل ، وتظهر  ي تدّرج الِحجاجونلمح   ي الخواب  الديني  الواووسي تـنيل السعلم          

يل م التي الِحجاجيل ولوازمها ل الروابو الِحجاجومن لواحق السعلم  ّي  ا ل ، الِحجاجا من ججل التساند الّبارا  وانتظامه
يل والترابو داخل الِحجاجتـوي الترابو الحاصل بين البنو النصيل ، وهي  الضمان  لوحدل ال ل ، التي تحـق الوظي ل 

َن ، ي ، وقد تمّثل  بّناصر نحويل  ي وبيّتها ، مثل س الواو ، وال اء ، والالِحجاجالن   م التّليل ، ول ن ، واا
ا بجملل من ا ساليب المتضمنل داخل المل وظ م54لوحتو ّي  الن ي ، والحصر ... وغيرها ،  وتشرق الِحجاج، وتتمثل جيضب

يل وتنير  ي بيان جخعقيل الس ر والرحلل ,  ي الخواب الواووسّي  جاء بإسلوب واضح يبدو  ي  جثر الـول الِحجاجالسعلم 
ن   ي معو ل التداولّيل وم ازلتها , الـائمل علو امبعب والتواصل , والجمال وحسن تـرير المّنو  ي ام هام رغبل م

ّيل التي تؤ د جّن الن  شب ل من الصع  والّعقا  بين النسـيل ، وليل مجرد عناصر الِحجاجوالسّيما استّمال  الروابو 
نْ "  لس تتوزع تلـائيبا ،   نحو لب ْل ,الّنك , واو الّو م  ضعب عن الت رار ل لي  م ، قا   ان ا  ولدي يا س ر لو  احتج  واا

  ع عليك ب  جنّم مّما عن ، ت يب ما  ي  ل لك وخل با  ليك ب  جحسن ما وجمي  س رك  ي حا ظبا لك ل  جّل جعل  م
ّبا املهيل لجعلت  ومهونا ا  ل  جّل جعل م م  مخاوربا الدنيويل  ت ون وا وماع وال  لل بالوب  تسا ر  زمان ومضي

 بين  دن   ن  حيث ل  جّل جعل  م ؛  ّنك ا  من تتوج  جّنك قصدك ي ون بل قرارك لدار ين ّك ما غير جس ارك  ي
لو ، يدي  لي   لي  بالت ويض وبا  ل  جّل جعل م علي  بالتو ل ل  جّل جعل م ا  واا   ي ون علي  بامقبال ل  جّل جعل م واا
،  ترقي المدارج   م55ل "والتـرب  لي   ل  االخع  َلك و  ايل ورعايل حمايل  ي وتصير  لي  وس ربا وب  خدمل  ل  س رك
ّيل وسعلمها  ي الّبارا  يوميء بنتيجل  يجابيل يـصد منها تـارب تداولّي من ججل  قناع المتلـّي ، والدخول  ي الِحجاج

ّي للّبارا  ، والروابو الِحجاجينـ ض  ، و ي جدناي مخوو بالسّلم  إّنما الدنيا جدار، يريدن جْن  دائرل الصواب والتـوى ،
 ّيل س الِحجاج
          صرت في حمايته ) عزوجل(    
 خدمة له وبه)عّز و جل(   
 التكرار)اليه(     اإلقبال عليه)عّز و جل(                                         
 لعطف بـ)الواو(ا                           التفويض إليه)عّز و جل( 

 التوكل على اهلل)عّز و جل(                                         ألّنك
  بل                                           السفر إلى اهلل)عّز و جل( 

                                                           

 . 165(  الخطاب األدبي ورهانات التأويل ) قراءات نصية تداولية حجاجية ( ، نعمان بوقرة :  53)

، والتداولية والحجاج )  73، واللغة والحجاج ، د. أبو بكر العزاوي :  165عبدالهادي بن ظاهر  (  ينظر : استراتيجيات الخطاب ) مقاربة لغويّة تداولية ( ، 54)

 . 27- 26مداخل ونصوص ( : 

 . 120(  كشف المحجة لثمرة المهجة : 55)
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جاجالروابط العبارات   يةالح 

ييل ميل الت اضييليل بييين المل وظييا  لجّنم التييي يييلالِحجاجوميين الييروابو       تسييتثمر اسييتثماراب  التييي تسييهم  ييي توثيييق الّعمييل السُّ
التساند والتّانق للوصول  لو النتيائج ، وقمي  الخصيوم   يي قولي  تّيالو  يي وصي  حيال جصيحاب ال هي ل  حجاجياب ل رض

ليو الـييم والمبيادإل امنسيانيل  اليديني ل السيماويل السياميل، المماليكم الَين عر وا ا  ل  جيّل جعلي م حيّق مّر تي ، وانويووا ع
 [ 18] ال ه س من ا يل )) َوَتْحَسُبُهْم أيقاًظا َوْهم ُرُقود  (( حينما تر وا الدنيا و ّروا  لو السّادل املهّيل، قال تّالوس

ـنيير ن  "قييال ابيين ويياوولس  قييدل ، وال قيييلس بّييث جصييحاب ال هيي  بّييد مييوتهم الوويييل ...  إّنيي  قييد قييّدم هييَا جّنيي  بّييثهم ميين الر 
ومين  ييا  ا  تّيالو  يي بـيائهم ب يير وّيام وال شيراب وال   )) َوَتْحَسُبُهْم أيقاًظا َوُهْم ُرقود (( الشري  يتضّمن تصريحاب بدّني س

ا  الشمالالرض   هنم م  ت ّير ا جساد، وال مرض ، وال تدثير ا ؛  ّن  ثرل التـليب  ي مثل تلك المّرل تـلبهم َا  اليمين، َو
وال رييب جن اليرابو  م56ل ."، وهيو حّجيل عليو من يري البّيثّد جن يؤثر  ي ا جساد الترابّييل َا لم ت ن بـدرل الـادر لَات  ؛ ال بن 

 ] ((َباَت الَيمين  وباَت الشَِّمال  َوَتْحَسُبُهْم أيقاًظا َوْهم ُرُقود  َوُنَقلُبُهْم  للي لجّنم قد استمّد من السياق الـر ني قول  تّالوالِحجاج
ال هي س مين ا ييل  سيورل ]  مم مْ هُ نَ ْيـبَ  واْ لُ اءَ َسـيتَ ل   مْ اهَ َنـثْ عَ بَ  كَ ل  بَ َكـوَ  س        لل[ و يَلك قولي  تّيالو18ال ه س مين ا ييلسورل 
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يم؛ الِحجيياجييلم ويظهيير َليك  يي صييورل لالتّانيد الِحجاجيييل التيي جشيرنا لهييا مين قبييل لالسيعلم الِحجاجومين التـنييا          
 إّن المل وظا  المتضمنل  ي الّبارا  تنتظم انتظاماب سليماب بنيوياب  اّل جّنها تنساق  ي تيار ع سيّي وهيو ميا يسيمو بييل التّانيد 

ّي يولييد نتيجييل الِحجيياجيم الييزوج الّنييادي الييَي يييؤول  لييو نتيجييل سييالبل، نحييوس زيييد َ ييي ل ّنيي  غييير مييؤتمن،  التّانييد الِحجيياج
ي هيِدي بِيِ    ثيِيربا   ي قولي  تّيالوس ونحوس الجو جميل ل ن الوق  متدخر ، سالبل،  يثع  ينِضيلُّ بِيِ   ثييربا و  َ ا م  ا جر اد  ا ن ِبه ي  َ يا لل م 

ييا ينِضييلن بِيي م   ّن هييَي ا يييل  َا حملناهييا علييو ظيياهر مييا َ ييرتم وجّن  "قييال ابيين ويياوولس   [ 26ِ   ال  ال اِسييـِين  مم ] البـييرل س و 
الضمير راج  علو الـر ن الشري ،  هو جيضاب خع  دعوا م، وخيع  عـييدت م؛  ّن يم تزعميون جّن الضيعل مين ا  تّيالو 

تو جّليتم ل يير ا  تّيالو شير ل جو جصيعب  يي الضيعل  ـيد نـضيتم مين جّن ا  ب ير واسول الـر ن، وال واسول من غيري، وم
والضمير عائد عليو لميثعبم وهيو قيول ال يراء  م57ل.|"تّالو  اعل لجمي  ج ّال الّباد، ول ّل ما وق  منهم من الضعل وال ساد

   م58لوالزمخشري وغيرهما.
وال يخ يييو جن ابييين وييياوول الحليييّي ييييرد عليييو جهيييل الجبييير اليييَين يزعميييون جّن ا  ل  جيييّل جعلييي م ججبييير الّبييياد عليييو       

َواَل َيْظل ـُم َربَّـَك لل المّاصي وعاقبهم عليهيا، وينسيون جّنهيم ظلميوا ا  لعيّز و جيلم  يي ح مي ، وقيد رّد ا  تّيالو علييهم قيالس
َِ   )) [ وقولي 49]ال هي س مم أحًدا َِِك  ِ ْع لَِي كِّت  ٍ ََظ  ِِ َ  ن   هت لت  ل ك و  َ ك  َ َي   َ َت ك كق د   َ ِِ  َ لِك إنَّ اهلَل اَلَيْظل ـُم )) س [ وقولي 10]الحيجس(( ذ َٰ

[  مرجّيييل الضييمير بحسييب قييول المجّبييرل تدسيسيياب علييو ظيياهر 44] يييونلسَأَنُفَســُهْم َيْظل ُمــوَن ((   اَس النــاَس شــيًئا َوَلك ــنَّ النَّــ
هييي خييع  جصييولهم الـائمييل علييو جّن ا  لعييّز و جييلم قييد ججبيير الّبيياد علييو ارت يياب المّاصييي، زد علييو َلييك جن   عمهييم 

حجتهم الواهيل هَي تّود  لو حجل جوهو ، وهي جّن عود الضمير  لي  يـتضي الشر ل مّ ، ومن هنا  ـد تّاند  الحجتان، 
وجن تيييينجح دعييييوت م جن ا  لعييييّز و جييييلم مجبيييير عبييييادي علييييو  وتدسيسيييياب علييييو َلييييك يم ننييييا جن نجييييزم بييييدن النتيجييييل سييييالبل،

  م59لالمّاصي.
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ي لواو الّو م مزيل  يجابيل  ي التدثير وامقناع  ضعب عن التـريب التداولّي الِحجاجومن المواض  التي شّ ل الرابو       
[ ، 17مم ]  س   َأوَّا    إ نَّهُ َما َيُقوُلوَن َواْبُكْر َعْبَدَنا َداُووَد َبا اأْلَْيد    اْصب ْر َعَلىٰ  س للبيان  داللل ل ظ لجّوابم  ي قول  تّالو

  هيو يتويرق يحيبّ  ميا ليو  ا  ي ير ين  ميا  يل عين رّجياع ت سيري  ي قال وقد  ثير الرجوع ، مّناي ل جّوابم   نّ  قيل  نْ  "قال س 
 اليَي الرجيوع  يإنّ   يي  دخل جّن  يلزم مّما شيء عن  ّن  رج  عن  س قيل م نْ   نلّ  جن والجواب س ، داود علو يؤخَ ما هَا من

ا ي ييون جنْ  يـتضييو المييدح لييداود يتضييّمن  ييا  ييان ابييدبا ييييي ولييو ا  ي رهيي   يمييا الييدخول عيين منزهبييا مّصييومب   ثييير ييييي بمّنييو رّجاعب
ا لمراد َلك ل ان  ي ، دخل عّما الرجوع  لي  عيرض ميا جّني  مّنيايس  خير لّيلّ  وجواب بمدح  جعل مل  جّل        ا  متناقضب
 جرجيح جحيدهما منيدوبان لي  عيورض ميا  خرس لّلّي  وجواب ، لإلنسان  تنْحصو ال والّوارض ا  لو  ورج  تر    اّل  غير ا 

 لّميا ل  جيّل جعلي م      ا  جنّ  رجى لّميا داود جنّ  الميراد لّيلّ   خير وجيواب ، اليراجح ليو  المرجيوح ورجي  تيرك  اّل  االخير من
يا،  يان اختيياربا ليداود يجّيل جنْ  قبيل بتيدبيري ان رد  ّن هيَي ا جوبيل ، م60ل "المّاتبيا  وجيوي      مين سيليم وداود التيدبير مح مب

بحر  الّو   تّّبر عن تـويما  مّيارّيل موجبل مادحل،  ورودها  ي الخواب غالباب ما ي ون مصحوباب بـصيد  المّوو ا 
اجّي، ويم ن بيان هَي ا جوبل الواووسيل بالمخوو السلمّي   يسالِحجاجِحج 

                                               أّوا                            
                     اختيار بتدبيره بوصفه معصوًما                             إلى ماال يكرهه اهلل)عز و جل(رجوع 

 اختيار الراجح على المرجوح     عدم الدخول في األمور السابقة        
                                                      ماعرض له غير اهلل                                            

                                                                                                                          
نخييتم  ّي  ييي الخويياب  الييديني  الواووسيي الِحجيياجو  االسييتلزام الحييوارياسييتجعء  ججييل بهييَي الّبييارا  التييي وظ يي  ميينو       

 .     ـرا  البحث 
 الخاتمــــــــة ونتائج البحث

خاصتين  س  ان ابنن واوول متجهاب نحو وض  اسل ور ائز ثابتل للتواصل والتحاور بوص هما مـاربتين تداوليتين أواًل 
للخواب المل وظ ، يمرر مّر لب بين المت لم والسام  ويومحن  لو است شا  الورائق التي يشت ل بها الخواب  ي  ليت  من 

 .تمرير هَي المّر ل التي يحملها  ججل
محا ال الواق  ، وتـريب الصور ومعو ل المجاال  لالتبليو والتواصل والتراحم  الدينيّ س جراد ابن واوول  ي خواب  ثانًيا

 .التداوليل وم ازلتها ،  ّناصر التواصل والت اعل  واالبعب حاضرل  ي ج ّال  وجقوال  
س ظهيير جّن الخويياب  الييديني  الواووسييّي لييم يـتصيير علييو امبييعب والتواصييل  حسييب بييل تضييمن مجموعييل ميين الـواعييد  ثالًثــا

ع  نظيرل التييداوليين الييَين رّ يزوا  علييو الجانييب التبلي يّي  ييي الخويياب ، وليم يلت تييوا  لييو الجانييب ا خعقييل واالجتماعيييل بخيي
 .التهَيبّي واالرشادي الَي نـو  جّن  ا صلن  ي خروج الّبارا  عن   ادل المّاني الحـيـيل والمباشرل 

ّانّي الحـيـيل المباشيرل ، والمّيانّي غيير الحـيـييل ل جدب ابن واوول الحلّي والسّيما خواب   الديني  مشحونبا بالمجاء  رابًعا:
 .و خر دعوانا جِن الحمد   رب  الّالمين  ا   نتاجّيل توليديلتظم  ي سياقغير المباشرل م التي تن
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

 البهيييادري ل ميين علمييياء الـيييرن السييادل الهجيييرّي م  تحـيييق س  بيييراهيم  ، جبيييو منصييور جحميييد بييين علييي الوبرسييييّ االحتجيياج
 .ه 1424، وبّل الثالثل، دار ا سرل   يران، الومحمد هادي

  ل ، دار ال تييياب الجدييييد، الوبّيييل ا وليييو الخوييياب مـاربيييل ل وييييل تداولييييل ، عبيييدالهادي بييين ظيييا ر الشيييهري اسيييتراتيجيا
 .م  2004 ، بيرو ، المتحدل
  ، ه ييييييييييييييي 1432االسييتلزام الحيييوارّي  يييي التيييداول اللسيييانّي ، الّياشييّي جدراوي ، ، الوبّيييل ا وليييو ، دار ا ميييان ، الم يييرب

 م .2011

  ، ر نورما وحيدل ، جامّل موالنيا ماليك ابيراهيم ج  االستلزام الحواري  ي سورل البـرل  ل دراسل وص يل نحليليل تداوليل م ، حب
 م . 2010يا ، ماالنج ، جندوس

 الوبّل ا ولو ياقي م، علّي محمود حجّي الّصرا ا  ّال  امنجازّيل   ي الّربيل المّاصرل ،ل دراسل دالليل ومّجم س ،
 م .2010، م تبل ا داب ، 

  تحـييق اليد تور جحميد موليوبجبيو الحسيين  سيحاق بين  بيراهيم بين سيليمان بين وهيب ال اتيب ،البرهان  ي وجوي البيان ، ،
   .1967ه ييييييي 1387لد تورل خديجل الحديثي ، ب داد ، وا

 ابو محمد الحسن بن علّي بن شّبل الحرانّي ل من جععم الـيرن الرابي  الهجيريم ، الوبّيل تح  الّـول عن  ل الرسول ،
 .م 1974ه ييييييي   1394منشورا  ا علمي ، بيرو  ،، ا ولو 
  اليد تور سيّيد جبيار ، الوبّيل ا وليو ، موبّيل رؤييل ، مصير ، اربيل تداولييل مالداللييل ل نحيو مـالتخيل وبناء ا نساق ،

 م . 2013

  م .2008، صابر الحّباشل ، الوبّل ا ولو ، موبّل ص حا  ، دمشق ، ل مداخل ونصو  م الِحجاجالتداوليل و 

 ا ص هاني ، مؤسسل ا  اق  قيومي جواد ،   طاوو: ب: موسى ب: علي السيد ، المشروع العمل بكمال األسبوع جمال
 هي .1371، الوبّل ا ولو ، 

 ْولل ي الـر ن من خعل جهم خص الِحجاج ، الوبّل ا وليو ، منشيورا   لييل ا داب ، بمّنوييل ائص  ا سلوبيل، عبدا  ص 
 م .2001، الجزائر ، 

 دار  الوبّيل ا وليو ، ،سيماعيل عليويغيل الجدييدل ، حيا ظ ام هوم  ومجاالت  دراسيا  نظرّييل وتوبيـييل  يي البع الِحجاج
 م .2010 ،  ا ردن،  جربدال تب الحديث ، 

 بّييل ا ولييو  ، عييالم ال تييب الخويياب ا دبييي ورهانييا  التدويييل ل قييراءا  نصيييل تداوليييل حجاجيييل م س نّمييان بييوقرل  ، الو
 م . 2012، االردن ، الحديث

  ار ال ييك، دمشييق، الوبّييل ، دبـلييم الييد تور ويي  عبييدالرحمن م دمييلوحيييد تامييا ل مـ حييوارا الخويياب االسييعمّي الييو جييين ؟
 م.  2006ه ييييييييييييي 1427، ا ولو

  م  2009،  1، وعالم ال تب الحديث ، جربد ا ردن، ، ساميل الدريديالِحجاجدراسا   ي 

    1413،  1مي ، ول النشر امسعهيم ، مؤسس 905السراج الوهاج لد   عجاج قاوّل اللجاج ، ال اضل الـوي ي ل 
 .هي
  ه.1363، قم ، ول ، منشورا  الرضي، موبّل جميرسّد السّود ، ابن واو 
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  عبد السعم عشير، ج ريـييا الشيرق، الم يرب الِحجاجعندما نتواصل نت ير يييي مـاربل تداوليل مّر يل  ليا  التواصل و ، ،
 م .  2006

   بن واوول، رضي الدين علي بين موسيو بين جّ ير الحسيني ،  عح السائل ونجاح المسائل  ي عمل اليوم والليلل، ا
 201يييييييي  1432، بيرو  ، م للوباعل والنشر والتوزي  ابن واوول ، تحـيق غع محيسن المجيدي ، دار جواد ا ئمل ل

 ، م .2000، الم رب ، المر ز الثـا ي الّربي ، و  عبدالرحمن الد تور ي جصول الحوار وتجديد ال عم 

 هيم ، ، جبييو هييعل الّسيي ري ، تحـيييقس علييي محمييد البجيياوي ، محمييد جبييو ال ضييل  بييراال تابييل والشييّر الصييناعتين  تيياب
 م .1952، الناشر عيسو البابي الحلبي

 بيييي الـاسيييم جيييار ا  محميييود بييين عمييير وعييييون ا قاوييييل  يييي وجيييوي التدوييييل ال شيييا  عييين حـيييائق غيييوامض التدوييييل  ،
 م .  2001ه ييييييييي  1421، دار  حياء التراث ، الوبّل الثانيل ،هيم 538الزمخشري ل  

 ه 1430حّسون، الوبّل الثالثل ،  ش  المحجل لثمرل المهجل ، رضي الدين ابن واوول ، تحـيق س الشيل محّمد ال. 
  مؤسسيييل  الرابّيييل ،، الوبّيييل . عيييدنان  دروييييش  ومحميييد المصيييري، جبيييو البـييياء الحسيييين ال  يييوي ، تحـييييقس  دال لييييا

 م .1998، ، بيرو الرسالل

 لثـييا ّي الّربييّي ، الييدار البيضيياء، ، المر ييز االوبّييل ا ولييو ،ويي  عبييد الييرحمند. ، لسييان والميييزان جو الت ييوثر الّـليييال
 م .1998، الم رب

  ث ليييل التيييرا، مج مهيييا خيييير بيييك ناصييير اليييد تورلالرياضيييّي ، الل يييل الّربييييل والّولميييل  يييي ضيييوء النحيييو الّربيييّي والمنويييق
 م . 2007، ج توبر ، م 108، الّدد لالّربي

  م . 2006، الد تور جبو ب ر الّّزاوي ، الوبّل ا ولو ، الدار البيضاء ، الِحجاجالل ل و 

 هم ، بياديل لهويميل ، جامّيل  محميد خيضير، ِبسي  ر ل ، الوبّيل 626ل   مظاهر التداولّيل  ي م تياح الّليوم للسيّ ا ي
 م . 2014ا ولو  ، عالم ال تب ، ا ردن ،

 ه ييييييييي 1422، لوبّل الثالثيل ، موبّيل دار ال تيب، بييرو ، اهم 207ل ال راء جبو ز ريا يحيو بن زياد ، مّاني الـر ن
 .م 2001
  الوبّيل ه م، تحـيق س ج يرم عثميان يوسي 626مد بن علي  الس ا ي ل   محم تاح الّلوم ، جبو يّـوب يوس  بن ،

 م . 1982ا ولو ، موبّل دار الرسالل ، ب داد ، 

 تحـييق س م502يييلالراغب ا صي هانّي م ل   ر ن ، ابو الـاسيم الحسيين بين محميد المّيرو  بيالم ردا   ي غريب  الـ ،
 م 2009ه ييييييي  1430علمّي للموبوعا  ، ، مؤسسل ا هيم شمل الدين، الوبّل ا ولوا بر 
  ، ال  يير للوباعيييل   بييي الحسييين احمييد بيين  ييارل ، تحـيييق وضييبو س عبييد السييعم محمييد هييارون ، دارمـيياييل الل ييل

 . هي1399، الـاهرل ،والنشر والتوزي 
   ل د .   م .الجزائر،  ، ديوان الموبوعا   الجامّيل ،ي الـر ن ال ريم، محمود يّـوبيّ المنوق ال وري 

 ل د.   م        ، امس ندرّيل ، ل رايشيناخ ، تحـيق س  ؤاد ز ريا، دار الو اء، هاننشدل ال لس ل الّلميل. 
 ،ل ثعث رسيائل  يي امعجيازم ،  هم، موبوع ضمن376جبو الحسن علّي بن عيسو الرماني ل  الن    ي  عجاز الـر ن

 م . 2008، مصر، دار المّار  ، الوبّل الخامسل مد زغلول سعم، ومحخل  ا تحـيقس محمد 
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  الوبّيييل الثامنيييل ، دار نهضيييل   ،م، جحميييد حسييين الزّييييا  واالجتمييياعوحيييي الرسيييالل ل  صيييول  يييي ا دب والنـيييد والسياسيييل
 م . 1953، الـاهرل ، مصر

  ّمن جخبار اليـين ، بتحـييق ، والتحصين  سرار ما زادم بإمرل جمير المؤمنين علي  السعمل اليـين باختصا  موالنا علي  
الثـلييين محييياء التييراث االسييعمي،  مؤسسييل  ،الوبّييل االولييو االنصيياري، ، محمييد صييادقا سييتاَينس محمييد بيياقر ا نصيياري

 .م 1989ه ييييييي  1410، بيرو 
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