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ــ ت  ــ ق ـ ديم ــــ  
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد  

 وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد :  

 :بعد أما 

  فرص  توفري هبدف م1973 عام املفتوحة إقبال العالمة جامعة أُنشئت فقد
 الفصول يف واالنتظام  بالتفرغ والوظيفية املعيشية  الظروف  له  تسمح ل  من لكل الدراسة
 .التقليدية واجلامعات  املدارس يف الدراسية

 التعليم منهج اجلامعة هذه اعتمدت اجلميع متناول يف والعلم الثقافة جعل بغية
  التوجيهات  مع والتمارين املقررة الكتب للطالب ترسل اجلامعة أن حبيث، بُعد عن

  الطلبة  مرشد مع والتنسيق بالتعاون  والواجبات  التمارين بتحليل الطالب فيقوم، الالزمة
َعنَي 

ُ
  املراكز  أحد إىل احلضور منهم يطلب الدراسى الفصل هناية ويف، اجلامعة ِقَبل من امل

 . النهائية االمتحانات  ليؤدوا للجامعة الفرعية

  اهتماما   البداية من املفتوحة إقبال  العالمة جامعة اهتمت العربية  اللغة ألمهية نظرا  
  كلية   وأُنشئت، باكستان أطراف  سائر يف أسسها  وتوطيد العربية اللغة نشر  سبيل يف بالغا  
 األهداف تلك  لتحقيق املضنية جهودها  لتبذل اإلسالمية والدراسات  العربية اللغة

  والثانوية  اإلبتدائية: املراحل لكافة الدراسية املناهج بتصميم الكلية وقامت. املنشودة
  بتدريب قامت أهنا كما،  احلديثة الدراسات  إليه ماتوصلت ضوء يف واجلامعية والكلية
 . احلديثة املناهج حسب والكليات  املدارس يف العربية اللغة معلمي

رمز   "النثر العربي القديم  " الكتاب  وهذا، العليا الدراسات اآلن تقدم وهي 
قام جبمعه وتنسيقه  الذي وآداهبا العربية  اللغة يف البكالوريوس ملرحلة (4914املقرر)
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 قسم اللغة العربية، مع جلنة التأليف أستاذ مساعد يفوترتيبه الدكتور مسيع اهلل زبريي، 

من أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة العربية وآداهبا، كليه اللغة األساتذة األفاضل  خنبة
داخل البلد    فتوحة، إسالم آبادالعربية والدراسات اإلسالمية، جامعة العالمة إقبال امل 

 يف مراجعته.الذين ساعدوا  وهم وخارجه
  اإلسالمية  والدراسات  العربية اللغة كلية  شهدته الذي النضج هذا أن احلقيقة يف

 . الدكتور حمي الدين اهلامشي األستاذ الكلية عميد جانب من الكبرية للرعاية نتيجة

 يف جيعلنا  وأن املرجوة  األهداف الكتاب  هلذا  حيقق أن تعاىل اهلل  ندعو اخلتام ويف
 الوكيل. ونعم حسبنا  وهو املباركة  اللغة هذه خدمة

 
 )حفظه اهلل(  البروفيسور الدكتور ضياء القيوم

 آباد  إسالم،  املفتوحة  إقبال العاّلمة  رئيس، جامعة
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a 
، أمجعني وأصحابه آله وعلى سيداملرسلني على والسالم والصالة العاملني رب  هلل احلمد

النثر العربي القديم  " مادة يف كتاب   فهذا :بعد أما .الدين يوم إىل بإحسان تبعهم ومن
 . وآداهبا العربية اللغة وس يفي البكالور  ملرحلة نقدمه" 

و   املادة هذه جبمع يف -تعاىل اهلل حفظه-الدكتور مسيع اهلل زبريي  أسهم قد
 املستمر  تشجيعه ولوال، القيّمة بآرائه الصورة هذه يف وإخراجها هاتمراجعو  تنسيقها
 هذه إلخراج املبذولة املضنيه اجلهود مثار قطف أمكن ملا السديدة وآرائه املتواصل ودعمه

 يف اجلزاء خري اهلل وجزاه، العرفان و الشكر بكل جيدر فهو، املالئمة الصورة  هبذه املادة
 .الدارين

 الكرمي القرآن لغة لبثّ  اجلامعة هذه جهود يُثمر أن تعاىل اهلل ندعو األخري ويف
 اللغة ملتذوقي  مفيدا   وجيعله  املرجوة األهداف الكتاب  هلذا  حيقق و  باكستان  أرجاء  يف

 .ويل التوفيق واهلل . العاملني رب  يا آمني .   العربية وآداهبا
 
 

 عبد المجيد بغدادىالدكتور 
   وآداهبا العربية اللغةئيس قسم ر   

 . آباد جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم
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 تــوطــئــة

 وأصحابه  آله وعلى سيداملرسلني على والسالم والصالة العاملني رب  هلل احلمد
 : بعد أما .الدين يوم إىل بإحسان تبعهم ومن، أمجعني

  وس يف يالبكاليور  ملرحلة نقدمه النثر العربي القديم" مادة يف كتاب   فهذا 
 . وآداهبا العربية اللغة

 وهي  الناس مجيع هبا يتحدث  الناس بني التفاهم وسيلة اللغة أن املعلوم ومن
  والثقافة  احلضارة  أسس تنتمي  استخداما   وأكثر األرض ظهر على بشرى إجناز أعظم

 . لإلنسان  املدنية وال احلضارة قامت ما اللغة ال فلو  اللغة إىل واألديان والتقاليد

وكذلك  األهداف حتديد هو  معينا مسلكا   املادة  تنسيق هذه يف سلكنا وقد
 على الضوء تسليط ث . بداية كل وحدةٍ  يف باحملتويات  التعارف لكل وحدٍة والتعريف

 كل   هناية  األسئلة واملناقشات يف وأوردنا، ممل وإطناب  خمل إجياز  دون الوحدة مفردات 
كما ذكرنا املصادر واملراجع يف  ،وفهمها الوحدة دراسة  بعد عليها الطالب ليجيب وحدة

 . هناية الكتاب ليتمكن الوصول إىل املصادر األصلية واملراجع اهلامة

  هذه  يف وإخراجها املادة  كتابة ومراجعة هذه   رجال جلنة التأليف يف أسهم قد
كما أنين أكرر الشكر إىل عمد كلية اللغة العربية والدراسات ،  القيّمة بآرائهم الصورة

المية، األستاذ الدكتور شاه حمي الدين اهلامشي لتشجيعه ورعايته اخلاصة بقسم اللغة االس
 .الدارين يف اجلزاء خري اهلل وجزاه ، العرفان و الشكر بكل  جيدر العربية فهو

 الكرمي القرآن لغة لبثّ  اجلامعة هذه جهود يُثمر أن تعاىل اهلل ندعو األخري ويف
 اللغة ملتذوقي  مفيدا   وجيعله  املرجوة األهداف الكتاب  هلذا  حيقق و  باكستان  أرجاء  يف

 .ويل التوفيق واهلل  . العاملني رب  يا آمني  .   العربية وآداهبا

 د. سميع اهلل زبيري  
 قسم اللغة العربية،   أستاذ مساعد يف  

 العربية والدراسات اإلسالمية،   كلية اللغة

 . آباد جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم
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 ارف ــــالتع
 

 عزيزي الطالب والطالبة!  
ِمن أهمِّ اخلصائص الفنية  تتناول هذه الوحدة خصائص اخلطابة يف اجلاهلية واإلسالم

للُخطب اجلاهلية شدة اأَلسر، وَفخامة اللفظ، وإحكام الصنعة، واحملافظة على أصالة  
اللغة، والرتاوح بني الطول والِقَصر على حسب املقامات اليت ُتساق فيها اخلُطبة، وليس  

ات األدب املقام هنا مقام تفصيل لدراسة اخلطابة اجلاهلية؛ إذ الدراسة خاَصة مبوضوع
 .اإلسالمي الذي ِمن أصوله جيِّد املنظوم واملنثور ِمن كالم العرب )1(

غري أن هناك تشاهب ا يف موضوعات اخلطابة عند العرب يف جاهليتهم ويف إسالمهم منذ 
فجر الدعوة اإلسالمية وإىل اليوم؛ فهناك من املوضوعات اليت مجعت بني الِقيم اإلنسانية  

 :اإلرشاد يف العصَرين اجلاهليِّ واإلسالمي ما يليوالقيم التعبرييَة و 
 .ُخطب الوفود  •
 .خطب االسِتخالف والوالية  •
 .خطب احلرب   •
 .خطب الزواج  •
 .خطب املناظَرة  •
 .اخلطب االجتماعية  •

 :وكان مما اختَص اإلسالم به ِمن هذه اخلُطب
 .خطب الفتوح  •
 .خطب الزواج  •

 

 ، دار املعارف مصر 52اخلطب واملواعظ ص   -1
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 .واإلرشادخطب الوعظ   •
 .اخلطب السياسية  •
 .اخلطب الِعلمية  •

وكانت موضوعات هذه اخلطب عند العرب يف جاهليتهم ويف إسالمهم ذات 
 .(1) تشابُه تامٍّ يف اخلصائص األسلوبية

وخباصة األدب  -فِمن أبرز اخلصائص الفنية يف هذا اللون ِمن ألوان األدب 
َجة الواضحة واملوعظة احلسنة، مع الوضوح أسلوب اإلقناع بالدليل واحلُ  -اإلسالمي 

الذي َيكِشف عن قصد اخلطيب يف غري تعمية وال تضليل، وأن تكون اخلطَبة ِمن أقرب 
الطرق جماز ا، وأبينها جواز ا، وسبيل الوضوح هو التعبري يف سهولة ويف غري مغاَلطة وال 

  .تعقيد
: "قيمة كل امرئ ما  -اهلل عنه رضي  -وِمن النوادر يف احِلَكم واآلداب قوله 

حُيسن"، فهذه اللفظة: ال يُوازيها ِحكمة، وال تقوم أمامها مجلة، وقوله: "املرء خمبوء حتت 
لسانه، والسعيد َمن ُوعظ بغريه، واملغبوط َمن سلم له ِدينه، َمصارِع العقول حتت بُروق  

، الطمع رقٌّ مؤبَد، التف  ( 2)  "ريط مثرته الندامةاألطماع، بالربِّ ُيستعَبد احلُرُّ
إىل يومنا  -كرم اهلل وجهه   -َمن عرف كالم البلغاء يف ُخطبهم ومواعظهم بعده 

صلى اهلل عليه وسلم( علم قطع ا ال شك   -وكالم رسوله  -تعاىل  -هذا )غري كالم اهلل 
ء فيه، أهنم قد أسفُّوا يف البالغة وحَلق، وقَصروا يف الفصاحة وسبق، والعجب من علما

البيان واجلماهري من حذاق املعاين؛ حيث عولوا يف أودية البالغة، وأحكام الفصاحة،  
بعد كالم اهلل تعاىل وكالم رسوله، علىدواوين العرب، وكلماهتم يف خطبهم، وأمثاهلم 

 

 .الفضل إبراهيم، حتقيق: علي حممد البجاوي وأب 66، 63الصناعتني ألب هالل العسكري ص   -1
 168املصدر السابق، ص   -2
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وأعرضوا عن كالمه مع علمهم بأنه الغاية اليت ال رتبة فوقها ومنتهى كل مطلب، وغاية  
يطلبونه من االستعارة والتمثيل والكناية، وغري ذلك من اجملازات  كل مقصد يف مجيع ما 

 ( 1) .الرشيقة واملعاين اللطيفة الدقيقة
أما حْسُن االفِتتاح فيتبنَي ِمن بَدِء اخلطبة؛ حيث تدُخل يف الغرض دون  

:"أما بعد، فإن اجلهاد   -رضي اهلل عنه  -مقدِّمات وعرض واستدالل، ودليل ذلك قوله 
أبواب اجلنة، فَمن تركه رغبة ألبَسه اهلل ثوب الذل.." إىل قوله: "ومنع النصف"،  باب ِمن 

فاألسلوب التعبريي يف االفتتاح جاء يف غاية اإلحكام؛ حيث اعتمد على األسلوب 
 .اإلخباري يف مُجل ترتاوح بني الطول والِقصر

أما تقسيم اخلطاب فقد جاء وفق تقسيمات تتناَسب مع أحوال السامعني، 
أولئك الذين كان يأمرهم باجلهاد، ولكنهم يتباطؤون يف اخلروج، ويَعدون بالنفري يف وقت 

 :- رضي اهلل عنه -غري الذي قيل هلم، وأول هذا التقسيم قوله 
أال وإين قد دعوتكم إىل قتال هؤالء القوم ليال  و هنار ا وسرًّا وإعالنا"، ث التأكيد يف "

 :هطلب اخلروج إىل القتال ِمن قول
وقلُت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، واهلل ما ُغزي قوم قطُّ يف عقر دارهم إال "

، ث بيان نتيجة هذا احلث والطلب ِمن قوله: "فتواكلتم وختاذلتم، وثَقل عليكم (2) ذلوا"
، ث بيان ما ترتب على العصيان والتأخُّر عن القتال من (3) قويل، واختذمتوه وراءكم ِظهريًّا"

قوله: "حىت ُشَنت عليكم الغارات، هذا أخو غامد قد ورَدت خيله األنبار، وقتل حسان  
البكري، وأزال خيلكم عن مساحلها، وقتل منكم رجاال  صاحلني،   -أو ابن حسان  -

 

 167املصدر السابق، ص   -1
وما بعدها حتقيق وشرح عبدالسالم هارون، والعقد الفريد البن   53ص  2البيان والتبيني للجاحظ جـ  -2

 .وما بعدها، حتقيق: حممد سعيد العريان  136ص 4عبد ربه جـ
دار صادر،   -حتقيق: الدكتور إحسان عباس  ، 313ص  3انظر وفيات األعيان البن خلكان، جـ  -3

 .بريوت 
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، واألخرى املعاَهدة فينزع  وقد بلغين أن الرجل منهم كان يدخل على املرأة املسلمة
 ."َحْجلها ورِعاثها 

ث يلتفت بأسلوب اخِلطاب إىل لون تعبريي آَخر حَيمل يف ثناياه عدد ا من مجل 
 :التقريع واللوم؛ حيث يقول

فيا عجب ا ِمن جدِّ هؤالء القوم يف باطلهم، وفشلكم عن حقكم، فقبح ا لكم "
هب"، ويلي هذه العبارات مجل تَتسم بالِقصر وترح ا حني ِصرُُت هدف ا يُرمى، وفيئ ا يُنت 

والسجع احلَسن غري املتكَلف ِمن قوله: "يُغار عليكم وال تُغريون، وتُغَزون وال َتغزون،  
 ."ويُعصى اهلل وترضون

ث يَنتقل التقسيم يف اخلطاب إىل أسلوب حواري تقريعي تتواىل يف ثناياه عدد ِمن 
، واجلمل االمسية من قوله: "فإذا أمرتكم بالسري إليهم  املؤكِّدات؛ كصيغة األمر، والقَسم

يف أيام احلر قلتم: محارة القيظ، أمهلنا ينسلخ عنا احلر، وإذا أمرتكم بالسري يف الربد 
: فأنتم واهلل من السيف -رضي اهلل عنه  -قلتم: أمهلنا ينسلخ هذا القر.." إىل قوله 

، واهلل لوددُت أين ل أركم ول أعرفكم  ."جَرت ندم ا -واهلل  -، معرفة أفرُّ

أما خصوصية التفنُّن يف األسلوب فتكاد تكون هذه اخلطبة ِمن نسج احلقيقة 
الصرفة اليت ل ُُيازجها أسلوب خيايل ِمن استعارة أو فنٍّ كنائي إال ما جاء من االستعارة  

عقاب اهلل يف قوله: "ألبَسه اهلل ثوب الذَل"؛ فقد جعل للذل ثوب ا ليكون أمشل يف 
   (1).وأخذه

ونلحظ أمناط ا ِمن املقابالت البديعة يف قوله: "سرًّا وإعالن ا، وليال  وهنار ا"،  
و"باطلهم وحقكم"، و"احلر والربد"، وقد حفل إطار اخلطبة هنا بألوان من األلفاظ 
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نتقاة اليت تالئم اجلملة والرتكيب، وُتضفي على املعىن جاللة ومهابة و 
ُ
روعة،  املتخرَية امل

وخباصة أن موضوع هذه اخلطبة موضوع يتحَدث عن اجلهاد وعن فئة تباطَأت يف اخلروج 
إليه، وقد صحب قوة ألفاظ اخلطبة ووضوحها ومجاهلا وسالستها وبُعدها عن الغرابة عمُق 
املعىن ووضوحه وشرفه واقتضاء املقام له، والشأن يف ذلك ما قاله أبو هالل العسكري: 

 كرُي ا فلَيلتِمس له لفظ ا كرُي ا؛ فإن حق املعىن الشريف يف اللفظ الشريف،  "وَمن أراد معىن
 ."(1) وِمن حقِّهما أن تصوهنما عما يُدنِّسهما ويفسدمها ويهجنهما

وأما أسلوب اخلامتة فقد جاء مالئم ا ملا أثري يف اخلطبة ِمن معاين الَلوم والتقريع، 
لنفري، وما يلزم الرعية من طاعة أويل األمر، جاء  واحلث على اجلهاد، ونتائج التباطؤ يف ا

اخلتام مالئم ا؛ حيث انقطع صوت الغضب جبملة واحده قد ال تتجاوز مخس كلمات 
ن ال يُطاع

َ
 ."من قوله: "ولكن ال رأي مل

ختام حَيمل ِمن أسلوب اللوم والتقريع ما يَتناسب مع البناء الشعوري الذي 
ة صادقة حَرى تتقَطع أسف ا وحزن ا وغضب ا على نسَجت خيوطه وأحكمت لبناته عاطف

 .ركون هذه الفئة وإخالدها إىل األرض عاجزة  عن قتال عدوِّها
صلى اهلل  -وال يَعُذب الَتكرار يف كالم عذوبته يف تكرار شيء ِمن كالم الرسول 

 .رضي اهلل عنهم أمجعني -وكالم صحابته  -عليه وسلم 
                

 

 

 .140الصناعتني ألب هالل العسكري ص   -1
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 األهداف 
 بعد قراءة هذه الوحدة، جيب أن يكون الطالب/الطالبة قادرا  على األمور اآلتية: 

 .حرية القولأن يتعرف ىف فصاحة العرب و  .1
 أن يعلم ىف فن اخلطابة العرب. .2
 .عوامل ازدهار اخلطابة ىف العصر اجلاهلىأن يتعرف  .3
 أن يطلع  ىف الوصايا القيمة العرب. .4
وغرضه  إنشائيا  ا أسلوب،و وعناصر اخلطبةمالمح شخصية اخلطيب أن يفهم  .5

 البالغى . 
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 خطبة قس بن ساعدة
 
قس بن ساعدة اإليادى / من قبيلة إياد، يضرب به املثل ىف الفصاحة فيقال )   ــ 

 -وهو أول من قال ىف خطبته ، أبلغ من قس ( كان يدعو العرب إىل التوحيد
 م.  600مات سنة ، خيطبوأول من اتكأ على سيفه وهو  -أما بعد 

-كان للعرب ىف اجلاهلية أسواق جتارية تقام قبل موسم احلج هى )عكاظ ــ 
ذو اجملاز( وكان ذلك فرصة لتنافس الشعراء واألدباء وقد ألقى قس هذه -ذواجملنة

 اخلطبة ىف سوق عكاظ / واخلطبة من كتاب)مجهرة خطب العرب(.
 ما الفن األدىب للنص ؟ س :  
 خلطابة الذى يعتمد على مواجهة اجلماهري لإلقناع واإلمتاع . هو فن ا ج ـ 

 ما العاطفة املسيطرة على اخلطيب ؟ س :  
 عاطفة التأمل ىف الكون ممتزجة بعاطفة التعجب واحلرية لتقلبات احلياة.  ج ـ 

وكل ما هو آت  ، ومن مات فات ، إن من عاش مات ، أيها الناس : امسعوا وعوا
وحبار تزخر، إن ىف ، وجنوم تزهر، ومساء ذات أبراج، وهنار ساج، آت، ليل داج

ما بال الناس يذهبون وال يرجعون ؟ أرضوا ، وإن ىف األرض لعربا، السماء خلربا
 باملقام فأقاموا ؟ أم تركوا هناك فناموا ؟

أيها الناس جيب أن تفهموا أن لكل حى هناية فاحلياة مقرتنة باملوت ومن رحل 
انتهى ومن بقى سيأتيه املوت ال حمالة. * الليل املظلم والنهار  عن الدنيا فقد

الذى يذهب وجييء والسماء بأبراجها األثىن عشر وجنومها الالمعة والبحار 
 املمتلئة وأمواجها والسماء وما حتويه كل ذلك خيربنا خبالقه اهلل العظيم .
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 نوعها وغرضها . وضح األساليب اإلنشائية ىف الفقرة السابقة مبينا  س : 
 إنشائى نداء غرضه التنبيه وحذف أداة النداء للقرب . –أيها الناس: *  
 إنشائى أمر غرضه احلث والنصح.  –امسعوا واعوا : *  
 إنشائى استفهام للتعجب. –ما بال الناس : *  
 إنشائى استفهام غرضه احلرية.  -أرضوا ؟ أم تركوا ؟ : *  

 -السابقة : س : وضح أساليب التوكيد فى الخطبة
 أسلوب مؤكد بإن .  –إنه من عاش مات : *  
 أسلوب مؤكد بإن والالم .  –إن ىف السماء خلربا : *  
 العطف يدل على الرتتيب ألن السمع يسبق الفهم. –امسعوا واعوا : *  
 تناسب الليل وتوحى مبا فيه من هدوء وسكون .  –داج : *  
 كة ونشاط . يناسب النهار وتوحي مبا فيه من حر  –ساج : *  
تناسب البحار   –تناسب النجوم وتوحى باإلشراق .* تزخر : –تزهر : *  

 والتدفق .  وتوحى بالكثرة 
وكل ماهو  ، ىف كل مجل اخلطبة )من مات فات  -السجع واالزدواج : *  

وحبار تزخر ( وسر مجاله يعطى جرسا موسيقيا  ، تزهر آت آت( ) جنوم
 يطرب األذن .

مات ( ) ليل × هنار ( ) السماء × األرض ( ) عاش ×  –الطباق : *  
 املعىن ويؤكده .  وسر مجاله يوضح

عربا (   -فات ( ) خربا -تزخر ( ) مات  -) تزهر –احلناس الناقص : *  
 جرسا موسيقيا .  وسر مجاله يعطى
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 -الفقرة السابقة من الخطبة خالية من الخيال :  -علل  س :  
على خماطبة العقل واستخدام الربهان إلقناع  جاءت خالية من اخليال ألنه اعتمد ج ـ 

 املستمعني .
يا معشر إياد : أين اآلباء واألجداد ؟ وأين الفراعنة الشداد ؟ أل يكونوا أكثر 

 ومزقهم بتطاوله . ، منكم ماال  وأطول آجاال  ؟ طحنهم الدهر بكلكله
وأجدادنا وكما  اعلموا أن مصري اجلميع املوت والفناء كما حدث آلبائنا  *  

حدث لفراعنة مصر األقوياء فقد كانوا أكثر قوة وماال وأطول أعمارا  
 فمزقهم الزمن

 س : ما نوع األسلوب فى الخطبة السابقة ؟
 أسلوب إنشائى نداء غرضه التنيه واالهتمام. –يا معشر : *  
 إنشائى استفهام للتقرير والتوكيد.  -أل يكونوا ؟ :  *

 إنشائى استفهام للتنبيه والتشويق. -أين األباء؟ وأين الفراعنة ؟ : *  
تطاوله ( وسر  ، األجداد / كلكله، السجع : ىف فواصل اجلمل ) إياد *  

 مجاله يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن .
 .  توحى بالقسوة والعنف  –مزقهم :، طحنهم *  
 توحى بالطول الشديد واالستمرار .   –تطاوله : *  

 الخيـــال 
استعارة مكنية شبه الدهركأنه مجل ضخم يطحن  –طحنهم الدهر : *  

 الناس. كم شبه الناس حببوب تطحن، وسر مجاهلا التجسيم .
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استعارة مكنية صور الدهر بآلة حادة متزقهم، وسر   –مزقهم بتطاوله : *  
 مجاهلا التوضيح . 

 ما أجزاء وعناصر الخطبة ؟   س :
 وتأتى جلذب االنتباه ) أيها الناس (.  –املقدمة  -1
 متثلت ىف ) دعوة الناس للتأمل ىف احلياة (.  –املوضوع  -2
 متثلت ىف ) العربة من مصري السابقني (. –اخلامتة  -3

 س : ما أهداف الخطبة ؟ وكيف استطاع " قس " تحقيقها ؟
 ىف األلفاظ الواضحة املفهومة. حتقق :  –اإلفهام  -1
 حتقق : باستخدام التوكيد والرتادف واالستفهام املنفى.  –اإلقناع  -2
 حتقق : بالتنوع بني اخلرب واإلنشاء واحملسنات واخليال. –اإلمتاع  -3

 س : ما مالمح شخصية الخطيب ؟ 
 مؤمن بالوحدانية . وعناصر اخلطبة  -2   خبري باألمور  -1
 فصيح قوى التأثري .  -4والربهان .   يعتمد على العقل -3

 س : ما عوامل ازدهار الخطابة فى العصر الجاهلى ؟
 حرية القول -2   فصاحة العرب  -1
 كثرة الدواعى واملناسبات .  -3

 أسئلة علي النص 
فبم استحق هذه الشهرة   -س : اشتهر " قس" بأنه خطيب العرب وحكيمهم 

 العظيمة؟
وحكمته النابعة  ، وتأمالته ىف احلياة، رأيه وعمق أفكارهج ـ استحق ذلك ببالغته وسداد 

 من خربته . 
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 س : الخطبة لون من ألوان النثر األدبى فعلى أى شئ تعتمد حتى تحقق أهدافها ؟ 

 ج ـ تعتمد على عنصرى:

 اإلقناع ويكون)بسالمة األفكار وتسلسلها وحسن عرضها(   -1

 والتعبري( . اإلمتاع ويكون )بروعة التصوير   -2

 س : ما الفكرة األساسية الىت تشتمل عليها اخلطبة ؟

 وقد وفق " قس " ىف إبرازها باختيار ، ج ـ فكرة " حتمية املوت " جلميع األحياء

 األساليب املناسبة لعواطف السامعني ومستوى تفكريهم . 

 وصية أم البنتها عند زفافها   2

شكره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه ون 
ومن سيئات أعمالنا، من يهد اهلل فال مضّل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال 

وأشهد أّن سّيدنا وحبيبنا    إله إال اهلل وحده ال شريـك له وال مثيـل له، وال ضّد وال نّد له
ا عبد اهلل ورسوله صلوات  اهلل وسالمه عليه وعلى كل  وعظيمنا وقائدنا وقرّة أعيننا حمّمد 

 رسول أرسله.

أما بعد عباد اهلل فإين أوصيكم ونفسي بتقوى اهلل العليِّ العظيم. يقول اهلل يف  
حمكم التْنزيل: }يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها  

واألرحام إّن اهلل كان  زوجها وبّث منهما رجاال  كثري ا ونساء  واتقوا اهلل الذي تساءلون به 
 ( . 1عليكم رقيب ا{ . )سورة النساء ءاية  
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ويقول رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم: "تنكح املرأة ألربع: ِلماهلا وجلماهلا   
 وحلسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" . 

دين فقد حّث نبيّنا األعظم صّلى اهلل عليه وسّلم أن يتزّوج الواحـد منا ذات ال 
اليت ختاف اهلل تعاىل وتعامل زوجها باإلحسان إليه وطاعته فيما يرضي اهلل . قال عليه 

 الصالة والسالم: "أوىل الناس باملرأة زوجها" . وقال: "أحّق الناس باملرأة زوجها" .
واملرأة الصاحلة من خري متاع الدنيا كما قال صّلى اهلل عليه وسّلم: "الدنيا متاع،   

 لدنيا املرأة الصاحلة" . وخري متاع ا
ففي هذه األحاديث بيان عظيم حّق الزوج على الزوجة. لذلك حّرم اهلل عليها   

أن خترج من بيته بال إذنه لغري ضرورة، وحّرم عليها أن ُتْدِخل بيته من يكره سواء كان  
ذلك من قريب ا هلا أو ال، وحّرم عليها أيض ا أن متنعه حّقه من االستمتاع وما يدعو إىل 

فقال سّيد األنبياء صّلى اهلل عليهم أمجعني : إذا  ، التزيّن إال يف حالة هلا فيها عذر شرعيّ 
باتت املرأة هاجرة فراش زوجها، لعنتها املالئكة حىت تصبح" . وقال: "كلكم راٍع وكلكم 

ا  مسئول عن رعّيته واألمري راٍع والرجل راٍع على أهل بيته واملرأة راعية على بيت زوجه
 وولده فكلكم راٍع وكلكم مسئول عن رعّيته" . 

وإليكم إخوة اإلُيان عشر من وصايا أوصت هبا امرأة زّفت ابنتها قبل أن خترج   
من بيتها فقالت هلا: كوين له كاألمة يكن لك كالعبد واحفظي عشر ا من الوصايا عملُت 

 أنا هبا فسعدت مع أبيك .
 بالقناعة . أما األوىل : فاصحبيه   

 والثانية: عاشريه حبسن السمع والطاعة .
وأما الثالثة والرابعة: فتفّقدي مواضع عينيه وأنفه، فال تقع عيناه منك على  

 قبيح، وال يشّمن منك إال طيب ريح . 
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واخلامسة والسادسة: فالتفيت إىل وقت طعامه ومنامه فإّن اجلوع ملهبٌة وتنغص  
 النوم مغضبٌة . 

 ك يف أمر نومه وطعامه(. )أي راعي زوج
وأما السابعة والثامنة: فاالحرتاس على ماله واالهتمام حبشمه وعياله، فإن مالك   

 األمر يف املال حسن التقدير ويف العيال حسن التدبري. 
 )أي حافظي له على ماله وأوالده(.

تمام إذا  وأما التاسعة والعاشرة: فإيّاك والفرح بني يديه إذا كان مغتّما وإيّاك واالغ
كان فرح ا واعلمي أخري ا أنك لن تنايل منه ما تريدين حىت تؤثري هواه على هواك ورضاه  

 على رضاك . 
وأين من يعمل من النساء ، فأين مثل هذه األم يف هذا الزمان إال من رحم رّب  

 يف هذا الزمان هبذه الوصايا إال من رحم اهلل . 
املرأة مخسها وصامت شهرها وحّصنت قال صّلى اهلل عليه وسّلم: "إذا صّلت  

 فرجها وأطاعت بعلها )أي زوجها( دخلت من أّي أبواب اجلنة شاءت" . 
،  فالزوجة الصاحلة تعني زوجها على أمر اآلخرة، فالزواج فيه حتّصن عن الشيطان

والزواج فيه جماهدة النفس ، فاملرأة الصاحلة املصلحة للمْنزل عون على الدين هبذا الطريق
تها بالرعاية والوالية والقيام حبقوق األهل والصرب على أخالقهن واحتمال األذى  ورياض 
 إذا كنَت يف كلِّ األمور معاتب ا أخاك فلن تلقى الذي تعاتبه . ، منهن

فاملرأة الصاحلة تسّر إذا نظر، وتطيع إذا أمر، وال ختالف يف نفسها، فال تكن   
 برّاقة وال شّداقة . أنانة وال منانة وال حنانة وال حّداقة وال 

 أما األنّانة : فهي اليت تكثر األنني والتشكي . 
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 واملنانة : اليت متّن على زوجها تقول له فعلت ألجلك كذا وكذا . 
 واحلنانة : اليت حتّن إىل زوج ءاخر . 

 واحلّداقة : اليت ترمي إىل كل شىء ببصرها فتشتهيه وتكّلف الزوج شراءه . 
ول هنارها يف تصقيل وجهها وتزيينه ليكون لوجهها بريق والرباقة : اليت تكون ط

 بالتصّنع . 
 وأما الشّداقة : املشتّدقة الكثرية الكالم الذي ال خري فيه .  

فهنيئ ا ملن اتقى وأختم إخوة اإلُيان حبديث رواه الرتمذي فيه يقول رسول اهلل  
ت زوجته من احلور العني صّلى اهلل عليه وسّلم: "ال تؤذي امرأة زوجها يف الدنيا إال قال

 ال تؤذيه قاتلك اهلل فإمنا هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا" . 
 فاظفروا بذات الدين تربت أيديكم .  

 هذا وأستغفر اهلل يل ولكم

 )التحذير من ذّم االستيقاظ باكر ا(  اخلطبة الثانية: 

باهلل من شرور أنفسنا إّن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ 
ومن سّيئات أعمالنا، من يهِد اهلل فال مضّل له ومن يضلل فال هادي له . والصالة 

 والسالم على على حمّمد بن عبد اهلل وعلى ءاله وصحبه ومن وااله . 

اما بعد عباد اهلل فإين أوصيكم ونفسي بتقوى اهلل العِلّي العظيم وبالسري على 
 ل يف حديثه الشريف: "بورك ألّميت يف بكورها" . خطى نبيِّه الكرمي القائ
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فال شّك إخوة اإلُيان إن الفوز العظيم يكون باتباع حمّمد اتباع ا كامال ، وها هو 
 صّلى اهلل عليه وسّلم ُيدُح باالستيقاظ باكر ا حيث قال: "بورك ألّميت يف بكورها"  

أو بالعامِّية بعضهم يقول ومن هنا كان علينا أن حنّذركم من ذمِّ االستيقاظ باكر ا 
املسلمون يعرفون أن ، : )ما حبب فيق بكري( فهذا ضّد احلديث وضّد ما عرفه املسلمون

التبكري أمٌر حسن . وأّما إن عّلل قائل هذه الكلمة كالمه بأنه ال يتيسر له أخذ القدر  
ال يكفر .  الكايف من النوم إن بّكر باالستيقاظ فلذلك قال: ال أحب االستيقاظ باكر ا ف

أّما إن أطلق كفر، وال جيوز الشّك يف كفره ألنه عارض حديث رسول اهلل ألنه ذّم ما  
 مدحه وحّث عليه رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم بقوله: "بورك ألّميت يف بكورها" . 

االستيقاظ باكر ا يساعد على الدين والدنيا. وأّما من قال: ال احّب االستيقاظ 
نه ال يشتهي ذلك ألنه كسول أو نفسه ال متيل مع اعتقاده أن التبكري يف  باكر ا ومراده أ

 االستيقاظ مطلوب فال يكفر يف هذه احلال.

 اللهم احفظ علينا ديننا الذي جعلته عصمة أمرنا يا رّب العاملني .
  أمرَُكْم بالصالِة والسالِم على نبِيِه الكرمِي فقالَ ، واعَلموا أَن اهلَل أمرَُكْم بأْمٍر عظيمٍ 

[إَن اهلَل ومالئكَتُه يصلُّوَن على النِبِ يَا أيُـَّها الذيَن ءاَمنوا َصلُّوا عليِه وَسّلموا َتْسليم ا] 
اللّـُهَم َصّل على سّيِدنا حمَمٍد وعلى ءاِل سّيِدنا حمَمٍد كَما صّليَت على سّيَدنا إبراهيَم 

على سّيِدنا حمَمٍد وعلى ءاِل سّيِدنا حمَمٍد كَما بارَْكَت   ى ءاِل سّيِدنا إبراهيم وبارِكْ وعل 
على سّيِدنا إبراهيَم وعلى ءاِل سّيِدنا إبراهيَم إّنَك محيٌد جميٌد، يقول اهلل تعاىل: [يا أيها  

ما أرضعت الناس اتقـوا ربكـم إّن زلزلة الساعة شىء عظيم يوم تروهنا تذهل كل مرضعة ع
وتضع كل ذات محل محلها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكّن عذاب اهلل 
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شديد]، اللّـُهَم إنَا دَعْوناَك فاستجْب لنا دعاَءنا فاغفِر اللّـُهَم لنا ذنوبَنا وإسرافَنا يف أمرِنا 
تِنا يف الدنيا حَسنة  ويف اللّـُهَم اغِفْر للمؤمننَي واملؤمناِت األحياِء منُهْم واألمواِت ربَنا ءا

اآلِخَرِة حسنة  وِقنا عذاَب الناِر اللّـُهَم اجعْلنا ُهداة  ُمهتديَن غرَي ضاّلنَي وال ُمِضلنَي اللّـُهَم 
اسرْت َعوراتِنا وءاِمْن روعاتِنا واكِفنا َما َأمهَنا َوِقّنا َشَر ما نتخَوُف. عباَد اهلِل إَن اهلَل يأمُر 

حساِن وإيتاِء ِذي القرىب وينهى َعِن الفحشاِء واملنكِر والَبغي، يعُظُكْم لعَلُكْم بالَعْدِل واإل
تذََكرون .اذُكروا اهلَل العظيَم يذكرُْكْم واشُكروُه يزِدُْكْم، واستغفروه يغِفْر لُكْم واتّقوُه جيعْل 

 لُكْم ِمْن أمرُِكْم خمَرج ا، َوأَِقِم الصالَة. 
 موقع ميكائيل إلسالمي
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 أسئلة امتحانات
وكل ما هو آت ، ومن مات فات ، إن من عاش مات ، أيها الناس : امسعوا وعوا)الف( 

وحبار تزخر، إن ىف ، وجنوم تزهر، ومساء ذات أبراج، وهنار ساج، آت، ليل داج
ما بال الناس يذهبون وال يرجعون ؟ أرضوا ، وإن ىف األرض لعربا، السماء خلربا

 وا هناك فناموا ؟باملقام فأقاموا ؟ أم ترك
 املظلم ( -الساكن  -هو ) الطويل ، الليل الداجى -1
 يذهب وجيئ ( -نشيط  -املقصود من / هنار ساج ) مضئ  -2
 احلرص (  -اإلصغاء والتفكري  -امسعوا وعوا / تفيد ) االهتمام  -3
 استعارة مكنية (  -كناية   -اخليال ىف / طحنهم الدهر بكلكله ) تشبيه  -4

 اعتمد اخلطيب ىف خطبته على ........ فكان للكالم إيقاعا  موسيقيا  .  )ب(  
وضح  ، يقول النقاد : إن " قس " قد حقق خالل خطبته أهداف اخلطبة الفنية )ج(  

 ذلك .
 ***** 

ما بال الناس يذهبون وال يرجعون ؟ ، وإن ىف األرض لعربا، إن ىف السماء خلربا
هناك فناموا ؟ يا معشر إياد: أين األباء واألجداد ؟ وأين  أرضوا باملقام فأقاموا ؟ أم تركوا 

؟ طحنهم الدهر 000الفراعنة الشداد ؟ أل يكونوا أكثر منكم ماال  وأطول آجاال  
 ومزقهم بتطاوله . ، بكلكله

 تعبري (  -عبري  -عبور   -مفرد / عرب ) عربة  -1
 بقدمه (   -بصدره  -بيده  -معىن / بكلكله ) بأسنانه  -
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 اذكرمها. 0ور اجلزء السابق من اخلطبة حول فكرتني يد -2
 " أل يكونوا أكثر منكم أجاال " ما الغرض من هذا االستفهام ؟ -3
 يعتمد أسلوب اخلطابة على أمرين هامني مها ............ و ..........  -4

 
 ****** 

 
 على نفس العبارة السابقة)الف(  

 األرجل ( -العضالت  -الصدر  -الكلكل / معناها ) القوة  -1
 قصره ( -ارتفاعه  -تكربه  -تطاوله / مقابلها ) امتداده  -2
 الشدة ( -املشد  -األشد  -الشداد / مفردها ) الشديد  -3

 يريد اخلطيب أن يصل إىل حقيقة حتمية ...... ما هى ؟ )ب(  
  وكذلك أسلوبا  إنشائيا ، ، وسر مجاهلا ، وبني نوعها، استخرج منها صورة خيالية  )ج(  

 واذكر غرضه البالغى . 
وهو صاحب أوليات منسوبة إليه . اذكر ، لقس بن ساعدة اجتاه مميز ىف خطبه )د(  

 وثالثا  من أولياته . ، من مميزات خطبه ثالثا  
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 ارفــــالتع
 

 عزيزي الطالب والطالبة!  
متّد من بعثة النِب 

ُ
حمّمد صّلى اهلل عليه وسلم وحىّت ظهر يف العصر اإلسالمّي امل

أواخر عصر اخللفاء الراشدين الذي انتهى مبقتل علي بن أب طالب، مفهوم جديد 
لألدب يُعرف باألدب اإلسالمّي، وقد شّكل هذا املفهوم نقلة نوعّية على مستوى 
  األلفاظ واملضامني واألساليب الفنية يف الّنظم والكتابة، فاألدب اإلسالمي أدب ُوضعَ 

لبيان اعتقاد اإلسالم وتعاليمه الّسمحة باملعىن الشامل، وهو ينبع من روح اإلسالم 
 .ومبادئه، ينطلق فيه األديب من التصّور اإلسالمّي السليم للكون واحلياة واإلنسان 

األدب اإلسالمي هو أدب متّثل بروح اإلسالم يف لفِظِه ومضمونِِه، فكما دار يف  
-العقيدي الذي دار بني املسلمني والكّفار يف عهد الرسول  مضمونه حوَل فكرة الّصراع

، والّزهد يف احلياة الدنيا والّرغبة يف نيل اآلخرة والّنجاة يوم  -صّلى اهلل عليه وسلم
القيامة، فإّن األلفاظ يف األدب اإلسالمي قد حتّلت بروح اإلسالم حيث هّذبت اآلداب 

ع ا يف اجلاهلّية؛ ال سّيما يف شعر اهلجاء،  من فاحش القول وقبيح الكلم الذي كان شائ
كما انكّب الشُّعراء على االقتباس من القرآن الكرمي ما يدعم منطقهم وفصاحة 

 أشعارهم، ال سّيما وأّن القرآن قد متّيز بالبالغة اليت عجز أهلها عن اإلتيان مبثلها.
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 دافــــاأله
 

 الطالب/الطالبة قادرا  على األمور اآلتية: بعد قراءة هذه الوحدة، جيب أن يكون 

 أن يتعرف   .1
 صلى اهلل عليه وسلمالرسول ىف بالغة   .2
   ىف سرية النىب صلى اهلل عليه وسلم  .3
 ىف أمهية وتأثري القرآن والسنة ىف اخلطب األسالمية .4
 اللغوية خلطبة أب بكر رضى اهلل عنه ملا ويل اخلالفة النقاط .5
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 النثر العربي في العصر اإلسالمي
 
يف األدب العرب، وتتفاوت مكانته بتفاوت األزمان والظروف. ولقد   النثر قسيم الشعر 

عرف العرب يف العصر اجلاهلي النثر متمّثال  باخلطابة بالدرجة اأُلوىل، وبنمط آخر من 
إىل الكّهان، أُدخلت ضمن النثر الفيّن، ألهّنم كانوا يتقّصدون فيها الصنعة  أقوال تنسب

متمثّلة بالسجع املتكّلف والرمزية. وأّما اخلطابة فإّن دواعي احلياة العربية آنذاك اقتضت 
وجودها، بتوافر دواعي نشاطها، متمثّلة بكثرة احلروب واأليّام اليت تقتضي أن يقف  

 قومهم على القتال واستمراره، ذكر منها خطبة هاينء الشيباين رؤساء القبائل حمّرضني
 حمّرضا  قومه على قتال الفرس. 

وملّا كانت األسواق العربية مكان جتّمع للقبائل، فقد كانت القبائل توفد عنها كبار قومها  
من الشعراء والرؤساء مّمن ينوبون عنها، فكان هلؤالء مكانتهم فيما خيطبون يف تلك 
احملافل، ويسهمون فيما عرف باملنافرات واملفاخرات. وقد تتّم املنافرات يف غري األسواق 
إذا اقتضى حمفل ما أن يقوم خطيب، ليعّدد مآثره ومآثر قومه. وتضاف إىل هذه األمناط  
من اخلطب خطب اإلمالك، وهي ممّا عرفه العرب يف احملافل اليت يتقّدمون فيها خلطبة  

 هم، وينّوهون مبكانة اخلاطب وقومه.فتاة فيعرضون طلب

هذه اخلطب ال تشّكل ماّدة علمية ُيكن الوقوف عليها ملعرفة مساهتا الفّنية، ألّن معظمها 
ممّا ال ُيكن الوثوق بصّحته، وهو أمر جعل طه حسني ينكر معرفة العرب للنثر الفيّن 

ب أُّمة شعر، ول تعرف النثر  مّدعيا  أّن النثر وليد العقل، والشعر وليد العاطفة، وأّن العر 
إاّل بعد اّطالعها على الفكر اليوناين وقد رّد زكي مبارك على هذا الرأي ردودا  علمية  
منطقية. كان أمّهها أّن القرآن الكرمي خري دليل على معرفة العرب للنثر الفيّن، ألنّه نزل 
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بة يف العصر اإلسالمي بلغة العرب وأساليبهم، يضاف إىل هذا اّن النشاط اخلطابة والكتا
دليل على معرفة العرب هلما إاّل أّن ظهور اإلسالم، ودواعي انتشاره أعانا على تطّور  

 هذين الفّنني ونشاطهما. 

وسنجد أّن هذا التطّور قد مشل األغراض اليت استخدمت فيها اخلطابة والكتابة واملعاين  
د شهد العصر تطّورا  كبريا  يف اللغة الواردة فيهما، كما تشمل األساليب البيانية فيهما. لق

النثرية وأساليب إيرادها، ممّا جعلها فّنا  قائما  بذاته خيتلف كثريا  عّما نقل من نصوص  
 . (1)نثرية يف العصر اجلاهلي

المصدر: مجلة آداب  جليل رشيد فالح -خطبة الوداع دراسة بالغية تحليلّية
 424-407، ص 13الرافدين، العدد 
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 تمهيد في بالغة الرسول ))صلى هللا عليه وسلم((

ترقى البالغة النبوية إىل أعلى مدارج الكمال البشري يف حسن التأيت للمعاين 
بأدق ما ُيكن أن تؤديه املفردات واجلمل من دالالت ومعان تقع يف النفوس موقعا  بالغا   

 م العهد وكثرة الرتداد:من التأثري ما ال تنقضي عجائبه وال يذهب بروائه ورونقه تقاد
وإذا كان من شأن العرب أن يتكلفوا القول صناعة، حيسنها خطيبهم 

يرسل  –وقد صنعه اهلل على عينه  –وحكيمهم، فإن الرسول ))صلى اهلل عليه وسلم(( 
احلديث سليقة وإهلاما ، سليما  مما يعرتي كالم الناس من خلل أو اضطراب، أو بعتور  

 . حمدثهم من عّى أو حصر
واجلاحظ خري من وصف بالغة الرسول ))صلى اهلل عليه وسلم(( بقوله: "وهو  
الكالم الذي قل عدد حروفه، وكثر عدد معانيه، وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف....  
واستعمل املبسوط يف مواضع البسط واملقصور يف موضع القصر، وهجر الغريب 

الذي ألقى اهلل احملبة عليه وغشاه  الوحشي، ورغب عن اهلجني السوقي.... وهو الكالم
 .  (1) بالقبول، ومجع له بني املهابة واحلالوة وبني حسن االفهام، وقلة عدد الكالم"

وال غرو أن الرسول ))صلى اهلل عليه وسلم(( قد نشأ يف أفصح القبائل، إذ كان 
قريش، مولده يف بين هاشم، وأخواله من بين زهرة ورضاعه يف سعد بن بكر، ومنشؤه يف 

عليه الصالة والسالم: ))أنا أفصح العرب بيد أين من قريش ونشأت يف بين  –لذا قال 
 . (2)  سعد بن بكر((
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وحني هتيئه العناية الربانية لالضطالع بأعظم ما عرفته البشرية يف تارخيها الطويل 
  من رساالت، ويف قوم هلم يف ميدان البالغة والفصاحة القدح املعلى، فالبد أن يكون 

النِب املرسل إليهم أفضلهم بيانا  وأقدرهم على التصرف يف فنون القول، وأبعدهم عن 
عيوب الكالم زلال  واضطرابا  واستكراها  ))فليس إال أن يكون ما خص به النِب صلى اهلل 

 .  (1)  عليه وسلم يف ذلك قد كان توفيقا  وإهلاما  من اهلل، أو ما هذه سبيله((
آن الكرمي جيري على سنن العرب يف كالمها حبفوله واحلديث الشريف كالقر 

باألساليب والفنون العربية اليت وقفنا عليها من خالل مباحث البالغيني، إال أن هذه 
األساليب والفنون تأيت يف البيان النبوي كما يف القرآن الكرمي على الصورة اليت تتساوق  

ظة أو مجلة أو فقرة ال جتدها تنبو  فيها الفكرة مع الفن التعبريي على أدق وجه، فكل لف
عن موضعها، وال يسع أحدا  أن خييلها عن ذلك املوضع أو يستبدل هبا غريها لتكون أو  

 يف داللة وأشد إحكاما ... 
))وليس أحكام األداء وروعة الفصاحة وعذوبة املنطق وسالسة النظم، إال  

... ل يتكلف هلا عمال ،  صفات كانت فيه صلى اهلل عليه وسلم عند أسباهبا الطبيعية.
وال ارتاض من أجلها رياضة بل خلق مستكمل األداة فيها، ونشأ موفر األسباب عليها،  

 .  (2)  كأنه صورة تامة من الطبيعة العربية((
أن تكون هلم وقفة بل وقفات متأنية   (3) ويف ضوء هذا كله كان جديرا  بالدارسني

متأملة عند البالغة النبوية بعقد مباحث حتليلية تكشف عن مواطن الرباعة والدقة يف فن 
   .(1) القول يف أرفع مستوياته
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   (2)النص في سيرة ابن هشام
أيها الناس: امسعوا قويل فإين ال أدري لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا، هبذا 

 أبدا . املوقف 
أيها الناس: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إىل أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم 
هذا، كحرمة شهركم هذا وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، وقد بلغت، فمن  
كانت عنده أمانة، فليؤدها إىل من ائتمنه عليها، وان كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس  

 مون.أموالكم ال تظلمون وال تظل
قضى اهلل أنه ال ربا، وان ربا عباس بن عبداملطلب موضوع كله، وان كل دم يف  
اجلاهلية موضوع، وان أول دمائكم اضع دم ابن ربيعة بن احلارث بن عبداملطلب، كان  

 مسرتضعا  يف بين ليث، فقتلته هذيل، فهو أول ما أبدأ به من دماء اجلاهلية. 
ن قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا ، فإن الشيطا –أيها الناس  –أما بعد 

ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به، مما حتقرون من أعمالكم، فاحذروه على 
 دينكم. 

أيها الناس: ]إمنا[ النسيء زيادة يف الكفر، يضل به الذين كفروا، حيلونه عاما  
موا ما أحل اهلل، وإن  وحيرمونه عاما ، ليواطئوا عدة ما حرم اهلل، فيحلوا ما حرم اهلل، وحير 

الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهلل السماوات واألرض، وإن عدة الشهور عند اهلل اثنا 
 عشر شهرا ، منها أربعة حرم، ثالثة متوالية ورجب مضر الذي بني مجادي وشعبان.

أما بعد أيها الناس: فإن لكم علي نسائكم حقا ، وهلن عليكم حقا ، لكم عليهن 
وطئن فرشكم أحدا  تكرهونه، وعليهن أن ال يأتني بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن أن ال ي
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اهلل قد أذن لكم أن هتجروهن يف املضاجع، وتضربوهن ضربا  غري مربح. فإن انتهني فلهن 
رزقهن وكسوهتن باملعروف، واستوصوا بالنساء خريا  فإهنن عندكم عوان ال ُيلكن 

وهن بأمانة اهلل، واستحللتم فروجهن بكلمات اهلل، ألنفسهن شيئا ، وإنكم إمنا اخذمت
قويل فإين قد بلغت، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن  –أيها الناس  –فاعقلوا 

 تضلوا أبدا: أمرا  بينا  كتاب اهلل وسنة نبيه. 
أيها الناس: امسعوا قويل واعقلوه: تعّلمن أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن املسلمني 

ل المرئ من أخيه إال ما أعطاه على طيب نفس منه، فال تظلمن إخوة، فال حي
 أنفسكم.

 اللهم هل بلغت.
فذكر يل أن الناس قالوا: اللهم نعم. فقال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(.  

 اللهم اشهد. 
 الدراسة: 

 يستهل الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( خطبته بقوله: 
أدري لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا، هبذا  ))أيها الناس: امسعوا قويل، فإين ال 

 املوقف أبدا ((. 
نلحظ أول ما نلحظ هذا النداء القريب إىل النفوس، إذ استغىن عن أداة النداء 
))يا((، وغريها حتقيقا  هلذا القرب والتالحم مع أبناء األمة الذين زالت اهلوة بينهم وبني 

 معلمهم وهاديهم.
ذا القرب والتالحم، فكأن الناس قريبون إليه  إن حذف أداة النداء قد حقق ه

يناديهم بأرق النداء وأعذبه ليستميل قلوهبم إىل ما يلقي عليهم من حسن التوجيه  
 وسديد اإلرشاد. 
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ويا للنداء وضع يف أصله لنداء البعيد، بدليل أهنم عدوا األداتني ))اهلمزة وأي((  
 .  (1)للقريب

حقيقة يف القريب والبعيد ألهنا لطلب وأما ))يا(( فقال ابن احلاجب: أهنا 
 .   (2) اإلقبال مطلقا ، وقال الزخمشري: إهنا للبعيد((

وإذا كان األمر كذلك فإن من الواضح أن يكون حذف أداة النداء داال  على 
 قرب املنادي للمنادى، وااللتصاق به والتحبب إليه: 

خالف مقتضى وليس يسعنا يف هذا املوضع أن حنمل حذف األداة على 
الظاهر، ألن ذلك يدعونا إىل القول إن املنادى ممن سها أو غفل، وما كان له أن يكون  
على ذلك احلال، إال أن حذف األداة هنا جاء على احلقيقة واحلال وليس عدوال  عنها 

 تنزيها  من الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( للمسلمني عن السهر والغفلة.
فعل أمر، ولألمر وجهتان يف التعبري البالغي: حقيقي ))امسعوا قويل(( امسعول 

 وجمازي، وللمجازي أغراض متعددة.
ينبغي أن حندد بادئ ذي بدء مدلول األمر احلقيقي واجملازي لنتبني يف أي  

 املسارات تتجه هذه الصيغة.
األمر احلقيقي: ))صيغته موضوعة لطلب الفعل استعالماُ، لتبادر الذهن عند 

 .  (3)  ك وتوقف ما سواه على القرينة((مساعها إىل ذل

 

 172اهلامش  –التلخيص يف علوم البالغة   -1
 334مواهب الفتاح )من شروح التلخيص(   -2
 ما سواه أي األمر اجملازي  – 143 –اإليضاح يف علوم البالغة    -3



32 
 

قد تستعمل يف غري طلب الفعل  –فكما قال القزويين  –أما صيغة األمر اجملازي 
 .  (1) حبسب مناسبة املقام، كاإلباحة... والتهديد... والتعجيز... والتسخري((

الرقيق، فال وإين أرجح أن األمر يف هذا املوضع جمازي، وذلك بداللة االستهالل 
يسوغ أن يكون النداء حيمل يف تضاعيفه من معاين التودد والتلطف ث يعثبه مباشرة مبا  
يدل على األمر خشية أن يقع ذلك من نفوس سامعيه موقعا  ال يرتضيه، وملا حيصل من 

 التفاوت بني الرقة والتلطلف وبني الشدة اليت حيملها األمر احلقيقي مدلوال  من مدلوالته.
ل ذلك من غري أن يتبادر إىل الذهن أن الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( ال أقو 

قبل له بأن يأمر قومه مبا يشاء فيطاع، هذا أمر ال مشاحة فيه بقدر ما نود أن نرسم من 
خالل هذا املقطع صورة التناغم البياين بني أجزاء املقطع، وتلك خصوصية من  

فإن املعىن اجملازي الذي أرجحه من خالل  خصوصيات البالغة النبوية الكرُية. ولذلك 
صيغة األمر هو لفت األنظار وتوجيه النفوس أو تنبيه اجلمع املخاطب إىل ما يعرضه  

 عليهم من توجيهات.
وما يلي هذا األمر من العبارات يعزز جمازيته، وذلك يف قوله )صلى اهلل عليه 

 وسلم(:
.(( فجملة املقطع تتسم ))فإين ال أدري لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا..

باإلنسيابية وهدوء النربة، مما يتسق مع جمازية األمر السابق على هذا املقطع، وملا يف  
 من القوة والشدة. –لو كان املراد  –األمر احلقيقي 
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فإين ال أدري...: إن: من أدوات التوكيد، وهي ترد يف غضون اخلطبة بكثرة 
 لة التوكيد واألمهية.ملحوظة، ولكل موضع ترد فيه ))إن(( دال

 فهل كانت ))إن(( من مؤكدات مضمون هذا القول، وهل هي من مقتضياته؟
 أما كان منتظرا  أن يقول: فلعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا؟.

أقول: لو جاء الكالم على هذه الشاكلة ملا تأتى هلذا الكالم أن يفعل فعله 
 التوجيهي العقائدي. 

يوحي بأن الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( قد وقف إن جو الكالم منذ استهالله 
وإن كان   –وقفة الوداع، فأراد أن يقرر حقيقة رحلة اإلنسان من حياته الدنيا، بتقريره أنه 

 فهو ال يدري مىت سيكون رحيله.  –رسوال  يوحى إليه 

جيهل حقيقة هذا  –: أي حىت هو بوصفه نبيا  يوحى إليه –فإين ال أدري  –
مما خياجل نفوس املسلمني من أن الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( يعلم األمر، ولعل 

بذلك، فلكي يستقر هذا املفهوم بكل أبعاده من غري أن يعرتي السمع شك يف ذلك 
 جاء بصيغة التوكيد الذي من شأنه أن يرسخ الفكرة يف األذهان.

ى اهلل عليه ورمبا يرد يف هذا املوضع سؤال مفاده: أليس هذا يعين أن الرسول )صل 
 وسلم( قد أوحي إليه بدنو أجله؟.

نقول: رمبا أوحي إليه بذلك، ولكن ل يرد أن يقطع بشيء من ذلك، فاهلل وحده 
الذي يقرر. واالستشعار بدون األجل ليس معناه معرفة ساعة الرحيل على وجه الدقة  
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ة االضطراب والضبط، ث أنه )صلى اهلل عليه وسلم( ل يشأ أن جيعل املسلمني يف دوام
 والقلق خشية أن ينفرط مشلهم ويصيبهم من الذهول ما ال يرتضيه هلم. 

ومن املالحظ البالغية يف استخدام ))إن(( يف هذا املوضع أهنا جاءت يف عقب 
 مجلة سابقة فقد كان جميء ))إن(( ضربا  من ضروب التوثيق بني اجلملتني.

مجلتني لتوصل أحدامها  اربط بني  –أي إّن  –قال الزملكاين: ))وجتيء 
 .  (1)  باألخرى، فرتامها بعد دخوهلا كأهنما قد افرغا يف قالب واحد((

ويرى الزملكاين أنه يسع املتكلم أن يأيت بالفاء مكان ))إن(( ولكن ال تؤدي 
 مؤداها من قوة الربط والتوكيد واالمتزاج.

 .  (2)  ليه((يقول يف ذلك: ))... لرأيت االمتزاج واأللف مقاصرا  عما كان ع
ولعل يف هذا جوابا  على تساؤيل يف موضع سابق: أل يكن منتظرا  أن يقول  
الرسول )صلى اهلل عليه وسلم(: ))امسعوا قويل فلعلي ال ألقاكم((، ففي كالم الزملكاين 

 ما يغين عن التفصيل والبيان. 
عدوه أداة ))لعلي(( أداة الرتجي، هذه األداة ل حتظ بعناية البالغيني قدر ما 

 حنوية فحسب.
وكان األجدر البالغيني أن يتحدثوا عن هذه األداة يف مجلة ما حتدثوا به عن 
غريها من أساليب التعبري كاألمر واالستفهام والنهي والتمين وأن يعدوها يف اإلنشاء غري 

 الطلِب بوجه خاص، كما فعلوا بصنوها ))ليت((. 
 

 156 –الربهان الكاشف عن إعجاز القرآن   -1
 165 –املصدر نفسه   -2



35 
 

جي. ولو تتبعنا دالاللتها اجملازية لوجدت  واملعىن األساس لألداة ))لعل(( هو الرت 
 أهنا خترج إىل معان أخر، ورمبا كان التقرير أو التمويه أو التمين من مجلة دالاللتها.

وإين انفي أن تكون داللتها يف اخلطبة ترجيا ، بل هو تقرير واشعار بدنو األجل،  
باآلجال اليت قرر أنه ال   ولكن الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( أراد أن جيعل األمر مرهونا  

 يدري مواقيتها. 
وحيجزنا احلياء عن القول إن الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( أراد أن ُيّوه على  
أصحابه األمر، فيبعد أذهاهنم من قضية رحيله وفراقه، فساق املوضوع بصيغة تقريرية  

 تنسحب داللتها على كل إنسان، فكلنا معرضون للموت يف كل حلظة.
ذلك احلقائق اليت أراد الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( أن يغرسها يف  ترد بعد

نفوس املسلمني على أهنا أحكام للحياة ال حتتمل تأويال  وال تقبل حيدة أو جنوحا .  
 فجملة ما واجه به املسلمني وردت بصيغة التوكيد احلقيقي.

جب ضربا  من  وقد قرر البالغيون أن ))اإلهتمام بالشيء وانفعال النفس به يستو 
 .  (1) تأكيده، أمرا  أو هنيا  أو خربا  يستلزم طلبا  أو خربا  يقع يف اجلواب((

 وقد جاء التوكيد يف مقاطع اخلطبة بأكثر من وسيلة، وهي:
أداة التوكيد ))إَن(( والتكرار، وتقدمي ما حقه التأخري )ومنه القصر(، وأدانا  

 التحقيق والتوكيد ))قد وكل((. 
 ؤكدا  بإن: ومما جاء م
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 ))إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام...(( 
 ))وإنكم ستلقون ربكم...((

 ))وإن ربا عباس بن عبداملطلب موضوع كله...(( 
 ))وإن كل دم يف اجلاهلية موضوع(( 

 ))وإن أول دمائكم أضع...(( 
 ومما جاء مؤكدا  بالتكرار: 

 ))كحرمة يومكم هذا، وكحرمة شهركم هذا...((. 
األموال والدماء ولقاء اهلل ووضع الربا والدماء مما تعد من كربيات إن حرمة 

القضايا اليت كانت تسود حياة العرب، وكان البد هلا من احلسم القاطع، تنقية للمجتمع 
اإلسالمي من كل بقايا اجلاهلية ومواريثها، ولذلك تصدرت هذه املقاطع أداة التوكيد  

 إضافة إىل حسم الرتدد والشك يف القبول والتلقي.))إن(( اليت تضمن اإليصال والتثبيت 
ولقد ذهب البالغيون إىل أن استخدام أداة التوكيد واحدة ضمن العبارة هي 
حلسم الشك والرتدد. قال القزويين: ))وإن كان متصور الطرفني، مرتددا  يف إسناد أحدمها  

 .  (1)  إىل اآلخر طالبا  له حسن تقويته مبؤكد((
مطردا  على نسق متواصل، فقد خيرج استخدام األداة يف غري  وليس هذا األمر

هذا املوضع مراعاة لغري الظاهر، كما قرر البالغيون أنفسهم، فقد ذكر القزويين نفسه 
أي املرتدد   –ذلك يف قوله: ))وكثريا  ما خيرج على خالفه، فينزل غري السائل منزلة السائل 
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 اخلرب، فيستشرف له استشراف املرتدد الطالب(( إذا قدم إليه ما يلوح له حبكم  –الشاك 

(1)  . 
وحنن نقول: إن أداة التوكيد سواء أكانت واحدة أم أكثر فإهنا تقيد توثيق األمر 
وضمان حسن تلقيه وأثره يف نفس املتلقي واختاذ موقف معني مضامينه، سواء أكان يف  

األحكام املعروضة ضمانا  حلشد  األمر شك أم ل يكن، وإىل جانب ذلك إشعار بأمهية 
الطاقات النفسية واالجتماعية الجتثاث ما علق بالنفوس والواقع املعيش من آثار وقيم  

 نسخها الدين اإلسالمي.

والتكرار هو اآلخر إشعار بأمهية األمر وإعظام لشأنه. قال )صلى اهلل عليه 
ة املسلمني قضية هلا  وسلم(: كحرمة يومكم هذا، وكحرمة شهركم هذا. واحلرمة يف حيا

من اخلطر واجلالل ما هلا، وتكرار اللفظة إيقاظ احلواس، وال يغب عن البال ما أضافه  
تكرار )هذا( يف هناية كل مقطع من إيقاع لفظي زاد من جالل التوكيد جالال ، وكان له  
 من الواقع ما حيفز النفوس إىل تثبيت والتملي واستيعاب القضية بكل أبعادها النفسية

والفكرية، وهذا ))على جانب من التنغيم النافذ إىل الروح، ندركه دائما  يف حسن جرسه  
 .  (2)  وتعانق معانيه وتتابع موجاته، يدفع بعضها يف نشاط وتشابه((

ويشري الزخمشري إىل القيمة الفنية واملعنوية يف ظاهرة التكرار بأهنا ))استدعاء 
ارد، وطريقة االنصات لكل حكم نازل،  منهم لتجديد االستبصار عند كل خطاب و 

 .  (3)  وحتريك منهم لئال يفرتوا أو يغفلوا عن تأملهم وما أخذوا به((
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 ))وقد بلغت((: يف هذا املقطع أكثر من داللة بالغية. 
استخدام )قد( مفيدة التحقيق هو لون آخر من ألوان التوكيد اليت حتفل هبا   – 1

 بيت ولفت األنظار حنو األحكام النبوية. كظاهرة معنوية موظفة للتبليغ والتث
 حذف املفعول به:  – 2

 يقول اإلمام عبدالقاهر يف بالغة احلذف وأثره اجلميل يف تقوية الفكرة.
))هو باب دقيق املسلك، لطيف املأخذ، عجيب األمر، شبيه بالسحر، فتلك 

وجتدك انطق ترى به ترك املذكور أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة، 
 .  (1)  ما تكون إذا ل تنطق، وأُت ما تكون بيانا  إذا ل تنب((

إن البيان النبوي قد استغىن عن املفعول به لعمومه، وداللة ما سبقه عليه من 
جهة، إذ أنه ))يتناول كل ما يصح أن يدخل حتت هذا الفعل، فليس ذكر البعض بأوىل 

االهتمام بالفعل هو املراد، أي أن الرسول )صلى  ، ومن جهة أخرى فإن  (2)  من اآلخر((
اهلل عليه وسلم( أشهدهم على أنه قام بالتبليغ، إذن احلديث هو األرجح يف الذكر دون 

 غريه من متعلقاته.

 ويف بيان هذا املنحى البالغي يقول الزخمشري يف حديثه عن حذف املفعول. 

د إىل شيء، يقول يف قوله ))وقد حيذف املفعول ألن القصد إىل الفعل غري معتم
تعاىل: }يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهلل ورسوله{ ويف قوله: ال تقدموا من 
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غري ذكر مفعول وجهان: أحدمها حيذف ليتناول كل ما يقع يف النفس مما يقدم، والثاين 
 .  (1)  إال يقصد قصد مفعول وال حذفه((

عل يف هذه الصيغة من الثقة واالعتداد ورود املقطع بالصيغة اخلربية، ول – 3
بتجاوب املسلمني ما ل جيد معه حاجة إىل إلتماس األساليب اإلنشائية اليت تساق غالبا   
يف مواضع هبا حاجة إىل استثارة اهلمم وقرع النفوس اليت قد تتلبس ببعض الغفلة أو 

 الرتدد.

هذا هو البالغ ))وقد بلغت((: صيغة احلسم والقطع، بل صيغة االشعار بأن 
 النهائي الذي ال بالغ من بعده.

 ومن أساليب التوكيد اليت وردت يف غضون هذه املقاطع:

 ))إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام(( 

 ))ولكن لكم رؤوس أموالكم(( 

جند يف املقطع األول تقدم اجلار واجملرور )عليكم( على خرب إن، وهو يف عرف 
تتأخر، ولكن له يف البيان النبوي تقدم ملموس ظاهر، ترى  النحاة فضلة من حقها أن 

أكان التناغم اللفظي هو الذي استدعى هذا التقدمي، أم أن وراء تقدُيه غاية معنوية  
 أخرى.
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ليس بوسعنا أن نقطع بإجابة عن واحد من ذينك التساؤلني بقدر ما نود أن  
 نوفق بني التساؤلني.

املتناغم الذي يكسب العبارة مجالية حمببة إىل  إن البيان النبوي قد توخى اإليقاع
 . –عليكم  –أموالكم  –النفس من خالل توايل: دمائكم 

إذن حنن ال ننفي هذه الصيغة اجلمالية اليت هي من أجلى خصائص البالغة  
 ثالث صفات هي:  –على حد قول الرافعي  –النبوية اليت اجتمعت فيها  

 .  (1)اخللوص والقصد واالستيفاء

أننا يف الوقت ذاته حنّس أن التقدمي إن خال من الفائدة املعنوية فإن اجلانب  إال
 اجلمايل يظل حلية خاوية ننزه البالغة النبوية عن أن تكون هدفا  من أهدافها.

إن الذهن ينتظر خرب )إن( ليكتمل به املعىن األساس، فإذا بالذهن يقرع باجلار 
املسلمني؛ إذن األمر الذي سيسمعونه خطري، فهو  واجملرور )عليكم( خطابا  مباشرا  إىل 

يعنيهم وُيس وجودهم وكياهنم، ففي هذه اللحظة يساق اخلرب حكما  من األحكام 
 خطري الشأن، بعد أن هيأ تقدمي اجلار واجملرور األذهان لتلقي اخلرب.

وكذلك األمر يف قوله )صلى اهلل عليه وسلم(: ))ولكن لكم رؤوس أموالكم(( 
ار إىل أن ما كان غري حمذور يعود إىل أصحابه؛ فرؤوس األموال حق مشروع من  فإنه إشع

 حقوقهم دون ما يتمخض عن الربا من أموال ال يباح هلم متلكها وحيازهتا. 
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ومن أجل أن ال يظنوا أهنم سيضيعون كل شيء بعث يف نفوسهم الطمأنينة من 
كم، فلرمبا ذهبت الظنون  خالل )لكم( وهو خرب مقدم، لو قال: ولكن رؤوس أموالكم ل

أهنا هي األخرى ستضيع، فاخلرب هو األهم يف أن يذكر أوال ، فإن تقدمه باعث على 
 الطمأنينة وراحة البال ويف بالغة التقدمي يقول القزويين:

))إن تكون العناية بتقدُيه واالعتناء بشأنه بكونه يف نفسه نصب عينك، 
لعارض يورثه ذلك، كما إذا تومهت إن خماطبك والتفات خاطرك إليه يف التزايد.... أو 

ملتفت اخلاطر إليه ينتظر أن تذكره، فيربر يف معرض أمر يتجدد يف شأنه التقاضي ساعة  
 .  (1)  فساعة، فمىت جتد له جماال  للذكر صاحلا  أوردته((

ومن خالل املقاطع السابقة تلفت أنظارنا صيغ جديرة بالوقوف للتعرف على 
 اخلاصة من خالل تراكيبها اخلاصة. داللتها 

 ))وإنكم ستلقون ربكم(( 
 إن من أركان العقيدة أن يلقى العباد رهبم ليحاسبهم ويسأهلم عن أعماهلم.

والفعل يف اجلملة مصدر بسني االستقبال، وهذه السني قد حققت إحساس 
أيضا  حرف  السامع يقرب هذا اللقاء، وقد عدل البيان النبوي عن ))سوف(( وهو 

استقبال ولكنه يدل على حتقق الفعل بزمن أبعد، ورمبا كان يف استخدامه يف ظاهر احلال 
أكثر داللة على السني، إال أن ))السني(( فيها من داللة القرب ما يشعر أن األمر واقع 

 ال حمالة، ليكون ذلك اإلحساس باعثا  على التعجيل باإللتزام والتمثل والتطبيق.
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السني هذا اإلحساس دون سوف الدالة على الرتاخي الزمين فإن  وحني حتقق 
البالغة النبوية قد حققت مبدأ املطابقة ملقتضى احلال بدقة متناهية متساوقة مع القدرة 

 املتميزة ألعلى ذروة البالغة البشرية أن تبلغها أو أن حتققها. 

جوابا  لشرط ال ونقف عند الفعل ))فليؤدها(( وهو مضارع جمزوم بالم األمر جاء 
 حيتمل إال هذه املباشرة اليت وضحت احلكم بكل أبعاده، فاألمانة ينبغي أن  

تؤدى، وإذا ل يكن هناك سبيل إىل غري ذلك فال مناص للمخاطب إال أن 
 يفعل.

واألمر هنا حقيقي، وحقيقته هي من مقتضى املوقف الذي يتطلب ذلك، وقد 
 سبق أن عرضنا لداللة األمر احلقيقي.

يلفت أنظارنا أن املقاطع اليت تصدرهتا أدوات توكيد ختللتها مقاطع خلت من و 
تلك األدوات، مع أن مقتضى الظاهر أن تتصدر هبا، ألن مضامينها ليست أدىن درجة  

 من األمهية عن مضامني تلك اجلمل املؤكدة اليت تكتنفها قبل وبعد.

 ))ومن هذه املقاطع قوله )صلى اهلل عليه وسلم(: 

 مون وال تظلمون(())تظل 

 ))قضى اهلل أنه ال ربا(( 

 واجلواب عن ذلك يتطلب النظر إىل املوضوع من جهتني:
األوىل: أن الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( استشهد بآية كرُية، واالستشهاد ال 

 حيتمل اإلضافة والزيادة. 
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  الثانية: أن االستغناء عن أدوات التوكيد يف عرف البالغيني ألمرين: إما أن 
املخاطب خايل الذهن، أي أنه غري مرتدد يف قبول احلكم، أو غري منكر له حىت يتطلب 
أداة للتوكيد، وأما أن املتكلم ينزل املرتدد أو املنكر منزلة خايل الذهن، ألن املوضوع مما ال  

 حيتمل شكا  أو إنكارا . 
 قال القزويني في بيان ذلك:

أحد طريف اخلرب على اآلخر،  ))فإن كان املخاطب خايل الذهن من احلكم ب
 .  (1) والرتدد فيه استغىن عن مؤكدات احلكم((

))وكذلك ينزل املنكر منزلة غري املنكر، إذا كان معه إن تأمله ارتدع عن اإلنكار،  
كما يقال ملنكر اإلسالم ))اإلسالم حق(( وعليه قوله تعاىل يف حق القرآن ))ال ريب  

 .  (2)  فيه((
تعاىل جعل انتفاء ظلم املؤمن ألخيه املؤمن يف معيار اإلسالم أمرا  ال وكأن اهلل 

مشاحة فيه، أي أنه من مستلزمات الروابط اإلسالمية يف ظل اجملتمع اإلسالمي أن خيلو  
 من الظلم.

 وقوله )صلى اهلل عليه وسلم(: قضى اهلل أنه ال ربا. 
 أرى أن ننظر فيه من وجهتني:

املقطع من أدوات التوكيد هو أيضا  من باب إنزال املرتدد أو األوىل: إن خلو 
املنكر منزلة خايل الذهن لوضوح األمر وبداهته، فكيف يصح يف شرع قوامه العدل واحلق 

 أن يكون فيه إباحة للربا وهو ظلم فاحش. 
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الثانية: إنين أملح أن الصيغة اليت سبقت هبا العبارة مؤكدة لذاهتا، وهذا يدعونا إىل 
لقول أن يف املقطع توكيدا  ضمنيا  يوحي به عموم العبارة، فهل يفهم من الفعل ا

))قضى(( غري األمر اجلازم الذي ال حميد عنه، وهل يفهم من قوله ))ال ربا(( هبذا النفي 
 غري أن يكون احلكم حامسا  ال خالف عليه. 

بد أن وال –ويشبه ذلك ما يستخدم من العبارات الشائعة من قوهلم: جيب أن 
 وال مناص من، أليست هذه الصيغ مما حيمل التوكيد ضمنا  من تضاعيفها.  –

وهبذا ُيكننا أن نضيف نوعا  جديدا  ألساليب التوكيد املعنوي واللفظي نسميه 
بالتوكيد الضمين. وهو ما يستفاد من عموم العبارة اليت تساق حبيث ال حتتمل من املعاين 

 احلسم والتوكيد.إال وجها  واحدا  يفيد اجلزم و 
ويف اخلتام جتسد احلرص النبوي على أن تبلغ مجلة هذه التوجيهات من مكامن 
نفوس املسلمني إىل صورة التوكيد. ))فال تظلمن أنفسكم(( وكان يسعه )صلى اهلل عليه 
وسلم( أن يقول: فال تظلموا أنفسكم، ولكن نون التوكيد هي مبثابة أداة القرع للنفس 

 ضل.خشية أن تغفل فت
ث أعقب ذلك بصيغة إنشائية: اللهم هل بلغت... والصيغة املعتمدة هي  
االستفهام، ليستوثق من يقظة املسلمني وجتاوهبم فيسمع منهم اجلواب الذي يبعث يف 
نفسه الطمأنينة على أن ما زرعه من كلمات إمنا هي هي الشجرة اليت ضربت جبذورها 

 ليلة آنية مثرا  طيبا . يف األعماق، ومسقت إىل األعايل باسقة ظ
وهنا تستوقفنا الصيغة االستفهامية لنسأل أنفسنا: هل جاء االستفهام يف هذا 

 املوضع حقيقة أم جمازا ؟ 
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 أود أن أعرض لألمر من جانبني: كل جانب جيدد مسار هذا االستفهام. 
اجلانب األول: يتصل بالرسول )صلى اهلل عليه وسلم( مبلغا  لألمانة، فقد عدل 

لصيغة اإلخبارية على النحو الذي ورد يف أول اخلطبة ))وقد بلغت(( لكي يأيت عن ا
 التقرير أشد يف النفس وأوقع، وادعى إىل الطمأنينة. 

 أي أن االستفهام جمازي خرج إىل التقرير والتثبيت. 
أما اجلانب الثاين: فهو مما يتصل جبمهور سامعيه حني محلوا االستفهام على 

 ابوا: اللهم نعم. معناه احلقيقي، فأج
وحنن نعلم أن االستفهام اجملازي هو ما ال حيتاج إىل جواب، ألنه ليس من قبيل 

 .   (1) كما يقول البالغيون((  –طلب حصول الفهم 
وبذلك حققت البالغة النبوية منطا  فريدا  من التعبري راعى فيه حالة املتكلم 

اطبني وما هم عليه من موقف إزاء ما  وموقفه مبدئيا  ونفسيا ، وراعى يف الوقت ذاته املخ
يلقى عليهم، فوجدوا أنفسهم أن الرسول )صلى اهلل عليه وسلم(: يستفهم بقوله ))هل 
بلغت(( ليجيء اجلواب يف إثره: اللهم نعم... وهو جانب يعزز احلالة النفسية للرسول 

 املبلغ حيث استوثق أنه أدى األمانة كاملة غري منقوصة. 
 

  

 

 153اهلامش: ص –التلخيص يف علوم البالغة   -1
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 بكر رضى هللا عنه لما ولي الخالفةخطبة أبي 
 :خطبته بعد بيعة السقيفة

 :بعد محد اهلل والثناء عليه -رضي اهلل عنه-قال الصِّدِّيق 
أيها الناس، فإين قد وليت عليكم ولست خبريكم، فإن أحسنت فأعيوين، وإن   -أما بعد

حىت أريح  أسأت فقوموين، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي 
ال  -إن شاء اهلل-والقوي فيكم ضعيف حىت آخذ احلق منه  -إن شاء اهلل- 1عليه حقه

يدع أحد منكم اجلهاد يف سبيل اهلل؛ فإنه ال يدعه قوم إال ضرهبم اهلل بالذل، وال تشيع  
الفاحشة يف قوم إال عمهم اهلل بالبالء، أطعيوين ما أطعت اهلل ورسوله فإن عصيت اهلل 

 ."طاعة يل عليكم  ورسوله فال
 اللغويات : 

 -فقوِّموين : أصلحوين -فَأِعْينوين : ساعدوين  -* ُولِّيت َعَلْيُكْم : صرت واليا  عليكم 
اجلهاد :   -ال يدع أحٌد : ال يرتك )وفعله املاضي ودع(  -أريَح عليه حَقه : أرد ه له 

بالذُّل :   - : أصاهبم ضرهبم اهلل -يف سبيل اهلل : أي من أجل نصرة الدين - النَِّضال
الفاحشة : األمور القبيحة من الفعل و القول   -تشيع : تنتشر × تنحسر -اهلََوان، اخلِْزي

ما أطعت اهلل ورسوله : أي زمن طاعيت  -بالبالء : بالشدة و احملن  -عَمهم : مشلهم  -
 عصيت : خالفت .  -هلم 

 الشرح : 
 خطبته قائال  :  -رضي اهلل عنه  -* بدأ الصديق 

فإن رأيتموين ، ولست خبريكم )تواضع(، أيها الناس : لقد اخرتمتوين خليفة وقائدا  لكم
وإن رأيتموين أتّبع اهلوى واحنرفت عن طريق ، أسري على طريق احلق فساعدوين وساندوين

فاحلق أحق بأن يـُّتبع )ما سبق يسمى  ، احلق فعليكم بإصالحي وإرجاعي إىل احلق
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ث يواصل قائال  : عليكم ، احلكم عن طريق إشراك الرعّية يف تقومي احلاكم(دُيقراطية 
والكذب أمام ، بالصدق يف كل نصيحة أو رأي ؛ فالصدق أمانة سيحاسبكم اهلل عليه

احلاكم ألغراض يف النفس خيانة وشر سيعاقب اهلل عليه بشدة ... ث يعلن أن مبدأ 
جد معه إنسان قوي مباله و آخر ضعيف بفقره املساواة والعدالة هو شعار دولته فال يو 

فالكل سيأخذ حقه بإذن اهلل .. ث يبني أن اجلهاد يف سبيل إعالء راية الدين واجب  
فاألمة اليت ترتك اجلهاد يبتليها  ، على كل قادر ؛ ألن فيه محاية للدولة اإلسالمية الناشئة
ث خيتتم خطبته بالتأكيد على أن اهلل باملذلة واهلوان والفنت وتصبح أمة ضعيفة مهانة .. 
 طاعة املؤمنني له مشروطة بطاعته لشريعة اهلل ورسوله . 

 : ما أهمية هذه الخطبة ؟ 1س
صلى الّله   -: ترجع أمهية هذه اخلطبة ؛ ألهنا كانت أول خطبة بعد وفاة الرسول 1جـ 

 ودستوره ومنهجه يف، كما انه بني يف هذه اخلطبة أسس خالفته،  -عليه وسلم 
 .  احلكم الذي يقوم على العدل واحلزم 

 : للقرآن الكريم والحديث أثر واضح في تلك الخطبة . اشرح ذلك .2س
إن   –احلق  –األمانة  –: بالفعل فلقد تأثر باملعجم القرآين يف مثل : )الصدق  2جـ

)َواْجَعْل يل ِلَساَن ِصْدٍق يف اآْلِخرِيَن(   طاعة اهلل ورسوله( –شاء اهلل 
)َوال تـَُقوَلَن ِلَشْيٍء ِإينِّ فَاِعٌل َذِلَك َغدا  * ِإاَل َأْن َيَشاَء   (84شعراء:)ال

 (24 - 23الَلُه..()الكهف

كما تأثر باحلديث الشريف وألفاظه يف قوله :] َأطيعوين ما َأطْعت اهلل ورسوله،  
 -فإْن عصيُت اهلل ورسوله فال طاعة يل عليكم..[ فهو مقتبس من قول الرسول 
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: " اَل طَاَعَة ِلَمْخُلوٍق يف َمْعِصَيِة اخْلَاِلِق" فالروح  -صلى الّله عليه وسلم 
 اإلسالمية تشيع يف هذه اخلطبة . 

يف  -رضي اهلل عنه   -: ما مقومات احلاكم السليم كما رمسها أبو بكر الصديق  3س
 خطبته ؟ أو تدل اخلطبة على شخصية الصديق . وضح . 

يف  -رضي اهلل عنه  -احلاكم السليم كما رمسها أبو بكر الصديق : مقومات 3جـ 
أن   -الدُيقراطية ]أمرهم شورى بينهم[ –احلزم  –العدل  –خطبته : التواضع 

 عدم ترك اجلهاد .  –يكون حريصا  على تطبيق الشريعة اإلسالمية 
 : ما واجب الرعية جتاه احلاكم ؟ 4س 
فإن  ، اونوه ويساندوه ويطيعونه إن كان على حقًّ : واجب الرعية جتاه احلاكم أن يع4جـ 

احنرف عن احلق وحاد )ابتعد( عنه فعلى الرعية أن تنصحه وتبني له وجه  
 الصواب .

 : ما عقاب من يرتكون فريضة اجلهاد يف سبيل اهلل ؟5س 
: عقاب من يرتكون فريضة اجلهاد يف سبيل اهلل أن يصبحوا أذالء ضعفاء يطمع 5جـ 

 . فيهم األعداء
 التذوق : 

 )أيُّها النَاس( : نداء للتنبيه ُحِذفت أداته للتنبيه .  *  
 )فإينِّ َقْد ُولِّيُت َعَلْيُكْم( : أسلوب مؤكد مبؤكدين )أن + قد والفعل املاضي( *  
وهو املسلمون الذين  ، )ُولِّيُت َعَلْيُكْم( : بين الفعل للمجهول للعلم بالفاعل *  

 بايعوا الصديق . 
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ُت خِبَرْيُِكْم( : تعبري يدل على شدة تواضع ومسو أخالق الصديق و التعبري  )َوَلسْ  *  
فإهنم جممعون على أنه أفضلهم، وخريهم رضي اهلل  ،  من باب اهلْضم والتواضع

 وهو تعبري مؤكد حبرف اجلر الزائد الباء يف )خِبَرْيُِكْم( . ، عنهم
موين( : أسلوبا شرط يوضحان حق  )فِإْن أْحَسْنُت فَأِعْينوين، وإْن أسْأُت فقوِّ  *  

وإن أساء وأخطأ  ، فإن أحسن فاملساعدة له واجبة عليهم، احلاكم على الرعية
 فعليهم بإرشاده إىل احلق والصواب .

وسجع  ، )فِإْن أْحَسْنُت فَأِعْينوين، وإْن أسْأُت فقوِّموين( : بني العبارتني مقابلة *  
 يعطي جرسا  موسيقيا  . 

ومقابلة توضح روعة الصدق و  ، نٌة، والكذُب خيانٌة( : سجع)الصِّدُق أما *  
 بشاعة الكذب.

ريَح عليه حَقه إْن شاء الُله، والقوّي فيكم   *   ُُ )والَضعيف فيُكم قِوّي عندي حىت ُأ
ضعيٌف عندي حىَت آخذ احلَق منه إن شاء اهلل( : كناية عن املساواة التامة بني  

 املعىن بالتضاد . وبينهما مقابلة توضح ، الناس
ريَح عليه حَقه( : س / م تصور احلق الضائع كأنه إنسان قلق حائر *   ُُ فإذا ما  ، )ُأ

 وهي صورة توحي بأثر العدل يف استقرار األمور .، عاد إىل صاحبه هدأ واستقر
)ال يدع أحٌد منكم اجلهاد يف سبيل اهلل( : أسلوب إنشائي / هني غرضه :   *  

 د . التحذير من ترك اجلها
 )أحٌد( : نكرة للعموم .  *  
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( : يف العبارة مواطن مجال عديدة منها :  *    )فإنه ال يدعه قوم إال ضرهبم اهلل بالذُّلِّ
 أهنا تعليل ملا قبلها .  – 1
 أسلوب مؤكد مبؤكدين )إن + أسلوب القصر بـ )ال و إال( .  - 2
اجلهاد يف سبيل  وفيها س / م تصور الذل سالحا  ُيْضرب به كل من ترك  – 3

 وسر مجال الصورة التجسيم .، اهلل
 )قوم( : نكرة للعموم والشمول . *  
)وال تشيع الفاحشة يف قوم إال عَمهم اهلل بالبالء( : أسلوب القصر بـ )ال و إال(  *  

 يؤكد على أن احملن واملصائب ال تنتشر إال تشيع الرذيلة بني الناس . 
 الفساد وتفشِّيه . )تشيع( : تعبري يوحي بانتشار *  
)َأطيعوين ما َأطْعت اهلل ورسوله( : أسلوب إنشائي / أمر : غرضه النصح و   *  

 احلث
)فإْن عصيُت اهلل ورسوله فال طاعة يل عليكم( : أسلوب إنشائي / أمر : غرضه  *  

 النصح و احلث . 
عليكم( : )َأطيعوين ما َأطْعت اهلل ورسوله، فإْن عصيُت اهلل ورسوله فال طاعة يل  *  

 مقابلة مجيلة توضح أن طاعة احلاكم مرهونة بطاعة اهلل ورسوله . 
 وليت عليكم ولست خبريكم ؟ -رضي اهلل عنه  -عالم يدل قول أب بكر  س :  
 يدل على التواضع اجلم والعدالة .  جـ :  
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 التعليق
 : ِِبَ متيز أسلوب تلك اخلطبة ؟ 1س
 : متيز أسلوب تلك اخلطبة بـ : 1ج 

 اإلجياز والرتكيز مع الوضوح وسهولة اللفظ. – 1
 التأثر مبعاين وأساليب القرآن الكرمي و احلديث الشريف .  – 2
 والتنويع بني اخلرب و اإلنشاء . ، مالئمة األسلوب ملستوى السامعني – 3
 قلة اخليال ؛ العتماد اخلطبة على اإلقناع العقلي .  – 4
و السجع ،  اختيار الفظة الدقيقة يف موضعهااجلمال املوسيقي املتمثل يف  – 5

 واجلناس . ، غري املتكلف
 تأكيد املعىن بأساليب التوكيد املختلفة .  – 6

 : ما نوع خطبة الصديق ؟ وملاذا ؟ 2س
 : خطبة الصديق سياسية دينية ؛ ألهنا أوضحت منهج ودستور اخلليفة يف احلكم .2ج 
 وازنة .. وضح ذلك . : قامت كثري من عبارات أب بكر على امل 3س
 : بالفعل قامت كثري من عبارات أب بكر على املوازنة مثل : 3ج

 )فِإْن أْحَسْنُت فَأِعْينوين( و )وإْن أسْأُت فقوِّموين(.
 )والقوّي فيكم ضعيٌف عندي( و )والَضعيف فيُكم قِوّي عندي( . 
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ذه املوازنات )َأطيعوين ما َأطْعت اهلل ورسوله( و )فإْن عصيُت اهلل ..( وكل ه
السابقة ؛ ليربهن على أن دستوره ومنهجه يف احلكم قائم على العدل 

 والدُيقراطية
ما املبادئ السامية اليت اشتملت عليها خطبة الصديق ؟ وما أثر العمل هبا يف  س :  

 حياة الشعوب واحلكام ؟
 أسئلة للمناقشة :

اخلطبة مبدأ هاّما  من أسس احلكم. يف هذه  -رضي اهلل عنه  -س : يؤسِّس أبو بكر 
 فما هو؟ وكيف دعا إليه؟

 س: َمِن القوي؟ وَمِن الضعيف عند أب بكر؟ وملاذا؟ 
س : )إمَنا الطاعُة يف املعروف( التقط من اخلطبة ما يتوافق مع هذه القاعدة اإلسالمية  

 اجلليلة .
 األسئلة:

 بالتفصيل. ما استفدُت من خطبة حجة الوداع، إشرح  . 1
 أكتب حول خطبة الصديق رضي اهلل عنه بفهمكم.  . 2
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 م. 1945 –مطبعة االستقامة مصر  –سعيد العريان 
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54 
 

  –إبراهيم األبياري  –مصطفى السقا  –حتقيق  –ابن هشام  –السرية النبوية  - 9
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 هـ.1366 –مطبعة عيسى الباب احللِب  – 2ط –  1جـ –أبو الفضل إبراهيم 

  4جـ –الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل. الزخمشري  - 11
 مطبعة االستقامة. –
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 خصائص الخطابة في العصر اإلسالميّ  -1
بروز الطّابع الّدييّن، حيث استخدم اخلطباء املسلمون ألفاظ القرآن الكرمي  
واستدّلوا بآياته، وقّللوا من جودة اخلطبة اخلالية من القرآن الكرمي وقيمتها، كما أطلقوا 

اخلطبة اخلالية من القرآن اسم الّشوهاء، والّدليل على ذلك قول عمر بن اخلطاب على 
عن خطبة زياد: )ظننُت أنّه ل أقصر فيها عن غاية ول أدع لطاعن عّلة، فمررُت بعض 
اجملالس فسمعت شيخا  يقول: هذا الفىت أخطب العرب لو كان يف خطبته شيء من 

 .القرآن(

الذي كان يربز بشكل كبري يف خطب اجلاهلّية،   التقليل من استخدام الّسجع
وخاّصة  سجع الكّهان الذي كان يّدعي صاحبه التنّبؤ باملستقبل ومعرفة الغيب،  
باستخدام ألفاظ غامضة وغريبة وذات جرس إحيائّي، واجلدير ذكره أّن الرسول عليه 

خطب العصر  الّسالم هنى عن استخدام هذا النوع من الّسجع، ولكّن هذا ال يعين أنّ 
لقاة أمام 

ُ
اإلسالمّي خلت من السجع، فقد اسُتخدم السجع بشكٍل واضح يف اخلطب امل

 .األمراء والّرؤساء، وأُطلق على هذا النوع من السجِع الّسجُع املمقوت 

وحدة املوضوع والفكر، وكانت اخلطب تفتقر إىل هذه اخلاّصّية قبل الدعوة  
 .اإلسالمية

سالستها، كما أّن األلفاظ كانت فصيحة، واّتسمت وضوح األفكار وجزالتها و 
 .الفقرات بقصرها وتناسق فواصلها

اندثار املنافرات واملفاخرات القدُية؛ وذلك ألّن اإلسالم حاول إمالة هذه  
 .األفكار بالّدعوة إىل الوحدة 
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اإلجياز مع البالغة؛ فقد حّث الرسول عليه الّصالة والّسالم على تقصري خطبة  
اجلمعة، وحّث أبو بكر الّصديق أحد قادته على تقصري خطبه جلنوده حىت ال ينسوا  
كالمه ومواعظه هلم، ولكّن هذا ال يعين خلّو العصر اإلسالمّي من اخلطب الطويلة 
وخاّصة  يف األمور السياسية، واعتمد طول اخلطبة أو قصرها على زمان اخلطبة 

 .وموضوعها
أبيات الّشعر، وذلك جريا  على فطرهتم وطَبعهم يف إيراد بعض األمثال واحلكم و 

 .تَنسيق الكالم وترويقه
البدء بالبسملة ومحد اهلل والّصالة على رسول اهلل، ثّ كلمة أّما بعد، ّث انتقال  
اخلطيب إىل املوضوع الرئيسي من اخلطبة، وإهناء خطبته بالسالم، ونادرا  ما جند خطبة   

 ّن اخلطبة اليت ختلو من هذه البداية ُتسّمى البرتاء. ختلو من هذه البداية، حيث إ
اخلصائص العامة لفن اخلطابة تتميز اخلطابة بصورة عامة ببعض اخلصائص، 
ونذكر أبرزها وهي: تتميز اخلطابة بالبعد عن التكلف والتصنع يف مضموهنا. اهلدف من 

يبتعد اخلطاب عن اخلطاب هو اإلقناع بالدليل واستخدام املوعظة يف الكالم. جيب أن 
التضليل والكلمات الغري مفهومة. جيب أن يكون اخلطاب خمتصر وموجز ويف نفس 
الوقت حيتوي على كلمات معربة عن أهدافه ومضمونه. التنوع يف صيغة اخلطاب عن 
طريق التنويع يف البالغة يف اللغة. جيب أن يكون اخلطاب ذو أسلوب سلس وواضح  

 .وخايل من اإلطالة يف اجلمل
 أنواع الخطابة في العصر اإلسالمي 

تعددت األنواع والتقسيمات اخلاصة باخلطابة يف العصر اإلسالمي، حيث أثر   
القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف يف فن اخلطابة وصورته النهائية اليت خترج لنا،  
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ونبني أقسام اخلطابة فيما يلي: اخلطاب السياسي: هو خطاب يكون الغرض منه أن  
حيث اجلموع أو املستمعني على مناصرة أحد السياسيني، أو إتباع سياسة حمددة يسعى  
احلاكم إليها، ويكون غرضه يف بعض األحيان حدوث فتنة يف الشعب بغرض حمدد، أو  
. خطاب التوعية: هي خطب تأيت لتوعية العامة حنو أمر  قيام فوضى على احلكم مثال 

ى اهلل عليه وسلم حبث املسلمني وتوعيتهم، وتعريفهم معني، مثل ما قام به رسول اهلل صل 
بأمور دينهم عن طريق إلقاء اخلطب فيهم، وجاءت بعض اخلطب فيها وصايا يلتزم هبا 
املسلمون مبا يقومون بعد وفاته لعدم هدم الدين اإلسالمي، وخطب الصحابة أيض ا  

اهلل عليه وسلم بنفس النمط. خطاب الوفود: جاءت هذه اخلطب يف عهد الرسول صلى 
ومن بعده، عندما كان يأيت بعض الوفود إليه لطلب العون، فيقوم قائد الوفد بإلقاء  
خطبة يوضح فيها مطالبه. خطابات البيعة: وهي نوع من اخلطابات ُت ظهورها بعد وفاة 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، حيث قام كل قائد مجاعة، باخلطبة يف مجاعته ملبايعة  

 .اخلالفة بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلممن توىل 
       رضي اهلل عنه -من خطب عمر بن الخطاب   

 د. حممد بن سعد الدبل
 رضى اهلل عنه -نموذج من خطب عمر بن الخطاب   
عدد ا ِمن خطب اخللفاء والقادة اإلسالميني الذين  ِمن بديع األدب اإلسالمي  إن 

َحفظت هلم كتب الرتاجم والسري ومصادر األدب عدد ا من اخلطب اليت ال جُتاَرى، فلنقف  
يف   -رضي اهلل عنه  -على هذا النص البديع من كالم اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب 

ونظم يُعتمد عليها يف إقامة شعائر    إحدى وصاياه اليت هي أشبه باخلطبة؛ ملا تضمنته من مواد 
 .الدين وأحكامه، َوفق ما حدده القرآن الكرمي وبسطته السنة النبوية الشريفة 

 

https://www.alukah.net/authors/view/home/5420/%D8%AF.-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84/
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 :للخليفة من بعده  -رضي اهلل عنه   -يقول 
أوصيك بتقوى اهلل ال شريك له، وأوصيك باملهاجرين األولني خري ا؛ أن تعرف "

بل من حمسنهم، وجتاوز عن مسيئهم،  هلم سابقتهم، وأوصيك باألنصار خري ا؛ فاق
وأوصيك بأهل األمصار خري ا؛ فإهنم درء العدو، وجباة األموال والفيء، ال حتمل فيئهم 
إال عن فضل منهم، وأوصيك بأهل البادية خري ا؛ فإهنم أصل العرب ومادة اإلسالم، وأن  

خري ا؛ أن   تأخذ ِمن حواشي أموال أغنيائهم فرتد على فقرائهم، وأوصيك بأهل الذمة
تقاتل من ورائهم، وال ُتكلِّفهم فوق طاقتهم، إذا أَدوا ما عليهم للمؤمنني طوع ا أو عن 
يٍد وهم صاغرون، وأوصيك بتقوى اهلل وشدة احلذر منه، وخمافة مقته، أن يطَلع منك 
على ريبة، وأوصيك أن ختشى اهلل يف الناس، وال ختشى الناس يف اهلل، وأوصيك بالعدل 

بإذن   -عية، والتفرغ حلوائجهم وثغورهم، وال تؤثر غنيهم على فقريهم؛ فإن ذلك يف الر 
سالمة لقلبك، وحطٌّ لوزرك، وخري يف عاقبة أمرك، حىت تفضي من ذلك إىل َمن  -اهلل 

 .يعرف سريرتك وحيول بينك وبني قلبك 
وآمرك أن تشتَد يف أمر اهلل، وىف حدوده وقمع معاصيه على قريب الناس  

م، ث ال تأخذك يف أحد الرأفة حىت تُنتهك منه مثل ما انتهك من ُحَرمه، واجعل  وبعيده
الناس سواء عندك، ال تُباِل على َمن وجب احلق، وال تأخذك يف اهلل لومة الئم، وإياك  
واألثرة واحملاباة فيما والك اهلل مما أفاء اهلل على املؤمنني فتجور وتظلم، وحترم نفسك ِمن 

 .عه اهلل عليك ذلك ما قد وسَ 
وقد أصبحت مبنزلة ِمن منازل الدنيا واآلخرة، فإن اقرتفت لدنياك عدال  وِعفة  
عما بسط اهلل لك، اقرتفَت به إُيان ا ورضوان ا، وإن غلبك عليه اهلوى ومالت بك شهوة  

 .اقرتفت به سخط اهلل ومعاصيه
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يتك وأوصيك أال تُرخِّص لنفسك وال لغريك يف ظلم أهل الذمة، وقد أوص
وحضضُتك، ونصحت لك؛ أبتغي بذلك وجه اهلل والدار اآلخرة، واخرتُت من داللتك 
ما كنُت داالًّ عليه نفسي وولدي، فإن عملَت بالذي وعظتك، وانتهيَت إىل الذي  
أمرتك أخذَت به نصيب ا وافي ا، وحظًّا وافر ا، وإن ل تقبل ذلك ول يهمك ول تنزل معاظم 

اهلل به عنك، يكن ذلك بك انتقاص ا، ورأيك فيه مدخوال ؛ ألن  األمور عند الذي يَرضى 
األهواء مشرتكة، ورأس كل خطيئة، والداعي إىل كل هلكة إبليس، وقد أضَل القرون 
السالفة قبَلك فأورَدهم النار، ولبئس الثمن أن يكون حظُّ امرئ مواالة لعدو اهلل،  

غمرات، وكن واعظ ا لنفسك، وأَنُشُدك والداعي إىل معاصيه، ث اركب احلق، وخْض إليه ال
اهلل ملا ترمحت على مجاعة املسلمني فأجللَت كبريهم، ورمحت صغريهم، ووقَرت عاملهم،  
وال تضرهبم فيذلوا، وال تستأثر عليهم بالفيء فُتغضبهم، وحترمهم عطاياهم عند حملها  

ُدولة بني األغنياء منهم،   فُتفقرهم، وال جتمِّرهم يف البعوث فتقطع َنسَلهم، وال جتعل املال
وال تُغلق بابك دوهنم فيأكل قويُّهم ضعيَفهم، هذه وصييت إليك، وأشهد اهلل عليك، 

 . (1)موأقرأ عليك السال
هذه الوصية اليت هي من قبيل اخلطابة اإلسالمية تعدُّ من عيون النثر الفين، وِمن 
ُغَرر األدب اإلسالمي وبدائعه اليت ال ينضب معينها، وهذا شأن اخلطب والوصايا  
واملواعظ والرسائل والعهود اإلسالمية من لدن عهد النبوة احملمدية إىل العهد األموي كله،  

ىت عهد النهضة احلديثة؛ فقد أجنب العال اإلسالمي املعاصر  إىل العهد العباسي، ح
ة مبعيار احلكمة ال الصنعة، وحسبنا يف هذا السبيل  خطباء وكتاب ا كلهم يزن الكلمة املعربِّ
خطباء مصر والشام وغريمها من رقعة األمة اإلسالمية يف خمتلف بلداهنا، وسندرس عدد ا  

دبية من خمتلف العهود؛ برهان ا على ما لألدب من نصوص األدباء يف هذه األلوان األ
 

 4حتقيق وشرح: عبدالسالم هارون، ط 48، 46، 47ص   2البيان والتبيني للجاحظ جـ  -1
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اإلسالمي من مسات وخصائص متيزه عن غريه يف دنيا األدب، وما أحوجنا إىل الدراسة  
الفنية التطبيقية، ال سيما وقد جتاوزنا املرحلة املنهجية إلحالل األدب اإلسالمي مكانته  

 عطائهم األدب الغائي النبيل  الالئقة به؛ ليكون سراج ا وهاج ا يضيء لألدباء طريقهم يف
 .اهلادف

وقبل أن نتوغل يف دراسة عدد من النصوص نعود إىل وصيه اخلليفة الراشد عمر 
لنتبنَي شيئ ا ِمن خصائصها الفنية على قدر ما يَفتح اهلل  -رضي اهلل عنه  -بن اخلطاب 

 .به ويُعني عليه
ِحَكم صائبة، وآراء  -رضي اهلل عنه  -إن هذه القطعة األدبية من كالم عمر 

سديدة، وبند إسالمي مجع وأوعى جتارب الشخصية اإلسالمية املثالية اليت تأَدبت بآداب 
اإلسالم قلب ا وقالب ا؛ فألفاظ هذه الوصية ألفاظ ذات نربات إسالمية مؤثِّرة كلها يقني 

لرغم من وإُيان؛ لصدورها ِمن قلب عاطفة مشبوبة صادقة َوُقودها اإلُيان، فإنه على ا
طول نَفسها، وتعدُّد عباراهتا ل حتمل أيُّ مجلة فيها لفظ ا نشاز ا عابه تلقُّف ملفردة غريبة  
أو وحشية، أو تعقيد لفظي أو بـُْعد عن حدود الفصاحة والبالغة، وأبعد من ذلك يف 

مثائة  مدارج التعبري األدب والفن البياين الرائع، إن هذا النص َيشتِمل على ما يَقرب ِمن ثال
لفظة ال ترى يف واحدة منها ما ُيكن أن يعيبه ناقد، وما ذلك إال فيض اخلاطر وعفو 

واحد ممن خترَج يف مدرسة القرآن الكرمي،   -رضي اهلل عنه وأرضاه  -البديهة؛ فعمر 
ومدرسة احلديث الشريف، فوق ما حباه اهلل ِمن قوة العارضة وشدة الشكيمة، ورباطة  

وصدق العاطفة مع صدق اليقني، ويكفي يف قوة ذلك العطاء  اجلأش، وِكرب العقل،
األدب وصدقه ووضوحه، وضوح صاحبه؛ فهو أول َمن رفع التكبري ُمعلن ا إسالمه جهر ا ال 

 .سرًّا
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وإذا كان من خصائص النثر الفين الصادر ِمن هدي اإلسالم وخباصة ما كان منه 
يـِّز ا يتبنَي يف )إثارة العقول، وتنبيه  من قبيل اخلطب أو الوصايا أن حيمل طابع ا ُمتم

األذهان، ومحلها على االمتثال واإلذعان، ويف التأثري يف األرواح، وجذب القلوب، ويف 
؛ فإن هذه اخلصائص جمتمعة قد حتَققت يف كالم عمر (1) استمالة النفوس بإثارة العواطف

خصائص تعبريية ذات قيم إنسانية  يف هذه الوصية البديعة، ولكنها  -رضي اهلل عنه  -
 .رفيعة، جاءت يف إطارها ومضموهنا ِمن وحي البديهة دون تنسيق وإعداد ُمسبق

وقد زان عرضها وأقسام فقراهتا وأفكارها طائفٌة ِمن اجلمل املقتبسة من القرآن  
وهم  الكرمي والسنة النبوية الشريفة؛ كقوله: "وإذا أدوا ما عليهم للمؤمنني طوع ا أو عن يد

َحىَت يـُْعُطوا اجْلِْزيََة َعْن يٍَد َوُهْم   ﴿ :- تبارك وتعاىل -صاغرون"؛ فهي من قول اهلل 
[، "وال جتعل املال ُدولة  بني األغنياء منهم"؛ فهي من قول اهلل 29﴾ ]التوبة:  َصاِغُرونَ 

رضي اهلل   -[، وكقوله 7 ﴾ ]احلشر: ﴿َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلة  بـَنْيَ اأْلَْغِنَياِء ِمْنُكمْ  :-تعاىل-
: -صلى اهلل عليه وسلم-: "واجعل الناس سواء عندك"؛ فهو من قول رسول اهلل -عنه 

: ))املسلمون -صلى اهلل عليه وسلم-))املسلمون سواسية كأسنان املشط((، وقوله 
 .تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يٌد على َمن سواهم((

أن تأخذ من حواشي أموال ":كالم عمر من قولهوانظر إلى تلك الدرة ِمن  
ملعاذ بن  -صلى اهلل عليه وسلم-أغنيائهم فرتد على فقرائهم"؛ فهي من وصية رسول اهلل 

جبل حني بعثه قاضي ا وُمعلم ا؛ إذ قال له: ))وأن تأخذ ِمن أموال أغنيائهم صدقة  فرتَدها 
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ُخْذ ِمْن أَْمَواهلِِْم  ﴿ :- ك وتعاىلتبار  -على فقرائهم((، وكلتا الوصيَتني من قول اهلل 
 .[103التوبة: ]﴾  َصَدَقة  ُتَطهِّرُُهْم َوتـُزَكِّيِهْم هِبَا 

عِجز قد استحوذ على قلوب املسلمني يوم أن أسلموا وقبل 
ُ
إنه القرآن بتعبريه امل

أن يسلموا، ومنهم عمر بن اخلطاب الذي شرح اهلل صدره لإلسالم بآيات مسعها يف 
وأسلم أهله، إنه القرآن، فلقد هبرت كلماته وآياته عقول العرب وقلوهبم،  بيت أخته،

وقَدمت هلم مثال  أعلى يف مجالية التعبري ما كان خيطر هلم على بال، وكيف خَيطر هلم 
على بال وهو ِمن عطاء اهلل الذي لو كان البحر مداد ا ِلكلماته والبحر ُيدُّه ِمن بعده 

 .(1)تهسبعة أحبر ما نِفدت كلما
فيما  -رضي اهلل عنه  -وهذا كله عن اخلصائص الفنية ألسلوب وصية عمر 

 يتعلق باأللفاظ، فكيف املعاين؟
إن ميداهنا ألرحب يف استكناه اخلصائص الفنية الرفيعة؛ لصدورها من شخصية 
فذة تتلمذت على شخصية فذة شخصية حمَمٍد املعلِّم األول للرعيل األول من املسلمني 

لمني مجيع ا، حممد الذي كانت اخلطابة شعار دعوته إىل دين اهلل ُمبتِدئ ا هبا خطيب ا  وللمس
فَاْصدَْع مبَا تـُْؤَمُر  ﴿ :- تبارك وتعاىل -غري شاعر، خطيب ا منذ نزل عليه قول اهلل 

هذا  -صلى اهلل عليه وسلم-[؛ ولذلك جعل 94﴾ ]احلجر:  َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكنيَ 
األدب "شعار كل إمام يَعتلي املنرب يف اجلمعة والعيدين، وموسم احلج األكرب، اللون ِمن 

وعند أخذ الُعَدة للجهاد، وىف كل أمر جامع لنشر فضيلة أو هْني عن رذيلة، أو إعالن  

 

، ط األوىل، مؤَسسة الرسالة  22، 21حماوالت جديدة يف النقد اإلسالمي د. عماد الدين خليل ص    -1
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نصر، أو تأكيد وصية عامة أو خاصة، ولذلك كان أمراء ُجنِده، وقـَُواد سراياه وخلفاؤه 
، يهزُّون أعواد املنابر بفصاحتهم اليت ال جُتارى،  (1)اقعِمن بعده كلهم خطباء مص

وبالغتهم اليت تبلغ من القلوب أعماقها، ومن النفوس أغوارها، يف طراز ِمن ذلك الكالم  
 .الذي َيسبق معناه لفظه ِمن غري إسفاف، وِمن غري تكلُّف

خصائص اخلطب وإذا كانت هذه املوضوعات اليت مَر ِذكرُها يف الكالم على 
احملمدية، فإن هذه املوضوعات ِمن أجلِّ املعاين السامية الشريفة اليت تناَوهلا خطباء  
اإلسالم يف كل عصر ومصر، ومنهم عمر بن اخلطاب يف وصيته تلك، وال َُيلك الناظر  
يف وصية عمر، ويف املعاين اليت ساقها يف كالمه عرب فقرات هذه الوصية إال أن يقول: إن  

قد استمَد ِمن هْدي اإلسالم: كتاب اهلل وسنة   -يف معانيه الراقية  -لنص الكرمي هذا ا
رسوله، وعلى الرغم ِمن تعدُّد الفقرات واجلمل والرتاكيب اليت أُدِّيت هبا هذه املعاين، فإن  
ا، وإمنا هي معاين ِمن وحي الِفطرة  الناظر ال جيد معىن مستغلق ا وال لغز ا غامض ا وال ُمعَقد 

أن جَيمع يف  -رضي اهلل عنه  -وتأثري القرآن واحلديث الشريف، وقد استطاع عمر 
طريقة األداء بني ما يتطلبه النص األدب ِمن حسن اللفظ، وصفائه، وجزالته، وفخامته،  

 .ورِقَته، وروعة املعىن، وتأثريه، وعمقه، وبُعِده عن التعقيد
كالمه على اخلطابة  يف معرض والشاهد على ذلك ما يقوله ابن خلدون

إىل العهد األموي وإىل   -صلى اهلل عليه وسلم-اإلسالمية عند املسلمني منذ عهد حممد 
الصدر األول من العهد العباسي؛ فقد ذكر "إن كالم اإلسالميني ِمن العرب أعلى طبقة  
يف البالغة ِمن كالم اجلاهلني يف منشورهم ومنظومهم"؛ قال: "فإننا جند شعر حسان بن 
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ابت، وعمر بن أب ربيعة، واحُلطيئة، وَجرير، والفرزدق، ونصيب، وغيالن ذي الرَمة،  ث
واألحوص، وبشار، وأمثاهلم، ث كالم السلف من العرب يف الدولة األموية، وصْدر  
الدولة العباسية، يف ترسُّلهم، وُخطَِبهم، وحُماورهتم للملوك أرفع طبقة يف البالغة ِمن شعر 

وعمرو بن كلثوم، وزهري، وعلقمة بن عبدة، وطرفة بن العبد، ومن كالم  النابغة وعنرتة،
اجلاهلية يف منثورهم وحماورهتم، والطبع السليم والذوق الصحيح شاهدان بذلك للناقد 
البصري بالبالغة، والسبب يف ذلك أن هؤالء الذين أدركوا اإلسالم مسعوا الطبقة العالية  

ويف القرآن الكرمي الذي أعجز البشر عن اإلتيان   ِمن الكالم يف احلديث الشريف، بل
مبثله؛ لَكوهنا وجلت يف قلوهبم، ونشأت على أساليبها نفوسهم، وهنَضت طباعهم،  
وارتقت ملكاهتم يف البالغة على مَلكات َمن قَبلهم ِمن أهل اجلاهلية ممن ل يسمع هذه 

يباجة، وأصفى رونق ا  الطبقة وال نشأ عليها، فكان كالمهم يف نظمهم ونثرهم أحسن د
، وأعدل تثقيف ا؛ مبا استفادوه ِمن الكالم العايل الطبقة  .(1)ِمن أولئك، وأرصف مبىن 

وبتحقيق هذه اخلصائص يف مبىن اخلطب اإلسالمية ومعانيها برز املسلمون يف 
 هذا الفن األدب، وتسَلطوا بأسلوهبم البياين الفريد على النفوس اجلافية فَأالنوها، وعلى

القلوب القاسية فعملوا على هتذيبها ورقَِتها، وظَلت احلال طوال العهد النبوي واألموي 
والصدر األول ِمن الدولة العباسية على تلك السمات واخلصائص حىت داخَل هذا اللون 
األدب شيئ ا ِمن عوامل الضعف بسبب اختالط العرب باألعاجم، وخباصة َمن َويل إمرة 

عمالة الواليات واملواسم، مما ال جمال للحديث عنه يف هذه الدراسة  اجليش اإلسالمي و 
الخِتصاصها بالبحث عن مواطن اإلجادة واإلبداع يف طائفة ِمن بدائع األدب اإلسالمي 

 .على حنو ما ذكرناه، وعلى حنو ما سنذكره فيما تبقى ِمن موضوعات 
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األدبية؛ ِمن  وإذا كانت هذه السمات واخلصائص قد متيزت هبا هذه األلوان 
خطبة ورسالة ووصية وعهد طوال تلك الفرتات من تاريخ األدب اإلسالمي الذي  

فإن مما يُغري باإلفاضة يف احلديث عن  -كما مَر   -استشهْدنا له بعدد من النصوص 
هذه األلوان ما قيده تاريخ األدب من نصوص رائعة لعدد من األنبياء واخلطباء، فلنتلمس 

اإلبداع يف نصوص أخرى من العهد األموي والعباسي وعصر النهضة  مواطن اإلجادة و 
 .احلديثة

ولْسنا مبُستطيعني حصر هذه النصوص والكالم عليها؛ لكثرهِتا وكثرة ُرَوادها ِمن 
ُشداة األدب اإلسالمي؛ ولذلك سنكتفي بإيراد نصني أوهلما للخليفة األموي عمر بن 

 .ليفة العباسي أب العباس عبداهلل بن هارون الرشيدوثانيهما للخ -رمحه اهلل  -عبدالعزيز 
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 عمر بن الخطاب رضي هللا عنه امير المؤمنين خطب
 :فحمد اهلل وأثىن عليه ث قال ؛رضى اهلل عنه   خطب عمر

أيها الناس، من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أّب بن كعب، ومن أراد أن  
ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت، 

إين باديء   :فإن اهلل جعلين له خازنا وقامسا جبل، ومن أراد أن يسأل عن املال فليأتين؛
بأزواج رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم فمعطيهن، ث املهاجرين األولني الذين أخرجوا من 

وا الدار واإلُيان من قبلهم، ث من  ديارهم وأمواهلم، أنا وأصحاب ث باألنصار الذين تبوء 
أسرع إىل اهلجرة أسرع إليه العطاء، ومن أبطأ عن اهلجرة أبطأ عن اهلجرة أبطأ عنه  
العطاء، فال يلومن رجل إال مناخ راحلته. إين قد بقيت فيكم بعد صاحِب، فابتليت بكم 

واألمانة، فلئن   وابتليتم ب، وإين لن حيضرين من أموركم شيء فأكله إىل غري أهل اجلزاء
 (1)  أحسنوا ألحسنّن إليهم، ولئن أساءوا ألنكلّن هبم

جندها ترتكز على دعامتني  -حمللني هلا-وإذا ما أمعنا النظر يف هذه اخلطبة   
 .أساسيتني مها: حراسة الدين، وسياسة الدنيا

 أوال : حراسة الدين
أهنا ابتالء إىل اخلالفة على  -ككل اخللفاء الراشدين-نظر الفاروق عمر 

 .سيحاسب على أداء حقه وليس جاه ا وشرف ا واستعالء
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تكَفل اخلليفة بالدفاع عن األمة ودينها، وسد الثغور، ودفع اخلطر، غري أن ذلك 
 .لن يتم بظلم املقاتلني

تعَهد اخلليفة بأداء احلقوق املالية كاملة من خراج ويفء، ال حيتجب منه شيئ ا، وال 
 .ل سيزيد عطاياهم وأرزاقهم باستمرار اجلهاديضعه يف غري حمله ب

طالب الرعية بأداء واجبها من النصح للخليفة والطاعة له واألمر باملعروف 
 .والنهي عن املنكر، لتشيع الرقابة اإلسالمية يف اجملتمع

نَبه إىل أنه ال يعني على ذلك إال بتقوى اهلل وحماسبة النفس واستشعار املسئولية  
 .يف اآلخرة

ر الشيخ عبد الوهاب النجار قول عمر "مثل العرب كمثل مجل أنف": هذا فسَ 
 تشخيص حسن لألمة اإلسالمية يف عهده فكانت سامعة مطاوعة

 ثانياً: سياسة الدنيا 
أقر حبمل أعباء الدولة فيما حضره من أمرها، وأن يويّل على الرعية اليت غابت 

مراقبة هؤالء العمال والوالة فرض ال فكاك منه،  عنه أفضل األمراء وأكفأهم، ويرى أن 
 .فمن أحسن منهم زاده إحسان ا ومن أساء عاقبه ونَكل به

قال أن شدته سيخلصها هلم ميزان العدالة، فمن ظلم لن جيد غري اهلوان "إمنا 
تكون على أهل الظلم والتعدي"، أّما من آثر القصد والدين والعفاف فسيجد من الرمحة 

 ."د عليه "أضع خدي ألهل العفاف وأهل الكفافما ال مزي
تكفل بالدفاع عن األمة وأنّه لن حيبس اجلند يف الثغور إىل حد ال يطيقونه، وإن 

 .غابوا فسريعى اخلليفة وجهازه اإلداري أهلهم وعياهلم
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 .، وضبط مصادر بني املال (1)حض على العمل وضبط األداء املايل للدولة
يفة بصفته قائدها واملسئول عنها، وأوضح أن على احلاكم أمر الرعية بطاعة اخلل 

  (2)عدم إلقاء رعيته يف التهلكة، وال يهمل شأهنا، وأن يضعها على الطريق األقوم
 خطبة عن عثمان بن عفان رضي اهلل عنه 

 احلمد هلل  
هو أحُد العشرِة املبَشرين، وخامُس  عباد اهلل عثمان بن عفان رضي اهلل عنه

السابقنَي األَولني. َكاَن رَاِبُع أَْربـََعة  َدَخُلوا يف اإلْسالِم، إنَُه أَِمرُي الربََرِة َوقَِتيُل الَفَجَرِة، نـََعْم 
إنَُه ُذو النُّورَيِن، َوَصاِحُب اهِلْجَرَتنِي، َوَمْن اشرَتى اجلََنَة َمرََتنِي! الَصَحاِبُّ اجَلِليُل ُعْثَماُن  

َياِء، َوالصِّْدِق َواإِلُيَاِن، َوالَبْذِل َوالَتْضِحَيِة، إنَُه ُعْثَماُن بُن َعَفاَن َرِضَي اهلُل َعْنُه  اخَلرِي َواحلَ 
ْؤِمِننَي َوثَاِلُث اخلَُلَفاِء الرَاِشِدينَ 

ُ
 خطبة عثمان بن عفان رضي اهلل عنه   .وأرَضاُه، أَِمرُي امل

 :ث قال صعد املنرب فحمد اهلل وأثىن عليه، 

اللهم إين غليظ فليّـيّن ألهل طاعتك مبوافقة احلق  :إين داع فأّمنوا يا أيها الناس،
ابتغاء وجهك والدار اآلخرة، وارزقين الغلظة والشدة على أعدائك وأهل الدعارة والنفاق،  
من غري ظلم مين هلم، وال اعتداء عليهم؛ اللهم إين شحيح فسّخين يف نوائب املعروف،  

ال تبذير، وال رياء وال مسعة، واجعلين أبتغي بذلك وجهك والدار قصدا من غري سرف و 
اآلخرة؛ اللهم ارزقين خفض اجلناح ولني اجلانب للمؤمنني، اللهم إين كثري الغفلة 
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والنسيان، فأهلمين ذكرك على كل حال، وذكر املوت يف كل حني؛ اللهم إين ضعيف عن 
ا بالنية احلسنة اليت ال تكون إال بعونك العمل بطاعتك، فارزقين النشاط فيها والقوة عليه

وتوفيقك؛ اللهم ثّبتين باليقني والرّب والتقوى، وذكر املقام بني يديك واحلياء منك، وارزقين 
اخلشوع فيما يرضيك عين؟ واحملاسبة لنفسي، وإصالح الساعات، واحلذر من الشبهات؛  

والفهم له، واملعرفة مبعانيه، والنظر اللهم ارزقين التفكر والتدبر ملا يتلوه لساين من كتابك، 
 ……يف عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت؛ إنك على كل شيء قدير

 سمات  خطبة عثمان بن عفان رضي اهلل عنه

أن منطلق اآلداب هو إدراك حقيقة الدنيا فال يغرت  -رضي اهلل عنه -يرى عثمان 
حرصوا على الدنيا فيما  هبا اإلنسان، ومن تغره الدنيا عليه أن يعترب مبن سبقه ممن 

أصبحوا، فقد أصبحوا هشيما تذوره الرياح، وما دامت الباقيات الصاحلات عند اهلل، 
 .(1)   .فليقم الناس حياهتم على الصالح والتقوى

وإذا كنا لن نويَف عثماَن بعض َحقِِّه يف دقائَق معدودات؛ فال أقل من أن منَر 
ثرية؛ فَِبَسرْيِ َهُؤاَلِء تـَْزَداُد اأْلَُمُة ثـََبات ا َوَحْزم ا،  على قليٍل من كثرٍي من َصَفَحاِت َحَيا

ُ
تِِه امل

فَاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعَلُهْم  َوُهد ى َوِعْلم ا، َومِهَة  حَنَْو اْلَمَعايل، َوَعْزم ا يُزِيُل اْلَوَهَن َوالتَـَواينَ ﴿
 . 176األعراف: ]﴾  يـَتَـَفَكُرونَ 

 .، هي صفحُة األُْلَفةِ حياِة عثمانَ  ْعِرُضها يفأولُّ صفحٍة َنْستَـ   

 

 243ص 4الطربي جـ  -1
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 .فقد كان ابُن عفاَن هنَي الطبع، سهَل املعاشرِة، تألُفه القلوب، وترتاُح له النفوس
وأخالٌق نَبيلة، مجعها عثمان،  احللُم، والكرُم، واحلياُء، والِعَفة،خصاٌل كرُيٌة، 

 .فاجتمعت له القلوب 
أحَبه جريانُه ورفقاُؤه، وأقاربُه وعشريتُه، حىت إَن املرأَة من قريش كانت تـَُرقِّص 

 :صِبَيها الصغرَي وتقولُ 

 .ُحَب قـَُريَش لُِعْثمانْ  ♦♦♦ ُأِحبَُّك والَرمحنْ 
ِبع اهلُدى، ولذا كان ابُن عَفان هذا اخلصاُل اجلميلُة جديرٌة أن تبصَر احلق، وتـَتَ  

من أوائِل من َعَرَض عليهم الصديُق اإلسالم، ألَن شخصيته كانت سهلة  قريبة ، فما كاد 
الصديُق يُنهي عرَض هذا الديَن اجلديَد حىت امتألت عينا عثماَن منه، واسرتاَح له،  

اهليِة إىل خياِر أهِل وصَدَق به، وشهد الشهادتني، فتحول ابُن عفان من خياِر أهِل اجل
 .اإلسالم

قدم رسوُل اهلل املدينَة وليس فيها ماٌء ُيستعذُب غرَي بِْئِر ُرْوَمه، وأرُض املدينِة َحرٌَة   
َحارٌة، وحاجُة الَناس للماِء شديدة، فقال النِبُّ صلى اهلل عليه وسلم: من َيشرتي بئر  

 .ه منها يف اجلََنة، فاشرتاها عثمان رومه فيجعُل َدْلَوُه على دالِء املسلمني خبرٍي ل
بأهله، فقال النِب صلى اهلل عليه   رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ضاق مسجد 

وسلم: من يشرتي بـُْقــَعَة آِل فالٍن فيزيُدها يف املسجِد خبرٍي له منها يف اجلنة، فكان هلا  
 .عثمان

، يف وقت احلر، والسفر بعيد، والعدد كبري، لغزوة تبوك استنفر رسول اهلل الناس 
 .فحض ورغب على النفقة، وبعث إىل مكة وإىل قبائل العرب يستحثهم على البذل

https://www.alukah.net/sharia/0/86511/
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وخطب النِبُّ صلى اهلل عليه وسلم يف مسجده داعيا  للنفقة، فقال عثمان: َعَلَي 
 .بَِعرٍي بَِأْحاَلِسَها َوأَقْـَتاهِبَا ِماَئُة 

النِبُّ صلى اهلل عليه وسلم، فقال عثمان: َعَلَي ِماَئُة ُأخرى بَِأْحاَلِسَها   ث حثَ 
 .َوأَقْـَتاهِبَا

ث نزل النِب صلى اهلل عليه وسلم من منربه، ث صعد فحث على النفقة،، فقال 
 .أَقْـَتاهِبَاعثمان: َعَلَي ِماَئُة ُأخرى بَِأْحاَلِسَها وَ 

ث جاء الرجل املعطاء عثمان بسبع مائة أوقية، فصبها بني يدي رسول اهلل صلى 
 .اهلل عليه وسلم، ث جاءه بعد ذلك خبمسني فرسا  

ث جاءه مرة أخرى بألف دينار فنثرها يف حجر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،   
ما ضر عثمان ما عمل بعد فجعل وجه النِب صلى اهلل عليه وسلم يتهلل وهو يقول: 

 .اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم
إنه واهلل جوُد من يستعذب اإلنفاق، جود من قال عن نفسه: ما أتت علَي  

 .مجعة إال وأنا أعتق فيها رقبة منذ أسلمت
نعم... لقد عرف ابن عَفان كيف جيمع املال، ولكَنه أيضا  عرف جيِّدا  كيف  

 .سرا  لرضى من رزقه املالجيعل هذا املال ج
 :وصفحة أخرى من صفحات حياة عثمان، إهنا صفحة احلياء 

 .خلق متيز به عثمان اخلري، خلق كله خري، وال يأيت إال خبري
 :ولئن فاخرت العرب يف جاهليتها بعفة عنرتة وحيائه حني قال 
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 اَريت َمْأَواَهاَحىَت يـَُوارَِي جَ  ♦♦♦ َوأَُغضُّ طَْريف ِإْن بََدْت يل َجاَريت 
فإَن أمة اإلسالم قد أجنبت عثمان الذي كانت تستحي منه مالئكة الرمحن  

 .لشدة حيائه، بلغ من حيائه أنه ال يغتسل إال جالسا  
فعثمان بن عفان صاحب لواء احلياء، فلم ولن يأيت أحد من هذه األمة جياري  

 . أميت حياء  عثمان( صححه األلباينعثمان يف حيائه، قال عليه الصالة والسالم: )أشد 
 التعريف بالخطيب علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه:

وال بد ان تعرف باحلطيله وكيف كان من أبرز من هيأت له ثقافته وتربيته 
وأخالقه وصفاته إىل أن يتبوا هذه املنزلة الرفيعة يف فنون الالر األدب اخلطابة والكتابة وما  

إىل اطيب األعراق، فبنو هاشم    طالب بن عبد املطلب بنتهي نسبهإليه، إلة علي بن اب
كانوا على األرض وزينة الدنيا ويل العال والسالم األضخم، والكاهل االعظم ولباب كل 
جوهر كرمي، والر كل عرتيف، والطينة البيضاء واملغرس املبارك، والتهاب الوليق كانوا 

 -صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلم-رسول اهلل  الفهم، ويلبوع العلم، إنه ابن عم معدن
واحب أهله إليه، وزوج ابنته وكاتب وحيه، وأقرب الناس إىل فصاحة املصطفى صلى اهلل 

وحفظا واحدا من أحاديث رسول  وألزم الصحابة واكثرهم فرتا -عليه واله وصحبه وسلم
استمالة ميالدية،   ولد على داخل الكعبة عام صلى اهلل عليه واله وصحبه وسلم-اهلل 

وكرم اهلل وجهه عن السجود للصناميا، فكامنا كان ميالده متة إيذانا بعيد جديد للكعبة 
-اخذه حممد یوالعبادة فيها، وما إن شب عن الطوق، وبلغ السادسة من عمره نفرينا ح

ليعيش معه يف بيته، ذلك البيت الذي اشرفت منه  -صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلم
اإلسالمية، فعرف العبادة احلفة من صالة اللي وزوجه الطاهرة قبل أن يعرفها من  الدعوة

 -صلى اهلل عليه واله وصحبه وسلم-الدعوث  صلبة أبيه وأمه، ومجعت بينه وال صاحب
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غرابة مضاعفة وحمبة أوثق من حمبة القرابة، وارتشف من رحيق اهلدي النبوي وأسلم على 
النِب   فيحة زاملة أو خيالط عقله شوي من االرك، لقد مجعيديه طييا قبل ان ُيس قلبه ع

فومه لينذرهم بني يدي عذاب شديد، وناشدهم  -صلى اهلل عليه واله وصحبه وسلم -
اإلُيان والعون والنصرة فلم جيد آدانا مصغية بل صادمته اذان صم وقلوب غلف، لكن  

ن القوم بوم ذالك قد الصقر، وإذا كا عليا هب مالذا أنا تصورته أنا تصورك: علي
ضحكوا أستصغارا التصرة واستكمازا على املنصور، فإن تلك الصيحة كانت تين عن 

كدوا   مفاتيح شخصية فذة سوف يكون هلا شأن عظيم يف الدفاع عن الدعوة والداعية
أن عليا كان طفال مبخر املاء، السايقا ألقرانه مصفا وذكاء، وملا بلغ أشد واستوى بدا  

-ان. دا قوة جسدية قاملة شجاعا يف نيل ومروءة وقد الزم احلبيب حممدا مكني اليتي
من معان أخالقه ونيح النبوة الذي ال ينضب.   منهل -صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلم

ففقه من أمور دينه ما جعله اصفة الصحابة، ودفعه إىل أن يقول كثريا ويرحد: "السالوين 
 مر العادل القائل: "ال يغيت ملعضلة ليس فيها ابو قبل أن تفقدوين"، ورضي اهلل على ع

احلسن"، اما شجاعته فتحت عليا وال حرج. إال أنه كان قارقا يف احالقه كما  
كان ثلوفا يف فروسيته، فكم أصاب من عدوه املقتل عدة مرات، وياىب أن جيهز عليه  

طالب هو ابن عم على بن أىب   والفرصة ساحنة بني يديه، ملاذا؟ ألنه شجاع شريفه 
، وكان رابع اخللفاء 661و  657الرسول، وصهره فيما بعد، وقد توىل اخلالفة بني سنىت 

الراشدين، كما أنه أحد العشرة املبشرين باجلنة وأّول األئّمة عند الشيعة. وقد ُعرف 
 ببالغته وحكمته، كما كتب الشعر.

ه ورسائله كانت  ُعرف على ببالغته واشتهر بالفصاحة واحلكمة، حىت إن خطب
آية من آيات اإلبداع واجلمال األدىب، والفىن أيضا، ملا ُيلكه من قدرة على التعبري، 
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وقاموس من املفردات يصنع منه عبارات كالسهام قادرة على إصابة املعىن والوصف  
 والتحليل.

يُنسب ألمري املؤمنني الكثري من األشعار واألقوال املأثورة، وخطب مطعمة 
من بينها خطبة اجلهاد املشهورة، ملا قاله فيها للناس عندما أغار سفيان بن   بالبالغة، 

عوف األسدى على مدينة األنبار بالعراق وقتل عامله عليها، حيث جلس على باب  
 السدة فحمد اهلل وأثىن عليه ث قال: 

باب من أبواب اجلنة. فمن تركه رغبة عنه ألبسه اهلل   »أما بعد، فإن الجهاد 
، ومشله البالء، ولزمه الّصغار، وسيم اخلسف، ومنع الّنصف. أال وإىن قد  ثوب الذل

دعوتكم إىل قتال هؤالء القوم ليال وهنارا، وسرا وإعالنا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن  
يغزوكم، فواهلل ما غزى قوم قط ىف عقر دارهم إال ذلوا فتواكلتم وختاذلتم، وثقل عليكم 

، حىت شّنت عليكم الغارات. هذا أخو غامد قد وردت قوىل واختذمتوه وراءكم ظهريّا
البكرى، وأزال خيلكم عن مساحلها، وقتل   -أو ابن حسان -خيله األنبار، وقتل حسان 

منكم رجاال صاحلني. ولقد بلغىن أن الرجل منهم كان يدخل على املسلمة واألخرى 
م رجل منهم كلما، فلو  املعاهدة، فينزع حجلها وقلبها ورعاثها ث انصرفوا وافرين، ما كل 

أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا، ما كان عندى به ملوما، بل كان به عندى 
جديرا. فيا عجبا من جد هؤالء القوم ىف باطلهم، وفشلكم عن حقكم. فقبحا لكم  
وترحا، حني صرُت هدفا يرمى، وفيئا ينتهب، يغار عليكم وال تغريون، وتغزون وال تغزون،  

وترضون، فإذا أمرتكم بالسري إليهم ىف أيام احلر قلتم: محّارة القيظ، أمهلنا  ويعصى اهلل 
ينسلخ عنا احلّر وإذا أمرتكم بالسري ىف الربد قلتم: أمهلنا ينسلخ عنا القّر. كّل ذا فرار من 
احلر والقر. فإذا كنتم من احلر والقر تفرون، فأنتم واهلل من السيف أفر، يا أشباه الرجال  
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ويا أحالم األطفال وعقول ربات احلجال، وددت أن اهلل قد أخرجىن من بني  وال رجال،
ظهرانيكم وقبضىن إىل رمحته من بينكم. واهلل لوددت أىن ل أركم، ول أعرفكم. معرفة 
واهلل جّرت ندما. قد وريتم صدرى غيظا، وجّرعتموىن املوت أنفاسا، وأفسدُت على رأىي 

يش: ابن أىب طالب شجاع ولكن ال علم له باحلرب. بالعصيان واخلذالن، حىت قالت قر 
هلل أبوهم، وهل منهم أحد أشّد هلا مراسا أو أطول هلا جتربة مىن؟ لقد مارستها وما بلغت 

 العشرين، فهأنذا قد نيفت على الستني ولكن ال رأى ملن ال يطاع«. 
أن يثري مشاعر سامعيه من الناس،   -ببالغته– استطاع على فى هذه الخطبة

درجييا، حىت وصل إىل ما يصبو إليه، بداية من استهالل َعّرف فيه أمهية اجلهاد وعاقبة  ت
من يرتكه، ث خلص الواقعة وأتبعها بعبارات تثري الغرية والعزُية ىف نفوس اجلموع، بتأكيد  
أن السكوت على مثل هذه األفعال سيقود املعتدى الستباحة البيوت واألهل، واملرأة  

 لمه أمري املؤمنني من أمهية شرف األنثى عند العرب.حتديدا، ملا يع
بالغة على وفصاحته الىت ساعدته أن يكون شاعر ا حىت ىف خطبه، ُتالحظ بقوة  
أيض ا ىف واحدة قال ىف جزء منها: »أوصيكم عباد اهلل ونفسى بتقوى اهلل ولزوم طاعته،  

شىء من أمله. أين التعب وتقدمي العمل، وترك األمل، فإنه من فرط ىف عمله، ل ينتفع ب
بالليل والنهار، واملقتحم للجج البحار، ومفاوز القفار؛ يسري من وراء اجلبال، وعاجل  
الرمال؛ يصل الغدو بالرواح، واملساء بالصباح، ىف طلب حمقرات األرباح؛ هجمت عليه 
منيته، فعظمت بنفسه رزيته؛ فصار ما مجع بورا، وما اكتسب غرورا، وواىف القيامة  

 . (1)سورا«حم
 

 كتبه: أمحد جماهد العزب  علي موقع مصري اليوم  -1
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 رسائل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلي الملوك
 
 صلى اهلل عليه وسلم لهرقل والدروس المستفادة منها  رسول اهلل نص رسالة  

وتعالوا نأخذ رسالة كمثال من أجل أن نرى هذا الوضوح، ولكي نفهم ماذا تعين 
 .رسالة من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل ملك أو زعيم من زعماء العال

اية ؟ لندرس رسالة هرقل قيصر الروم، والرسالة جاءت يف البخاري، وذكرت رو 
البخاري هلا؛ حىت ال يستغرب السامع مضمون هذه الرسالة، واعلم أن هذه الرسالة  
رسالة من رئيس دولة صغرية جديدة هي دولة املدينة املنورة، وجيشها على أكرب 

سنوات، وأسلحتها بسيطة، وعالقاهتا   (6) جندي، وعمرها ال يتجاوز (3000) تقدير
ه أعلم أن هذه الرسالة ترسل إىل هرقل قيصر الروم، يف العال حمدودة جدا ، ومع ذلك كل 

الزعيم األعظم للدولة األوىل يف العال اإلمرباطورية الرومانية، واإلمرباطورية الرومانية  
تسيطر تقريبا  على نصف أوروبا الشرقية، غري تركيا والشام بكامله، وغري مصر وليبيا،  

حتهم متطورة جدا ، وتارخيها يف األرض له وجيوشها تقدر باملاليني بال أي مبالغة، وأسل 
سنة، ضع كل هذه األمور يف ذهنك وأنت تقرأ أو تسمع كتاب  (1000) أكثر من

 .وخطاب الرسول عليه الصالة والسالم إىل قيصر الروم
 .بسم اهلل الرمحن الرحيم) :يقول صلى اهلل عليه وسلم

الروم، سالم على من اتبع اهلدى،  من حممد عبد اهلل ورسوله، إىل هرقل عظيم 
أسلم تسلم، أسلم يؤتك اهلل أجرك مرتني، فإن توليت، فإن عليك إث  

الشعب، ث كتب آية من آيات رب  :يعين يعين: الفالحني، (األريسيني) (األريسيني
َنُكْم  ُقْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإىَل َكِلَمٍة َسَوا}) :قال العاملني سبحانه وتعاىل، نَـَنا َوبـَيـْ ٍء بـَيـْ
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ْن تـََوَلْوا  َأاَل نـَْعُبَد ِإاَل الَلَه َوال ُنْشرَِك ِبِه َشْيئ ا َوال يـََتِخَذ بـَْعُضَنا بـَْعض ا أَْربَاب ا ِمْن ُدوِن الَلِه فَإِ 
 ( 64آل عمران:)  ]افـَُقوُلوا اْشَهُدوا بِأَنَا ُمْسِلُمو 

كمة يف كل كلمة من كلمات اخلطاب، رسالة فيها الوضوح والقوة والعزة واحل
وهذا اخلطاب حيتاج إىل حماضرات لكي حنلله وندرسه ونستخرج منه الدروس اليت يف 

 .باطنه، لكن حنن هنا سنشري إىل بعض الدروس اهلامة إشارة سريعة 
أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم حرص على ظهور عزته وعزة   :من هذه الدروس
 .كلمة من كلمات اخلطاب   الدولة اإلسالمية يف كل

بدأ بامسه قبل اسم هرقل، وهذا الكالم خطري جدا  يف  :فهو أوال  
من حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل هرقل عظيم الروم، ث دعاه  ) :قال زماهنم،

حىت ل يعرض الطلب بصيغة   ،(أسلم تسلم) :فقال مباشرة إىل الدخول يف اإلسالم،
وأيضا  من .(أسلم تسلم) :ها عرض يقبل أو ال يقبل وإمنا قالفيها تردد أو صيغة في 

أنه مع إظهار هذه العزة والقوة إال أنه ل يقلل من قيمة الطرف اآلخر، بل   :الدروس
إىل هرقل عظيم ) :حيث قال بالعكس رفع قدر الطرف اآلخر وحفظ له املكانة،

بقوله   رتغيب والرتهيب،أنه مجع يف مهارة عجيبة بني ال :وأيضا  من الدروس.(الروم
ث يقول له وهو يهدد   يعين: فيها نوع من الرتغيب، (أسلم يؤتك اهلل أجرك مرتني) :له

والكالم كله عبارة عن عدة أسطر قليلة  (فإن توليت، فإن عليك إث األريسيني) :بوضوح
 .جدا  

حسن اختيار اآلية املناسبة من القرآن الكرمي، أتى بآية   :وأيضا  من الدروس
تقرب كل أهل الكتاب، وتوضح أن هناك قواسم مشرتكة كثرية بيننا وبينهم، من أجل 
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ذلك ُيكن أن يفتح عقله للتفكري، ويرفع حواجز كثرية جدا  بني الطائفتني املسلمة 
 .والنصرانية

وهكذا كان اخلطاب لكل زعماء هكذا كان اخلطاب لـ هرقل عظيم الروم، 
العال، فاخلطابات تقريبا  مشاهبة هلذا مع اختالفات قليلة جدا  يف األلفاظ حسب البلد 
املرسل إليها والدين الذي يدينون به، ومع وحدة اخلطاب تقريبا  لكل مكان من السبعة 

بلغ بعضها   األماكن اليت تكلمنا عليها إال أن ردود األفعال كانت متباينة جدا ، فقد
القمة يف األدب وحسن الرد، بينما بلغت بعضها أدىن مستوى لسوء األدب واملعاداة،  

 . وبني هذا وذاك كانت هناك ردود أفعال أخرى كثرية
 موقف هرقل ملك الروم من رسالة النبي صلى اهلل عليه وسلم له 

احة أما هرقل زعيم الدولة الرومانية اليت كانت تسيطر تقريبا  على نصف مس 
العال يف ذلك الوقت، فإن موقفه من الرسالة حيتاج إىل وقفة وحيتاج إىل حتليل، فهو  
يفسر لنا الكثري من أحداث التاريخ، سواء يف أيام الرسول صلى اهلل عليه وسلم أو يف  
األيام اليت تلت الرسول عليه الصالة والسالم، وحىت إهنا تفسر لنا أحداثا  كثرية جدا  من 

 .ذي نعيشه؛ ألنكم تعرفون أن التاريخ يتكررالواقع ال
فعندما استلم هرقل رسالة الرسول عليه الصالة والسالم أخذ املوضوع مبنتهى 
اجلدية، مع أنه زعيم أكرب دولة يف العال، ويستلم رسالة من زعيم دولة ل يسمع هبا أحد  

ة عامة كانوا إىل اآلن، وهذه الدولة اجلديدة خرجت يف بالد العرب، والرومان بصف
ينظرون إىل بالد العرب نظرة دونية، يروهنم دائما  أقل من أن يهتموا بشأهنم، ل يدرسوا  
أحواهلم أو عاشوا ظروفهم؛ ألن هؤالء العرب قوم يعيشون حياة البداوة يف أعماق  
الصحراء، بعيدون كل البعد عن كل مظاهر احلضارة واملدنية، متفرقون مشتتون 
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م بسيطة جدا ، طموحاهتم قليلة جدا ، عددهم حمدود، أسلحتهم متنازعون، أحالمه
 .بدائية، والفارق بينهم وبني إمرباطورية الرومان اهلائلة كالفارق بني السماء واألرض

وكلنا نعرف كيف كان الصراع يدور بني دولة فارس والروم وكل ما عمله العرب 
ن الذي سيكسب من الدولتني هو االكتفاء فقط مبراقبة األحداث، وأهنم يرتاهنون م

العظيمتني فارس والروم، ول يكن أحد فيهم عنده طموح يف مشاركة القوى العاملية ال من 
قريب وال من بعيد يف األحداث اجلارية يف العال، ومع كل هذا فـ هرقل زعيم الروم عندما 

ول ينكر أن  أرسل الرسول عليه الصالة والسالم إليه رسالة أخذ األمر مبنتهى اجلدية،
يكون ذلك الرجل نبيا  حقا ، ول يكن ينقصه إال التأكد فقط، ويريد دليال ، وحنن عندما 
نسمع عن هرقل أو نقرأ عنه نشعر أنه كان زعيما  نصرانيا  متدينا  ملتزما  إىل حد كبري  

نذر  بتعاليم دينه، وكان يقدر كثريا  أن اهلل عز وجل يساعده يف معاركه، وكلنا نعرف أنه 
أن حيج إىل بيت املقدس ماشيا  على قدميه من محص إىل القدس شكرا  هلل على نصره 
للرومان على الفرس، فمثله يتأكد أنه قرأ يف التوراة واإلجنيل أن هناك رسوال  سيأيت، وأن 
هذا الرسول بشر به موسى وعيسى عليهما السالم، وكان ينتظر هذا الرسول صلى اهلل 

 .عليه وسلم
لرجل الذي أرسل له رسالة وهو الرسول صلى اهلل عليه وسلم يذكر له يف  وهذا ا

هذه الرسالة أنه نِب آخر الزمان، وقبل هرقل الفكرة، بل لعله مشتاق إىل رؤية ذلك 
النِب، وقبل هذا هرقل كان قد مسع عن النِب صلى اهلل عليه وسلم، بل إن اهلل عز وجل 

الم الرسالة هيئ هرقل نفسيا  متاما  الستالم مثل هذه يسر له لقاء غريبا  عجيبا ؛ فقبل است
ائتوين ببعض   :فقال جلنوده الرسالة العجيبة، وذلك أنه مسع أن نبيا  ظهر يف بالد العرب،

العرب أسأهلم عن هذا النِب الذي ظهر يف بالدهم، فأتى اجلنود ببعض التجار الذين  
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يت املقدس يف ذلك الوقت، وذهبوا كانوا يتاجرون يف غزة يف فلسطني، وكان هرقل يف ب
هبم إىل هرقل من أجل أن يتأكد من أمر الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وكان من بني 
هؤالء التجار أبو سفيان بن حرب زعيم قريش، وحصلت هذه القصة بعد صلح احلديبية  

هرقل بعدما ُت صلح احلديبية سافر أبو سفيان إىل غزة وأخذه اجلنود إىل  :يعين مباشرة،
يف بيت املقدس، وكان التوقيت توقيتا  عجيبا  جدا  من كل النواحي، وكأن اهلل سبحانه  
وتعاىل بعث أبا سفيان الكافر يف ذلك الوقت ليقيم احلجة على هرقل، وهذا اللقاء ورد  
يف البخاري عن ابن عباس رضي اهلل عنهما مسعه من أب سفيان رضي اهلل عنه بعد  

 .إسالمه
أيكم أقرب نسبا  هلذا الرجل الذي يزعم أنه   :تجار عند هرقل سأهلمفلما مثل ال

أدنوه مين وقربوه وقربوا   :فقال هرقل فقلت: أنا أقرهبم نسبا  إليه،  :فقال أبو سفيان  نِب؟
أبا   :يعين - قل هلم: إين سائل هذا :ث قال لرتمجانه  أصحابه فاجعلوهم عند ظهره،

 .كذبوهعن هذا الرجل، فإن كذبين ف -سفيان 
يريد هرقل أن يعرف جبدية كل شيء عن هذا النِب، فهو سيسأل أقرب  :يعين

الناس إليه نسبا ؛ لكونه أعرف الناس به، ويف نفس الوقت سيجعل وراء أب سفيان  
 .التجار اآلخرين كحكام على صدقه

فالتجار حتت تأثري إرهاب هرقل وبطشه كل واحد منهم خياف أن يكذب، 
 .خياف أن يكذب وكذلك أبو سفيان 

لكن العرب حىت يف أيام اجلاهلية كانت تستنكر صفة الكذب، وتعتربها نوعا  
من أجل ذلك كان أبو سفيان يقول تعليقا  على كلمة هرقل  من الضعف غري املقبول،

 .فواهلل لوال احلياء من أن يؤثروا علي كذبا  لكذبت عليه :هذه
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صلى اهلل عليه وسلم كراهية فهو يف تلك اللحظة مع أنه يكره رسول اهلل 
 . شديدة

 موقف هرقل ملك الروم من رسالة النبي صلى اهلل عليه وسلم له 
أما هرقل زعيم الدولة الرومانية اليت كانت تسيطر تقريبا  على نصف مساحة 
العال يف ذلك الوقت، فإن موقفه من الرسالة حيتاج إىل وقفة وحيتاج إىل حتليل، فهو  

الكثري من أحداث التاريخ، سواء يف أيام الرسول صلى اهلل عليه وسلم أو يف  يفسر لنا 
األيام اليت تلت الرسول عليه الصالة والسالم، وحىت إهنا تفسر لنا أحداثا  كثرية جدا  من 

 الواقع الذي نعيشه؛ ألنكم تعرفون أن التاريخ يتكرر. 
أخذ املوضوع مبنتهى فعندما استلم هرقل رسالة الرسول عليه الصالة والسالم 

اجلدية، مع أنه زعيم أكرب دولة يف العال، ويستلم رسالة من زعيم دولة ل يسمع هبا أحد  
إىل اآلن، وهذه الدولة اجلديدة خرجت يف بالد العرب، والرومان بصفة عامة كانوا 

سوا  ينظرون إىل بالد العرب نظرة دونية، يروهنم دائما  أقل من أن يهتموا بشأهنم، ل يدر 
أحواهلم أو عاشوا ظروفهم؛ ألن هؤالء العرب قوم يعيشون حياة البداوة يف أعماق  
الصحراء، بعيدون كل البعد عن كل مظاهر احلضارة واملدنية، متفرقون مشتتون 
متنازعون، أحالمهم بسيطة جدا ، طموحاهتم قليلة جدا ، عددهم حمدود، أسلحتهم 

 ة الرومان اهلائلة كالفارق بني السماء واألرض.بدائية، والفارق بينهم وبني إمرباطوري
وكلنا نعرف كيف كان الصراع يدور بني دولة فارس والروم وكل ما عمله العرب 
هو االكتفاء فقط مبراقبة األحداث، وأهنم يرتاهنون من الذي سيكسب من الدولتني 

لعاملية ال من العظيمتني فارس والروم، ول يكن أحد فيهم عنده طموح يف مشاركة القوى ا
قريب وال من بعيد يف األحداث اجلارية يف العال، ومع كل هذا فـ هرقل زعيم الروم عندما 
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أرسل الرسول عليه الصالة والسالم إليه رسالة أخذ األمر مبنتهى اجلدية، ول ينكر أن 
ما يكون ذلك الرجل نبيا  حقا ، ول يكن ينقصه إال التأكد فقط، ويريد دليال ، وحنن عند

نسمع عن هرقل أو نقرأ عنه نشعر أنه كان زعيما  نصرانيا  متدينا  ملتزما  إىل حد كبري  
بتعاليم دينه، وكان يقدر كثريا  أن اهلل عز وجل يساعده يف معاركه، وكلنا نعرف أنه نذر  
أن حيج إىل بيت املقدس ماشيا  على قدميه من محص إىل القدس شكرا  هلل على نصره 

لفرس، فمثله يتأكد أنه قرأ يف التوراة واإلجنيل أن هناك رسوال  سيأيت، وأن للرومان على ا
هذا الرسول بشر به موسى وعيسى عليهما السالم، وكان ينتظر هذا الرسول صلى اهلل 

 عليه وسلم.
وهذا الرجل الذي أرسل له رسالة وهو الرسول صلى اهلل عليه وسلم يذكر له يف  

مان، وقبل هرقل الفكرة، بل لعله مشتاق إىل رؤية ذلك هذه الرسالة أنه نِب آخر الز 
النِب، وقبل هذا هرقل كان قد مسع عن النِب صلى اهلل عليه وسلم، بل إن اهلل عز وجل 
يسر له لقاء غريبا  عجيبا ؛ فقبل استالم الرسالة هيئ هرقل نفسيا  متاما  الستالم مثل هذه 

ر يف بالد العرب، فقال جلنوده: ائتوين ببعض الرسالة العجيبة، وذلك أنه مسع أن نبيا  ظه
العرب أسأهلم عن هذا النِب الذي ظهر يف بالدهم، فأتى اجلنود ببعض التجار الذين  
كانوا يتاجرون يف غزة يف فلسطني، وكان هرقل يف بيت املقدس يف ذلك الوقت، وذهبوا 

، وكان من بني هبم إىل هرقل من أجل أن يتأكد من أمر الرسول صلى اهلل عليه وسلم
هؤالء التجار أبو سفيان بن حرب زعيم قريش، وحصلت هذه القصة بعد صلح احلديبية  
مباشرة، يعين: بعدما ُت صلح احلديبية سافر أبو سفيان إىل غزة وأخذه اجلنود إىل هرقل 
يف بيت املقدس، وكان التوقيت توقيتا  عجيبا  جدا  من كل النواحي، وكأن اهلل سبحانه  

بعث أبا سفيان الكافر يف ذلك الوقت ليقيم احلجة على هرقل، وهذا اللقاء ورد  وتعاىل 
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يف البخاري عن ابن عباس رضي اهلل عنهما مسعه من أب سفيان رضي اهلل عنه بعد  
 إسالمه.

فلما مثل التجار عند هرقل سأهلم: أيكم أقرب نسبا  هلذا الرجل الذي يزعم أنه  
أقرهبم نسبا  إليه، فقال هرقل: أدنوه مين وقربوه وقربوا   نِب؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أنا

يعين: أبا  -أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ث قال لرتمجانه: قل هلم: إين سائل هذا 
 عن هذا الرجل، فإن كذبين فكذبوه.  -سفيان 

يعين: يريد هرقل أن يعرف جبدية كل شيء عن هذا النِب، فهو سيسأل أقرب 
كونه أعرف الناس به، ويف نفس الوقت سيجعل وراء أب سفيان  الناس إليه نسبا ؛ ل

 التجار اآلخرين كحكام على صدقه. 
فالتجار حتت تأثري إرهاب هرقل وبطشه كل واحد منهم خياف أن يكذب، 

 وكذلك أبو سفيان خياف أن يكذب. 
لكن العرب حىت يف أيام اجلاهلية كانت تستنكر صفة الكذب، وتعتربها نوعا  

غري املقبول، من أجل ذلك كان أبو سفيان يقول تعليقا  على كلمة هرقل من الضعف 
 هذه: فواهلل لوال احلياء من أن يؤثروا علي كذبا  لكذبت عليه.

فهو يف تلك اللحظة مع أنه يكره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كراهية 
 شديدة، 
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ه فيها ]موقف هرقل بعد قراءة رسالة النبي صلى اهلل عليه وسلم ودعوت
 لإلسالم[

لقد كان هرقل على استعداد التباع الرسول عليه الصالة والسالم، لكن يف 
املقابل كانت هناك ثورة كبرية جدا  يف داخل البالط امللكي ترفض متاما  فكرة اإلسالم، 
وأدرك هرقل أنه إذا أعلن رغبته يف اتباع الرسول صلى اهلل عليه وسلم فإن عليه أن يغامر  

عليه أن خياطر بسيادته على شعبه، وقد ينزعه األمراء نزعا  من رئاسة البلد، حىت  مبلكه، و 
إنه يف رواية قال لـ دحية بن خليفة الكلِب الذي هو رسول رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم: واهلل إين ألعلم أن صاحبك نِب مرسل، وأنه الذي كنا ننتظر، وجنده يف كتابنا،  

 سي، ولوال ذلك التبعته.ولكين أخاف الروم على نف
ويف رواية أخرى ذكرها ابن كثري رمحه اهلل: أن هرقل اتبع األسقف األكرب للرومان 
فدخل عليه، فعرض عليه هرقل الكتاب، فلما قرأ األسقف الكتاب، قال: هو واهلل الذي  

 بشرنا به موسى وعيسى، الذي كنا ننتظره. 
 أنا فإين مصدقه ومتبعه. قال هرقل: فما تأمرين؟ قال األسقف: أما 

 األسقف األكرب آمن.
 فقال قيصر: أعرف أنه كذلك، ولكين ال أستطيع أن أفعل.

يعين: أنا أعرف أنه نِب، لكن ال أستطيع أن أتبعه، وإن فعلت ذهب ملكي 
 وقتلين الروم.
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ويف رواية أخرى: أن هذا األسقف كان امسه صغاطر وأنه خرج إىل الرومان،  
ن إىل اإلُيان باهلل تعاىل، وإىل اإلُيان برسوله الكرمي صلى اهلل عليه ودعا مجيع الروما

 وسلم، وأعلن الشهادة أمام اجلميع: أشهد أنه ال إله إال اهلل، وأن حممدا  رسول اهلل.
 فماذا عمل الناس؟ قام الناس كلهم إليه فضربوه حىت قتلوه.

أعلم من هرقل عند وهذا األسقف كان أعظم شخصية يف الدولة الرومانية، وهو 
الناس، وعلم هرقل بقتل هذا الرجل األسقف الكبري فلم يستطع أن يفعل أي شيء مع 

 من قتله، وهذا داللة على ضعفه الشديد أمام الكرسي الذي جيلس عليه.
إذا : هرقل عقد مقارنة سريعة جدا  بني امللك واإلُيان، وبني احلياة ممكنا  وبني 

ر مبنتهى السهولة، واختار امللك واحلياة، ورفض اإلُيان  املوت شهيدا ، فأخذ القرا
والشهادة، ل يكن ذلك لعدم تيقنه من أمر الرسول صلى اهلل عليه وسلم، لكنه ضن  

 مبلكه وضحى باإلُيان. 
فأمر اإلُيان واضح جدا ، وإعجاز القرآن ظاهر، وطريق اإلسالم مستقيم، 

هرة للجميع، واإلنسان هو الذي خيتار،  والدالئل على صدق هذا الدين بينة وقاهرة وظا
وعلى قدر قيمة الشيء يف نفس اإلنسان يضحي، والناس كلها تضحي، وال أحد 
يستطيع أن جيمع كل شيء، والواحد قد يضحي باإلُيان من أجل أن يأخذ امللك،  
وآخر قد يضحي بامللك من أجل أن يأخذ اإلُيان، فـ هرقل وأمثاله ينطبق عليه قول اهلل 

ا َوُعُلوًّا{ ]النمل:عز  َها أَنـُْفُسُهْم ظُْلم  َقَنتـْ  [. 14وجل: }َوَجَحُدوا هِبَا َواْستَـيـْ
ويقول اهلل عز وجل: }ُقْل يَا أَيُـَّها الَناُس َقْد َجاءَُكُم احلَْقُّ ِمْن َربُِّكْم َفَمِن اْهَتَدى 

َها َوَما أَنَا َعَلْيُكْم ِبوَِكيٍل{ ]يونس:فَِإمَنَا يـَْهَتِدي لِنَـْفِسِه َوَمْن َضَل فَِإمَنَا َيِضلُّ َعلَ   [. 108يـْ
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وهرقل ال ُيكن أن يعذر يف عدم إسالمه مهما كانت فتنته، ومهما كان راغبا  يف  
 امللك راهبا  من املوت؛ ألن اإلُيان ال يوزن إىل جواره شيء. 

 ويعلق اإلمام النووي رمحه اهلل على موقف هرقل فيقول: وال عذر له يف هذا؛ ال 
عذر له يف ترك اإلُيان مهما كان سيضيع منه أو سيقتل، ألنه قد عرف صدق النِب 

 صلى اهلل عليه وسلم، وإمنا شح بامللك وطلب الرئاسة. 
ويقول احلافظ ابن حجر العسقالين رمحه اهلل أيضا  تعليقا  على هذا احلديث: ولو 

، ومحل اجلزاء على تفطن هرقل لقوله صلى اهلل عليه وسلم يف الكتاب: )أسلم تسلم(
عمومه يف الدنيا واآلخرة وأسلم، لسلم له كل الدنيا وكل اآلخرة، لسلم من كل ما خيافه،  

 ولكن التوفيق بيد اهلل عز وجل.
وهرقل بعد كل هذا اليقني اكتفى بأنه حُيمِّل دحية الكلِب بعض اهلدايا لرسول 

اإلُيان، مع أنه كان يعلم أنه يف يوم من اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ول يفكر يف قضية 
األيام سيئول كل ملكه الذي حيكمه إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يوقن 
بذلك؛ ألن ذلك موجود يف التوراة واإلجنيل، وقد قال قبل ذلك بوضوح يف حواره مع أب 

قسطنطينية،  سفيان: )إنه سيملك موضع قدمي هاتني( وعندما غادر بيت املقدس إىل ال
قال وقد أشرف على الشام حني طلع فوق ربوة عالية وأطل على الشام بكاملها، ث  

 قال: السالم عليك يا أرض سوريا. 
 يسلم عليها تسليم الوداع، وأنه لن يرجع إليها مرة أخرى. 

أدرك أن هذه البالد لن تبقى بعد هذا الظهور هلذا النِب الكرمي صلى اهلل عليه 
ته، وبعد كل هذه القناعة برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وكل هذا وسلم حتت سيطر 
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اليقني بنبوته ل يقف هرقل عند حد عدم اإلُيان، ول يقبل باحلياد، ولكن سري اجليوش 
 . تلو اجليوش حلرب املسلمني، مع إحس

 ]موقف كسرى ملك فارس من رسالة النبي صلى اهلل عليه وسلم له[ 
ه إبرويز بن هرمز، وقد ظهر عداؤه لإلسالم من أول أما كسرى فارس وكان امس

حلظة قرأ فيها اخلطاب، وكان ينوي تدمري هذا الدين اجلديد وحرب هذا الرسول الكرمي 
صلى اهلل عليه وسلم، وكان خطاب الرسول صلى اهلل عليه وسلم لكسرى هو نفس 

حممد رسول اهلل خطاب هرقل إىل حد كبري، بدأ فيه بالبسملة، ث بعد ذلك قال: )من 
صلى اهلل عليه وسلم إىل كسرى عظيم فارس(، ث بعد ذلك دعا صلى اهلل عليه وسلم  
كسرى إىل الدخول يف اإلسالم، لكن مع تغيري يسري يف بعض األلفاظ لتناسب كسرى 
فارس والديانة اليت هم عليها، قال صلى اهلل عليه وسلم: )سالم على من اتبع اهلدى  

، واشهد أنه ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأن حممدا  عبده  وآمن باهلل ورسوله 
ورسوله، وأدعوك بدعاية اهلل، فإين رسول اهلل إىل الناس كافة، }لِيـُْنِذَر َمْن َكاَن َحيًّا َوحيََِق  

[، فأسلم تسلم، فإن أبيت، فإن إث اجملوس عليك( 70اْلَقْوُل َعَلى اْلَكاِفرِيَن{ ]يس:
 القوة.  خطاب يف منتهى

فغضب كسرى غضبا  شديدا  عندما مسع هذا اخلطاب، وتعامل معه بسطحية 
بالغة، ل يلتفت إىل املعاين اليت فيه، وال إىل الرسالة اليت يشري إليها اخلطاب، لكن كل 
الذي نظر إليه الشكليات اليت يف اخلطاب، فأمسك اخلطاب ومزقه، وقال يف غطرسة:  

ي، وسب الرسول عليه الصالة والسالم، فلما وصلت هذه عبد من رعييت يكتب امسه قبل 
الكلمات إىل النِب عليه الصالة والسالم، قال صلى اهلل عليه وسلم: )مزق اهلل ملكه(؛  

 ألنه مزق الكتاب. 
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وبالفعل ففي غضون سنوات قليلة جدا  من هذه األحداث مزق اهلل عز وجل 
لفارسية، وسقطت اإلمرباطورية ملك كسرى متاما ، وامتلك املسلمون كل األراضي ا

 الفارسية متاما ، وكانت تسيطر على مساحات هائلة من األرض.

هذه هي النبوة يف مواجهة الغطرسة اجملوسية الكافرة، لكن كسرى فارس إبرويز ل 
يكتف هبذه الكلمات وبتقطيع اخلطاب، ال، بل إنه حاول أن يعتقل رسول اهلل صلى اهلل 

يعاقبه بنفسه، فأرسل رسالة إىل عامله الفارسي على بالد اليمن، عليه وسلم من أجل أن 
وكانت اليمن مستعمرة فارسية، وهي قريبة من املدينة املنورة، فأرسل رسالة إىل عامل 
اليمن وامسه باذان وكان فارسيا ، وطلب منه أن يبعث رجلني من رجاله ليأتيا برسول اهلل 

 ة فارس. صلى اهلل عليه وسلم إىل املدائن عاصم

انظروا يبعث اثنني فقط من الرجال ليأتيا بزعيم املدينة املنورة، وانظروا كيف  
كانت نظرة كسرى فارس للعرب، بعث اثنني من الرجال ول يبعث جيشا  ليأتيا برسول  
اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل املدائن عاصمة الدولة الفارسية، وقال هلما: أخرباه إن هو  

لك كسرى قومه وخيرب بالده، فذهب الرسوالن إىل الرسول صلى رفض فسيقتل، وسيه
اهلل عليه وسلم وقاال له هذا الكالم، فطلب الرسول عليه الصالة والسالم طلب منهما  
يف أدب جم أن ينتظرا إىل اليوم التايل وسريد عليهما، وجلسا يف املدينة تلك الليلة، ويف 

الوحي إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   هذه الليلة اليت جاء فيها رسوال كسرى أتى
وأخربه بنبأ عجيب، أخربه أن هذا الزعيم الفارسي املتغطرس إبرويز قتل يف نفس الليلة، 

(  10ومن الذي قتله؟ قتله ابنه شريويه بن إبرويز، وكانت هذه الوقعة يف ليلة الثالثاء )
عليه الصالة والسالم إىل  ( هـ، ويف اليوم التايل أرسل الرسول7مجادى اآلخرة سنة )
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الرسولني وجلس معهما وقال هلما: )إن رب سبحانه وتعاىل قتل ربكما الليلة، ففزع 
الرسوالن وقاال: هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر من ذلك، أنكتب 
عنك هبذا وخنرب امللك باذان الذي هو ملك فارس يف اليمن؟ فقال صلى اهلل عليه وسلم 

 منتهى الثقة: نعم أخرباه ذاك عين(، ليس هذا فحسب، بل قال هلما يف يقني: )وقوال يف
له أيضا : إن ديين وسلطاين سيبلغ ما بلغ كسرى، وينتهي إىل اخلف واحلافر، وقوال له: 

أعطيتك ما حتت يديك وملكتك على قومك(، والرسول  -خياطب باذان -إن أسلمت 
عاملة امللك الكرمي ومحلهما باهلدايا، وأعادمها إىل باذان  عليه الصالة والسالم عاملهما م

مرة أخرى، ووصل الرسوالن إىل باذان ملك اليمن الفارسي، وقاال له ما قاله الرسول 
صلى اهلل عليه وسلم، وكان باذان رجال  عاقال ؛ فإنه عندما مسع هذه الكلمات، قال:  

 كما يقول، وليكونن ما قال، فلئن كان )واهلل ما هذا بكالم ملك، وإين ألرى الرجل نبيا  
هذا حقا  فهو نِب مرسل(، يعين: كيف عرف أن هناك شيئا  حصل يف املدائن، وهي على 
بعد مئات الكيلو مرتات يف ذلك الزمن؟ ث قال: )وإن ل يكن الذي قاله فسنرى فيه 

 رأينا(. 

بن إبرويز  وذهبت األيام وجاء خطاب من الزعيم اجلديد يف بالد فارس شريويه 
جاء خطاب إىل باذان عامل اليمن يقول له فيه: إنه قد قتل أباه إبرويز؛ بسبب أنه قتل  

 الكثري من أشراف فارس، وكاد أن يودي بفارس إىل اهلالك. 
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موقف النجاشي ملك الحبشة والمنذر بن ساوى ملك البحرين من رسائل )
 (النبي صلى اهلل عليه وسلم

الردود من النجاشي ملك احلبشة، ومن املنذر بن ساوى ملك لقد جاءت أفضل 
 .البحرين، وهؤالء االثنان أسلما دون تردد

واحد أسلم وأخفى إسالمه وهو النجاشي ملك احلبشة؛ ألن وضع الدولة  
النصراين كان صعبا  جدا ، فهو ال يستطيع أن يعلن إسالمه، وألنه لو أسلم فإن الشعب 

سيه، وقد حصل قبل ذلك عندما ساند املسلمني أن الشعب أقام سيقتلعه اقتالع ا من كر 
عليه ثورة وكاد أن يقتلع النجاشي من كرسيه، من أجل ذلك أخفى إسالمه، وآثر أن  
يساعد الدولة اإلسالمية الناشئة اجلديدة هناك يف املدينة املنورة، وهو يعلن النصرانية يف 

 .الظاهر ويبطن اإلسالم
رمحه اهلل فقد أعلن إسالمه وأسلم شعبه، وكانوا يدينون أما املنذر بن ساوى 

بعبادة األصنام، لكن يبدو أن املنذر بن ساوى رمحه اهلل كان قويا  ممكنا  يف قبيلته وحمبوبا   
بني شعبه، وكان الناس تبعا  لقائدهم كعادة العرب يف ذلك الوقت، فزعيم القبيلة أخذ  

 .هقرار اإلسالم فأسلمت قبيلته وأسلم شعب
ا نظاميا  كبريا  له تاريخ  وهذا الوضع غري الوضع يف بالد احلبشة حيث كان بلد 

 .طويل، ومن الصعب على النجاشي أن يغري أفكار الناس كلها يف حلظة واحدة
هذا هو الوضع بالنسبة مللك احلبشة وبالنسبة مللك البحرين وهذه أفضل  :إذا  

 .ردود
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 110 املناقشة 
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 التعــــارف
 

 األمور اآلتية:  ! تتناول هذه الوحدة علىعزيزي الطالب والطالبة

 نص وصية عمر بن اخلطاب ألب موسى رضي اهلل عنهما:  •
 كتب عمر بن اخلطاب إىل أب موسى األشعري رضي اهلل عنهما:  •
 الدروس املستفادة من وصية عمر: •
 رسالة عمر رضي اهلل عنه شرح قطعة من  •
 واهلل ويل التوفيق              

 دافـــــاأله
 

ل النبوية  حتليل الرسائبعد قراءة هذه الوحدة، جيب أن يكون الطالب/الطالبة قادرا  على 
 صلى اهلل عليه وسلم.

 األمور اآلتية: معرفة قادرا  على وأيضا الطالب / الطالبة جيب أن يكون 
 الخطاب ألبي موس ى رض ي هللا عنهما:نص وصية عمر بن  .1

 كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موس ى األشعري رض ي هللا عنهما: .2

 الدروس املستفادة من وصية عمر: .3

 شرح قطعة من رسالة عمر رضي اهلل عنه  .4
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 )رسائل أخرى (نماذج من رسائل النبي للملوك 

 صلى اهلل عليه وسلم - اهللللدولة اإلسالمية في عهد رسول  قراءة في السياسة الخارجية

بالكتابة ملن ذكرنا، بل كتب  -صلى اهلل عليه وسلم-ل يكتف رسول اهلل حممد 
 :إىل عمال، ورؤساء أقوام آخرين، ومنهم

إىل املنذر بن ساوى ملك  -صلى اهلل عليه وسلم- كتاب رسول اهلل حممد  •
 :البحرين، وكان املنذر تابعا  لدولة اجملوس يف فارس

إىل املنذر  -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  هلل الرمحن الرحيم، من حممدبسم ا"
بن ساوى، سالم على من اتبع اهلدى، أما بعد: فإين أدعوك إىل اإلسالم، فأسلم تسلم 

 .(1)  جيعل اهلل لك ما حتت يديك، وأعلم أن ديين سيظهر إىل منتهى اخلف واحلافر
 :رسالة ثانية إليه بعد إسالمه، جاء فيها  -صلى اهلل عليه وسلم-وكتب  
إىل املنذر  -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  بسم اهلل الرمحن الرحيم، من حممد"

ال إله إال هو، وأشهد أن ال إله إال  بن ساوى، سالم عليك، فإين أمحد اهلل إليك الذي
 .اهلل وأن حممدا  عبده ورسوله 

 :أما بعد 
فإنه من ينصح فإمنا ينصح لنفسه، وإنه من يطع رسلي  فإين أذكرك اهلل عز وجل،

ويتبع أمرهم فقد أطاعين، ومن نصح هلم فقد نصح يل، وإن رسلي قد أثنوا عليك خريا ،  
وإين قد شفعتك يف قومك، فاترك للمسلمني ما أسلموا عليه، وعفوت عن أهل الذنوب 

 

 .145جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة، حممد محيد اهلل، ص   -1
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على يهوديته أو  فاقبل منهم، وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك، ومن أقام 
 ( 1) جموسيته فعليه اجلزية

 
 .إىل املنذر بن ساوى -صلى اهلل عليه وسلم-رسالة رسول اهلل حممد  

إىل هوذة بن علي )صاحب  -صلى اهلل عليه وسلم-رسالة رسول اهلل حممد 
 .اليمامة(

بسم اهلل الرمحن الرحيم من حممد رسول اهلل إىل هوذة بن علي، سالم على من " 
اتبع اهلدى، واعلم أن ديين سيظهر إىل منتهى اخلف واحلافر، أسلم تسلم وأجعل لك ما  

 ( 2) ."حتت يديك 
إىل جيفر وعبد )صاحِب  -صلى اهلل عليه وسلم-رسالة رسول اهلل حممد  

 :ُعمان(
َفَر َوَعْبدٍ  ِبْسِم الّلِه الّرمْحَِن الّرِحيِم ِمْن حُمَّمِد ْبنِ "  ابـْيَنْ اجْلَُلْنَدي َعْبِد الّلِه إىَل َجيـْ

ْساَلِم، َأْسِلَما َتْسَلَما فَِإينّ   َساَلٌم َعَلى َمْن اتـَّبَع اهْلَُدى، أَّما بـَْعُد؛ فَِإيّن أَْدُعوُكَما ِبِدَعايَِة اإْلِ
ِإّنُكَما إْن  الّلِه إىَل الّناِس َكافّة ، أِلُْنِذَر َمْن َكاَن َحّيا  َوحيَِّق اْلَقْوُل َعَلى اْلَكاِفرِيَن، فَ  َرُسولُ 

ْساَلِم فَِإّن ُمْلَكُكَما زَاِئٌل َعْنُكمَ  ْساَلِم َولّْيُتُكَما، َوِإْن أَبـَْيُتَما َأْن تُِقرّا بِاإْلِ ا، َوَخْيِلي أَقْـَرْرمُتَا بِاإْلِ
 (3) "حَتُّل ِبَساَحِتُكَما َوَتْظَهُر نـُبـُّويت َعَلى ُمْلِكُكَما

 

 .600، ص3زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن قيم اجلوزية، ج  -1
 
،  3ج  حيىي، املعروف بابن سيد الناس حممد بن عبد اهلل بن  عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري، -2

 .379ص 
 .605، ص 3زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن قيم اجلوزية، ج -3
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 :تحليل الرسائل  
ملنذر بن ساوى، وهوذة بن علي، وجيفر وعبد ابنا اجللندي(  إن هؤالء األربعة )ا  -1

هم عمال لدولة فارس على األراضي اليت حيكموهنا، هلذا السبب كان خطاب 
إليهم بأمسائهم من غري ذكر وظائفهم ألهنم  -صلى اهلل عليه وسلم-النِب حممد 

لوك ال ُيلكون اإلرادة السياسية يف القرار، فهم يف حقيقة أمرهم ليسوا مب
حقيقيني، لفقداهنم السيادة على أرضهم، وال هم سادة على قومهم، وإمنا 

 .ينفذون أجندات أسيادهم وهم اجملوس يف فارس
عليهم بقاءهم يف مناصبهم يف  -صلى اهلل عليه وسلم-عرض رسول اهلل حممد   -2

 -صلى اهلل عليه وسلم-حالة إعالن إسالمهم، وخضوعهم لسلطان دولته، ألنه 
يعلم أن هذا األمر يهمهم وسيساعد هذا العرض على إسالمهم وإسالم من 

 .معهم
صلى اهلل -اشرتكت الرسائل الثالث بتذكري هؤالء العمال، أن نبوة ودين حممد   -3

سيبلغ كل األرض، )ديين سيظهر إىل منتهى اخلف واحلافر( و  -عليه وسلم
، ويف ذلك هتديد ووعيد (يت َعَلى ُمْلِكُكَماَوَخْيِلي حَتُّل ِبَساَحِتُكَما َوَتْظَهُر نـُبـُوّ )

أن الدولة العظمى اليت خيضعون هلا ستؤول يف النهاية حتت راية دولة اإلسالم، 
فإن حصل ذلك فال مكان هلم حينها ألن ظهورهم سُتكَشف ولن يساعدهم 

 .أحد
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 وصية سيدنا عمر بن الخطاب ألبي موسى األشعري رضي اهلل عنهما 
 ) وصية عمر بن الخطاب ألبي موسى رضي اهلل عنهما صن (

 كتب عمر بن اخلطاب إىل أب موسى األشعري رضي اهلل عنهما: 
"إن القضاء فريضٌة حُمَْكمة، وُسَنة ُمَتَبعة، فافهم إذا أُديَل إليك؛ فإنه ال ينفع 

يطمع تكلٌُّم حبقٍّ ال نفاذ له، وآِس بني الناس يف وجهك وجملسك وقضائك؛ حىت ال 
يف عدلك، والبيِّنة على َمن اَدعى، واليمني (1)  شريف يف َحيِفك، وال ييئس ]ضعيف[

، وَمن  على َمن أْنَكَر، والصلح جائز بني الناس إال صلح ا أحَل حرام ا أو حَرم حالال 
ا ينتهي إليه، فإن جاء ببيـَِّنة أعطيته حبقِّ  ه، فإن  اَدعى حقًّا غائب ا أو بيـَِّنة، فاضرب له أمد 

أعجزه ذلك استحللت عليه القضية؛ فإن ذلك أبَلُغ يف العذر وأجلى للعمى، وال ُينعك 
أن تراجع احلَق؛ فإن احلَق   -من قضاٍء قضيته اليوم فراجعَت فيه رأَيك، وُهديت لرشدك 

 قدمي ال يُبطل احلَق شيٌء، ومراجعة احلقِّ خرٌي من التمادي يف الباطل. 
ضهم على بعض يف الشهادات، إال جملود ا يف َحدٍّ، أو  واملسلمون ُعُدول بع

عليه شهادة الزور، أو ظنين ا يف والء أو َقرابة؛ فإن اهلل عز وجل توىَل من العباد  (2)مدرك
 السرائر، وَستَـَر عليهم احلدود إال بالبيِّنات واألُيان. 

ُسَنة، ث قايِس األموَر عند  ث الَفهَم الفهَم فيما أُديل إليك مما ليس يف كتاٍب أو 
.  ذلك، واعرف األمثاَل واألشباَه ث اعمد إىل أحبها إىل اهلل فيما ترى وأشبِهها باحلقِّ

 

 (. 240/ 14زاد يف األصل ]من[ واملثبت من املعرفة ) -1
 (: ]جمرب[. 240/ 14يف املعرفة ) -2
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وإياك والغضَب والقلَق والضجَر والتأذِّي بالناس عند اخلصومة والتنكُّر؛ فإن 
خلصت نَيُته يف   القضاء يف َمواِطن احلقِّ يُوجب اهلُل به األجر، وحيسن به الذُّخر، فَمن

احلقِّ ولو على نفسه، كفاه اهلُل ما بينه وبني الناس، وَمن تزيَن هلم مبا ليس يف قلبه شانه  
اهلُل تعاىل؛ فإن اهلل تبارك وتعاىل ال يقبل من العباد إال ما كان له خالص ا، وما ظنُّك  

 ". بثواِب اهلل يف عاجل رِْزقه وخزائِن رمحته؟ والسالم عليكم ورمحة اهلل
 . (1)قال أبو عبيد: فقلت لكثري: هل أسنده جعفر؟ قال: ال

 قال ابن القيِّم رحمه اهلل: 
"وهذا كتاب جليٌل تلَقاه العلماُء بالَقبول، وبـَنَـْوا عليه أصوَل احُلكم والشهادة،  

 ، وهو حبٌث نفيٌس،  (2) واحلاكم واملفيت أحوُج شيٍء إليه، وإىل تأمُّله، والتفقُّه فيه"؛ انتهى
 وحتقيٌق أنيٌس، واهلل تعاىل أعلم بالصواب، وإليه املرجع واملآب، وهو حسبُنا ونعم الوكيل.

 معاني المفردات: 
 • آِس بني الناس: سوِّ بينهم.

 • حيفك: أي ميلك معه لشرفه.
 • ظنني: متهم. 

 • القلق والضجر: ضيق الصدر وقلة الصرب.
 

األلباينُّ رمحه اهلل: وهي ( من حديث سعيد بن أب بردة وجادة ، قال الشيخ 135/ 10رواه البيهقيُّ ) -1
/  8وجادة صحيحة من أصحِّ الوجادات، وهي ُحَجة؛ انظر: خترجيه مفَصال  يف: "إرواء الغليل" )جـ 

 (. 2619(، رقم )242 - 241ص
راجع: "إعالم املوقعني عن رب العاملني"؛ املؤلف: حممد بن أب بكر أيوب الزرعي أبو عبداهلل، الناشر:   -2

 ( 87 - 69/ 1) 4، حتقيق: طه عبدالرؤوف سعد، عدد األجزاء: 1973وت، بري  -دار اجليل 
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 :رضى اهلل عنه الدروس المستفادة من وصية عمر
ْحَكم للقضاء يف الرسالة  رضى اهلل عنه لقد وضع عمر بن اخلطاب    -1

ُ
الدستور امل

 اليت أرسلها إىل أب موسى األشعري.
املساواة بني الناس يف جملسه ويف وجهه وقضائه؛ حىت ال يطمع شريٌف يف َحيِفه،     -2

 وال ييئس ضعيف ِمن َعْدله.
َدِعي، واليمني يكون على َمن يـُْنكر.البيـَِّنة تكون على    -3

ُ
 امل

 الصلح جائز بني املسلمني، إال صلح ا أحَل حرام ا، أو حَرم حالال   -4
إذا قضى القاضي بقضاِء اليوم، ث راَجَع فيه رأيه، فُهدي فيه لرشده، ال ُينعه  -5

ري ذلك أن يرجع فيه إىل احلقِّ؛ فإن احلَق قدمي، ال يبطله شيء، ومراجعة احلقِّ خ
 من التمادي يف الباطل. 

أن املسلمني ُعدول بعضهم على بعض، إال َمن ُجرِّب عليه شهادُة ُزور، أو    -6
 شخص ا ُجِلَد يف حدٍّ، أو ظنين ا يف والء أو َقرابة. 

إذا عرض على القاضي أمر أو مسألة ليس فيها قرآن وال ُسنة، فعليه أن يقايس    -7
ث يعِمد فيما يرى إىل َأَحبِّها إىل اهلل،  األموَر عند ذلك، ويعرف األمثاَل،

 .  وأشبهها باحلقِّ
حتذير القاضي من الغضب والقلق والضجر والتأذِّي بالناس والتنكُّر عند    -8

 اخلصومة أو اخلصوم.
صحة الَفهم وحسن القصد ِمن أعظم نَِعم اهلل اليت أنعم هبا على عبده، بل ما    -9

أفضل وال أجل منهما، بل مها ساقا اإلسالم أُعِطي عبٌد عطاء  بعد اإلسالم 
 وقياُمه عليهما. 
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 المناقشة
رسائل النبي صلى هللا عليه وسلم  اكتب نموذجا من نماذج  (1

 للعمال أو الرؤساء.

تحدث عن بعض العمال والرؤساء إلى من كتب الرسول   (2

 صلى هللا عليه وسلم الرسائل.  

اذكر بعض الدروس المستفادة من وصية عمر بن   (3

 الخطاب ألبي موسى رضي هللا عنهما.
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 الســادســة دة ــلوح ا

 
 
 
 
 
 
 

 النثر في العصر األموي
 
 
 
 

 
 
 

 عثمان فيصل      : إعداد                                               
    الدرفيلي  الدكتور أشرف عبد الرافع  مراَجعة:

 سميع اهلل زبيري بن محمد منشاد.    
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 فالتعــــار
 ما يأتي:  عرف الطالبتيأن 

 النثر في العصر األموي 

 تطور النثر العربي 

 :الفني نشأة النثر 

 :خطبته بعد وقعة دير الجماجم

 :الشعر والنثر في العصر األموي 

 ورعه  وخطبه و عمر بن عبد العزيز 

 

 األهـــــداف
 يهدف هذا الباب إىل التعرف: 

 النثر في العصر األموي  .1

 تطور النثر العربي  .2

 نشأة النثر الفني  .3

بعد  ة حجاج بن يوسف الثقفيخطب .4

 وقعة دير الجماجم

 ي الشعر والنثر في العصر األمو  .5

 ورعه  وخطبه و عمر بن عبد العزيز  .6
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 النثر في العصر األموي
 تطور النثر العربي

 :النثر لغة
يقول صاحب اللسان: »النثر نَثُرَك الشيَء بيدك ترمي به متفرقا مثل نثر اجلوز 

فاملعنی اللغوي يعين الشيء املبعثر )املتفرق(   ،1واللوز والسکر وکذلك نثر احلّب إذا بُذر
الذي اليقوم علی أساس يف تفرقه وبعثرته، أي: ال يقوم علی أساس من حيث الکيف  

 .والکم واالتساع
 :النثر اصطالحاً 

هو الکالم الذي ليس فيه الوزن ويعتمد علی احلقائق. بتعبري آخر: النثر هو  
 .کالم املقفي باألسجاع

إنساين، وهو علی ضربني: أما الضرب األول فهو النثر العادي الذي  النثر أدب 
يقال يف لغة التخاطب، وليست هلذا الضرب قيمة أدبية إال ما جيري فيه أحيانا من أمثال 
وحکم، وأما الضرب الثاين فهو النثر الذي يرتفع فيه أصحابه إلی لغة فيها فن ومهارة  

قاد يف اللغات املختلفة ببحثه ودرسه وبيان ما  وبالغة، وهذا الضرب هو الذي يعنی الن
مر به من أحداث وأطوار، وماُيتاز به يف کل طور من صفات وخصائص، وهو يتفرع 
إلی جدولني کبريين، مها اخلطابة والکتابة الفنية ـ ويسميها بعض الباحثني باسم النثر  

ربة، وقد تتسع  الفين ـ وهي تشمل القصص املکتوب کما تشمل الرسائل األدبية احمل
 .2 فتشمل الکتابة التارخيية املنمقة

 

 م، مادة )نثر( 1992، 2لسان العرب: ابن منظور، دارإحياء الرتاث العرب، بريوت، ط   - 1
 15، التا، ص: 12الفن ومذاهبه يف النثر العرب: شوقي ضيف، داراملعارف، القاهرة، ط  - 2
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 :نشأة النثر الفني

جيد الباحث عنتا کبريا حينما حياول حتديد الوقت الذي نشأ فيه النثر الفين يف 
اللغة العربية. إذ أن الباحثني الذين تصدوا لدراسة األدب اجلاهلي قد اضطربوا يف تقدير  

اصة فيها يتعلق بالنثر، ول يستطيعوا علی الرغم من الوجود األدب لعرب اجلاهلية وخب
جهودهم ودراساهتم أن يصلوا يف ذلك املوضوع إلی نتيجة ثابتة أو رأي موحد ُيکن 
االطمئنان إليه.أما هذه اآلثار النثرية املختلفة اليت تنسب إلی اجلاهليني، فيکاد مؤرخو  

الثقة هبذه النصوص هو أن  األدب يتفقون علی عدم صحة شيء منها، والسبب يف عدم 
 .وسائل التدوين ل تکن ميسرة يف العصر اجلاهلي

 :النثر في العصر األموي
کانت الکتابة ضرورة إدارية ملحة ال غنی عنها يف إدارة شؤون الدولة واجملتمع، 
يف املکاتبات والدواوين املختلفة. کما کانت ضرورة اجتماعية ال غنی عنها يف  
املعامالت. وکانت کذلك ضرورة علمية ال غنی عنها يف احلرکة العلمية اليت ازدهرت يف 
العصر األموي وتعاظمت يف أواخره. ونتيجة لذلك کله توسع انتشار اخلط واستعمال 

 .الکتابة، إبان ذلك العصر، توسعا عظيما، نظرا  إلقبال الناس علی طلبه 
ت يف العصر األموي منوا واسعا، فقد يقول الدکتور شوقي ضيف: أن الکتابة من

عرف العرب فکرة الکتاب وأنه صحف جيمع بعضها إلی بعض يف موضوع من 
 1املوضوعات، وقد ألفوا فعال کتبا کثرية 

وقد کانت ملن يعرف الکتابة مکانة رفيعة عند الناس، إذ کانوا يعرفون له قدرة،  
 ..1ب فيمينه يسریوکان سعيد بن العاص يردد دائما  قوله: »من ل يکت

 

 100النثر العرب، ص:  الفن ومذاهبه يف   -1
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لعل من أهم األسباب اليت هيأت لرقي الکتابة الفنية يف هذا العصر تعريب 
 .3، وتعقد احلياة السياسية، وکثرة األحزاب واملذاهب 2الدواوين يف البالد املختلفة

وقد جتلت بواکري الکتابة يف أواخر العصر األموي بفضل موهبة عبداحلميد بن 
  . 4حييی الکاتب

ولقد أمجع النقاد واملؤرخون يف القدمي واحلديث علی أن عبداحلميد إمام طور  
جديد يف الکتابة العربية، وأنه هو الذي وضع األساس هلذا املنهج الکتاب الذي اقتفاه  
الکتاب من بعده، وهو أبلغ کتاب الدواوين يف العصر األموي وأشهرهم، وقد ضربت  

ميد أول من فتق أکمام البالغة وسهل طرقها وفك وکان عبداحل . 5ببالغته األمثال
 .  6رقاب الشعر

وقال ابن الندمي: عنه أخذ املرتسلون ولطريقته لزموا، وهو الذي سهل سبيل 
 .7 البالغة يف الرتسل

إذن لقد تواترت آراء املؤرخني واألدباء منذ القرن الثالث اهلجري علی أن الرجل 
النثر العرب، وأنه ذو أثر عميق يف تطور الکتابة الفنية، وأنه  ذو مکانة ملحوظة يف تاريخ 

 .قد سن طريقة جديدة سار علی هنجها من جاء بعده من الکتاب 

 

 

صبح األعشی يف صناعة اإلنشاء: أبوالعباس أمحد بن علي القلقشندي، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،   - 1
 . 37،ص: 1املؤسسة املصرية العامة، نسخة مصورة عن الطبعة األمريية، الط، التا، ج:

 122و املصرية، الط، التا، ص:النثر الفين وأثر اجلاحظ فيه: عبداحلکيم بلبع، مکتبة األجنل - 2
 125املصدر نفسه، ص:    - 3
 118مواکب األدب العرب عربالعصور، ص: - 4
 114الفن ومذاهبه يف النثر العرب، ص: - 5
 106،ص: 2م ،ج: 1942العقد الفريد: ابن عبد ربه، مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر، القاهرة، الط، - 6
 170الندمي، داراملعرفة، بريوت، الط، التا، ص: الفهرست: ابن  - 7
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 :1 بعد وقعة دير الجماجم ة حجاج بن يوسف الثقفيخطب
 :وخطب أهل العراق بعد وقعة دير اجلماجم فقال

فخالط اللحم والدم والعصب، يا أهل العراق، إن الشيطان قد استبطنكم، "
واألصماخ، ث ارتفع  4، ث أفضى إىل املخاخ3والشغاف 2واملسامع واألطراف، واألعضاء

 

وقعة دير اجلماجم: هي وقعة نشبت بني احلجاج وبني عبد الرمحن بن حممد بن األشعث قرب الكوفة سنة   - 1
هـ هزم فيها ابن الشعث؛ وذلك أن عبيد اهلل بن أب بكرة عامل احلجاج على سجستان كان قد غزا  83

الده فأصيبوا، وهلك أكثرهم، فوجه احلجاج إىل رتبيل ابن األشعث على  رتبيل ملك الرتك، وأوغل يف ب 
رأس جيش عظيم حملاربته؛ فسار إليه وامتلك بعض بالده، وكان يرى أن يتدرج يف الفتح، فينتقصهم يف  
كل عام طائفة من أرضهم، وال يتوغل يف بالدهم؛ لكيال يعرض جيشه للدمار واهللكة، وكتب إىل  

 عليه احلجاج، وكتب إليه يضعف رأيه ويأمره بالوغول يف أرضهم وإال عزله، وكان من  احلجاج بذلك؛ فأىب 
جراء ذلك أن بايع اجلند ابن األشعث على خلع احلجاج وقتاله ث خلع عبد امللك بن مروان، وسار ابن  

ينة  األشعث هبم من سجستان إىل العراق، وجتهز احلجاج للقائه؛ فسار بأهل الشام حىت نزل تسرت "مد
باألهواز"؛ فاهنزمت مقدمته، فرجع إىل البصرة حىت نزل الزاوية "موضع قرب البصرة" ودارت رحى احلرب  
بني الفريقني فهزم أهل العراق أهل الشام؛ فجثا احلجاج على ركبتيه وانتضى حنو شرب من سيفه، واستعد 

نصر. واهنزم ابن األشعث؛ فأقبل  للقاء املوت كرُي ا فقويت بذلك قلوُب جنده واستبسلوا حىت كان هلم ال 
حنو الكوفة، حىت هزم هزُية منكرة بدير اجلماجم وتبدد أمره، وفر إىل فارس حىت نزل مدينة بست؛ فسمع 
رتبيل مبقدمه فأنزله عنده وأكرمه فكتب احلجاج إىل رتبيل يأمره أن يبعث إليه بابن األشعث ويتوعده إن  

فقتل ابن األشعث نفسه بأن ألقى نفسه من فوق قصر، فمات فاحتز  ل يفعل؛ فأراد رتبيل أن يرسله إليه، 
 .هـ85رتبيل رأسه، وبعث به على احلجاج سنة 

 ."يف العقد الفريد "واألعضاد   - 2
 .الشغاف: غالف القلب أو حبته  - 3
ائر  رواية هناية األرب "املخاخ" وهو الوارد يف كتب اللغة: مخ جيمع على خماخ وخمخة "كعنبة"، أما س - 4

 .املصادر اليت روت هذه اخلطبة؛ فرتويها "األخماخ"، وهو ما ل أره يف كتب اللغة
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فعشش، ث باض وفرخ، فحاشكم نفاق ا وشقاق ا، وأشعركم خالف ا، اختذمتوه دليال  تتبعونه،  
ا تطيعونه، ومؤامر ا م وقعة، أو  ، تستشريونه؛ فكيف تنفعكم جتربة، أو تعظك1وقائد 

 .؟2حيجزكم إسالم، أو ينفعكم بيان؟ ألستم أصحاب باألهواز

ْكر وسعيتم بالَغْدر واستجمعتم للكفر وظننتم َأّن الَله خيُذل ديَنه  
َ
حيُث ُرْمُتم امل

وتنهزمون سراعا  ّث يوُم الزّاوية وما يوم   3وأنتم َتَسّللون ِلواذا   :وِخالفَته وأنا أرميكم بطَْريف

الزَاوية به كان فشُلكم وتناُزعكم وختاُذُلكم وبراءة الَله منكم ونكوُص وليِّكم عنكم إذ 

  5، ال َيسأل املرء عن أخيه وال يـَْلوي 4ولّيُتم كاإلبل الَشوارِد إىل أوطاهنا الَنوازِع إىل أعطاهنا

السِّالح وَوَقَصْتكم الرِّماح يوُم َدير اجلماجم وما يوُم دير  6كمالَشيُخ على بَِنيه حن َعضَ 

الحم 
َ
ويُْذِهُل اخلليَل عن  2عن َمِقيله 1بَضْرٍب يُزيل اهلامَ  7اجلماجم به كانت املعارُك وامل

 

 

وقد روت مجيع املصادر "األصماخ" هبذا النص، والذي يف كتب اللغة: "الصماخ من األذن: اخلرق الباطن  
الذي يفضي على الرأس مجعه أصمخة وصمائخ، ومثل الصماخ األصموخ كعصفور، ومجعه أصاميخ؛  

 . "واب الكلمة "الصمائخ" أو "األصاميخفص
 .آمره يف كذا مؤامرة: شاوره - 1
 . ""تسرت يشري إىل وقعة    - 2
 .أي يلوذ بعضهم ببعض: الوذ لواذ ا ومالوذة   - 3
 أعطان مجع عطن كسبب: مربك اإلبل حول احلوض كاملعطن، ونوازع: أي مشتاقة   - 4
 .ال يلوي على أحد؛ أي ال يقف وال ينتظر  - 5
 .يف هناية األرب "عظكم" بالظاء: عظته احلرب كعضته بالضاد   - 6
 .مجع ملحمة وهي الوقعة العظيمة القتل  - 7
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والَنزوَة بعد   3خليله يا أهَل العراِق الَكَفراِت بعد الَفَجرات والَغَدرَاِت بعد اخَلرتات

وُخْنتم وإن أِمنتم أَْرَجْفتم وإن ِخفتم نافقتم ال   5إْن بعثُتكم إىل ثُغوركم َغَلْلُتم 4زواتالنَ 

َتذُكرون حسنة  وال تشكرون نعمة هل استخَفكم ناكٌث أَو استغواكم غاٍو أو استفزَكم  

خالٌع إاّل تِبعتموه وآَويـُْتموه ونصرمُتوه ورّجْبتموه   6عاص أو استنَصرَكم ظال أو استعضدكم

و نـََعب ناعب أَو َزفر زافٌر إالّ كنتم أتباَعه وأنصاَره يا  يا أهَل العراق هل َشَغَب َشاِغٌب أ

يا أهل  :أهل العراق أل تنهكم املواعُظ أل َتزجرْكم الوقائع ث التَفَت إىل أهل الشام فقال

ويُباِعد عنها احلَجر  8الرامح عن فراخه ينفي عنها املَدر  7الشام إمَنا أنا لكم كالظَليم

وحيميها من الضِّباب وحيُرسها من الذِّئاب يا أهَل الشام أَنتم اجلَُنة   وُيكنُّها من املطر

 . 9والرِّداُء وأنتم الُعّدة واحلذاء

 

 

 .مجع هامة، وهي الرأس  - 1
 بضرب بالسيوف رءوس قوم ... أزلنا هامهن عن املقيل   :موضعه، أي األعناق، قال الشاعر  - 2
 .غدرمجع خرتة، واخلرت كشمس: الغدر واخلديعة أو أقبح ال   - 3
 .مجع نزوة، من نزا نزوانا: أي وثب  - 4
: خان  - 5  .غل كنصر غلوال 
 .استعضده: سأله أن يعضده - 6
 .ذكر النعام، والرامح، أي املدافع، من رحمه: أي طعنه بالرمح  - 7
 .قطع الطني اليابس  - 8
 . 117-115. والعقد الفريد ، ابن عبد ربه،  286، ص 2البيان والتبني، اجلاحظ، ج - 9
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  الشعر والنثر في العصر األموي
 األموي العصر  في الشعر أواًل:

عرف العرب الشعر منذ القدم، واستخدموه يف أغراض شىت، ويف أيام الرسول 
األنصاري يلقب شاعر رسول اهلل صلى اهلل  ثابت بن حسان كانصلى اهلل عليه وسلم  

 عليه وسلم وشاعر الدعوة اإلسالمية )اإلسالم(. 
 ووالتهم أمية بني خلفاء مدح

: الشعراء من اخلالفة  يف َأحقيتهم عن ودافع ومدحهم  أُمية  بين مع  تعاطف فمَمن
اأَلخَطل التغلِب وأبو العباس السائب بن فروخ املكي وعبد اهلل بن الزَبري اأَلسدي وأبو  
صخر عبد اهلل بن أسلم السهمي اهلذيل وُنصيب بن رباح موىل عبد العزيز بن مروان 

وجرير بن عطَية اخَلطَفي التميمي    شى ربيعةوعدّي بن الرقاع العاملي الُقضاعي وأَع
 والفرزدق )مهام بن غالب التميمي( والنابغة الشيباين. 

أشد االعتزاز ببعض هؤالء الشعراء إلخالصهم يف املواالة هلم،   األمويون اعتز 
على األخطل لقب:  مروان بن امللك  عبد وأكرموهم إكرام ا منقطع النظري، فقد خلع

 وذلك بعدما مدح بين أُمية يف قصيدة )َخَف الَقِطنُي( ومنها قوله:شاعر بين أمية، 
 قدروا إذا َأحالم ا الناسِ  َوأعَظمُ  *** هلمْ  ُيستقادَ  حىت العداوة مُشسُ  
إىل عبد امللك  يوسف  بن احلجاج وأما جرير فقال مادح ا بين أمية حينما قَدمه 

 بن مروان ألول مرَة:
 راحِ  بُطون  العاملنيَ  وأَندى ***  طاياامل ركبَ  من َخريَ  أََلستم 

https://islamstory.com/ar/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
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وبرز كذلك الفرزدق فمدح من عاصر من خلفاء بين أمية )سليمان ويزيد  
  وهشام أبناء عبد امللك، والوليد بن يزيد بن عبد امللك(.

وأما ُنَصيب بن رباح، موىل عبد العزيز بن مروان )وايل مصر ألخيه عبد امللك(  
 :  وشاعره، فقد مدحه قائال 

 املاطرة الليلة من أندى ينَ  *** السائل ترى حني وكّفك  
 ويقول فيه أيض ا:  
 نيلُ  ِمْصر يف الذي النيل مع *** أتاهم فقد مصر، أهل فبّشر 
 وأما النابغة الشيباين فقال مادح ا بين أمية:  
 حتورُ  وفيهمْ  منُهمُ  بْدؤها  *** فيهم اخلالفةِ  معِدنُ  معشرٌ  
اخللفاء والوالة من بين أمية، فقد مدحوا أيض ا والهتم من وكما مدح الشعراء  

خارج األسرة األموية، فهذه ليلى اأَلْخَيِلَية، وهي إحدى النساء الشهريات يف ذلك 
 العصر، متتدح احلجاج وشجاعته يف الضرب بقوة على أعداء الدولة، فتقول:

 فشفاها  دائها  أَقصى تتبع *** مريضة أرض ا احَلَجاج هبَــط إذا 
 سقاها  القناةَ  هزَ  إذا غالم *** هبا  الذي الُعضال الداء من َشفاها

 وهذا جرير يقول يف إحدى قصائده ممتدح ا احلجاج وسياسته:  
 َشهابا   أثَقبها احَلّجاج رأى  *** حربٍ  نارَ  اخلليفةَ  َسَعرَ  إذا 

 وغابا بهِ  دارِعني صفوف ا  *** خموفٍ  حُمرتسٍ  لكلّ   َجَعْلتَ 
 قول أيض ا : وفيه ي 
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 اإلدالج  عن  َنَكَلهُ  واللصَ  اهلُدى*** ُسُبلَ  موأَراكُ  الرُّشا منع 
 األموي العصر في المعارضة شعر

من ناحية أخرى، كان هناك متسُع يف الساحة األدبية لسماع الرأي اآلخر، فقد 
م  رضي اهلل عنه يف اخلالفة، ومنه طالب أب بن علي وجد شعراء يدافعون عن أحقية آل

: حرب بن املنذر بن اجلارود العبدي، وُكثري عزَة والُكميت بن زيد األسدي )صاحب  
 وُسَديف بن ميمون.  الطائي حاُت بن عدياهلامشيات( وأُين بن ُخرمي األسدي، و 

ومواقفه من  الزبري بن اهلل عبد وكان يف تلك الفرتة أيض ا شعراء يدافعون عن 
بن قيس الرُّقَيات، وقد ظل ابن الرقيات وفي ا لصاحبه   خالفة بين أُمية، مثل : عبيد اهلل

 م، فتحول يف والئه إىل بين أمية.692هـ /  73ابن الزبري حىت قتل سنة  
فقد وجد بينهم الكثري من الشعراء، مثل: َقطَري بن الُفجاَءة   اخلوارج أما 

)جعونة( التميمي والطِّرَِماح بن حكيم الطائي وعبيدة بن هالل اليشكري وعمران بن 
ِحطَان الشيباين، وكان هؤالء يعرّبون يف أشعارهم عما يدور يف خواطرهم جتاه بين أمية  

 وغريهم.
 النقائض  شعر ظهور

ومن جانب آخر، فقد سامهت الظروف السياسية السائدة، يف تلك الفرتة، إىل 
ظهور ما يسّمى بشعر النقائض، وقد اشتهرت يف هذا اجلانب نقائض جرير واأَلخطل 
ونقائض جرير والفرزدق، وقد يشرتك يف املوقف الواحد للمناقضة أكثر من شاعَرْين، فقد 

ناقض جرير ا من الشعراء وناَقَضهم جرير ستة عشر شاعر ا، وال شك أن  بلغ عدد من
سواء يف هذا اجلانب مبا فيه من فخر واعتزاز ومدح وهجاء   قول الشعر ومساعه وتناقله

https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D8%B1%D9%82_%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
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أو يف جوانبه األخرى كالرثاء والغزل وغريها، قد ساهم مسامهة فَعالة يف إثراء احلركة  
 يف ذلك العصر.  األدبية
 األموي العصر في النثر  ثانًيا:

 الخطابة  -1
حفلت الكتب األدبية بنماذج من األدب الرفيع تنم عن مدى ما وصلت إليه 
عناصر اجملتمع يف العصر األموي من تعمق يف دراسة العلوم اإلسالمية واللغة العربية  

ها فقد  وتفنن يف استخدام مصطلحاهتا، وكما كان لكل فئة من الفئات املتنافسة شعراؤ 
 كان هناك لكل فئة أيض ا خطباؤها اللذين يدافعون عن وجهة نظرها، وبأقوى احلجج.

فكان من خطباء العصر األموي كل من: َسْحبان بن وائل الباهلي، وزياد بن   
أب سفيان، واحلجاج بن يوسف الثقفي، وأب محزة املختار بن عوف األزدي، واأَلحنف  

زيد وَسْيحان أبناء صوحان بن حجر العبدي. وكثري  بن قيس التميمي، وَصْعَصَعة و 
 غريهم.

 الرسائل -2
ويف أدب الرسائل واملراسالت ظهرت مناذج متعددة وعلى فرتات، تفيد بتقدم  
عصر بين أمية يف هذا اجملال، ودراسة رسائل بعض اخللفاء األمويني، مثل : معاوية وعبد  

، مثل: زياد واحلجاج ونصر بن سيار  ، ورسائل بعض والهتمالعزيز عبد بن عمرامللك و 
الليثي، وما ورد يف هذه الرسائل من صيغ وعبارات وأمثال وحكم، يدعم ما قلناه عن 

احلميد بن حيىي املعافري، املعروف بالكاتب، إبان    تقدم هذا الفن حىت قبل ظهور عبد
  - 744هـ / 132 - 127آخر خلفاء بين أمية ) حممد بن مروان فرتة خالفة

 م(، وما عبد احلميد نفسه إال حلقة يف تلك السلسلة.749
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 الكاتب  الحميد عبد 

كان عبد احلميد واسع الثقافة، فقد حفظ القرآن الكرمي واحلديث النبوي  
الشريف، وُخطب الرسول صلى اهلل عليه وسلم واخللفاء الراشدين رضي اهلل عنهم،  

درس على أب العالء سال بن عبد وحفظ أخبار العرب وأشعارهم وأمثاهلم، وسبق له أن 
ومرتجم رسائل أرسطو إىل اإلسكندر،   امللك  عبد بن هشام اهلل كاتب رسائل اخلليفة

ونظر ا لثقافته الواسعة يف الدين واللغة العربية، فقد برع عبد احلميد يف استخدام العبارات 
ت له اليد الطوىل املنمقة حني كان يكتب رسائل اخلليفة مروان بن حممد، ويبدو أنه كان

يف ذلك، فأصبح يعترب مؤسس ا للكتابة الفنية وواضع ا ألصوهلا، حبيث قيل: "بُدَئت  
الكتابة بعبد احلميد .."، ومع ذلك فإن هناك من يزعم بأن عبد احلميد الكاتب ل  

 يسمو مبكانته الريادية يف جمال الكتابة إال بفضل الرتمجات عن اليونانية أو الفارسية. 

لعل فيما ورد يف وصَية عبد احلميد إىل أقرانه الُكتاب ما يدحض تلك   ولكن 
فهو يقول: "فتنافسوا يا معشر الُكَتاب يف صنوف اآلداب، وتفقهوا يف الدين،    املزاعم،

وابدأوا بعلم كتاب اهلل عز وجل والفرائض، ث بالعربية؛ فإهنا ثقاف ألسنتكم، ث أجيدوا  
م، وأرووا األشعار واعرفوا غريبها ومعانيها وأيام العرب والعجم اخلط فإنه حلية كتبك

وأحاديثها وسريها، فإن ذلك معني لكم على ما تسموا إليه مهمكم، وال تضيعوا النظر يف 
 . 1  احلساب، فإنه قوام كّتاب اخلراج منكم .."

 

 كتبه عمر بن سليمان العقيلي علي  موقع قصة اإلسالم   - 1
 



125 
 

 ورعه وخطبه و  عمر بن عبد العزيز
البيت األموي ومن األسرة احلاكمة، عمه من  -رمحه اهلل-عمر بن عبد العزيز 

عبد امللك بن مروان وابن عمه الوليد، وكذلك سليمان وهم من اخللفاء األمويني. ويسّلم 
الكثري من املثقفني وأصحاب الفكر وبعض النخب بأن عمر بن عبد العزيز يُعّد من 

على العمل بالكتاب   األمثلة الرائعة يف حتكيم الشريعة، ومن أهم ما ُييزه يف دولته حرصه 
والسنة، ونشر العلم بني رعيته وتفقيههم يف الدين وتعريفهم بالسنة، ومنطلقه يف ذلك 
فهمه ملهمة اخلالفة أو رئاسة الدولة، فهي حفظ الدين وسياسة الدنيا به، فهو يرى أن  
  من أهم واجباته تعريف رعيته مببادئ دينهم ومحلهم على العمل هبا، فورد عنه أنه قال: 

يف إحدى خطبه: إن لإلسالم حدودا  وشرائع وسننا  فمن عمل هبا استكمل اإلُيان،  
ومن ل يعمل هبا ل يستكمل اإلُيان، فألن أعشى أعلمكموها وأمحلكم عليها. وقال 
أيضا : فلو كان لكل بدعة ُييتها اهلل على يدي وكل سنة يعيشها اهلل على يدي ببضعة  

  نفسي كان يف اهلل يسريا . من حلمي حىت يأيت آخر ذلك على
  ونقف معه بعض الوقفات:

  أواًل: االعتصام بالكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين:
  ملا ويل عمر بن عبد العزيز كتب:

أما بعد: فإين أوصيكم بتقوى اهلل، ولزوم كتابه، واإلقتداء بسنة نبيه وهديه، 
 عليه وسلم أمر وال رأي إاّل إنفاذه وليس ألحد يف كتاب اهلل وال يف سنة نبيه صلى اهلل

واجملاهدة عليه... فإن الذي يف نفسي يف أمر أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم أن تتبعوا  
أن جتتنبوا ما مالت إليه األهواء والزيغ   -صلى اهلل عليه وسلم-كتاب اهلل وسنة نبيه 

رة وليعلم من عسى أن البعيد، من عمل بغريمها فال كرامة وال رفقة له يف الدنيا واآلخ
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يذكر له ذلك، وألن متوت نفسي يف أول نفس أحب إيل من أن أمحلهم على غري اتباع  
  –كتاب رهبم وسنة نبيهم اليت عاش عليها من عاش توفاه اهلل عليها من توفاه اهلل عليها 

أن  وإن أهون الناس علّي تلفا  وحزنا  ملن عسى -إالّ أن يأيت علّي وأنا حريص على اتباعه
ووالة  -صلى اهلل عليه وسلم-يريد خالف شيء من تلك السنة. وقال: سن رسول اهلل 

األمر من بعده سننا ، األخذ هبا االعتصام بكتاب اهلل وقوة على دين اهلل، ليس ألحد  
تبديلها وال تغيريها وال النظر يف أمر خالفها، ومن اهتدى هبا فهو مهتٍد، ومن استنصر 

تركها واتبع غري سبيل املؤمنني والّه اهلل ما توىّل وأصاله جهنم   هبا فهو منصور، ومن
وساءت مصريا . وقال: يا ليتين عملت فيكم بكتاب اهلل وعملت به، فكلما عملت 
فيكم بسنة وقع مين عضو، حىت يكون آخر شيء منها خروج نفسي. وكتب إىل اخلوارج 

  لى اهلل عليه وسلم.يف عهده:...فإنين أدعوكم إىل كتاب اهلل وسنة نبيه ص 
فهذه اآلثار توضح اتباع عمر للكتاب والسنة ولزومهما، وبذل اجلهد والطاقة يف 
تطبيقهما وإن أدى ذلك إىل قطع األعضاء، وإزهاق النفس. وما ذهب إليه عمر هو 
أصل الدين وأساسه قال تعاىل: )فال ربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم ث  

[. وقال صلى اهلل  65سهم حرجا  مما قضيت ويسلموا تسليما ( ]النساء: ال جيدوا يف أنف
عليه وسلم: "يا أيها الناس: إين قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا :  

  كتاب اهلل وسنيت".
ولقد متسك عمر بن عبد العزيز بكتاب اهلل وسنة رسوله وخلفائه الراشدين،  

ا ومالحمها، وسار على هديها، وعّض على سننهم  وأعاد للخالفة الراشدة معامله
بالنواجذ، ورجع إىل أقواهلم عند النزاع، وأخذ هبا يف احلكم على أهل القبلة وأهل العهد،  
كما أخذ هبا يف العبادات واملعامالت، وقد أوىل اخلليفة األول والثاين أبا بكر وعمر جل 
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، كما أخذ بسنة اخلليفة الثالث  اهتمامه، وعدّ  األخذ بسنتهم أخذا  بسنة رسول اهلل
عثمان، واعتصم بسنة اخلليفة الرابع علي، وخصوصا  يف معاملة اخلوارج؛ فقد ناظرهم 
وكتب إليهم، فلما متادوا حارهبم وحكم على أمواهلم وذراريهم وأسراهم بقضاء اخلليفة 

خرج عن  بل يرى عمر بن عبد العزيز أن من -رضي اهلل عنه-الرابع علي بن أب طالب 
فهو خارج عن سبيل املؤمنني،  -رضي اهلل عنهم-سنة رسول اهلل وسنة خلفائه الراشدين 

وهو من الفرقة اهلالكة، وكل ما سنه اخللفاء الراشدون فإنه من سنته صلى اهلل عليه 
وسلم؛ ألهنم سنوه بأمره، وال يكون يف الدين واجبا  إاّل ما أوجبه، وال حراما  إاّل ما 

مستحبا  إاّل ما استحبه، وال مكروها  إاّل ما كرهه، وال مباحا  إاّل ما أباحه،   حرمه، وال
واتباع سنة اخللفاء الراشدين يف العقائد واألحكام هو ما عليه السلف الصاحل، وهو الذي  
دل عليه الكتاب والسنة قال تعاىل: )ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى  

[.  115 نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا( ]النساء: ويتبع غري سبيل املؤمنني
وقال صلى اهلل عليه وسلم: "فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي،  

  عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة". 
  ل خطبته األوىل:: منهج عمر بن عبد العزيز األموي يف إدارة الدولة من خالثانًيا

صعد عمر املنرب، وقال يف أول لقاء مع األمة بعد استخالفه: أيها الناس إين قد  
ابتليت هبذا األمر عن غري رأي كان مين فيه وال طلبة له وال مشورة من املسلمني، وإين  
قد خلعت ما يف أعناقكم من بيعيت، فاختاروا ألنفسكم، فصاح الناس صيحة واحدة:  

يا أمري املؤمنني، ورضينا بك فوّل أمرنا باليمن والربكة. وهنا شعر أنه ال مفر قد اخرتناك 
من حتمل مسؤولية اخلالفة، فأضاف قائال  حيدد منهجه وطريقته يف سياسة األمة 
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املسلمة: أما بعد فإنه ليس بعد نبيكم نِب، وال بعد الكتاب الذي أُنزل عليه كتاب، أال  
القيامة، أال إين لست بقاٍض ولكين منّفذ، أال واين لست  إن ما أحل اهلل حالل إىل يوم

مببتدع ولكن متبع، أال إنه ليس ألحد أن يُطاع يف معصية اهلل، أال إين لست خبريكم 
ولكين رجل منكم، غري أن اهلل جعلين أثقلكم محال : أيها الناس من صحبنا فليصحبنا 

ستطيع رفعها ويعيننا على اخلري جبهده،  خبمس، وإاّل فال يقربنا: يرفع إلينا حاجة من ال ي
ويدلنا على اخلري على ما هنتدي إليه، وال يغتابّن عندنا الرعية، وال يعرتض فيما ال يعنيه.  

فإن تقوى اهلل خري من كل شيء، وليس من تقوى اهلل  -عز وجل-أوصيكم بتقوى اهلل 
تعاىل أمر دنياه،  خلف، وأعملوا آلخرتكم، فإنه من عمل ألخرته كفاه اهلل تبارك و 

وأصلحوا سرائركم ليصلح اهلل الكرمي عالنيتكم، وأكثروا من ذكر املوت، وأحسنوا 
عز -االستعداد قبل أن ينزل بكم، فإنه هادم اللذات، وإن هذه األمة ل ختتلف يف رهبا 

وال يف كتاهبا، وإمنا اختلفوا يف الدينار   -صلى اهلل عليه وسلم-وال يف نبيها  -وجل
م، وإين واهلل ال أعطى أحدا باطال ، وال أمنع أحدا  حقا ، ث رفع صوته حىت أمسع والدره

الناس فقال: يا أيها الناس، من أطاع اهلل وجبت طاعته، ومن عصى اهلل فال طاعة له.  
أطيعوين ما أطعت اهلل، فإذا عصيت اهلل فال طاعة يل عليكم، وإن من حولكم من 

كما أطعتم فأنا وليكم، وإن هم نقموا فلست لكم بوال األمصار واملدن فإن هم أطاعوا  
ث نزل، وهكذا ُعقدت اخلالفة لعمر بن عبد العزيز يف ذلك اليوم، ويظهر لنا من هذه 

  اخلطبة السياسية اليت قرر عمر بن عبد العزيز اتباعها يف احلكم فوائد وهي:
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جدل يف مسائل التزام بالكتاب والسنة، وأنه غري مستعد لالستماع إىل أي  -أ
الشرع والدين على أساس أنه حاكم منفذ، وأن الشرع بني من حيث حتليل ما أحل اهلل 

  وحترمي ما حرم اهلل ورفضه للبدعة واآلراء احملدثة. 
حدد ملن يريد أن يتصل به ويعمل معه من رعيته أن يكون اتصاله معه خلمسة  -ب

  أسباب:
صل إىل اخلليفة، أي إنه جعل املقربني أن يرفع إليه حاجة من ال يستطيع أن ي  -

منه مهزة وصل بينه وبني من ال يستطيعون الوصول إليه، فيعرف بذلك حوائج  
  الناس وينظر فيها.

أن يعينه على اخلري ما استطاع، أي أن عالقة هؤالء به تقوم على أساس نزعة   -
  اخلري يعني اخلليفة عليه، وبالتايل حيذره من أي شر.

  على من تقرب إليه فريضة أن يرشده، ويهديه إىل ما فيه خري األمة.فرض   -
  هنى من يريد أن يتقرب إليه، عن أن يغتاب عنده أحد.  -
أاّل يتدخل أي مقرتب منه يف شؤون احلكم، وفيما ال يعنيه عامة.. لقد كان   -

لى يدرك مدى تأثري البطانة واملقربني من احلاكم على احلاكم وعلى الرعية وع
أسلوب احلكم، فآثر أن ينبه الناس حىت يرتكوه حيكم مبا ارتضى من نطاق شرع 
اهلل، دون أن يبعدهم هنائيا ؛ ألنه أجاز هلؤالء املقربني أن يدلوه على اخلري،  

  ويعينوه عليه، وأن ينقلوا إليه حاجة احملتاج.
أن يصلحوا  كما أنه حذر الناس من عواقب الدنيا ولو أساؤوا فيها وطلب إليهم   -

  سرائرهم وحيذروا املوت ويتعظوا به.
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قطع على نفسه عهدا  بأاّل يعطي أحدا  باطال  وال ُينع أحدا  حقا ، وأنه أعطاهم   -
حقا  عليه، وهو أن يطيعوه مبا أطاع اهلل، وأنه ال طاعة له عليهم إذا عصاه 

  سبحانه وتعاىل.
ول لقاء له مع الرعية وأهل هذه هي اخلطوط العريضة لسياسة عمر، ذكرها يف أ

احلل والعقد يف املسجد بعد بيعته. فدولته قد حددها بالسري على كتاب اهلل 
وقد آثر أاّل يدع ألي عامل من عماله  -صلى اهلل عليه وسلم-وسنة رسوله 

حجة عليه بعد ذلك، ففّصل ما أمجل يف خطبته األوىل يف كتب أرسلها إىل 
  وعني:عماله، وقد كانت هذه الكتب ن

كتاب إىل العمال يبصرهم مبا جيب عليهم أن يلتزموا به يف مسلكهم الشخصي   -
  إزاء الرعية. –واخلاص 

وقد بينت ذلك يف كتاب )اخلليفة الراشد واملصلح الكبري عمر بن عبد العزيز   -
  ومعال التجديد واإلصالح الراشدي على منهاج النبوة(.

سياستهم وطريقة تعاملهم مع أفراد الرعية من املسلمني وكتب إىل عماله حددت   -
  وغري املسلمني، ممن كانوا يسكنون دار السالم.

  : رحمه اهلل ثالثًا: الشورى في دولة عمر بن عبد العزيز
نَـُهْم َوممَِ  ْم َوأَقَاُموا الَصاَلَة َوأَْمرُُهْم ُشوَرى بـَيـْ ا قال تعاىل: )َواَلِذيَن اْسَتَجابُوا لَِرهبِِّ

[...لقد اهتم عمر بن عبد العزيز بتفعيل مبدأ الشورى 38َرَزقْـَناُهْم يُنِفُقوَن(. ]الشورى:
يف خالفته ومن أقواله يف الشورى: إن املشورة واملناظرة باب رمحة ومفتاح بركة ال يُقتل 

يد معهما رأي وال يُفقد معهما حزم، وكان أول قرار اختذه عمر بعدما ويل أمر املدينة للول
بن عبد امللك، يتعلق بتطبيق مبدأ الشورى وجعله أساسا  يف إمارته، حني دعا فقهاء  
املدينة وكبار علمائها، وجعل منهم جملسا  استشاريا  دائما ، وحري مبن جعل آكد مبادئ  
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إمارته حني كانت مسؤوليته جزئية أن يطبقه وقت املسؤولية الكاملة واملهمة العظمى، أال  
املسلمني كافة وقد تبني مبدأ الشورى من أول يوم يف خالفته، وقال   وهي والية أمر

للناس: أيها الناس، إين قد ابتليت هبذا األمر من غري رأي كان مين فيه وال طلبة له وال  
مشورة من املسلمني، وإين قد خلعت ما يف أعناقكم من بيعيت فاختاروا ألنفسكم فصاح 

مري املؤمنني ورضينا بك فَول أمرنا باليمن والربكة،  الناس صيحة واحدة: قد اخرتناك يا أ
وبذلك خرج عمر بن عبد العزيز من مبدأ توريث الوالية الذي تبناه معظم خلفاء بين  
أمية إىل مبدأ الشورى واالنتخاب، ول يكتف عمر باختياره ومبايعة احلاضرين، بل يهمه  

عقب توليه   –طبته األوىل رأي املسلمني يف األمصار األخرى ومشورهتم، فقال يف خ
وإن من حولكم من األمصار واملدن إن أطاعوا كما أطعتم، وإن هم أبوا  -اخلالفة

  فلست لكم بواٍل، ث نزل. وقد كتب إىل األمصار اإلسالمية فبايعت كلها.
  :سادًسا: اهتمامه بالدعوة الشاملة 

ونشر العلم  ركز عمر جهوده بالبناء الداخلي للدولة لرتسيخ وحدهتا وأمنها
وتوصيله لكل أفراد األمة ما أمكن إىل ذلك سبيال ، كما اهتم بنشر العدل بني الرعية 
وإزاحة الضغائن واألحقاد من بني املسلمني، وقد استهدف عمر بن عبد العزيز قلوب 
الناس وعقوهلم ونفوسهم بتعاليم اإلسالم، ووضع مشروعا  كبريا  لتحقيق ذلك اهلدف  

ن عمر بن عبد العزيز باإلنسان الذي تستهويه املشاريع الكربى، فيقف  العظيم، ول يك
عند حدود اخليال ال يتعداه بل حّول مشروعه إىل برنامج عملي قابل للتطبيق بعد أن  
مّهد الظروف وأحاط براجمه بالضمانات العملية، وهّيأ له األسباب، مما جعله حييله إىل 

  لرتبوي الدعوى العملي أمور منها:واقع مشهود، وقد ساعده على مشروعه ا
  وضع قانون التفرغ للعلماء والدعاة والفقهاء.  -
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  حض العلماء على التعليم والرتبية ونشرها. -
  وجه األمة إىل أمهية العلم. -
أرسل العلماء الربانيني إىل مشال إفريقية لتعليم الناس اإلسالم وتربيتهم عليه   -

  الذين كان هلم دور عظيم يف نشر اإلسالم.وهم الفقهاء العشرة 
  شجع غري املسلمني على الدخول يف اإلسالم. -
  صحح الوضع اخلاص ألهل الذمة. -

ُر،   ا َكاَنْت َهِذِه ِسريََة ُعَمَر، َوَهَذا َعْدَلُه، َوَهَذا َخْوَفُه؛ فَاَض اْلَماُل، وََكثـَُر اخْلَيـْ
َر اْلُمْسِلِمنَي تـََعَجُبوا،  َوَعَمِت اْلبَـرََكُة، َوهلََِج اْلمُ  ْسِلُموَن َلُه بِالدَُّعاِء َوالثـََناِء، َحىَت ِإَن َغيـْ

َوأُْعِجُبوا حِبََياِة ُعَمَر؛ ذََكَر َمِلُك الرُّوِم ِلِويُس الثَاِلُث ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعزِيِز، فـََقاَل: َلْو َكاَن  
َكاَن ُعَمَر! َوالَلِه اَل أَْعَجُب ِمْن رَاِهٍب َجَلَس يف َرُجٌل حُيِْيي اْلَمْوَتى بـَْعَد ِعيَسى، لَ 

نـَْيا َحىَت أَنَاَخْت ِعْنَد َقَدِمِه،   َصْوَمَعِتِه، َوقَاَل: ِإينِّ زَاِهٌد، َوَلِكينِّ أَْعَجُب ممَْن أَتـَْتُه الدُّ
َها  .فََأْعَرَض َعنـْ

 
 المناقشة

 كيف نشأ وتطور النثر يف العهد األموي؟ (1
 هي أهم مسات النثر يف العهد األموي؟ما  (2
 اذكر أقسام النثر يف العصر األموي؟  (3
 خلص خطبة عمر بن عبد العزيز عليه الرمحة بأسلوبك؟ (4
 خلص خطبة حجاج بن يوسف بأسلوبك؟ (5



133 
 



ــ دة السابعــوح ــال  ة ـ
 

 

 

 

 

 

 

 )كليلة ودمنة( النثر العربي في العصر العباسي
 

 
 
 

 

 
 

 عرفاتجمال أحمد خان    :إعداد
   سميع اهلل زبيري بن محمد منشاد. مراَجعة: 

     سنييالدكتور عاطف اسماعيل المح           
 



134 
 

 المحتــــويات
 الصفحة العنوان

 135 التعارف
 135 األهداف

 135 النثر العربي في العصر العباس ي
 136 كليلة ودمنة من كتب أدب

 137 قصة األرنب واألسد 
 139 والوحوش واألرنبقصة األسد 

 145 ألف ليلة وليلة كتاب 
 145  ألف ليلة وليلة نبذة عن كتاب 

 146 تلخيص قصة الف ليلة وليلة  
 149 أسلوب الكتاب ألف ليلة وليلة 

 156 ناقشة امل

 
  



135 
 

 التعــــارف
 األمور اآلتية:  ! تتناول هذه الوحدة علىعزيزي الطالب والطالبة

 العصر العباس يالنثر العربي في  •

 كليلة ودمنة من كتب أدب •

 قصة األسد والوحوش واألرنب ،قصة األرنب واألسد •

 ألف ليلة وليلة كتاب  •

 تلخيص قصة الف ليلة وليلة  ، ألف ليلة وليلة نبذة عن كتاب  •

 أسلوب الكتاب ألف ليلة وليلة  •

 

 األهـــــداف 
 

 أن يتعرف الطالب على مايأتي:

 العباس ي.خصائص النثر في العصر  •

 تعريف على بعض األعالم العباسيين. •

 التوسع الثقافي في ذلك العصر.  •
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 كليلة ودمنة من كتب أدب 
هذا الكتاب أهم وأشهر كتب ابن املقفع على اإلطالق وهو جمموعة من 
احلكايات تدور على ألسنة احليوانات حيكيها الفيلسوف بيدبا للملك دبشليم، ويبث  

املقفع آراءه السياسية يف املنهج القومي للُحْكم، واملشهور أن ابن املقفع من خالهلا ابن 
ترجم هذه احلكايات عن الفارسية، وأهنا هندية األصل، لكن أحباث ا كثرية حديثة تؤكد أن  
كليلة ودمنة من تأليف ابن املقفع وليست جمرد ترمجة، كما أن بعض هذه األحباث يعتقد 

ن املقفع يف كليلة ودمنة كانت أحد األسباب املباشرة لنهايته  أن اآلراء اليت أوردها اب
 األليمةرر

 مثل الرجل الهارب من الموت -باب األسد والثور 
كالذي قيل إن رجال  سلك مفازة فيها خوف من السباع وكان الرجل خبريا  
بوعث تلك األرج وخوفها. فلما سار غري بعيد اعرتض له ذئب من أحد الذئاب 
وأضراها. فلما رأى الرجل أن الذئب قاصد حنوه اشتد وجعله ونظر ُيينا  ومشاال  ليجد 

 موضعا  يتحّرز فيه من الذئب فعاين قرية على شاطئ هنر خلف واد فقصدها.
فلما انتهى إىل النهر ل جيد عليه قنطرة ليقطعه والذئب كان يدركه فقال: كيف 

سن السباحة على أين ألقي نفسي يف املاء. فلما أمتنع من الذئب والنهر عميق وأنا ال أح
نزل يف النهر كاد يغرق فرآه قوم من أهل القرية فأرسلوا إليه من استخرجه وقد أشرف  
على اهللكة فنجا من الذئب ومن الغرق. ث رأى على شاطئ الوادي بيتا  منفردا  فقال 

ص قد قطعوا الطريق أدخل هذا البيت فأسرتيح فيه. فلما دخله وجد مجاعة من اللصو 
على رجل من التجار وهم يقتسمون ماله ويريدون قتله. فخاف الرجل على نفسه 
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ومضى حنو القرية فأسند ظهره إىل حائط من حيطاهنا ليسرتيح مما حل به من اهلول 
 واإلعياء، فسقط احلائط عليه فقتله. قال التاجر: صدقت وقد بلغين هذا احلديث.

 
بة انبعث من مكانه فلم يزل يدب حىت انتهى إىل مرج  ث إن الثور املدعو شرت 

خمصب كثري املاء والكإل فأقام فيه، فلم يلبث أن مسن وأمن فجعل يزأر وخيور ويرفع  
 صوته باخلوار. 

وكان قربه أسد هو ملك تلك الناحية، ومعه سباع كثرية من الذئاب وبنات آوى 
ا  برأيه، ورأيه غري كامل. فلما مسع  والثعالب وسائر السباع. وكان األسد مزهوا  منفرد

األسد خوار الثور، ول يكن رأى ثورا  قط وال مسع خواره، رعب وكره أن يفطن لذلك 
جنده فأقام مبكانه ذلك ال يربح وجها . وكان ممن معه ابنا آوى يقال ألحدمها كليلة 

تطلعا  إىل ولآلخر دمنة، وكالمها ذو أدب ودهاء. وكان دمنة شّرمها نفسا  وأشّدمها 
األشياء، ول يكن األسد عرفهما. فقال دمنة لكليلة. ما ترى يا أخي شأن هذا األسد  
مقيما  مبكان واحد ال يربح وال ينشط فيأتيه جنده كل يوم بطعامه؟ فقال كليلة: ما لك 
واملسألة عما ليس من شأنك؟ أما حالنا حنن فحال صدق وحنن بباب ملك واحد  

من أهل الطبقة اليت يتناول أهلها كالم امللوك وينظرون يف  واجدين ما نأكل ولسنا
أمورهم. فاسكت عن هذا واعلم أنه من تكلف من القول والفعل ما ليس من شأنه  

 أصابه ما أصاب القرد. 
 قال دمنة: وكيف كان ذلك؟

 قصة األرنب واألسد

كانت  ذات يوم يف قدمي الزمان كان هنالك غابة بعيدة تسكنها حيوانات كثرية،   
هذه احليوانات تعيش مع بعضها بعض ا بسالم وحّب وموّدة وعطف ورمحة، ولكن هذه  
احلياة اهلادئة ل تتم بسبب وجود األسد الظال، فقد كان األسد هو زعيم الغابة وال  
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يستطيع أحد من احليوانات أن يعصي أوامره أو خيالف رأيه، وكان هذا األسد جُيرب 
ه طعامها، فكانت احليوانات ال تأكل إال قليال  من الطعام، احليوانات على أن حُتضر ل 

بينما األسد جيربهم على أن حيضروا له طعامهم. ذات يوم عصى اهلر أوامر األسد،  
فطرده ذلك األسد الظال خارج الغابة هو وأبناؤه الصغار، وكان ذلك درس ا قاسي ا لباقي  

، ولكن هذا األسد ال ُيكن التغلب احليوانات اليت كانت تفّكر يف عصيان أمر األسد
عليه من خالل املواجهة والعصيان، ولكن بالذكاء واحلكمة وتعاون احليوانات مع بعضها  
ا  بعض ا ُيكن قهر هذا األسد وهزُيته إىل األبد، ومن هنا قرر األرنب الذكي أن يضع حد 

لفاقة. ذات يوم لتصرفات األسد الظاملة اليت جعلت احليوانات تعيش سنوات من اجلوع وا
تربّع األرنب للذهاب إىل األسد ليعطيه الطعام الذي قد فرضه على احليوانات بالرتتيب،  
فقال األسد حينما رأى األرنب: ملاذا أتيت أيّها األرنب، أليس اليوم هو دور احلمار؟ 
قال األرنب: بلى يا سيدي األسد، ولكن احلمار اليوم مريض، فأتيت عوض ا عنه،  

لك معي أطيب الطعام الذي حتبه، ولكن يا سيدي قد ظهر أمامي يف الطريق وأحضرُت 
أسد قوي وقد أخذ الطعام مين، وعندما أخربته أن الطعام لك قال إنّه ال خيشاك، وإن  
عليك أن حتضر له الطعام بنفسك كل يوم رغم ا عنك. هنا غضب األسد وزأَر بقوة  

ابة؟ قال األرنب: هو قرب البئر البعيد،  وقال: أين ذلك األمحق الذي يتحدى زعيم الغ
وقال إّنك قد أخذت زعامة الغابة بالوراثة، وقال أيض ا إّنك أسد غري خميف وسيأيت إليك 
ا أيّها األسد املضحك، وهنا  قريب ا وينتزع منك حكم الغابة، وقال إّن هذا اليوم قريب جد 

نظر إىل األرنب وصاح ُجن جنون األسد وصعد الدم إىل وجهه وتغري لون عينيه، و 
بصوت مرتفع: خذين إىل ذلك األسد املتعجرف أيها األرنب، وسأريك كيف أقطعه إرب ا  
إرب ا. راح األرنب يعدو بسرعة واألسد يركض خلفه إىل أن وصال إىل البئر البعيدة، وهناك  
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ان كل  رأى األسد كثري ا من حيوانات الغابة الذين كانوا قد اتفقوا مسبق ا مع األرنب، فك
ا أقوى منه إىل اليوم، فصاح  واحد منهم يقول: يا إهلي ما هذا األسد القوي، ل أَر أسد 
هبم األسد الظال: أين هو ذلك األسد املتعجرف؟ لقد جئت اليوم ألقضي عليه. أشاروا  
له إىل البئر فقال له األرنب: يا سيدي، إنّه يف البئر ويزعم أنّه ُيكنه أن يعيش حتت املاء،  

قف األسد على حافة البئر ونظر إىل املاء، فرأى انعكاس صورته يف املاء واعتقَد أّن  فو 
الذي أمامه هو أسد آخر، فانقّض عليه وإذا به يقع يف البئر وينزل إىل قاعه، وبذلك 
ا، والقوة ال  انتهى األسد وانتهى ظلمه معه. العربة من القصة أن الظال قد يكون قوي ا جد 

 .  ة أخرى، ولكن علينا أن نستعمل قوة العقل فهي ال ُُيكن أن هُتزمنقضي عليها بقو 
 

 قصة األسد والوحوش واألرنب 

 هذه من قصص كليلة ودمنة، وهي كما جاءت يف هذا الكتاب: 
ا كان يف أرض خمصبة كثرية الوحوش واملاء واملرعى، وكان ال  زعموا أن أسد 

خوفهَن من األسد، فائتمرن فيما بينهن وأتينه فقلن له: إنك ال  منينفعهن ما هَن فيه 
تصيب مَنا الدابة إال بعد تَعب ونَصب، وقد اجتمعنا على أمر لنا ولك فيه راحة إن  

 أنت أَمنتنا ول خُتفنا. 
 فقال: أنا فاعل. فقلن: نرسل إليك لغدائك كل يوم دابَة مَنا. 

 وصاحلهن عليه. ووىَف هلَن مبا أعطاهَن من نفسه، ووفني له به.  بذلكفرضي 
أصابتها القرعة، فقالت هلَن: أي شيء يضركن إن أننت رفقنُتَ ب فيما  أرنًباث إن 

ا ذلك؟ قالت: تأمرن من يذهب معي أاَل ال يضرُّكن، وأرحيكَن من األسد؟ فقلن هلا: وم
 يتبعين لعلِّي أبطئ على األسد حىت يتأخر غداؤه فيغضب لذلك. ففعلن هبا ما ذكرته.
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وانطلقت مَتِئَدة  حىت جاءت الساعة اليت كان يتغدى فيها، فجاع األسد 
وغضب، وقام من َمرِبضه ُيشي وينظر. فلما رآها قال: من أين جئت، وأين الوحوش؟ 

قالت: من عندهن جئت وهَن قريب، وقد بعثن معي بأرنب، فلما كنت قريب ا منك،  ف
فانتزعها مين، فقلت: إهنا طعام امللك فال تغضبَنه. فشتمك، وقال: أنا   أسدعرض يل 

 أحق هبذه األرض وما فيها منه. فأتيتك ألخربك. 
لت: هذا فقال: انطلقي معي فأرينيه. فانطلقت به إىل ُجبٍّ صايف املاء، فقا

مكانه، وهو فيه وأنا أفَرق منه، فامحلين يف صدرك. فحملها يف صدره، ونظر يف اجلب 
األرنب من صدره، ووثب لقتال األسد يف اجلب وطلبه   فوضعفإذا هو بظلِّها وظلِّه، 

 فغرق.
 ورجعت إىل سائر الوحوش فأعلمتهن خبربه.  األرنبوانفلتت منه 

ذها فتصرف فيها، وتوسل هبا إىل اإلبانة  هذه هي القصة، ولكن جالل الدين أخ
عن آرائه كدأبه يف كثري من القصص، جيعلها وسيلة إىل اإلبانة عن مذهبه، ويستطرد، 

 ويُغفل القصة حىت تضيع يف االستطراد، ث يعود إليها.
 ، وجعلت كل سجعتني مكان القافيتني يف البيت املرتجم. منثورةوقد ترمجتها 

أِحد عن األصل، ول أزِد أو أنقص إال حني يقتضي هذا ودققت يف الرتمجة فلم 
البياُن العربُّ، وحني أشعر أن كلمة وضعها الشاعر أو حذفها لضرورة الوزن أو القافية؛ 

 فأتصرف التصرف الذي أحسب الشاعر كان يذهب إليه، لوال الضرورة امللجئة.
دين يف اجلرب واالختيار خاصة،  وأنبه القارئ إىل ما يف هذا الفصل من آراء قّيمة جلالل ال

فهو رأُي عظيٍم من أئمة الصوفية، يف أمر اختلفت فيه عباراهتم، وغمضت فيه 
 مسالكهم.
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 ةصــــالق
 (1) ١القصة، واطلب لك منها حصة: هذهاقرأ يف كليلة 

يف واٍد ذي رواء، كانت من األسد يف عناء. كم بغتها ففتك  الصيدطائفة من 
فيها، ونَغص عليها مراعي واديها. فاحتالت واقرتحت عليْه، أن تكفيه بوظيفة تُرَسُل  

 إليه. على أاَل يصطاد غري الوظيفة وال يطغى، حىت ال ُيَُِر عليها هذا املرعى.
أنا   (2) ٢يت املكر من زيد وبكر:األسد : نعم إن رأيُت الوفاء ال املكر، فكم رأ

َوقيذ الفعل والقول من اإلنسان، وَلديغ العقرب والثعبان. وإنسان نفسي يف ضمريي  
اكامن،  مسعت أذين: »ال يلدغ املؤمن.« فآثرت  (3) ٣من الناس مكر ا وضغائن. شر ً

 ٤(4) بالقلب والروح قوَل املؤمتن.
يس يُغين من َقَدر(. كم يف احلذر من الصيد : أيها احلكيم ذا البصر )احلذر دع ل

بالتوكل فهو خري. أيها القويُّ احلديد ال تغالب القضاء، فيناصبك   فعليكقلق وضري، 
 القضاء العداء. جيب املوت أمام حكم احلق، لئال يبتليك ربُّ اخللق.

كان التوكل دليال  يُطلب، فسنة النِبِّ األخُذ بالسبب. احلمد   إناألسد : نعم، 
سب يف التوكل أقَوم، لتكون حبيب احلق ال َجَرم. قد نادى النِب املرسل، اعقل والك

وال ُيضِعفك يف األخذ بالسبب  (5) ٥الناقة وتوكل. امسع )رمز الكاسب حبيب اهلل(،
 التوكل على اإلله.

 

 قصة وحصة تستعمالن مع ا يف الفارسية والرتكية. ويراد باحلصة العربة   -1
 زيد وبكر بلفظهما يف األصل الفارسي  -2
 إشارة إىل احلديث: »أعدى عدوك نفسك اليت بني جنبيك   -3
 يلدغ املؤمن من جحر مرتني إشارة إىل احلديث: »ال    -4
 هكذا جاء يف األصل. وكل مجلة أو تركيب أضعه بني قوسني كبريين فهو يف األصل بلفظه العرب   -5
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الصيد : إمنا الكسب من ضعف اخلَلق، إهنا لقمة تزوير على قدر احللق. ال كسب خري 
 أمر من التسليم أمجل؟ من التوكل، أي

 إىل بالء مبني، وفارٍّ من الثعبان إىل التنني. بالءُرَب هارب من 
كم احتال اإلنسان فإذا حيلته شبكة، وإذا الذي ظنه ُروح ا هتُلكة. أغلق الباب 
والعدو يف الدار، قد احتال فرعون على هذا الغرار. قَتل هذا احلقود آالف األطفال، 

 غرَي مبال. والذي يطلب يف داره
ريب، فهلم أْفِن بصرك يف بصر احلبيب. بصرناكم علة يف 

ُ
 امل

إن بصره من أبصارنا نعم العوض، وإنك لواجد يف بصره كل الغرض. الطفل إن  
ل يُعِمل يديه ورجليه، ال مركب له إال عنق أبويه. فإذا صار فضوليًّا يُعمل الرجل واليد،  

 ح قبل اجلوارح طاهرة، من الوفاء إىل الصفاء طائرة. وقع يف عناء دائم وكبد. كانت األروا 
« مقَيدْه، صارت يف حبس احلرص والغم والكدح اهبطوافلما صارت »بأمر 

 ( 1)٦مصَفدْة.
حنن رَضع وعيال لإلله، قال الرسول اخللق عيال اهلل. إن الذي ينزل املطر 

 حبكمته، قادر على أن يرزق اخلبز برمحته. 
األسد : أَجل! ولكن رب العباد، وضع لنا مرقاة لإلصعاد. فلنصعد الدرجات 
حىت الذروة، فما اجلرب هنا إال بَله وغفلة. إن لك رجال  فكيف تتظالع؟ وإن لك يدا 
فلماذا ختفي األصابع؟ إذا أعطى السيد الفأس عبَده، فقد أبان بغري لساٍن قصده. فاليد  

عاقبة عبارته. وإذا أدركت روحك إشاراته، بذلَت الروح يف كالفأس إشارته، والتفكري يف ال
  —بلوغ غاياته. تكشف لك إشاراته األسرار، وتيسر أمورك وترفع األوزار. فتجعلك 

 

يع ا … إل   -1 َها مجَِ  أمر اهبطوا، هو ما جاء يف قصة آدم وإبليس: قـُْلَنا اْهِبطُوا ِمنـْ
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، وتردُّك  —وأنت احلامل  . بينما تقبل أمره إذا أنت   —وأنت القابل  —حمموال  مقبوال 
لنعمة القدرة، واجلربية جحد هبذه  القائل، وبينما تبغي وصله تصري الواصل. السعي شكر 

النعمة. إَن شكر القدرة يزيد قدرتك، واجلرب يسلب من يدك نعمتك. اجلرب نوم يف  
إياك والنوم أيها اجَلرْبيُّ احملتقر، إال   ٧.(1) احملجة؛ ال تنم، ما ل تر الباب والسَُّدة ال تنم

 يف ظل ذلك املثمر من الشجر.
، فيَساقط عليك النقل والزاد كل حملة. اجلرب نوم لتهز الريح األغصان كل حلظة

بني ُقطَاع الطرق، أينجو الطائر بغري جناح خيُفق. وإن مشخت على إشاراته بأنفك، فقد 
جهلت ول تعرف قدرك. وما أوتيت من العقل يذهب، وما الرأس بال عقل إاَل َذَنب. إن  

ار. إن كنت متوكال  فاعمل، ازرع  كفر النعمة )شؤم وشنار(، يذهب باجلاحد إىل قعر الن
 (2)وعلى اجلبار توكل

عن الزراع الذين زرعوا األسباب. عن آالف  (3) الصيد : أجبنا أيها املرتاب 
اآلالف من رجال ونساء، كيف حرموا بعد هذا العناء؟ آالف من القرون منذ بدأ العال 
اهلل، فاحتة كالتنِّني مئات األفواه. مكر هذا اجلمع من األذكياء، مكر ا يزعزع اجلبال  

فلم   .(4)تَـُزوَل منه اجلبالالَشَماء. وقد قال يف مكرهم ذو اجلالل: وإن كان مكرهم لِ 
يظفروا من هذا الصرب والعمل، إال مبا قسم هلم منذ األزل. قعد هبم اجلهد والتدبري،  

 وبقيت أحكام اهلل القدير. ال تعَد الكسب إال امس ا، وال حتسنَب اجلهد إال ومه ا.
 

 الرتمجة وجعلت السجع يف احملجة والسدة جاءت القافية مردوفة بكلمة ال تنم يف األصل فأبقيتها يف  -1
 اجلبار هنا من جرب الكسر وحنوه  -2
هذه الفقرة ليست يف األصل، ويف األصل: صاحوا مجيع ا عليه. واقتضى ترتيب احملاورة أن أحذفها   -3

 فوضعت هذه الفقرة مكاهنا 
اظم حياول أن يدخل اآلية يف نظمه  يف األصل: »لتزول منه أقالل اجلبال« هبذه األلفاظ العربية وبني أن الن -4

 فوضعت اآلية يف الرتمجة 
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••• 
 األسد : قلت إن عهد هؤالء اللؤماء، رخو ضعيف ال يثمر الوفاء. 

  وسوستهم دون احلمار، كم خيدعين هذا الدهر الغرَار!رَدتين
 ما أعجز األمري ذا اللحية احلمقاء، حني يشتبه عليه األمام والوراء.

 الطريق سويٌّ وحتته حبالة، واللفظ مونق ويف املعىن جهالة. 
 .(1) األلفاظ والكتب كالشِّباك لنا، واللفظ احللو كالرمل ملاء عمرنا

 املاء منه، ِجدُّ نادر فاطلبه واسأل عنه.  والرمل الذي ينبجس
 ذلك الرمل يا بيَن رجل اهلل، انفصل عن نفسه واتصل باإلله. 

 جييش منه للدين عذب املاء، فللطالبني به حياة ومناء. 
 وغري هذا رمل ظمآن، يشرب ماء حياتك كَل آن. 

 اطلب احلكمة أيها احلكيم، فإمنا أنت هبا بصري وعليم.
 منبع ا للحكمة من هلا طلب، ويفرغ من حتصيل السبب.يصري 
لوح ا حمفوظ ا، ويصري عقله من الروح حمظوظ ا. كان   —وهو اللوح احلافظ  —يصري 

ا متعلم ا.  العقل له معلِّم ا، فصار تلميذ 
 فالعقل كجربيل يقول: يا أمحد معذرة، أحرتق إن تقدمت أمنلة.

أة دفع كل ريبة. فلما قاربت الصف، صاح األسد: إن يف االنكسار هتمة ُمريبة، ويف اجلر 
أيها املخِلف!أنا الذي مزقت الِفَيلة وتركت األسود أذلَة. فما نصف أرنب عندنا،  

 لتضرب باألرض أمرنا.
 

 يعين يهلكنا كما ينشف الرمل املاء   -1
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 ألف ليلة وليلةكتاب 
  ألف ليلة وليلة نبذة عن كتاب 

هو كتاب يتضّمن جمموعة من القصص اليت وردت  ألف ليلة وليلة
باإلضافة إىل احلكايات الشعبية اليت مجُِعت وتُرمجت إىل العربية  وجنوب آسيا غرب  يف

اللغة  يف الليايل العربية يعرف الكتاب أيضا  باسم .العصر الذهِب لإلسالم خالل
 ،1706 اإلجنليزية، منذ أن صدرت النسخة اإلجنليزية األوىل منه سنة 

وفقا  "مما يتضمن الفكاهة ويورث الطرب أمسار الليايل للعرب " وامسه العرب القدمي
  .وليم ماكنجنت لناشره

مُجع العمل على مدى قرون، من ِقبل مؤلفني ومرتمجني وباحثني من غرب ووسط  
تعود احلكايات إىل القرون القدُية والوسطى لكل من  .أفريقيا وجنوب آسيا ومشال

معظم احلكايات كانت يف  .فدينوبالد الرا واملصرية واهلندية  والفارسية العربية احلضارات 
اخلالفة، وبعضها اآلخر، وخاصة قصة اإلطار، فعلى  األساس قصصا  شعبية من عهد

 هزار أفسان بالفارسية ألف خرافة العمل البهلوي الفارسي األرجح ُت استخالصها من
باملقابل هناك من يقول أن أصل  .(1)األدب اهلندي واليت بدورها اعتمدت جزئيا  على

  .ه الروايات بابليهذ
عن  القصة اإلطارية ما هو شائع يف مجيع النُّسخ اخلاصة بالليايل هي البادئة،

شهرزاد، اليت أدرجت يف مجيع احلكايات. حيث أن القصص  وزوجته  شهريار  احلاكم
تنطلق أساسا  من هذه القصة، وبعض القصص مؤطرة داخل حكايات أخرى، يف حني  

 

 .2008امحد نظمي، ،احلكايات ذات االصول املصرية ىف الف ليلة، حبث للجمعيه االبولنديه املصريه   -1
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ء نفسها. بعض النُّسخ املطبوعة ال حتتوي سوى على بضع تبدأ أخرى وتنتهي من تلقا
مئات من الليايل، والبعض اآلخر يتضمن ألف ليلة وليلة أو أكثر. اجلزء األكرب من 
النص هو بأسلوب النثر، على الرغم من استخدام أسلوب الشعر أحيانا  للتعبري عن 

ظم القصائد هي مقاطع مفردة أو  العاطفة املتزايدة، وأحيانا  تستخدم األغاين واأللغاز. مع
 .رباعّية، كما أن بعضها يكون أطول من ذلك 

الدين عالء " هناك بعض القصص املشهورة اليت حتتويها ألف ليلة وليلة، مثل
،  "رحالت السندباد البحري السبع"، و "علي بابا واألربعون لصا  "، و"واملصباح السحري

كما أن هناك بعض احلكايات الشعبية يف منطقة الشرق األوسط اليت تعترب شبه مؤكدة  
، وليست جزءا  من ألف ليلة وليلة املوجودة يف اإلصدارات العربية، ولكنها أضيفت تقريبا  

وكان أنطوان غاالن   ومرتمجني أوروبيني آخرين، أنطوان غاالن الفرنسي املستشرق من قبل
 1م.  1704سنة  الفرنسية ب إىلقد عمل على ترمجة الكتا

 تلخيص قصة الف ليلة وليلة
قصة الف ليلة وليلة امللك شهريار هو شخصية يف حكاية ألف ليلة وليلة , 
تعرض للخيانة من قبل زوجته فأصابته حالة كره جلميع النساء , وأصبح يتزوج النساء 
ويقتلهن يف الصباح التلي لليلة زواجه , مجيع النساء خافت من امللك اال شهرزاد ابنة  

, وكانت تتميز بذكائها الفذ , وكانت تروي للملك  وزير امللك وافقت على الزواج منه 
كل ليلة قصة وال تكملها اال يف الليلة التالية , وكان امللك يتشوق ملعرفة هناية القصة وال 

 

 .2008البولنديه املصريه امحد نظمي، ،احلكايات ذات االصول املصرية ىف الف ليلة، حبث للجمعيه ا - 1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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يقتلها ليعرف ما هي هناية القصة , وصل عدد القصص اليت روهتا ألف قصة يف الف 
, ومن هذه القصص اليت روهتا ليلة وليلة , وشفي امللك من كره النساء وأحب شهرزاد 

أنه كان تاجر من ، : بلغين أيها امللك السعيد : قالت شهرزاد شهرزاد يف الليلة االوىل
كثري املال واملعامالت يف البالد قد ركب يوما  وخرج يطالب يف بعض البالد  ،  التجار

،  فاشتد عليه احلر فجلس حتت شجرة وحط يده يف خرجه وأكل كسرة كانت معه ومترة 
فدنا من ، فلما فرغ من أكل التمرة رمى النواة وإذا هو بعفريت طويل القامة وبيده سيف 

: كيف   : قم حىت أقتلك مثل ما قتلت ولدي . فقال له التاجر ذلك التاجر وقال له
: ملا أكلت التمرة ورميت نواهتا جاءت النواة يف صدر ولدي   ؟ قال له قتلت ولدك

: أعلم أيها العفريت أين على  فقال التاجر للعفريتفقضي عليه ومات من ساعته . 
دين ويل مال كثري وأوالد وزوجة وعندي رهون فدعين أذهب إىل بييت وأعطي كل ذي 

ولك علي عهد وميثاق أين أعود إليك فتفعل ب ما تريد واهلل ، حق حقه ث أعود إليك 
وقضى مجيع تعلقاته على ما أقول وكيل . فاستوثق منه اجلين وأطلقه فرجع إىل بلده 

وأوصل احلقوق إىل أهلها وأعلم زوجته وأوالده مبا جرى له فبكوا وكذلك مجيع أهله 
ونساءه وأوالده وأوصى وقعد عندهم إىل متام السنة ث توجه وأخذ كفنه حتت إبطه وودع  
أهله وجريانه ومجيع أهله وخرج رغما  عن أنفه وأقيم عليه العياط والصراخ فمشى إىل أن 

ل إىل ذلك البستان وكان ذلك اليوم أول السنة اجلديدة فبينما هو جالس يبكي على وص
ما حيصل له وإذا بشيخ كبري قد أقبل عليه ومعه غزالة مسلسلة فسلم على هذا التاجر  

؟ فأخربه   : ما سبب جلوسك يف هذا املكان وأنت منفرد وهو مأوى اجلن وحياه وقال له
عفريت وبسبب قعوده يف هذا املكان فتعجب الشيخ  التاجر مبا جرى له مع ذلك ال

: واهلل يا أخي ما دينك إال دين عظيم وحكايتك حكاية عجيبة لو   صاحب الغزالة وقال
كتبت باإلبر على آفاق البصر لكانت عربة ملن اعترب ث أنه جلس جبانبه وقال واهلل يا 
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. ث أنه جلس عنده  أخي ال أبرح من عندك حىت أنظر ما جيري لك مع ذلك العفريت 
يتحدث معه فغشي على ذلك التاجر وحصل له اخلوف والفزع والغم الشديد والفكر 
املزيد وصاحب الغزالة جبانبه فإذا بشيخ ثان قد أقبل عليهما ومعه كلبتان سالقيتان من 

فسأهلما بعد السالم عليهما عن سبب جلوسهما يف هذا املكان وهو  ، الكالب السود
خرباه بالقصة من أوهلا إىل آخرها فلم يستقر به اجللوس حىت أقبل عليهم مأوى اجلان فأ

شيخ ثالث ومعه بغلة زرزورية فسلم عليهم وسأهلم عن سبب جلوسهم يف هذا املكان  
فأخربوه بالقصة من أوهلا إىل آخرها وبينما كذلك إذا بغربة هاجت وزوبعة عظيمة قد  

وإذا بذلك اجلين وبيده سيف مسلول أقبلت من وسط تلك الربية فانكشفت الغربة 
: قم أقتلك مثل ما  وعيونه ترمي بالشرر فأتاهم وجذب ذلك التاجر من بينهم وقال له

قتلت ولدي وحشاشة كبدي . فانتحب ذلك التاجر وبكى وأعلن الثالثة شيوخ بالبكاء  
ريت والعويل والنحيب فانتبه منهم الشيخ األول وهو صاحب الغزالة وقبل يد ذلك العف

: يا أيها اجلين وتاج ملوك اجلان إذا حكيت لك حكاييت مع هذه الغزالة ورأيتها   وقال له
إذا أنت حكيت يل ، : نعم يا أيها الشيخ ؟ قال أهتب يل ثلث دم هذا التاجر، عجيبة

: اعلم يا أيها   احلكاية ورأيتها عجيبة وهبت لك ثلث دمه . فقال ذلك الشيخ األول
زالة هي بنت عمي ومن حلمي ودمي وكنت تزوجت هبا وهي صغرية  العفريت أن هذه الغ

السن وأقمت معها حنو ثالثني سنة فلم أرزق منها بولد فأخذت يل سرية فرزقت منها  
بولد ذكر كأنه البدر إذا بدا بعينني مليحتني وحاجبني مزججني وأعضاء كاملة فكرب شيئا   

سفرة إىل بعض املدائن فسافرت فشيئا  إىل أن صار ابن مخس عشرة سنة فطرأت يل 
مبتجر عظيم وكانت بنت عمي هذه الغزالة تعلمت السحر والكهانة من صغرها 

ث جئت أنا  ، فسحرت ذلك الولد عجال  وسحرت اجلارية أمه بقرة وسلمتها إىل الراعي
بعد مدة طويلة من السفر فسألت عن ولدي وعن أمه فقالت يل جاريتك ماتت وابنك 
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أين راح فجلست مدة سنة وأنا حزين القلب باكي العني إىل أن جاء عيد  هرب ول أعلم 
الضحية فأرسلت إىل الراعي أن خيصين ببقرة مسينة وهي سرييت اليت سحرهتا تلك الغزالة 
فشمرت ثياب وأخذت السكني بيدي وهتيأت لذحبها فصاحت وبكت بكاء شديدا   

جيد فيها شحما  وال حلما  غري فقمت عنها وأمرت ذلك الراعي فذحبها وسلخها فلم 
: ائتين   جلد وعظم فندمت على ذحبها حيث ال ينفعين الندم وأعطيتها للراعي وقلت له

بعجل مسني فأتاين بولدي املسحور عجال  فلما رآين ذلك العجل قطع حبله وجاءين  
نا  ومترغ علي وولول وبكى فأخذتين الرأفة عليه وقلت للراعي ائتين ببقرة ودع هذا . وه

: ما أطيب حديثك   أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم املباح . فقالت هلا أختها
: وأين هذا مما أحدثكم به الليلة القابلة إن عشت وأبقاين  وألطفه وألذه وأعذبه . فقالت
: واهلل ما أقتلها حىت أمسع بقية حديثها . ث أهنم باتوا تلك  امللك . فقال امللك يف نفسه

ىل الصباح متعانقني فخرج امللك إىل حمل حكمه وطلع الوزير بالكفن حتت إبطه  الليلة إ
ث حكم امللك وويل وعزل إىل آخر النهار ول خيرب الوزير بشيء من ذلك فتعجب الوزير  

 .1غاية العجب ث انفض الديوان ودخل امللك شهريار قصره
 أسلوب الكتاب ألف ليلة وليلة: 

يلة« أساليب خمتلفة وهي ختتلف باختالف قصص يستخدم كتاب »ألف ليلة ول
الكتاب كما ختتلف حبسب جمموعاته، ففي املقدمة واجملموعة البغدادية يتسم غالبا  كونه  

السجع، قليل الفضول، وإن كان   متني العبارة، حسن السبك، دقيق الوصف، كثري
املصرية األخرية نسجه  يسّف أحيانا  ويتجرأ بالعبارة النابية عن احلشمة. وهو يف اجملموعة 

 

 .1999طه عبد الرؤوف سعد،الف ليله و ليله، مقدمة، مكتبة زهران، القاهره    -1
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لكن األسلوب العام  .احلياء عامّي اللفظ، فيه هتويل ممجوج، شديد الوطأة على ضعيف،
ويرتاوح بني الفصحى والعامّية. كما حيتوي الكتاب  للكتاب يتمّيز بالوضوح والتشويق،

السليم،  الوزن اليت تتخلل بعض القصص، ولكنها تفتقر أحيانا  إىل األشعار على بعض
 1قد استخدمت األشعار أحيانا  لغرض تطويل القصة أو للتأثري يف السامعني.و 

 القصة اإلطارية
تتألف »ألف ليلة وليلة« من القصة اإلطارية، واحلكايات الفرعية اليت تولدت 

الذي قرر أن يتزوج  شهريار عنها. فالقصة اإلطارية األساسية تدور حول ملك يدعى
يقتلها مع بزوغ الفجر وذلك بعد أن عملت زوجته على خيانته، وظل  امرأة كل ليلة ث 

ابنة الوزير اليت أخذت تروي له حكايات يف   شهرزاد على هذه احلال إىل أن تزوج من
هناك عدد من احلكايات اليت بدورها تتضمن   كل ليلة طمعا  يف أن يبقي على حياهتا. 

طارية للحكايات الضمنية،  حكايات أخرى، وبالتايل فهي تكون على شكل قصة إ
ويالحظ أن القصة اإلطارية هي حكاية بسيطة تتضّمن القليل من األحداث 
والشخصيات، وهذا الرتكيب البسيط هو الذي جعلها تتصف مبيزة القدرة على احتواء  

عامة هو وجود أجزاء رخوة يف   احلكاية اخلرافية حكايات كثرية فيها، إذ ما تتسم به
مح باندراج أفعال قصصية ثانوية يف سياقها، تنشأ باستمرار. أما  الفعل القصصي، يس 

احلكايات الفرعية فهي اليت روهتا شهرزاد عن رواة آخرين، وهي حكايات عديدة  
ومتنوعة. كانت شهرزاد تتوقف عن رواية احلكاية يف كل ليلة، لتكملها للملك شهريار  

 2يف الليلة املقبلة إذ أنه عفا عنها. 
 

 .2008امحد نظمي، ،احلكايات ذات االصول املصرية ىف الف ليلة، حبث للجمعيه االبولنديه املصريه  - 1
 ، ألف ليلة وليلة. 1999القاهره طه عبد الرؤوف سعد،الف ليله و ليله، مقدمة، مكتبة زهران،  -2
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 أسلوب السرد 

حكايات »ألف ليلة وليلة« على دفع املتلقي إىل زمٍن قدمي،   سرد  يعمل أسلوب 
لذلك كان استخدام صيغة »حُيكى« واليت تعقبها عبارة »واهلل اعلم بغيبه وأحكم« تعترب  

  والتاريخ  واألدب  احلديث  كتب   ومتنه، خبالف  وسنده  صيغة للتخلص من تبعات نقل النص 
األمور. إذ أن العمل يعترب نص أدب متخيل ومصنوع حيث حيمل بني  اليت اعتنت هبذه 

طياته الكثري من املوقف والرؤى واالجتاهات، وباعتباره متخيال  فإن هذه املواقف هي  
انعكاس لوجهة نظر منتج النص، لذلك كان الراوي املصطنع وسيلة للتخلص من هذه  

وِجدت صيغة »حيكى أن« اليت حتيل  التبعية حيث يلقى له مهمة السرد واحلكي، فلذلك 
إىل اجملهول الذي يتحمل كافة املسؤولية عن كل ما سيقال ضمن النص املروي. تبدأ حكاية  
»ألف ليلة وليلة« على املستوى السردي براٍو جمهول، جرى حتميله مسؤولية ما سيقال،  

ما.  لذلك كانت »حيكى أن« األنسب للحيلولة دون أن تلقى املسؤولية على شخص 
غري معلوم، وهذا متهيد ليتحول السرد إىل   ه وفاعل  مبين للمجهول  حيكى فعل مضارع  فالفعل 

راٍو آخر ولكن ضمن اإلطار الداخلي للنص أو القصة اليت يعترب ساردها الكلي غري  
ين، دور السارد الداخلي القائم مبهمة  تتخذ على املستوى السردي دور  فشهرزاد  .معلوم 

السرد، ودور الشخصية املشاركة يف احلدث. إذ أن احلكاية األوىل من حكايات شهرزاد، تتم  
عرب راٍو خارجي وهو الراوي اجملهول، حيث تبدأ احلكاية بعبارة: "قالت شهرزاد: بلغين أيها  

د هذا يشري إىل أن هناك  امللك السعيد أنه كان تاجر من التجار ..."، فأسلوب السر 
شخص آخر يتحدث، ولكنه سرعان ما خيتفي عندما يظهر صوت شهرزاد تقول: "بلغين  
أيها امللك السعيد" لينتقل السرد على املستوى العملي إىل شهرزاد. إن السرد الذي متارسه  

ل   شهرزاد بعناية وحذر شديدين يعترب سرد خطري، ألنه حيمل بني طياته موهتا احلتمي، ما 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D9%84_%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_(%D9%84%D8%BA%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_(%D9%84%D8%BA%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_(%D9%84%D8%BA%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF
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إىل حديثها، لذلك فهي تلجأ إىل عبارة »بلغين«   امللك شهريار  تتمكن من جذب انتباه 
 1وهذه العبارة ختلص شهرزاد من تبعات ما تقول إذ ل يعجب امللك حديثها. 

 التكّهن النذير أو  
هناك بعض الشخصيات أو األمور الواردة يف »ألف ليلة وليلة« واليت تتم 
اإلشارة إليها بشكل متكرر، حيث تبدو غري مهمة عند اإلشارة إليها يف أول مرة ولكنها  

كما أن هناك أسلوب آخر هو الشكل والنمط العام وما  .فجأة تظهر الحقا  يف السرد
فعال واإلُياءات اليت تشكل السرد وتعطي شكال  للقصة، حيتويه من تنظيم للوقائع واأل

وهذا يعمل على جعل املتلقي يتمتع بالقصة ويتوقع كيفية سري الرواية. يعود تاريخ هذه  
شكل آخر من أشكال التكّهن هو أن النبوءة حتقق  األسلوب أيضا إىل »ألف ليلة وليلة.

القدمي،   السنسكرييت يف األدب  «كريشنا» ذاهتا، وهو أسلوب يعود تارخيه إىل قصة
وهناك اختالف بينه وبني أسلوب أن احللم نفسه يتحقق، والذي يعود تارخيه إىل األدب 
العرب يف القرون الوسطى. العديد من حكايات »ألف ليلة وليلة« تستخدم هذا 

الذي  األسلوب املتمثل بالتنبؤ مبا سيحدث. من أبرز األمثلة على ذلك قصة "الرجل 
أصبح غنيا  من خالل حلم"، وتدور أحداث القصة حول رجل يُطلب منه يف حلمه  

، حيث توجد بعض الكنوز املخبأة هناك. الرجل  القاهرة والسفر إىل بغداد مغادرة مدينته
يسافر هناك ولكن لسوء حظه ينتهي به األمر إىل السجن، حيث يروي حلمه لضابط  
الشرطة، ولكن الضابط يسخر من فكرة هذه األحالم، وحيكي للرجل بطل الرواية أنه  

ناء ونافورة يف بغداد، حيث أن الكنز مدفون حتت هو نفسه كان حيلم مبنزل مع ف
النافورة. يتعرف الرجل على املكان كما أنه بيته، وبعد إطالق سراحه من السجن يعود 
إىل منزله وحيفر من أجل الكنز. وبعبارة أخرى، فإن احللم ل يكن توقع للمستقبل 

 

  -كتاب ألف ليلة وليلة .  24طه عبد الرؤوف سعد،الف ليله و ليله، مقدمة، مكتبة زهران، القاهره، ص  - 1
 . 455، ص 2001 ،جامعة هارفارد ، حمسن مهدي ترمجة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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القصة الحقا  يف  فحسب، بل إنه كان سببا  يف جعل األمر حقيقيا . ظهر أسلوب هذه
 1. اخليميائي "يف باولو كويلو األدب الغرب، من بينها عمل

 أدب الجريمة 
يف   أدب اجلرُية  احتوى كتاب »ألف ليلة وليلة« يف بعض القصص على أسلوب 

الطرح، حيث يظهر ذلك يف قصة "الصبية املقتولة" )وتعرف كذلك بقصة "التفاحات 
احلبكة   مع الكثري من جلرُية، فهي تعطي مثاال  على موضوع اإلثارة وا  الثالث"(، 
يف هذه القصة، حيوز هارون الرشيد على صندوق وعندما  .واألدب البوليسي  ، القصصية 

 جعفر وزيره  هارون الرشيد  امرأة شابة. عندها يكّلف  جثة  يفتحه، جيد بأنه حيتوي على 
اجلاين، وُيهله ثالثة أيام لذلك وإال فإنه سوف يعدمه. بعد ذلك ويف مهمة العثور على 

هناية األيام الثالثة وعندما يكون جعفر على وشك احلكم عليه باملوت لفشله بتنفيذ  
املهّمة املوكلة إليه، يأيت شخصان ويدعيان بأهنما مها من قتالها. يف خالل روايتهما للقصة 

لشخص األصغر سنا  منهما وهو نفسه زوج املرأة هو يتبني بأنه على الرغم من كون ا 
املتسبب يف موهتا، فهناك بعض اللوم يقع على العبد، الذي كان قد أخذ إحدى  
التفاحات الثالث وتسبب يف قتل املرأة. عندها يعطي هارون الرشيد ثالثة أيام أخرى 

ور على اجلاين،  جعفر لكي يعثر على ذلك العبد املذنب، ولكنه يفشل مرة أخرى يف العث 
عندها يقرر توديع عائلته قبل إعدامه، ولكنه عن طريق الصدفة يالحظ بأن ابنته لديها  

 .تفاحة كانت قد حصلت من العبد اخلاص به "رحيان"، وهكذا يتم حل اللغز 

 

  -لة كتاب ألف ليلة ولي.  34طه عبد الرؤوف سعد،الف ليله و ليله، مقدمة، مكتبة زهران، القاهره، ص  - 1
 . 205، ص 2001 ،جامعة هارفارد ، حمسن مهدي ترمجة 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88_%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D9%83%D8%A9_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D9%83%D8%A9_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF


154 
 

هناك حكاية أخرى حيتويها الكتاب يف موضوع أدب اجلرُية وهي حكاية  
والنصراين" حيث كانت مليئة باإلثارة والتشويق "اخلياط واألحدب واليهودي واملباشر 

، على عكس حكاية "الصبية املقتولة"، اليت كان يغلب عليها كوميدي ولكن بقالب
، الصني ص القصة اليت جتري أحداثها يفطابع لغز اجلرُية أو األدب البوليسي. وملخ

وزوجته.   اخلياط تبدأ باملهرّج املفضل لدى السلطان، الذي متت دعوته إىل عشاء من قبل
ويف أثناء العشاء يغّص األحدب بطعامه من كثرة الضحك، فيخشى الزوجني من غضب 
السلطان، فيقرران أخذه إىل بيت الطبيب اليهودي وتركه هناك. هذا األمر يؤدي إىل 

وأنه عن طريق اخلطأ يتعثر جبثة األحدب حكاية أخرى تتمثل بالطبيب اليهودي، حيث 
ويقع معه أسفل الدرج، وجيده ميتا ، مما جيعله يعتقد بأن هذا السقوط هو الذي أدى إىل 
موت األحدب. ث تستمر احلكاية هكذا إىل تنتهي باثين عشرة حكاية يف اجملموع، مما  

سهم يف يؤدي جبميع هؤالء األشخاص الذين شاركوا يف هذا احلادث جيدون أنف
 1، كل منهم يروي قصته حول كيفية موت األحدب.احملكمة قاعة

 حكاية التاجر مع العفريت
قالت: بلغين أيها امللك السعيد أنه كان تاجر من التجار كثري  ففي الليلة األوىل

واملعامالت يف البالد قد ركب يوم ا وخرج يطالب يف بعض البالد فاشتد عليه احلر  املال
فجلس حتت شجرة وحط يده يف خرجه وأكل كسرة كانت معه ومترة فلما فرغ من أكل 
التمرة رمى النواة وإذا هو بعفريت طويل القامة وبيده سيف فدنا من ذلك التاجر وقال  

 

قاسم عبده قاسم )دكتور(: بني التاريخ و الفولكلور، عني للدراسات االنسانية و االجتماعية، القاهرة،    -1
لبنان: املكتبة احلديثة ناشرون،  -النويري-)ط. الكاملة، اجمللد األول(، بريوت ألف ليلة وليلة

 .10ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_(%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
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لدي فقال له التاجر: كيف قتلت ولدك قال له: ملا  له: قم حىت أقتلك مثل ما قتلت و 
أكلت التمرة ورميت نواهتا جاءت النواة يف صدر ولدي فقضي عليه ومات من ساعته  
فقال التاجر للعفريت: أعلم أيها العفريت أين على دين ويل مال كثري وأوالد وزوجة  

يك ولك علي وعندي رهون فدعين أذهب إىل بييت وأعطي كل ذي حق حقه ث أعود إل
عهد وميثاق أين أعود إليك فتفعل ب ما تريد واهلل على ما أقول وكيل. فاستوثق منه  
اجلين وأطلقه فرجع إىل بلده وقضى مجيع تعلقاته وأوصل احلقوق إىل أهلها وأعلم زوجته 
وأوالده مبا جرى له فبكوا وكذلك مجيع أهله ونساءه وأوالده وأوصى وقعد عندهم إىل 

ث توجه وأخذ كفنه حتت إبطه وودع أهله وجريانه ومجيع أهله وخرج رغم ا عن  متام السنة
أنفه وأقيم عليه العياط والصراخ فمشى إىل أن وصل إىل ذلك البستان وكان ذلك اليوم 
أول السنة اجلديدة فبينما هو جالس يبكي على ما حيصل له وإذا بشيخ كبري قد أقبل 

هذا التاجر وحياه وقال له: ما سبب جلوسك يف  عليه ومعه غزالة مسلسلة فسلم على
هذا املكان وأنت منفرد وهو مأوى اجلن فأخربه التاجر مبا جرى له مع ذلك العفريت 
وبسبب قعوده يف هذا منهم الشيخ األول وهو صاحب الغزالة وقبل يد ذلك العفريت 

الغزالة ورأيتها  وقال له: يا أيها اجلين وتاج ملوك اجلن إذا حكيت لك حكاييت مع هذه 
عجيبة أهتب يل ثلث دم هذا التاجر قال: نعم. يا أيها الشيخ إذا أنت حكيت يل  
احلكاية ورأيتها عجيبة وهبت لك ثلث دمه فقال ذلك الشيخ األول: اتعلم يا أيها  
العفريت أن هذه الغزالة هي بنت عمي ومن حلمي ودمي وكنت تزوجت هبا وهي صغرية  

الثني سنة فلم أرزق منها بولد فأخذت يل سرية فرزقت منها  السن وأقمت معها حنو ث
بولد ذكر كأنه البدر إذا بدا بعينني مليحتني وحاجبني مزججني وأعضاء كاملة فكرب شيئ ا  
فشيئ ا إىل أن صار ابن مخس عشرة سنة فطرأت يل سفرة إىل بعض املدن فسافرت مبتجر 

الكهانة من صغرها فسحرت ذلك عظيم وكانت بنت عمي هذه الغزالة تعلمت السحر و 
الولد عجال  وسحرت اجلارية أمه بقرة وسلمتها إىل الراعي ث جئت أنا بعد مدة طويلة  
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من السفر فسألت عن ولدي وعن أمه فقالت يل جاريتك ماتت وابنك هرب ول أعلم 
أين راح فجلست مدة سنة وأنا حزين القلب باكي العني إىل أن جاء عيد الضحية 

ىل الراعي أن خيصين ببقرة مسينة وهي سرييت اليت سحرهتا تلك الغزالة فشمرت فأرسلت إ
ا فقمت عنها   ثياب وأخذت السكني بيدي وهتيأت لذحبها فصاحت وبكت بكاء شديد 
وأمرت ذلك الراعي بذحبها وسلخها فلم جيد فيها شحم ا وال حلم ا غري جلد وعظم 

تها للراعي وقلت له: ائتين بعجل مسني فندمت على ذحبها حيث ال ينفعين الندم وأعطي
فأتاين بولدي املسحور عجال  فلما رآين ذلك العجل قطع حبله وجاءين ومترغ علي وولول 
وبكى فأخذتين الرأفة عليه وقلت للراعي ائتين ببقرة ودع هذا. وأدرك شهرزاد الصباح 

ألذه وأعذبه  فسكتت عن الكالم املباح. فقالت هلا أختها: ما أطيب حديثك وألطفه و 
فقالت: وأين هذا مما أحدثكم به الليلة القابلة إن عشت وأبقاين امللك فقال امللك يف 
نفسه: واهلل ما أقتلها حىت أمسع بقية حديثها ث أهنم باتوا تلك الليلة إىل الصباح 
متعانقني فخرج امللك إىل حمل حكمه وطلع الوزير بالكفن حتت إبطه ث حكم امللك 

ىل آخر النهار ول خيرب الوزير بشيء من ذلك فتعجب الوزير غاية العجب ث وويل وعزل إ
 .1انفض الديوان ودخل امللك شهريار قصره

 المناقشة
 اذكر أهم مسات النثر يف العصر العباسي. (1
 اكتب ما تعرف عن كتاب ألف ليلة وليلة.  (2
 حتدث عن قصة كليلة ودمنة يف أسلوبك. (3
 ليلة وليلة". تكلم عن أسلوب الكتاب "ألف  (4

 

 16، ص:1الف ليلة وليلة، ج،  - 1
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 ة ـــالثامن دة ـــالوح 

 
 
 
 
 
 
 

 

 2 -النثر العربي في العصر العباسي
 
 
 
 
 
 

 

 
 أ. شاهد حبيب كشميري     : إعداد              
  ءد. سميع اهلل زبيري بن محمد منشامراَجعة:                                            

  أ. توصيف أحمد بت كشميري    
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 المحتــــويات 
 الصفحة العنوان

 159 التعارف
 160 األهداف
 160 العصر العباس ي األدب في

 161 البيان والتبين للجاحظ 
 178 أدب الكاتب إلبن قتيبة: 

 192 ناقشة امل

 
  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 التعــــارف
املعلوم أن العصر العباس ي تتميز بمظاهر جديدة لم تكن معهودة من من 

قبل في العصر األموي، تلك هي ظهور ثقافات جديدة وافدة، انصبت على العرب 

 من األمم العريقة املجاورة.

 -فارسية وهندية ويونانية  -والذي ال ريب فيه أن هذه الثقافات الوافدة 

 من املعاني العقلية والفلسفية. قد أغنت طاقة اللغة العربية بفيض 

وبذلك أصبح النثر العربي نثر ثقافة متشعبة تمدها روافد كبيرة من 

الفرس والهند واليونان.وهكذا أصبح النثر العربي في العصر العباس ي متعدد 

النثر العلمي: الذي ساد في كتب الفقه والطب والفلك  -1الفروع، فهناك: 

النثر الفلسفي: الذي غلب على كتب الفلسفة  -2والتاريخ وتقويم البلدان. 

النثر الفني الخالص أو النثر األدبي: الذي تجلى في كتب  -3واملنطق وعلم الكالم. 

 األدب والنقد والرسائل واملقامات..... 

أدبي كبنية قائمة الذات كما أصبح النثر العربي في العصر العباس ي في 

 للقديم من مثل ما  صورته الفنية متعدد األنماط. وكانت بعض
ً
صوره امتدادا

 كان من خطب الخلفاء
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 األهـــــداف 
 

 أن يكون الطالب قادرا على معرفة ما يلي:
 العصر العباسي األدب يف .1
 البيان والتبني للجاحظ .2
 أدب الكاتب إلبن قتيبة:  .3
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 البيان والتبين للجاحظ  

َفزاَرة أبو ُعْثمان ُعَمُرو بن حَبر بن حَمُْبوٌب بن 
كان من كبار أئمة األدب  عرب  أديب  باجْلَاِحظ املعروف اْلَبَصرِيّ  اْلِكَناينّ  الَلْيِثيّ 

 .العباسي العصر يف
 مولده ونشأته:

نشأ فقري ا، وكان دميم ا قبيح ا جاحظ العينني عرف عنه  البصرة ولد يف مدينة
ف مواضيعها ال  خفة الروح وميله إىل اهلزل والفكاهة، ومن ث كانت كتاباته على اختال

ختلو من اهلزل والتهكم. طلب العلم يف سن مبّكرة، فقرأ القرآن ومبادئ اللغة على شيوخ  
بلده، ولكن اليتم والفقر حال دون تفرغه لطلب العلم، فصار يبيع السمك واخلبز يف  

 .النهار، ويكرتي دكاكني الورّاقني يف الليل فكان يقرأ منها ما يستطيع قراءته 
هـ وقيل  150سنة  العباسيني ثالث اخللفاء املهدي والدة اجلاحظ يف خالفةكانت 

هجرية، فعاصر   255سنة  املهتدي باهلل هـ، وتويف يف خالفة 163هـ وقيل  159
 . خليفة عباسي ا   12بذلك 

املستعو  تصراملنو  املتوكلو  الواثقو  املعتصمو  املأمونو  األمنيو  الرشيدو  اهلادي و  املهدي  : هم
 .، وعاش القرن الذي كانت فيه الثقافة العربية يف ذروة ازدهارهااملهتدي باهللو  املعتزو  ين

نقائض جرير   مؤلف كتاب  أب عبيدة أخذ علم اللغة العربية وآداهبا على
، ودرس صاريوأب زيد األن األصمعيات  الراوية املشهور صاحب واألصمعي ،والفرزدق

 . ابراهيم بن سيار بن هانئ النظام البصري ، وعلم الكالم على يد؟األخفش النحو على

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AB%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B6_%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B6_%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%85%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%81%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%81%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
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بالثقافات غري العربية   -باإلضافة التصاله للثقافة العربية  -كان متصال 
واليونانية واهلندية، عن طريق قراءة أعمال مرتمجة أو مناقشة املرتمجني  كالفارسية 

، ورمبا كان جُييد اللغة الفارسية ألنه دّون يف  وسلمويه كحنني بن إسحق أنفسهم،
توجه إىل بغداد، وفيها متيز   .بعض النصوص باللغة الفارسية احملاسن واألضداد كتابه

 .املأمون وبرز، وتصّدر للتدريس، وتوىّل ديوان الرسائل للخليفة

 ثقافته:
كان للجاحظ منذ نعومة أظفاره ميٌل واضٌح ونزوٌع عارٌم إىل القراءة واملطالعة 

. وظَل هذا امليل مالزما  له طيلة عمره، حىَت إنَه فيما اشُتِهَر  َحىَت َضِجَرْت أُمُُّه وتربَئت منه
عنه ل يكن يقنع أو يكتفي بقراءة الكتاب والكتابني يف اليوم الواحد، بل كان يكرتي  

قوال  ألب هَفان ـ وهو   ياقوت احلموي دكاكني الورَاقني ويبيت فيها للقراءة والَنظر ويورد
ل أر قطُّ   : »  من معاصريه ومعاش ـ يدلُّ على مدى نـََهِم اجلاحظ بالكتب، يقول فيه 

اب َقطُّ إال وال مسعت من أحَب الكتب والعلوم أكثر من اجلاحظ، فإنَه ل يقع بيده كت
استوىف قراءته كائن ا ما كان وال َعَجَب إذ ذاك يف أن يـُْفرِد الَصفحات الطِّوال مرَات عَدة 
يف كتبه، للحديث عن فوائد الكتب وفضائلها وحماسنها. واحلقُّ أنَه كان أشبه بآلة  

 .ا متطاولةمصوِّرٍة، فليس هناك شيٌء يقرؤه إال ويرتسم يف ذهنه، ويظلُّ يف ذاكرته آماد  

ولكن اجلاحظ ل يقصر مصادر فكره ومعارفه على الكتب، وخاَصة  أَن ذلك عادٌة  
مذمومٌة فيما أخربنا هو ذاته وأخربنا كثريون غريه، إذ العلم احلقُّ ال يؤخذ إال عن معلم، 
فتتلمذ على أيدي كثرٍي من املعلمني العلماء واغتىن فكره من اتصاله هبم، وهو وإن ل  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%8A
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يَتفق مع بعضهم أو ل يرض عن فكرهم فإنَُه أقَر بفضل اجلميع ونقل عنهم وذكرهم 
 . مرار ا بني طيات كتبه 

لقد تكَوَنْت لدى اجلاحظ ثقافٌة هائلٌة ومعارُف طائلٌة عن طريق التحاقه حبلقات 
  العلم املسجديَة اليت كانت جتتمع ملناقشة عدٍد كبرٍي وواسٍع من األسئلة، ومبتابعة 

حماضرات أكثر الرِّجال علم ا يف تلك األيَام، يف فقه اللغة وفقه الَنحو والشِّعر، وسرعان 
ما حَصل األستاذيَة احلقيقَية يف اللغة العربَية بوصفها ثقافة  تقليديَة، وقد َمكَنُه ذكاُؤه 

 .احلادُّ من ولوج حلقات املعتزلة املهتّمني بعلم الكالم

بقوله: هو نسيج َوْحِدِه يف مجيع   ابن يزداد وكثرة معارفه َوَصَفهُ ونظر ا لسعة علمه 
، والفتيا، والعربَية، وتأويل القرآن، وأيَام العرب، مع ما فيه  العلوم؛ علم الكالم، واألخبار

 .من الفصاحة

وإن كان معاصرو اجلاحظ من العلماء، على موسوعَية ثقافتهم، أقرب إىل 
الَتخصص باملعىن املعاصر، فإن »تردُّد اجلاحظ على حلقات الَتدريس املختلفة قد جَناه  

يِِّق. فهو بدرسه العلوم النقلَية قد ارتفع فوق من عيب معاصريه ذوي االختصاص الضَ 
مستوى الُكَتاب ذوي الثَقافة األجنبَية يف أساسها القليلة الَنصيب من العربَية وغري 
اإلسالمَية البَتة«، ولذلك »ل يكتف بالرتدُّد على أوساٍط معَينٍة بغية الَتعمق يف ماَدة 

وحضر مجيع الدُّروس، واشرتك يف مناقشات العلماء  اختارها بل الزَم كَل اجملامع،
املسجديني، وأطال الوقوف يف املربد ليستمع إىل كالم األعراب، ونضيف إىل جانب  
هذا التكوين، الذي ل يعد له طابع مدرسي حمدود، احملادثات اليت جرت بينه وبني 

 .ذلك الوقتمعاصريه وأساتيذته يف خمتلف املواضيع« وكان من أفضل الكتاب يف 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 أساتذة الجاحظ: 
أما أساتذة اجلاحظ الذي تتلمذ على ايديهم َوَرَوى عنهم يف خمتلف العلوم 

ا، وهم معظم علماء حياته، املظنون أَن اجلاحظ ل  إبَان  البصرة واملعارف فهم كثريون جد 
ينقطع عن حضور حلقاهتم. ولكَن مرتمجيه يكتفون بقائمٍة صغريٍة منهم غالب ا ما تقتصر  
على العلماء اأَلِجَلة املشهورين. ومهما يكن من أمر، وبناء  على بعض املصادر، نستطيع 

 :القول: إَن أهَم هؤالء األساتذة هم
معمر بن  أبو عبيدة :ب والشِّعر والرِّوايةيف ميدان علوم اللغة واألد

وخلف  حممد بن زياد بن األعرابو  أبو زيد بن أوس األنصاريو  واألصمعي املثىَن 
زيد بن كثوة   و وعلي بن حممد املدائين ؟األخفش وأبو عمرو الَشيباين وأبو احلسن األمحر

ويزيد بن   أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي :ـ يف علوم الفقه واحلديث التميمي
مثامة بن   اج بن حممد بن محاد بن سلمه باإلضافة إىلوالسري بن عبدويه واحلجَ  هارون

أبو اهلذيل   :يف االعتزال وعلم الكالم .الذي الزمه اجلاحظ يف بغداد األشرس
بشر بن املعتمر  و  دينوالك ضرار بن عمروو  انومويس بن عمر  والنظام العالف
 . ومثامة بن أشرس النُّمريي اهلاليل

ومَثََة علماء ومفكرون آخرون ال تقلُّ أمهَِّيتهم عن هؤالء، واجلاحظ ذاته ل يَغفل 
 .عن ذكر معظمهم

قرحيته، وجليل  وإذا ما أضفنا إىل ذلك أصالة اجلاحظ ونبوغه وأملعَيته واتِّقاد
إسهامه وإبداعاته وجدناه يستحقُّ جبدارٍة كاملٍة كَل ما قاله فيه مريدوه وحمبُّوه واملعجبون 
به من تقريظاٍت ساحرٍة باهرٍة، تكاد تبدو ملن ل يطَلع على آثار اجلاحظ وحياته وفكره  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%85%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%81%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%81%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%B1
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فٍظ أنيٍق وتعبرٍي  أهَنا حمض مبالغات. ومما أورده ياقوت احلموي، ويوجز فيه لنا ما سبق بل 
رشيٍق قوله: »أبو عثمان اجلاحظ، خطيُب املسلمني، وشيُخ املتكلِّمني، وَمْدَرُه املتقدمني 
واملتأخِّرين. إن تكَلم حكى سحبان يف البالغة، وإن ناظر ضارع الَنظَام يف اجلدال، وإن  

لوب، ومزاج  جَد خرج يف مسك عامر بن عبد قيس، وإن َهَزَل زاد على مزبد، حبيب الق
األَرواح، وشيخ األدب، ولسان العرب، كتبه رياٌض زاهرٌة، ورسائله أفناٌن مثمرٌة، ما نازعه  
منازٌع إال رشاه أنفا ، وال تعَرض له منقوٌص إال قَدم له الَتواضع استبقاء . اخللفاء تعرفه،  

العاَمة حتبُّه. مَجََع بـَنْيَ  واألمراء تصافيه وتنادمه، والعلماء تأخذ عنه، واخلاَصة تسلِّم له، و 
اللسان والقلم، وبـَنْيَ الفطنة والعلم، وبني الرأي واألدب، وبني النثر والنظم، وبني الذكاء 
والفهم، طال عمره، وفشت حكمته، وظهرت خَلته، ووطئ الرِّجال عقبه، وهتادوا أدبه،  

 .وافتخروا باالنتساب إليه

 منهجه العلمي:

انتـهج اجلاحُظ يف كتبه ورسـائله أسلوب ا حبثي ا أقلُّ ما يقال فيه إنَُه منهُج حبٍث 
علميٍّ مضبوٌط ودقيٌق، يبدأ بالَشك لِيـُْعَرَض على الَنقد، وُيرُّ باالسـتقراء على طريق  

ه  الَتعميم والشُّـمول بنـزوٍع واقعيٍّ وعقالينٍّ، وهو يف جتربته وعيانه ومساعه ونقده وشكِّ 
وتعليله كان يطلع علينا يف صورِة العال الذي يـُْعِمُل عقله يف البحث عن احلقيقة، ولكنه  
مع ذلك، استطاع برهافة حسِّه أن يصبغ على حبثه صبغة أدبَية  مجالَية ُتضفي على 
املعارف العلمَية رواء  من احلسن والظَرافة، يرفُّ بأجنحته املهفهفة رفرفة العاطف احلاين  
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ى معطيات العلم يف قوالبها اجلافية، ليسيغها يف األذهان وحيببها إىل القلوب، وهذه عل 
اث اإلنساين  .ميزة قَلت نظرياهتا يف الرتُّ

 الشك
ل يكتف أبو عثمان بالَشك أساسا  من أسس منهجه يف البحث العلميِّ بل 

كثرٍي من مواضع كتبه، ومن أهم ما َعَرَض ِلَمكانة الَشك وأمهَِّيته من الَناحية الَنظريَة يف  
: واعرف مواضع الَشك وحاالهتا املوجبة هلا لتعرف هبا مواضع اليقني  قاله يف ذلك 

واحلاالت املوجبة لـه، وتعَلم الَشك يف املشكوك فيه تعلُّما ، فلو ل يكن يف ذلك إال 
. َث اعلم أَن الَشَك يف طبقاٍت تعرُّف الَتوقُّف ُثَ الَتثبُّت، لقد كان ذلك مما حُيتاج إليه

 .عند مجيعهم، ول جُيمعوا على أَن اليقني طبقات يف القَوة والَضعف
تتبنَيُ لنا من ذلك جمموعٌة من النِّقاط املهَمة اليت تفصح عن أصالة اجلاحظ 

أن يكون  وجتلو ملمحا  من مالمح عبقريَته، فهو ل يرد الَشَك حملض الَشك، وال يقبل 
الَشكُّ كيفما اتَفق وال يف كلِّ أمٍر على حدٍّ سواٍء وال بالطريقة ذاهتا؛ إن الَشك 

والفيلسوف  الغزايل اجلاحظَي، هبذا املعىن، ال خيتلف البتة عن الَشك املنهجيِّ عنداإلمام
اد الَشَك طلبا  للحقيقة؛ احلقيقة ، فكلُّ منهم أر René Descartes رينيه ديكارت  الفرنسي

 .اجللية الواضحة، اليت ال تقبل تفاوتا  يف الَدرجات 

 النقد 
إَن تتبُـَّع كتب اجلاحظ ورسائله يكشُف لنا عن عقلَية نقديٍَة بارعٍة؛ نقديٍَة باملعىن 
االصطالحي املنهجي وباملعىن الَشائع لالنتقاد، فنقده باملعىن الَشائع يتجَلى أكثر ما  
 يتجَلى يف هتكُّمه وتعليقاته الَساخرة اليت ل يسلم منها جانٌب من جوانب املعرفة وال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%87_%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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خمطٌئ أمامه أو واصٌل إليه خربه، ومن ذلك مثال  هتكُّمه باخلليل بن أمحد الفراهيدي من  
خالل علم العروض الذي قال فيه: العروض علٌم مردود، ومذهٌب مرفوض، وكالم  

 .جمهول، يستكدُّ العقول، مبستفعل ومفعول، من غري فائدة وال حمصول
كتبه ورسائله يف تعامله مع خمتلف   أما نقده املنهجيُّ فما أكثر ما جتَلى يف

املوضوعات املعرفَية؛ العلمَية واألدبَية، ومن ذلك نقده لعلماء عصره وحمدِّثيه ورواته  
وفقهائه والعلماء الَسابقني، والَشواهد على ذلك جدِّ كثرية، جتعلنا حق ا يف حرية أمام  

 .اختيار واحد منها 
األمور الطَبيعية بالعناية والدِّراسة فقال: لو   انتقد بعضهم اجتاه علماء الكالم حنو

كان بدُل الَنظِر فيهما الَنظَر يف الَتوحيد، ويف نفي الَتشبيه، ويف الوعد والوعيد، ويف  
الَتعديل والَتجويد، ويف تصحيح األخبار، والَتفضيل بـَنْيَ علم الطَبائع واالختيار، لكان  

ادعاءه بقوله: الَعَجُب أَنك عمدت إىل رجاٍل ال صناعة   أصوب. فرَد عليه اجلاحظ ناقدا  
هلم وال جتارة إال الدُّعاُء إىل ما ذكرت، واالحتجاُج ملا وصفت، وإاَل وضع الكتب فيه  
والواليُة والعداوُة فيه، وال هلم لَذة وال همٌّ وال مذهٌب وال جماٌز إالَ عليه وإليه؛ فحني أرادوا 

ميع باحِلصص، ويـَْعِدلوا بني الكلِّ بإعطاء كلِّ شيٍء نصيبه، َحىَت يقع أن يقسِّطوا بـَنْيَ اجل
الَتعديُل شامال ، والَتقسيط جامعا ، ويظهر بذلك اخلفيُّ من احلكم، واملستور من الَتدبري،  
اعرتضَت بالتعنُّت والَتعجُّب، وسطَرت الكالم، وأطلت اخلطب، من غري أن يكون  

 . ايعك حكيمٌ صَوب رأيك أديٌب، وش
فإنك تراُه وهو يطلق العنان لقلمه يف جلِّ كتبه   وبنظرٍة عجلى يف آثار اجلاحظ »

ـ يزيِّف اخلرافات والتـَُّرهات يف عصره وقبل عصره، ويورد عليك نقداته ومباحثاته، فيقطع 
 يف نـَْفسك أنَه لو جاء كثرٌي مثله يف عقالء العلماء خللت كتب األقدمني من الَسخافات،
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إذ إَن اجلاحظ نفسه يقول: ومما ال أكتبه لك من األخبار العجيبة اليت ال جيسر عليها إال  
كلُّ وقاح أخبار ولذلك ما أكثر ما كان يستفتح األخبار املغلوطة أو األسطورية بقوله  
زعم فالن، وزعموا، ُثَ يـَُعقُِّب بتحليله ونقده »بعقٍل راجٍح، ونظٍر صائٍب، وأسلوٍب 

ْذٍب متنوٍِّع دقيٍق فكٍه، يـََتَتَبُع املعىن ويقلُِّبه على وجوهه املختلفة، وال يزال يولِّده  سهٍل عَ 
 .َحىَت ال يرتك فيه قوال  لقائل

 :التجريب والمعاينة
إذا كان الَنقد هو اخلطوة الالحقة على الَشكِّ فإَن املعاينة والَتجريب هي اخلطوُة  

معه، وخاَصة  يف مسائل العلم الطَبيعي، واجلاحظ ل ينس هذه املقرتنة بالَنقد واملتالزمة 
اخلطوة ول يتناسها بل جعلها عمادا  الزما  من أعمدة منهجه البحثي، وقد بدا ذلك يف 
اجتاهني؛ أوهلما قيامه هو ذاته باملعاينة والَتجريب، وثانيهما نقل جتارب أساتذته  

 .ومعاصريه

جتارب ومعايناٍت كثرية  للَتثبُّت من معلومٍة  وقـد أجرى اجلاحظ كما أخربنا 
وصلت إليه، أو لنفي خرٍب تناهى إىل مسعه ول يستسغه عقله، واألمثلة على ذلك جدُّ  
كثرية نذكر منها جتربته يف زراعة شجرة اآلراك وقَصته الَطويلة معها للَتأكُّد مما قيل عن 

 ُوِضع فيها عشرون فأرا  مع عشرين عقرب، وما  تكاثر الَذرِّ عليها ويصف لنا بُرنَيَة زجاجٍ 
فعلته العقارب بالفئران وكذلك عندما أمجع أناس، بينهم طبيٌب، على أَن اجلمل إذا حنُِر  
ومات والتمست خصيته وشقشقته فإهنما ال توجدان، فأرسل إىل جزَار أن يأتيه باخلصية  

إليه رسوال  يقول: »ليس  والشقشقة إذا حنر مجال ، ففعل، فلم يكتف بذلك، فبعث
يشفيين إال املعاينة« ففعل ودحض هذا االدعاء وجلأ أيضا  إىل جتريب بعض املواد  
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الكيماويَة يف احليوان ليعلم مبلغ تأثريها فيها، وليتأَكد مما قيل يف ذلك ومما أورده من 
يؤثِّر اخلمر يف  جتارب غريه جتربة أستاذه الَنظَام عندما سقى احليوانات مخرا  ليعرف كيف

احليوان، ول يكتف بنوٍع واحٍد بل جَرب على عدٍد كبرٍي من احليوانات كاإلبل والبقر  
 .واجلواميس واخليل والرباذين والظِّباء والكالب والَسنانري واحلَيات وغريها

 :   فيقول أما عن منهجه في معرفة الحالل والحرام

بالكتاب الناطق، وبالسنة اجملمع عليها، والعقول "إمنا يعرف احلالل واحلرام 
الصحيحة، واملقاييس املعينة" رافض ا بذلك أن يكون اتفاق أهل املدينة على شيء دليال   
على حله أو حرمته؛ ألن عظم حق البلدة ال حيل شيئا وال حيرمه، وألن أهل املدينة ل  

 ."ا يقولونه حق ا وصواب اخيرجوا من طباع اإلنس إىل طبائع املالئكة "وليس كل م

يف زمانه، فرفع لواء العقل وجعله احلكم  املعتزلة فقد كان اجلاحظ لسان حال
ن عقوهلم أمام ما ينقلونه  األعلى يف كل شيء، ورفض من أمساهم بالنقليني الذين يلغو 

وحيفظونه من نصوص القدماء، سواء من ينقلون علم أرسطو، أو بعض من ينقلون 
 .احلديث النبوي

لميذ موقف الت أرسطو فإذا كان بعض فالسفة الشرق والغرب فد وقفوا أمام
املصدق لكل ما يقوله األستاذ فإن اجلاحظ وقف أمام أرسطو عقال لعقل؛ يقبل منه ما  
يقبله عقله، ويرد عليه ما يرفضه عقله، حىت إنه كان يسخر منه أحيانا.. ففي كتابه  
احليوان يقول اجلاحظ عن أرسطو وهو يسميه صاحب املنطق: "وقال صاحب املنطق:  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
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ليونانية "طبقون"، حية صغرية شديدة اللدغ إال أهنا تُعاجل  ويكون بالبلدة اليت تسمى با
 "!، ول أفهم هذا ولَ كان ذلك؟-حبجر خيرج من بعض قبور قدماء امللوك

ويقول اجلاحظ: "زعم صاحب املنطق أن قد ظهرت حية هلا رأسان، فسألت 
أعرابي ا عن ذلك فزعم أن ذلك حق، فقلت له: فمن أي جهة الرأسني تسعى؟ ومن 

يهما تأكل وتعض؟ فقال: فأما السعي فال تسعى؛ ولكنها تسعى على حاجتها  أ
بالتقلب كما يتقلب الصبيان على الرمل، وأما األكل فإهنا تتعشى بفم وتتغذى بفم،  

 ."وأما العض فأهنا تعض برأسيها مع ا. فإذا هو أكذب الربية
 وفاته

وقد جاوز  هـ 255 املوافق لسنة م868 ويتحّدث كّتاب السري عن هنايته يف عام
على التسعني سنة. وله مقالة يف أصول الدين وإليه تنسب اجلاحظية. وقد هّده شلل  
أقعده وشيخوخة صاحلة، عندما كان جالسا يف مكتبته يطالع بعض الكتب احملببة إليه،  
فوقع عليه صف من الكتب أردته ميتا ، لقد مات اجلاحظ مدفونا بالكتب واجمللدات، 

 .خملفا  وراءه كتبا  ومقاالت وأفكارا  ما زالت خالدة  حىت اآلن
 مؤلفاته:

  .مؤلفا يف موضوعات متنوعة 360صنف اجلاحظ ما يقارب  
 .يف أربعة أجزاء البيان والتبيني
 .يف مثانية أجزاء كتاب احليوان

 .كتاب الزرع والنخل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
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 .كتاب الفرق بني النِب واملتنِب
 .كتاب املعرفة

 .كتاب جوابات كتاب املعرفة
 .سائل كتاب املعرفةكتاب م

 .كتاب الرد على أصحاب اإلهلام
 .كتاب نظم القرآن، ثالث نسخ

 وإليكم ملخص الكتاب : 
يعد كتاب )البيان والتبيني( أحد أركان الثقافة العربية القدُية، وأحد أهم املصادر 

و)عيون األخبار(  األدبية العريقة ألدبنا العرب القدمي، وإىل جانبه كتاب )الكامل( للمربد 
ألب قتيبة، و)العقد الفريد( البن عبد ربه. ويقع الكتاب يف جملد يضم ثالثة أجزاء،  
حرص اجلاحظ على أن يضع يف كل جزء خالصة معرفته وثقافته، فقد صب ذلك صبا،  
وأشار إىل هذه النظرية إشارة توحي بتجربته وخالصة فكره، حيث حتدث يف اجلزء األول 

، وعيوب الكالم من: لثغة، ومتتمته، وفأفأة، ولكنة أعجمية، وغريها. عن عيوب النطق
وذكر كثريا من أساسيات الفصاحة والبيان، واآلالت الطبيعية، واآلالت املكتسبة، وما  

 ينبغي على املتكلم جتنبه، وما ينبغي على السامع تفهمه. 
بالغة، والنقد، ث انتقل إىل احلديث عن ألوان الكالم الذي يدل على البيان، وال

وصناعة الكالم، ومجع فيه أقاويل وآراء عن البالغة عند األمم القدُية واجملاورة، وأشار  
 إىل أمساء بعض البلغاء واخلطباء واألمراء... وقد زين حديثه بشواهد شعرية ونثرية. 
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أما اجلزء الثاين والذي نظن أنه قد قصد به التبيني فقد خصصه للرد على الشعوبية يف 
عنهم على العرب، وصدر هذا اجلزء بأحاديث من كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه ط

وسلم، ومن السلف املتقدمني، والتابعني... إل. وكل ما يف هذا اجلزء ينبئك بأن  
اجلاحظ أراد أن يبني للشعوبية قوة لغة العرب وقدرهتم على الكالم والتوضيح؛ فهو  

طابة الصحابة ورسائلهم، إىل كالم التابعني ينقلك من كالم الرسول الكرمي، إىل خ
والسلف الصاحل واخللفاء، ومنه إىل كالم األعراب والفصحاء، سواء أكان ذلك شعرا أو 

 نثرا، ث إىل كالم الزهاد والنساك... 
أما اجلزء الثالث فقد قصد فيه اجلاحظ فيما يبدو إىل التبيني، حيث صدره 

وحتدث عن فوائدها يف إشارات ويف حوارات بكتاب )العصا واستعمل العرب هلا(، 
قصصية ممتعة، وهو بذلك يرد أيضا على الشعوبية آراءهم وطعوهنم على العرب 
واستعماهلم للعصا يف حياهتم، واعتمادهم عليها يف خطوهبم، وكالعادة فقد حشى  
الكتاب بألوان كثرية من اخلطب، وأقوال األعراب، والنساك، والزهاد، واحلمقى، 

 غفلني، واجملانيني.وامل
والكتاب فيه تقسيم فكري ملوضوعاته عجيب، وفيه رؤيا يريد اجلاحظ أن 
يوصلها للقارئ من خالل نظرية )البيان( الىت تعين اإلفصاح واإليضاح و)الَتبَـُيني( الىت 
تعىن التفكر والتثبت و)الَتْبِيني( الىت تعىن التوضيح والتفهيم. وعلى الرغم من تداخل هذه 

ريات بعضها ببعض يف عمق كل جزء إال أن اجلاحظ قد قصد إليها قصدا، وحنن النظ
الجنزم بشئ ليست بني أيدينا مفاتيح قواعده، وإمنا نفرتض ذلك من خالل حجتنا  

 املتأنية ألجزاء الكتاب الثالثة. 
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،  أقول ومع ذلك فالكتاب خيضع للفوضى التأليفية املعهودة يف عصر اجلاحظ
فال ابتداء وال انتهاء  ، فليست فيه منهجية معينة وال ترتيب منظم فهي مسة من مساته،

ملوضوع واحد حمدد.. فرتى كالم الزهاد والنساك جبوار كالم املغفلني واملوسوسني، وكالم  
العقالء جبوار كالم اجملانيني، وكالم األعرب إىل جانب كالم املولدين، ناهيك عن 

ث العودة إليه بعد عدة صفحات وقد ال  االستطراد باخلروج من موضوع إىل موضوع
 يعود إليه مرة أخرى.. 

وقد تكون يف الكتاب ميزة أساسية وهي: أنه يعكس الصورة الثقافية لعصرة، وأنه  
على الرغم من تكرار بعض الفقرات فقد مجع فأوعى، وسجل فيه  -اجلاحظ أي -

 يها مادة للرتبية والتأديب. عبارات وأقوال يف غاية احلكمة، فيها غذاء للعقل والفكرة، وف
 إلى آخر باب فى الحمقى باب في ذكر المعلمين

  ومن أمثال العامة: أمَحُق من معَلم ُكَتاب، وقد ذكرهم ِصقاَلٌب فقال:
 يـَُروح على أنَثى ويغدو على ِطْفلِ   وكيف يُرَجى الرْأُي والعقُل عند َمْن 

معّلما  وال راعَي َغنٍم وال كثرَي الُقعود مع ويف قول بعض احلكماء: ال تستشريُوا 
النساء، وقالوا: ال تدَْع أَم صبيِّك تضربُه؛ فإنّه أعقُل منها وإن كانت أَسَن منه، وقد مسعنا 
يف املثل: أمحق من راعي ضأن مثانني،فأما استحماق ُرعاُة الغنم يف اجلملة فكيف يكون  

ّلة األنبياء  صلى الَله عليهم، ولعمري إّن الفّدادين ذلك صوابا  وقد رعى الغنَم عَدٌة من جِ 
من أهل الَوبر وُرعاِة اإلبل ليتنبَـُلون على رعاة الغنم، ويقول َأحُدهم لصاحبه: إن كنت  

   كاذبا  فحلْبَت قاعدا ، وقال اآلخر:
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 الـمـتـطـاِولُ وحالُبهَن القائُم   ترى حاِلَب املِعَزى إذا َصَر قاعدا 
 وقالت امرأٌة من غامد، يف هزُية ربيعة بن مكَدم، جَلْمع غامٍد وْحَده: 

بعضهم: احُلمق يف احلاكة واملعّلمني والَغزَالني، قال: واحلاكة أقلُّ وقد مسعنا قول 
وأسقط من أن يقال هلا مَحَقى، وكذلك الغزَالون؛ ألّن األمحق هو الذي يتكَلم بالصواب 
اجلّيد ث جييء خبطأ فاحش، واحلائك ليس عنده صواٌب جيِّد يف فـََعاٍل وال َمقال، إال َأْن  

 من هذا الباب،وليس هو من هذا يف شيء،  جُيعل َجودة احلياكة
 وباب منه آخر

ويقال: فالن أمحُق، فإذا قالوا: ماِئق، فليس يريدون ذلك املعىن بعينه، وكذلك  
إذا قالوا: أنـَْوُك، وكذلك إذا قالوا: رقيع، ويقولون: فالٌن سليم الَصدر؛ ث يقولون: ِعييٌّ،  

وَمْسلوس وأشباَه ذلك، قال أبو عبيدة: يقال   ث يقولون: أبله، وكذلك إذا قالوا: َمعتوهٌ 
للفارس: شجاٌع، فإذا تقَدم ذلك قيل: بَطل، فإذا تقّدم شيئا  قيل: هُبْمٌة، فإذا صار إىل  

  الغاية قيل: أَْلَيُس، وقال العّجاج:
 أَْلَيُس عن َحْوبائِِه َسخيُّ 

وهذا املأَخُذ جَيرِي يف الطَبقات كّلها: من جود وخبل، وصالٍح وفساد، ونُقصان  
وُرجحان، وما زلُت أمسُع هذا القوَل يف املعلِّمني، واملعلِّمون عندي على ضربني: منهم  

 مبا فضحْت قوَمها غامدُ    أال هل أتاك على نأِيهـا 
 فَردُّكُم فـارس واحـدُ    متنيتُم مـائتـْي فـارسٍ 

 ل ضأنا  هلا حالٌب قاُعد   فليت لنا بارتباط اخلـيو 
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رجال ارتفعوا عن تعليم أوالد العاّمة إىل تعليم أوالد اخلاّصة، ومنهم رجال ارتفعوا عن 
اّصة إىل تعليم أوالد امللوك أنفِسهم املرشحني للخالفة، فكيف تستطيع تعليم أوالد اخل

، وحممد بن املستنري الذي يقال له: ُقْطُرب،  أن تزعم أّن مثَل عليِّ بِن محزة الكساِئيِّ
وأشباَه هؤالء يقال هلم: مَحَْقى، وال جيوز هذا القوُل على هؤالء وال على الطّبقة اليت 

 معلِّمي كتاتيب الُقرى فإّن لكلِّ قوم حاشية  وَسِفلة، فما هم يف  دوهنم، فإْن ذهبوا إىل
ذلك إالّ كغريهم، وكيف تقول مثل ذلك يف هؤالء وفيهم الفقهاء والشُّعراء واخلُطباء،  
مثل الكميت بن زيد، وعبد احلميد الكاتب، وقيس بن سعد، وعطاء بن أب َربَاح، 

، وأب سعيٍد املعلم، ومن املعلِّمني: الضّحاك بن ومثل عبد الكرمي أب أمية، وحسني املعلم
مزاحم، وأَما معبد اجلهين وعامر الَشعِب، فكانا يعلمان أوالد عبد امللك بن مروان، وكان  
معبٌد يعلم سعيدا ، ومنهم أبو سعيد املؤدب، وهو غري أب سعيد املعلم، وكان حيدِّث عن 

عبد األعلى، وكان معلم ولد ُعتبَة بن   هشام بن عروة وغريهم، ومنهم: عبد الصمد بن
أب سفيان، وكان إمساعيُل بن علي ألزم بعَض بنيه عبَد الَله بن املقفع ليعلِّمه، وكان أبو  
بكر عبد الّله بن كيسان معلما ، ومنهم: حممد بن السكن، وما كان عندنا بالبصرة  

وأب عدنان املعلَِّمني، رجالن أروى لصنوف العلم، وال أحسَن بيانا ، من أب الوزير 
وحاهلُما من أَول ما أذكر من أيام الصِّبا وقد قال الناس يف أب الَبيداء، ويف أب عبد الَله  
الكاتب، ويف احلَجاج بن يوسف وأبيه ما قالوا، وقد أنشدوا مع هذا اخلرب شاهدا  من 

لقول إىل الكالم األول، الشعر على أّن احلّجاج وأباه كانا معلمني بالطائف، ث رجع بنا ا
قالوا: أحقُّ الناس بالَرمحة عال جيري عليه حكُم جاهٍل، قال: وكتب احلَجاج إىل املهّلب 



176 
 

يـُْعجله يف حرب األزارقة ويسّمعه، فكتب إليه املهّلب: إن البالء كَل البالء أَْن يكون  
 الرَْأُي ملن َُيِلكه دون من يـُْبصره،

 وباب آخر
انيِّني من األَدباء، وأهِل املعرفة من البلغاء ممَن يكره الَتشاُدق  وقال بعض الرَب

والتعّمق، ويُبغض اإلغراق يف القول، والتكلَُّف واالجتالب، ويعرف َأكثَر أدواء الكالم 
ودوائه، وما يعرتي املتكلِّم من الفتنة حِبسن ما يقول، وما يعرض للسامع من االفتتان مبا  

قتداُر من التهكُّم والتسلُّط، والذي ُيكن احلاذق واملطبوع من يسمع، والذي يورث اال
التمويه للمعاين، واخِلالبة وحسن املنطق، فقال يف بعض مواعظه: أُنِذرُكم ُحسَن األلفاظ،  
وحالوَة خمارج الكالم؛ فإَن املعىن إذا اكتسى لفظا  حسنا  وأعاره البليُغ خَمرجا  سهال ،  

عَشقا ، صاريف قلبك أْحلى، ولصدرك أْمال، واملعاين إذا ُكِسيت ومنحه املتكلم َدالًّ ُمتَ 
األلفاَظ الكرُية، وألبست األوصاَف الرفيعة، وحتَولت يف العيون عن مقادير ُصَورها،  
وأْرَبُت على حقائق أقدارها، بَقْدِر ما زُيِّنت، وَحَسِب ما ُزخرِفت، فقد صارت األلفاظ 

ين يف معىن اجلواري والقلب ضعيٌف، وسلطاُن اهلوى  يف معاين املعارض وصارت املعا
قويٌّ، وَمدخل ُخدَع الشيطان خفّي، فاذكر هذا الباب وال تنَسه، وال تفرِّط فيه؛ فإّن  

بعد أن احتسبه َحْوال  جُمََرما ،  -عمر بن اخلطاب رمحه الَله ل يـَُقْل لألحنف بن قيس 
: إّن رسول الَله صلى اهلل عليه -نقري عن شأنه ليستكثر منه، وليبالغ يف تصفُّح حالِه والت

وسلم قد كان خّوفَنا كَل مناِفٍق عليم، وقد ِخْفُت أن تكون منهم إاّل ملا كان راَعه ِمن 
ُحسن منطقه، وماَل إليه ملا رأى من رِفقه وقلة تكلُّفه؛ ولذلك قال رسول الَله صلى اهلل 

عمر بن عبد العزيز لرجٍل أحَسَن يف طلب  عليه وسلم : إّن ِمن البيان لسحرا ، وقال
حاجة وتأّتى هلا بكالٍم وجيز، ومنطق حسن: هذا والَله السِّحُر احلالل، وقال رسول  
الَلهصلى اهلل عليه وسلم : الِخالَبة، فالقصد يف ذلك أن جتتنب السوقَي والوحشّي، وال 
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غرائب املعاين، ويف االقتصاد  جتَعَل مَهك يف هتذيب األلفاظ، وشغَلَك يف التخلُّص إىل
بالٌغ، ويف التوسُّط جمانبٌة للُوعورة، وخروٌج ِمن سبيِل َمن ال حياسب نفَسه، وقد قال 

 الّشاعر:
 جناة وال تركب َذُلوال  وال َصْعَبا   عليَك بأوساِط األمور فـإنّـهـا

 وقال اآلخر:
 سألَت شطَـطَـاال تسألّن إن    ال تذهنَبَ يف األمور فـََرطَـا

     وكْن من الناس مجيعا  َوَسطا 
قصِّر والغايل؛ فإنك تسلم من املِحنة عند العلماء، ومن ِفْتنة 

ُ
وليكن كالُمك ما بني امل

الشيطان، وقال أعرابٌّ للحسن: َعلِّْمين دينا  َوُسوطا ، ال ذاهبا  َشطوطا ، وال هابطا  َهبوطا ،  
ذاَك إّن خري األمور أوساُطها، وجاء يف احلديث: خاِلُطوا فقال له احلسن: لئن قلَت 

الَناَس وزايِلوهم، وقال علي بن أب طالب رمحه الَله: كن يف الناس َوَسطا  واْمِش جانّبا ،  
وقال عبد الَله بن مسعود يف خطبته: وخرُي األُمور أوساطها، وما قَل وكفى خرٌي ممّا كثر  

من إَمارة ال حُتْصيها، وكانوا يقولون: اكرِه الغلَو كما تكره   وأهلى، نفٌس تـُْنجيها، خري 
التقصري، وكان رسول الَله صلى اهلل عليه وسلم يقول ألصحابه: قولوا بقولكم وال 

جهَنم   يسَتْحِوذَن عليكم الشيطان، وكان يقول:وهل يُكبُّ الناَس على َمناِخرهم يف نار
 . إالّ حصائُد ألسنتهم

 الهوامش: 
 . 208رست إلبن الندمي البغداري، ص الفه .1
 . 188رسائل اجلاحظ، ص:  .2
 . 324الدكتور عبد العزيز العتيق، ص  ، تاريخ النقد األدب عند العرب  .3
 . 105تاريخ األدب العرب شوقي ضيف، ص  .4
 . 210،ص: 2البيان والتبني للجاحظ ج .5
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 أدب الكاتب إلبن قتيبة
بطرف، ويتميز مؤلفوها تُعدُّ كتب األدب من املظان اليت جتمع من كل فن 

الواسعة املتنوعة، حيث تتنوع املادة العلمية يف كتبهم ممثلة يف النحو والبالغة   بثقافتهم 
واألخبار واحملاضرات واألمايل وغريها من فنون األدب العامة. وقد كان يعمد مؤلفوها إىل 

ارة نوع من  التصنيف يف مثل هذا النوع من الكتابة، وذلك لدفع امللل عن القارئ وإث
التشويق داخل النص األدب. وفيما يلي سنعرض كتابا لعال جليل مجع بني العلم واملعرفة  
واخللق احلسن هو كتاب أدب الكاتب لصاحبه أب حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة  

 الدينوري. فمن هو ابن قتيبة؟
 :اسمه ونسبه ومولده

هو أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري، وقيل املروزي النحوي اللغوي 
. وقد ولد ببغداد، وقيل بالكوفة،  (1)صاحب كتاب »املعارف« و»أدب الكاتب« 

ومائتني، وأقام بالدينور مدة قاضيا   سنة ثالث عشرة(2)وكانت والدته يف مستهل رجب
 .  (3)فنسب إليها

 :كنيته
اين الُقْتِب بضم القاف وفتح التاء املنقوطة من فوقها باثنتني وكسر الباء يقول السمع

املنقوطة من فوقها باثنتني وكسر الباء املنقوطة بواحدة، هذه النسبة إىل اجلد وإىل بطن 

 

 42، ص:3وفيات األعيان ج  -1
 2/147الرواة على أنباء النحاة إنباه   -2
 43ص:  3وفيات األعيان   -3
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ينَـَورِي بكسر  (1) من باهلة، فأما النسبة إىل اجلد هو قتيبة املشهور هبذه النسبة . والدِّ
املهملة وبسكون الياء املثناة من حتتها وفتح النون والواو وبعدها راء، هذه النسبة  الدال 

 . (2) 5إىل ِدينَـَوَر وهي بلدة من بالد اجلبل عند قرميسني خرج منها خلق كثري
 :شيوخه

.  وحممد  (3)َحَدث عن ِجّلة من الشيوخ أبرزهم إسحاق بن راهويه وأبو حاُت السجستاين
 .7(4)الزيادي وأبو اخلطاب زياد بن حيىي احلساينبن زياد 
 :تالميذه

أبو جعفر أمحد، كان   أقرأ ابن قتيبة كتبه ببغداد إىل حني وفاته، وكان من تالمذته ابنه 
.وعبيد اهلل بن عبد الرمحن السكري، وإبراهيم (5) فقيها وروى عن أبيه كتبه املصنفة كلها
اهلل بن   ن جعفر بن درستويه الفارسي، وعبيد بن حممد بن أيوب الصائغ وعبد اهلل ب

 .(6)أمحد بن بكر التميمي، وأبو سعيد اهليثم بن كليب الشاشي األديب
 :مصنفاته

تصانيفه كلها مفيدة منها: غريب القرآن، وغريب احلديث، وعيون األخبار، ومشكل 
وكتاب التقفية،  القرآن، ومشكل احلديث، وطبقات الشعراء، واألشربة، وإصالح الغلط، 

 . (7)وكتاب اخليل
 

 10/340األنساب للسمعاين.جملد  -1
 3/44وفيات األعيان  -2
 2/58بغية الوعاة   -3
 10/341األنساب للسمعاين   -4
 3/43وفيات األعيان   -5
 10/341األنساب   -6
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 :ثناء العلماء عليه
 كان ابن قتيبة عاملا فذا لغويا حنويا ثقة، وقد أثىن عليه جلة من العلماء لعلمه الواسع 

وملصنفاته القيمة، و أشاد به القفطي حني قال: ابن قتيبة صاحب التصانيف احلسان يف 
والنهاية كالما عنه حيث قال: عبد اهلل بن مسلم بن  وجند يف البداية  .. (1)فنون العلوم

قتيبة الدينوري قاضيها، النحوي اللغوي صاحب املصنفات البديعة احملتوية على علوم مجة 
كما أن الرجل ليس بصاحب حديث، وإمنا هو من كبار العلماء املشهورين،  ،  (2)نافعة

 13(3)  .عنده فنون مجة وعلوم مهمة
 :وفاته

القعدة سنة سبعني وقيل سنة إحدى وسبعني، وقيل أول ليلة يف رجب،  تويف يف ذي 
 .  (4)وقيل منتصف رجب سنة ست وسبعني ومائتني واألخري أصح األقوال

واتفق أنه أكل هريسة فأصابه حرارة فبقي إىل الظهر، ث اضطرب ساعة ث هدأ، وما زال 
  .(5) يتشهد إىل السحر فمات رمحه اهلل

 .الكاتبكتابه: أدب  
 :أهمية الكتاب

يعد كتاب أدب الكاتب أحد أركان األدب العرب األربعة بعد كتاب البيان والتبيني  
للجاحظ، والكامل للمربد، واألمايل ألب علي القايل، ويف ذلك يقول ابن خلدون رمحه  

 

 2/143 إنباه الرواة    -1
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عة  اهلل يف مقدمته: » ومسعنا من شيوخنا يف جمالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه أرب
دواوين: وهي أدب الكتاب البن قتيبة، وكتاب الكامل للمربد، وكاب البيان والتبيني  
للجاحظ، وكتاب النوادر ألب علي القايل البغدادي. وما سوى هذه األربعة فتبع هلا  

 ۔(1) وفروع عنها
 :وللكتاب ثالثة أمساء وردت يف دواوين اللغة واألدب والرتاجم

األشهر واألكثر، وقد ذكره القفطي يف »إنباه الرواة  األول: أدب الكاتب وهو  
»وفيات  «، وابن خلكان يف 4/452«، وذكره السمعاين يف »األنساب 2/145

 ۔ 42/ 3األعيان 

«،  411/ 11الثاين: أدب الُكَتاب وقد ذكره به اخلطيب البغدادي يف »تاريخ بغداد  
واألمري أسامة بن منقذ يف «، 3والبطليوسي يف شرحه املسمى »االقتضاب يف املقدمة،ص

 ۔ 162/ 1»البديع يف نقد الشعر، 
« عند ذكر املصنف يف طبقات الذين 27/ 1الثالث: ما قاله األزهري يف »هتذيب اللغة  

  .بىن معجمه عليهم من أئمة اللغة وصنف كتابا يف آداب الَكَتَبة
 :شروح الكتاب

شرحه كله، ومنهم من لقي أدب الكاتب عناية من العلماء واهتماما، فمنهم من 
 :ومن الكتب اليت اهتمت به، (2) شرح خطبته، ومنهم من شرح أبياته، ومنهم من خلصه

كتاب االقتضاب يف شرح أدب الكتاب، ويعترب من أهم شروح أدب الكاتب 
حيث قسمه صاحبه إىل ثالثة أجزاء: جزٍء يف شرح خطبة الكتاب، وجزء يف التنبيه على 

 .شرح أبياتهأغالطه، وآخر يف  
 

 377-2/376مقدمة ابن خلدون   -1
 1/13ابن السيد البطليوسي  االقتضاب يف شرح أدب الكتاب   -2
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 .شرح أدب الكاتب إلسحاق بن إبراهيم الفاراب
 .شرح أدب الكاتب ألمحد بن داود اجلذامي

 .شرح أدب الكاتب لسليمان بن حممد الزهراوي
 شرح أدب الكاتب للجواليقي

 شرح خطبة أدب الكاتب للزجاجي
 .شرح خطبة أدب الكاتب ألب الكرم املبارك بن الفاخر بن حممد بن يعقوب 

  .ح خطبة أدب الكاتب لعبد الباقي بن حممدشر 
 :فحوى الكتاب

من املعلوم أن ابن قتيبة أهدى كتابه إىل الوزير أب احلسن عبد اهلل بن حيىي بن 
خاقان وزير املتوكل، وكان ذلك سببا يف تقدمي ابن قتيبة إىل املتوكل واالستعانة به يف  

طويلة ويف هذا الصدد يقول ابن خلكان: إن  وقد افتتح كتابه خبطبة  .(1)بعض األعمال
يقولون: إن أدب الكاتب خطبة بال كتاب، وهذا فيه نوع تعصب  أكثر أهل العلم 

عليه، فإن أدب الكاتب قد حوى من كل شيء وهو ُمْفنَتٌّ وما أظن محلهم على هذا 
 ۔ ( 2)القول إال أن اخلطبة طويلة

عته إىل تأليف هذا الكتاب يقول: وقد بني املؤلف يف خطبته األسباب اليت دفَ  
فإين رأيت أكثر أهل زماننا هذا عن سبيل األدب ناكبني، ومن امسه متطريين، وألهله  

 

 .1/155مناهج التأليف عند العلماء العرب    -1
 .3/43 وفيات األعيان   -2
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كارهني، أما الناشىء منهم فراغب عن التعليم، والشادي تارك لالزدياد، واملتأدب يف 
مور . ث يسرتسل يف مقدمته حيث يذكر بعض األ(1) عنفوان الشباب ناس أو متناس…

اليت جيب أن يتشبث هبا الكتاب ويف ذلك يقول: فأبعد غايات كاتبنا يف كتابته أن  
يكون حسن اخلط قومي احلروف، وأعلى منازل أديبنا أن يقول من الشعر أبياتا يف مدح 
قينة أو وصف كأس، وأرفع درجات لطيفنا أن يطالع شيئا من تقومي الكواكب وينظر يف 

 (2)شيء من القضاء وحد املنطق
وقد قسم املؤلف كتابه إىل أربعة أقسام ممثلة يف كتاب املعرفة، وكتاب تقومي اليد،  
وكتاب تقومي اللسان، وكتاب معاين أبنية األفعال؛ ويف كل هذه الكتب يضع أبوابا  
خاصة تندرج حتت كل كتاب ويسهب القول فيها ويفصل. وقد تصدر الكتاب كتاب 

حياول املؤلف يف ذلك ، ا مجة تتألف من ثالثة وستني بابااملعرفة وفيه يوظف املؤلف أبواب
تزويد القارئ الذي يطمح إىل أن يكون كاتبا ثقافة عامة، وضمن هذه األبواب فقد 
عنون للباب األول بباب ما يضعه الناس يف غري موضعه وأتى بفائدة يف هذا املوضع  

ر الَنابت على حروف  حيث قال: من ذلك أشفار العني يذهب الناس إىل أهنا الَشع
العني، وذلك غلط، إمنا األشفار حروف العني اليت ينبت عليها الشعر، و الَشعر هو 

[. ث ينتقل إىل باب أصول أمساء الناس ويندرج ضمنها املسمون بأمساء  22.](3)اهلُدب 
النبات، واملسمون بأمساء الطري وكذلك املسمون بأمساء السباع وغريها، كما يذكر باب  

عرفة ما يف اخليل وما يستحب من خلقها وبابا لعيوب اخليل وخلق اخليل وشيات  م
 

 5أدب الكاتب حتقيق حممد الدايل، ص:  -1
 .6أدب الكاتب ص:  -2
 .21أدب الكاتب، ص:   -3
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اخليل، ويذكر بابا يف معرفة ما يف خلق اإلنسان من عيوب اخللق ويفصل القول يف ذلك 
ويأيت بأمثلة ألقوال وشواهد شعرية تغين املوضوع، ث ينتقل إىل أبواب أخرى من قبيل 

ث باب معرفة اآلالت وباب معرفة الثياب واللباس وغري  باب معرفة يف الطعام والشراب،
 .ذلك 

بعد ذلك جند كتاب تقومي اليد ويتضمن سبعة وأربعني بابا، وقد وضعه املؤلف 
يف علم النحو صدره بباب ألف الوصل يف األمساء، ث باب دخول ألف االستفهام على 

لبها أبواب يف الفصل والوصل ألف الوصل، ث باب هاء التأنيث وباب اهلمز والتثنية، وأغ
 .واالستفهام والتذكري

ويتضمن مخسة وثالثني بابا، وهو مرتبط   ويلي هذا الكتاب كتاب تقومي اللسان 
مبخارج احلروف ومدى تقارهبا، فمثال جند باب احلروف اليت تتقارب ألفاظها وختتلف 

اليت هتمز والعوام تدع معانيها، ث باب اختالف األبنية يف احلرف الواحد، وباب األفعال 
مهزها، وباب ما يهمز من األمساء واألفعال والعوام تبدل اهلمزة فيه أو تسقطها، ث باب  
ما ال يهمز والعوام هتمزه، وباب ما يشدد والعوام ختففه، وباب ما جاء خفيفا والعامة 

 .تشدده، أو ما جاء ساكنا والعامة حتركه وغريها
بنية خصصه للصرف وفقه اللغة، وقسمه إىل أربعة وختم املؤلف كتابه بكتاب األ

حماور ممثلة يف أبنية األفعال وأفرد لذلك بعض األبواب مثل باب فـََعْلُت َوأَفْـَعْلُت باتفاق  
املعىن، وكذا باختالفهما يف التعدي، ث باب أَفْـَعْلُت الشيء َعَرْضُته للفعل. وذكر حمورا  

ذلك باب فـََعْلُت ومواضعها، وباب أَفْـَعْلُت آخر وهو معاين أبنية األفعال، ومثال 
ومواضعها، وباب فَاَعْلُت ومواضعها. وحمورا ثالثا جتلى يف أبنية األمساء معنونا لكل ذلك 
بباب مثال باب ما جاء من ذوات الثالثة فيه لغتان، وباب ماجاء على فعلة فيه لغتان،  
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علل وفيه لغتان، وباب ما جاء  وباب ما جاء على مفعل فيه لغتان، وباب ماجاء على ف
فيه لغتان من حروف خمتلفة األبنية، وباب ما جاء فيه ثالث لغات من بنات الثالثة،  
وباب ما جاء فيه أربع لغات من حروف خمتلفة األبنية، وباب ما جاء يف ست لغات،  
وضمن كل هذه األبواب يضع تفصيال وشرحا دقيقا مستوفيا. وختم هذا احملور بباب  

 . أبنية األمساءمعاين
 قراءة وصفية لكتاب أدب الكاتب إلبن قتيبة: 

ألب حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري  -أدب الكاتب -فيعترب كتاب 
انه     م من الكتب الثمينة كونه أنتج يف العصر الذهِب لألدب 889ه/ 276املتوىف سنة 

العصور ثقافة وعلما فعلى املستوى  العصر العباسي الذي يعتقد فيه الدارسون انه أزهى 
السياسي فقد بدأت معال األطماع تربز شيئا فشيئا نتيجة صراعات احلكام والسالطني 
وضعف اخلالفة مما عجل فيما بعد بقسيمها إىل دويالت قائمة الذات حتت غطاء 

ل اخلالفة هذا باإلضافة إىل انتشار القالقل والدسائس.وكذا ضعف اجلانب الديين الذي 
يصبح كما كان من قبل هو راس األمر وعماده وذلك لعدة مشاكل ترتبص به منها  
الضعف العقيدة وانتشار األهواء واجملون وكذا أصحاب الفكر املعوج وال سيما أولئك 

 الذين ادعوا النبوءة دون نسيان أحقاد املغرضني من شيعة ومعتزلة وغريهم.

القرن مثاال لنبوغ الفكر ورقي العقل العرب ورغم كل هذه العوامل فقد كان هذا 
حيث دخل العلماء والطالب عملية اجتهادية دعمتها املساعدات السلطانية يف إنتاج 
العلم ونشره يف يف كل األصقاع فكان هلم قصب السبق يف عدة علوم كالطب واجلغرافيا 

 قافات اإلنسانية.والفلسفة وكذا ترمجة الفلسفة اليونانية وما سواها من الث  والفلك 
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أما على املستوى األدب فمن أهم مراكزه نذكر بغداد والبصرة والكوفة وقد 
اتسمت بعض موضوعاته بالضعف كالشعر السياسي واحلماسي واخلطابة وقويت أخرى  
كغرض املدح والرثاء واملناظرة واملقامات وغريها هذا مع اعتماد األوزان اخلفيفة ث العذوبة 

واإلطناب   تزام باحملسنات البديعية وكذا امليل إىل ربط األسباب باملسببات والوضوح واالل
معا احلفاظ على اجلزالة واملتانة قدر املستطاع. ومن ابرز األدباء الذين تزينت هبم مساء  

اجلاحظ واملتنِب وأبو فراس احلمداين والشريف   األدب نذكر على سبيل املثال ال احلصر
ري وبن العميد وصاحب األغاين ابو الفرج  الراضي وأب عالء املع

 وأبو العباس املربد باإلضافة إىل بن قتيبة باعتباره احد أئمة األدب   واحلريري  االصبهاين
وخري دليل على هذا شهادة عاملنا الكبري ابن خلدون حني قال .مسعنا من شيوخنا أن  

أما فيما يتعلق ، ةاصل هذا الفن أربعة دواوين وذكر منها أدب الكاتب البن قتيب
باألستاذ الذي عمل على شرحه وكتابة هوامشه وتقدُيه فهو علي فاعور وهو من 
احملققني الكبار املعروفني حبسن السبك ورصانة األلفاظ والداللة وكذا الشرح الدقيق 
والتفكري العميق وقد حقق جمموعة من الدواوين من أبرزها نذكر ديوان كعب بن زهري 

   ن أب سلمى إىل غري ذلك من األعمال األدبية.وديوان زهري ب

وأخرى خلفية   فمن تقاليد الكتاب املتعارف عليها انه يتكون من واجهة أمامية
فتتكون واجهته أمامية من صفحة -أدب الكاتب -بينهما الرابط وبالرجوع إىل مصنف 
ة به من  ذات زخارف هندسية ونقوش خطية حميط  مستطيلة الشكل ملونة بالون األسود

جوانبه األربعة ويف وسط الغالف ث العمل على إثبات العنوان ويعده اسم املؤلف وحتته  
 اسم الشارح ويف أسفل الغالف جند اسم الناشر .دار الكتب العلمية بريوت لبنان. 
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أما فيما يتعلق بداللة الزخارف والنقوش فإننا نشري إىل أهنا تربز مظاهر قوة  
بيتني فاهلندسة العمرانية كان هلا دور كبري يف احلضارة العربية يف هذا احلضارة والعمارة العر 

العصر باعتباره أزهى العصور حضارة وعلما ويدل اللون الذهِب الذي كتب به العنوان  
والذوق الرفيع أما اللون األسود فرمبا هو دليل على   فهو للداللة على النقاء والصفاء

 بزوغ الفكر املغويل. بداية أفول هذه احلضارة خاصة مع

ويعترب العنوان من العتبات الرئيسية يف الكتاب فهو له وظائف متنوعة منها  
جذب انتباه املتلقي ث إثارة شهيته يف إطار التشويق لذا يتفنن املؤلف / الناشر على حد 

اقتناء الكتاب وهو    سواء يف صياغة العنوان حىت يكون جذابا ومغريا حيث القارئ على
ر الذي يتبدى للناظر ألول وهلة يف إبصاره أدب الكاتب إذ أن العنوان يتكون من األم

مركب خربي ملبتداء حمذوف تقديره هذا وبناءا عليه فان العنوان يتكون من كلمتني أدب 
الذي يتأدب به األديب من الناس   أدب  والكاتب فما املقصود بكل كلمة على حدا

حملامد وينهاهم عن املقابح واصل األدب الدعاء ومنه  .يسمى أدبا ألنه يؤدب الناس إىل ا
 أدب النفس وأدب الدرس .واألدب. الظرف وحسن التناول ... 

الكاتب.هو اسم فاعل وهي صياغة حتمل داللة عميقة مأخوذة من فعل كتب 
ومجعه كتاب .وقال ابن األعراب الكاتب عندهم العال قال تعاىل أم عندهم الغيب فهم  

علمون .ويف كتابه إىل أهل اليمن وقد بعثه إليكم كاتبا من أصحاب أراد يكتبون أي ي
 عاملا. 
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من خالل هذه االضاءات ُيكن أن نستخلص من العنوان يعض الدالالت وهي 
 على النحو التايل.

/اآلليات والوسائل اليت جيب علي الشخص التأدب واإلملام هبا حىت يصري 1
 أديبا. 

 يت جيب أن يتأدب هبا الكتاب أي العلماء./األخالق والقيم احلسنة ال2

/رمبا ث اختيار العنوان ملا عرفته املرحلة من بداية لتغلغل األدب من جهة 3
ولتصحيح املفاهيم واملضامني من جهة أخرى حىت إذا أراد شخص ما أن يصبح أديبا  

 فالبد له من اخذ هذا العلم من مظانه األساسية. 

رغة تتسم باللون األسود. وفيما خيص الرابط فقد أما الواجهة اخللفية فهي فا
 اثبت علية عنوان الكتاب واسم مؤلفه واسم دار النشر.

وقبل الغوص يف املقدمة ث إعادة ذكر عناصر العنوان باإلضافة إىل عنصر جديد  
م.بعدها جاء يف الصفحة 1988ه/1408.الطبعة األوىل   وهو رقم الطبعة والسنة

يف علم األدب . مسعنا من شيوخنا أن أصول هذا الفن....فتبع   التالية نص بن خلدون
هلا أو فروع عنها .بعدها جند مقدمة الشارح علي فاعور الذي عمل أيضا على وضع  
هوامشه وتقدُيه حيث عرف بصاحب الكتاب وثار جمموعة من النقاط كذكر سنة  

بن خلكان الذي يعترب   الوالدة والوفاة وشيوخه ومؤلفاته وبعض أقوال العلماء فيه كقول
كما يؤكد اعتماده جمموعة  ،هذا الكتاب أدب الكاتب قد حوى كل شيء وهو مفنن
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من الكتب من أبرزها وفيات األعيان البن خلكان والفهرست البن الندمي هلذا الغرض. 
ومن شروح اهلوامش   ويف اإلطار ذاته يؤكد أن هذا املصنف ينقسم إىل أربعة كتب... 

وقد اعتمدنا عليه يف ضيط هذه   يف الصفحة السابعة/انظر وفيات األعيان.نذكر ما ورد 
   الطبعة وشرحها...اىل غري ذلك 

بعدها عرج على مقدمة املؤلف بن قتيبة والذي ابرز من خالهلا احلالة اليت وصل  
إليها األدب واألخطاء اليت أصبحت شائعة لذا أصحاب العلم وبالتايل فهو كتاب إلزالة  

والتعرف على أصول األشياء وجوهرها املعني وخري قدوة لنا سيد ولد ادم صلى  اإلشكال 
اهلل عليه وسلم كما أشار إىل األدوات اليت إن اكتملت لذا الشخص أصبح مكتمل 
األخالق رصني القيم واحملاسن دون نسيان أن بن قتيبة قد عمل هذا الكتاب للوزير أبو  

 احلسن حيث توسل به إليه.
وقوف على الفهرس يتضح مبا ال يدع جماال للشك أن بن قتيبة ومن خالل ال

 اعتمد ملصنفه منهج الكتاب حيث قسمه إىل أربعة كتب وهي على الشكل التايل.
كتاب املعرفة.ويتألف من ثالثة وستني بابا واليك بعض أبوابه.باب أصول أمساء 

التايل خالصة القول إهنا الناس .باب املسمون بأمساء النبات /الطري /السباع/اهليام...وب
تتمحور حول الكالم وأمساء الكائنات ويف الفروق ويف اختالف األلوان وأنواع الطري إىل 

 غري ذلك.
كتاب تقومي اليد.ويتكون من سبعة وأربعني بابا وترتكز معظمها يف احلروف  

ب احلروف  وعالقتها باألمساء واألفعال وكذا طبيعة األمساء واألفعال وحروف املد فمثال با
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فهل   اليت تأيت للمعاين يعمل على شرح هذا الباب ويأيت بتأكيد من القران كقوله تعاىل
 ...إىل غري ذلك. 181ص   عسيتم إن توليتم

ويتألف من مخسة وثالثني بابا من أمهها نذكر باب األفعال  كتاب تقومي اللسان
العرب ...وتتمحور  باب ما جاء وكسورا والعامة تفتحه باب من يغري من كالم 

موضوعاته حول عالقة األلفاظ بالنطق فمثال يف باب األفعال يستشهد ببعض األبيات 
 الشعرية فيقول.

 أمما بكاء البدن األشيب     هل لشباب فات من مطلب
 واهلم مما يذهل القرينا    وكنت خلت الشيب والتبدينا

 وقد قسمه إىل أربع موضوعات وهي. كتاب األبنية
بنية األفعال وتتكون من ستة عشر بابا وهذه بعض أبواهبا.باب فعلت وافعلت  -ا 

 باتفاق املعىن باب أفعلته ففعل باب افعل الشيء وفعلته أنا. 
معاين أبنية األفعال وتضم تسعة وعشرون باب من أبرزها نذكر باب افتعلت  -ب   

 ومواضعها ياي املبدل باب زيادة الصفات إىل غريها من األبواب.
بنية األمساء وحتتوي على ما يقارب ثالثة وأربعون بابا من بينها باب ما جاء من  -ج

ذوات الثالثة يف لغتان .باب فعل وفعال بالكسر باب فعالل وفعلول باب ما 
 جاء فيه ست لغات.

معاين أبنية األمساء ويتألف من عشرة أبواب منها باب الصفات باأللوان باب  -د 
 باب ما جاء فيه املصدر من غري صدر.أبنية نعوت املؤنث  
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كل هذا باإلضافة إىل فهرس املوضوعات وفهرس الشواهد الواردة يف الكتاب من 
 أبيات شعرية مرتبة على حروف املعجم حبسب قوافيها.

ويف اخلتام. فيعترب هذا الكتاب من النفائس الثمينة اليت ال تقدر بثمن واليت من 
درسه ويتشرب أفكاره .إذ انه احد املنابع الصافية هلذا  الواجب على امللم باألدب أن ي

الفن ومبا انه كذلك فال ضري يف أن جيعله ابن خلدون احد أصول األدب ذلك انه حيوي  
جل موضوعات اليت ترب يف نفس املتأدب نبوغ الفكر وتطور اخليال والصرب على 

جع األدبية األخرى أو  الصعاب إىل غري ذلك من الشيم. رغم هذا فال جيب تناسي املرا
االستهانة هبا ذلك أن الناس خيتلفون يف قراءهتم لألدب فالبعض من الناس ُييل إىل 
الداللة املوجزة والبعض األخر يعشق العبارة الطويلة ذات القوالب الداللية العميقة.والناس  
 خيتلفون يف القراءة فرتى فئة متيل إىل هذا األديب والفئة األخرى تفضل أسلوب

 . (1) وهكذا.  ذاك
فأن األدب عند بن قتيبة حسب ما يبدوا يل انه جمموعة من الوسائل والقواعد 

رصني األسلوب حمكم   عمال  اليت جيب أن يفقهها املتأدب ويتأدب هبا حىت يكون أدبه
 .(2) وهل هناك حد جامع له   الداللة .فهل هناك معايري حمددة يف تعريف األدب 

 

 

وما يليها ث ص   358ينظر.تاريخ االدب العرب حلنا الفاخوري دار املنشورات البوليسية بريوت لبنان ص  -1
البن   ،لسان العربو  الفصل اخلامس واالربعون.  مقدمة بن خلدون طبعة دار اجليل و   .747وص  590

 . 38، ص 3جوفيات االعيان البن خلكان . .  43ص دارالقلم.  منظور.

  .37أدب الكاتب، ابن قتيبة، ص:   -2
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 التعــــارف 
 

ضم االمايل أخبارا أدبية وخمتارات من الشعر، كان ُيليها أبو علي على تالميذه. ويقف  ي
الكاتب من القارئ موقف املعلم ،فما يكاد يرد فيه نص شعرا أو نثرا إال واتبعه املؤلف  
بشرح مستفيض ،وكان أبو علي يعمد إىل االتيان بالنصوص الصعبة، أما عن حمتوى 

  يها ومعانأللفاظها غريب القرآن اذ يتلو اآلية ث يعرض  الكتاب فقد ضم الكثري من
 كالم من الكثري به كتا وضمن ،شرحها مع النبوية األحاديث من الكثري اورد ،كما

  أورد  اذ العربية باألمثال املؤلفاهتم  كما  عهابأنوا والوصايا البلغاء وأحاديث احلكماء
  ،كما فيهابيان املناسبة اليت قبلت و شرحها  معكتابه   من عديدة مواطن يفمنها  الكثري
  ضه وعر  النص اختيار يف وذوق  عناية مع الشعرية للنصوص احملتوى  غزير الكتاب  كان
 حها. وشر 

 .عد دراسة هذا الباب سوف يعرف الطالب عن نثر وأسلوب صاحب األمايل
 

 

 األهـــــداف

 مايأيت: األدب العرب يف العصر العباسي الثالث وخاصة على أن يتعرف الطالب على 
 حياة أب علي القايل البغدادي وأعماله وخاصة عن كتابه الشهري األمايل النوادر . 

 حياة املربد وأعماله وخاصة كتابه الشهري الكامل يف اللغة واألدب.
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 األمالي النوادر ألبي علي القالي البغدادي
يف يف الرتاث العرب كان يقوم على اإلمالء . أي أن العلماء وهناك نوع من التأل

، ولنقل األساتذة ، كانوا جيلسون إىل تالميذهم ويتحدثون إليهم مبا جتود به قرحيتهم ،  
وكانوا يتميزون بكثرة احلفظ وقوة الذاكرة ، يف الشعر والنثر واحلديث والتفسري ، واللغة 

 النهاية تضم هذه احملاضرات بعضها إىل بعض  والنحو ، فيكتب عنهم التالميذ . ويف
لتؤلف كتابا يف األدب أو النحو أو الشعر أو غري ذلك . وهلذا فقد هذا النوع من  

 . هـ ( ۲۹۱التأليف باألمايل ، وقد يسمى باجملالس ، مثل جمالس ثعلب ) ت 

  ه  (808) ابن خلدون قال العالمة  
” مسعنا من شيوخنا يف جمالس التعليم أن أصول فن االدب وأركانه أربعة دواوين 
: وهي كتاب الكامل للمربد، وأدب الكاتب البن قتيبة الدينوري ، وكتاب البيان والتبيني  
للجاحظ ، وكتاب النوادر ألب علي القايل البغدادي، وما سوى هذه األربعة فتبع هلا  

املقولة الكتب املذكورة، والذي أعرفه، ولن يكون جزما  أن  وفروع منها ” تتصدر هذه 
هذه الكتب ل تكن متداولة على نطاق واسع يف القطر العماين، ألن ما يغلب كتب 
عمان هو ما ينسخه النساخ من كتب الفقه واالدب العمانيني والشعر، أو ما ُيكن أن  

” فهو يعد من الكتب  يأيت من خارج القطر مع تعاقب األزمان.اما كتاب “األمايل
النفيسة وينقسم اىل كتابني كبريين وذيل ملحق بكتاب ” بالنوادر” أي كأن الكتاب من 
ثالثة كتب، ومما يبدو أن الكتابني يأخذان نفس السياق يف املوضوعات، ويكاد تتشابه  
يف موضوعاهتا مع الكتابني السابقني “البيان والتبيني والكامل” إال أن كتاب األمايل 
ينحو منحى الشعر وأخبار الشعراء أكثر، أما ملحق كتاب النوادر فهو كتاب ” ذيل  
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األمايل والنوادر” ويبدوا أنه يشبه ما جاء يف جزئي الكتابني أما النوادر فأيضا  ل جند ما  
ُييزها كما ل تكن هناك مقدمة توضح ما جاء يف حمتوى النوادر وأهنا من فرائد القصص 

 كذلك، حيث ال خيلوا بعضها من تكلف صناعة اللغة وإبراز غريبها. ورمبا اهنا تبدو  

 موقع الوطن  
إن الكتب األربعة اليت عرضنا عليها بناء على توصية من شيوخ عال يعترب رائدا  
من علماء “علم االجتماع ” فاملطلع على هذه الكتب ال بد أن جيد ضالته وشاردته يف  

زداد ويستنبط، وألن فيها من العلوم والفكر واالمثال معارف شىت ُيكن أن يبىن عليها، وي
والسري والقصص واحلكم واملقوالت واملأثورات الشيء الكثري، فال غرو يف أن يعجب هبا  
الناس ويتلقفها طالبوا العلم، ويتخذها شيوخ اجملالس ركيزة أساسية يف جعلها منهاجا   

 قني يف ذلك.للتعليم واألدب، حقا  أن شيوخ ابن خلدون كانوا حم
هـ(، وأمايل ابن دريد 310أما كتب األمايل فمنها أمايل اليزيدي )ت 

هـ (،  446ه( ، وأمايل املرتضي ) ت ۳۲۸هـ( وأمايل أب بكر األنباري )ت ۳۲۱)ت 
هـ(. ومن األمايل شهرة كتاب أمايل القايل، وهو أحد  ٥٤٢وأمايل ابن الشجري )ت

ذكر أنه ال غىن عنها لدارس ـ كما سبق أن أشرنا  الكتب األربعة اليت نوه هبا ابن خلدون و 
 إىل ذلك يف تعريفنا أكثر كتب

 . . بكتاب » الكامل ، وكتاب » البيان والتييني
هـ ، وهو أبو علي إمساعيل بن القاسم القايل  ٢٨٨يف عام  ولد أبو علي)أ( : 

نسبة إىل قايل قال ، وهي قرية من أعمال أرمينية . ويذكر ياقوت يف معجمه خربا على 
لسان أب علي يذكر فيه سبب تسميته باسم القايل ، فيقول : » ملا احندرنا إىل بغداد  
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مناز جريد  - (األمايل الكتاب    من قرىكنا يف رفقة كان فيها أهل قايل قال ، وهي قرية 
لكوهنم معي ، وثبت   ، وكانوا يكرمون ملكاهنم من الثغر . فلما دخلنا بغداد نسبت إليهم

 (1)ذلك علي"«
ودخل القايل بغداد وعمره مخسة عشر عاما ، فدرس فيها على أب القاسم 

، والزجاج ،  هيدرستو البغوي ، وأب بكر السجستاين ، وابن جماهد املقري ، وابن 
واألخفش ، وابن دريد ، وابن األنباري ، وابن قتيبة ، وغريهم . وكان أكثر ميال إىل  

أن عده املتأخرون أحد األئمة الكبار الذين   درجةعلوم اللغة واألدب ، وقد نبغ فيها إىل 
يته يف  أتقنوا علمهم وضبطوه . وقد أقام القايل بغداد مخسا وعشرين عاما  . ذاع فيها ص

العراق وخارج العراق ، حىت وصل إىل األندلس . فلما مسع به اخلليفة عبد الرمحن الناصر  
إليه لكي يستفيد منه علماء  دعاه، باعث النهضة األدبية والعلمية يف األندلس ، است

 األندلس ، ث عهد إليه تثقيف ويل عهده احلكم بن عبد الرمحن . 
األندلس والراغبون يف العلم لالستفادة من  يف قرطبة أقبل عليه علماء وهناك

  حماضراته يف األدب واللغة ، | كان ُيليها يف أيام اخلميس باملسجد اجلامع يف الزهراء .
أمجع املؤرخون على أنه كان أحفظ أهل زمانه للغة ، وأكثر هم رواية للشعر  وقد

النحوي ،   الزبيدي  أن ، وأكثرهم معرفة مبذهب البصريني يف النحو ، ومما يدل على ذلك 
منه وقت أن كان إماما   وأفاد صاحب كتاب خمتصر العني وأخبار النحويني ، أخذ عنه

 يف األدب والنحو .

 

1-   
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عد د ياقوت يف معجمه مؤلفاته اليت تفرغ هلا بقية عمره يف األندلس  وقد
كتاب املمدود واملقصور ، و » كتاب   - -وأمالها ، ومنها ـ خالف كتاب األمايل 

إلبل ، و ا كتاب فعلت وأفعلت ( ، و ) تفسري السبع الطوال ،، و ه کتاب البارع ( .  ا
 ه . ٣٥٦وقد تويف الغايل بقرطبة يف عام 

يستحق بسببه )ب( : وقد أشار القايل يف مقدمة كتابه إىل الظرف الذي أملى  
ه أفضل فيه كتاب األمايل فقال : » فإين ملا رأيت العلم أنفس بضاعة ، أيقنت أن طلب

جتارة ، فاغرتبت للرواية ، ولزمت العلماء للدراية . ث أعملت نفسي يف مجعه ، وشغلت 
ذهين حبفظه ، حىت حويت خطريه ، وأحرزت رفيعه . ورويت جليله ، وعرفت دقيقه ،  
وعقلت شارده : ورويت نادره ، وعلمت غامضه . ووعيت واضعه ث . بالكتمان عمن  

عن اإلذاعة عند من جيهل مكانه ، وجعلت غرضي أن أودعه  ال يعرف مقداره ، ونزهته 
من يستحقه ، وأبديه ملن يعلم فضله وأجلبه إىل من يعرف حمله ، وأنشره عند من يشرفه 

يصونه بأجود صوان ، ويودعه   -، وأقصد به من يعظمه ؛ إذ بائع اجلوهر .. وهو حجر 
يعرف قدره ؛ على أنه ال ان  أفضل مكان ، ويقصد به من جيزل مثنه . وحيمله إىل من 

يوصف بالفضل بائعه وال مشرتيه ، وال أن جيهل من أجل املبالغة يف مثنه مقتنبه ؛ والعلم 
يذكر بالرجاحة طالبه ، وينعت بالنبادة صاحبه ، ويستحق احلمد عند كل العقالء حاويه  

ه موضعا  ،  ؛ و يستوجب الثناء من مجيع الفضالء واعيه ؛ .... فغريت برهة ألتمس لنشر 
ومكثت دهرا  أطلب إلذاعته مكانا  ، وبقيت مدة أبتغي له مشرفا  ، وأقمت زمنا أرتاد له  
مشرتيا ؛ حىت تواترت األنباء املتفقة ، وتتابعت الصفات امللتئمة ، اليت ال خياجلها  
الشكوك ، وال منازجها الظنون ، بأن مشرفه يف عصره ، أفضل من ملك الورى . وأكرم 

باللهى ... مسام العـدى ، فياض الندى ... بذال األموال . حمقق اآلمال ...  من جاد 
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أمري املؤمنني ، وحافظ املسلمني ، وقامع املشركني ، ودامغ املارقني ، وابن عم خاُت  
النبيني ، حممد صلى اهلل عليه وسلم ، عبد الرمحن بن حممد . املفاخر .... . .  

 يستوجب حمِب املكارم ومبت
ن يف وسع القايل أن كتابه بغداد وبرسله األندلس فيجزي ، ولكنه آثر وقد كا
 بذلك أضعافا

وعلى كل هذا القول الذي صدر به القايل مقدمته قد مهد به ملدح اخلليفة عبد 
 )ج( :   الرمحن بن حممد حميث خلت املقدمة من احلديث كتابه من عبارات موجزة 

اليت ألفت من قبل ، على روايات وحيتوي كتاب األمايل ، شأنه شأن الكتب 
أدبية متنوعة ، فيها الشعر واألخبار واخلطب واألحاديث النبوية واآليات القرآنية . وهذا 
ما يشري إليه القايل يف األسطر األخرية من مقدمته حيث يقول : » وأودعته فنونا من 

من اللغات ؛ على األمثال"، وغرائب  األخبار . ، وضروبا  من األشعار ، وأنواعا  من .
أين ل أذكر فيه بابا من اللغة إال أشبعته ، وال ضربا من الشعر إال اخرتته ، وال فنا من 
اخلرب إال انتخلته ، وال نوعا  من املعاين واملثل إال استجدته . ث ل أخله من غريب القرآن 

ل يورده  وحديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، على أنين أوردت فيه من اإلبدال ما 
 أحد ، وفسرت فيه من اإلتباع ما ل يفسره بشر ، . 

وعلى الرغم من احتواء الكتاب على هذه املادة املتنوعة ، فهو بعد أساسا  من  
كتب اللغة ، ذلك أن التايل ال يأيت بالنص املختار من شعر أو خطبة أو مثل إال بقصد 
شرح ما هبذا النص من ألفاظ غربية ، واإلشارة إىل اشتقاقاهتا وهو يف أثناء ذلك 

لتأييد رأيه ، وهلذا فإن هذا الكتاب ال يغلب عليه يستشهد بنماذج من الشعر خاصة ، 
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االستطراد الكثري الذي عرفت به الكتب السابقة ذلك أن كل حماضرة أو أملية تتحدد  
 .بكوهنا حماضرة أو أملية يف اللغة

وهلذا فإن القايل كان خيتار من النصوص ما تتطلب ألفاظها شروحا  لغوبة واسعة 
يلية ، الذي يتسم بالبالغة والفصاحة . مع احلجاج . ، ومثال ذلك حديث ليلى األخ

ومثال ذلك كذلك : » مطلب تفسري الغريب من حديث السحابة ،، وهو يروي  
( بعد ذكر اإلسناد على النحو التايل : » بينا  صلى اهلل عليه وسلمحديث الرسول )

فقالوا  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذات يوم جالس مع أصحابه إذ نشأت سحابة ،
: يا رسول اهلل . هذه سحابة : فقال : كيف ترون قواعدها ؟ قالوا : ما أحسنها وأشد  
متكنها ! قال : وكيف ترون رحاها ؟ قالوا : ما أحسنها وأشد استدارهتا . قال : وكيف  

أوميضا  –ترون يواسقها ؟ قالوا : ما أحسنها وأشد استقامتها ! قال : وكيف ترون برقها 
يشق شقا ؟ قالوا : بل يشق شقا ، قال : فكيف ترون جوهنا ؟ قالوا : ما   أم خفيا أم

أحسنه وأشد سواده ! فقال عليه السالم : احليا . فقالوا : يا رسول اهلل ، ما رأينا الذي  
هو منك أفصح : قال : وما مبنعين من ذلك ؟ فإمنا أنزل القرآن بلساين ، لسان عرب 

حو مليء باأللفاظ واملعاين الغريبة اليت تتطلب شرحا   مبني ، ) فاحلديث على هذا الن
 . (1)مستفيضا ، وهذا ما فعله أبو علي القايل

)د( : وهنا تتمثل حقا أمهية الكتاب ؛ فهو يعد مصدرا  يف اللغة ال غىن عنه ؛ ذلك أن 
صاحبه متفقه يف اللغة إىل أبعد حد ، وقدير يف شرح العويص من األلفاظ . 

ك ذواقة للشعر ؛ فهو يأيت بالنصوص الطريفة واألشعار وهو فضال عن ذل
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اجلميلة . وال بد أن يكون أصحاب املعاجم اليت ألقت فيما بعد ، قد أفادوا منه  
ينبغي لصاحبه أن وإذا كان كتاب األمايل خبلو من  كثريا  ، كما أفادوا من غريه .

 خطاها العلماء من منهج حمدد املعال يف التأليف ، وكان يستفيد من اخلطوة اليت
قبله حنو التأليف املنهجي ، فإن عذره يف هذا أنه أماله يف شكل حماضرات يف 

 اللغة .
ه . . ث طبع يف  ١٣٢٤)ه( : وقد طبع الكتاب أول مرة مبصر مبطبعة بوالق يف عام 

يف أربعة أجزاء . واجلزء الثالث هو ذيل األمايل  ١٩٢٦دار الكتب املصرية عام 
واجلزء الرابع هو كتاب النوادر . ث طبعته املكتبة التجارية مبصر يف عام  والنوادر ،
 هـ .  1373

وقد قام أبو عبيد البكري األندلسي بشرح الكتاب وتفسري نوادره يف كتابني .  
على أبي علي في   لتنبيه« ، وثانيهما : » ا و الآللي في شرح أمالي القاليأحدمها : 

 ،   (1)أماليه

 الكتاب : نموذج من 
 الزبير(  )مطلب الكالم على خطبة عبد الملك لما دخل بعد قتل مصعب بن

وحدثنا أبو بكر قال : أخربنا السكن بن سعيد عباد عن ابن الكلِب عن أبيه 
قال ملا قتل عبد امللك مصعب بن الزبري دخل الكوفة فصعد املنرب فحمد اهلل وأثىن عليه 

 

-٨٥۔ ١٢-١١/ ١اآلمايل:، ٢-١ص  ، اآلمايل املقدمة ابو على القايل:,١/٢٥٢ياقوت:معجم األدباء   -1
٨٩ 
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وصلى على النِب حممد صلى اهلل عليه وسلم . ث قال : أيها الناس . إن احلرب صعبة 
د زينتنا احلرب، وزيناها ، فعرفناها وألفناها ؛ فنحن مرة ، وإن السلم أمن ومسرة، وق

ينوها وهي أمنا . أيها الناس. فاستقيموا على سبل اهلدى ، ودعوا األهواء املردية ؛  
وجتنبوا فـراق" مجاعات املسلمني. وال تكلفونا أعمال املهاجرين األولني . وأنتم ال 

إال شرا . ولن نزداد بعد اإلعذار املوعظة  تعملون أعماهلم ؛ وال أظنكم تزدادون بعد
فمن شاء منكم أن يعود بعد ملثلها فليعد . فإمنا مثلي   -إليكم واحلجة عليكم إال عقوبة 

ومثلكم كما قال قيس بن رفاعة من ُيثل يصل بنار كرمي غري غـدار أنا النـذي كي ال أالم 
لعار ملة هلو املقيم  على هني وإنذار فإن عصيم فاعرتفـوا " أن سوف تلقون خزيا ظاهر ا

وهلو املدجل السارُين كان يف نفـه حوجاء بطلبهـا أقيم عوجته إن كان ذا عـوج وصاحب  
 الوتر ليس اال هر مدركة

( كما يقوم قدح النبعة البـاري عندي واين 1) (1) عندي فإين له رمن" بإمتسرت 
 لدراك بأوتـار 

دفعتنا ودفعناها ، والزين" : الدفع . قال أبو علي : زينتنا احلرب وزيناها ، أي 
ومنه اشتقاق الزيانية ، ألهنم يدفعون أهل النار إىل النار ، ومنه قبل : حرب زبون ، قال  

 الشاعر :
 :عدتين عن زيارهتا العـوادي وحالت دوهنا حرب زبون 

.عدين : صرفين ، والعوادي : الصوارف ، والزبون من النوق : اليت ترمح عند 
اخلزي : املتوان ، يقال : خزي خيرى خزيا ، واخلزاية : االستحياء ، يقال :  احللب ، و 
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خزي خيزى خرابة" ، واملدجل : الذي يسري من أول الليل ، يقال : أدجت ، أي سرت 
من أول الليل ، فأنا مدجل ، وأدجلت ، أي مرت يف آخره . فأنا مدجل ، والدجلة والدجل  

إلدالج : من أول الليل . ويقال : الدجل والدجلة : سري  يفتح الدال : سري آخر الليل ، وا
 الليل كله ، قال الراجز : كأهنا وقد براها اإلمخاس ودجل الليل وهاد قياس . 

ه شرائج النبع براها القواس" . والد اجلنة بضم الدال : من آخره ، ومن الناس  
ة من الدهر وبرهة ، قال  يف كل واحد منهما ، كما قالوا : بره -من جييز الدجلة والدجلة 

 زيد اخليل : عودوه مثل ما عودته
 يا بين الصينداء ردوا فرسي إمنا يفعل هـذا بالذليـل دجل الليل وإيطاء القتيل

قوله : بإصدار ، أي بروز إىل الصحراء ، فال أسرت عنه وال أمتنع عنه وال أمتنع يف 
من  -حراء ، مثل أسهلوا وأوخروا األماكن احلصينة ، يقال : أمسر القوم : بروز إىل الص

 األمايل هامش
 المصادر االدبية واللغوية في التراث العربي 

ويروى : دجل : مجع دجلة ، والساري : الذي يسري بالليل ، يقال : صريت فأنا 
 على وجهني :  سار ، أي سريت ايال ، وأسرتيت أيضا ، ويروى بيت النابغة

 لشمال عليه جامد الربد وأشرت مرت عليه من اجلوزاء ساريـة تزجي ا
والشري : سري الليل واحلوجاء : احلاجة ، والعوج : يف كل ما كان منتصبا مثل 
اإلنسان والعصا وما أشبههما والعوج : يف الدين واألمر وما أشبههما . والتوتر : األحل 

وتر والوتر ،  بكسر الواو ال غري ، والتوتر بفتح الواو وكسرها : الفرد ، ويقرأ : والشفع وال
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الفتح لغة أهل احلجاز ، والكسر لغة متيم وأسد وقيس ؛ ويقولون يف الوتر الذي هو  
 الفـرد أوتـرت فأنا أوتر إيتارا ، ويف احملل : وترته فأنا أثره وتربأ وترة" 

   املصادر األدبية واللغوية ىف الرتاث العرىب،تأليف عز الدين األمساعيل(
 .الكريم محمد )صلى اهلل عليه وسلم(من وصايا نبينا 

صلى اهلل عليه -وإمنا ابتدأت بتلك الوصايا الفائقات من وصايا رسول اهلل حممد 
وإن كانت مقاالتنا هذه يف األصل جتري على سنن اختيار روائَع من وصايا   -وسلم

 :اآلباء لألبناء؛ ألمرين
ء أن تصيبين دعوته اليت  ، ورجا-صلى اهلل عليه وسلم-األول: تربك ا بذكر كالمه 

َع ِمَنا َشْيئ ا   دعا هبا ملن يبلغ للناس سنته، وينشر مقالته، حيث قال: )) َنَضَر الَلُه اْمرَأ  مسَِ
ويف لفظ: )) َرِحَم اهللُ َمْن مسََِع...   .فـَبَـَلَغُه َكَما مسََِع، فـَُرَب ُمبَـلٍِّغ أَْوَعى ِمْن َساِمٍع((

))[1]  (1). 
تبارك   -أٌب جلميع املؤمنني؛ قال ربنا  -صلى اهلل عليه وسلم-: ألن النِب األمر الثاين

 .[6: ﴿ الَنِبُّ أَْوىَل بِاْلُمْؤِمِننَي ِمْن أَنـُْفِسِهْم َوأَْزَواُجُه أَُمَهاتـُُهْم ﴾ ]األحزاب:-وتعاىل 
ىل أهنماقرءا: ﴿ النِب أو  -رضي اهلل عنهم  -وقد ُرِوَي عن ُأب بن كعب، وابن عباس 

 .باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهاهتم وهو أب هلم ﴾
 .[2]...(2)وُروي حنو هذا عن معاويَة، وجماهد، وعكرمة، واحلسن
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[ بسند جيد عن أب 3"]   (1) يف "سننه  -رمحه اهلل   -وروى اإلمام أبو داوَد 
: ))ِإمَنَا أَنَا َلُكْم -صلى اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  -هريرة 

 .مبَْنزَِلِة اْلَواِلِد أَُعلُِّمُكْم...(( احلديثَ 
• • • 

 األولى  الوصية
،  قال: قلت: يارسوَل اهللِ  -رضي اهلل عنه  -عن َأب َذرٍّ ُجْنَدِب بِن ُجَناَدَة 

أوصين، فقال: )) اَتِق اهلَل َحْيُثَما ُكْنَت، َوأَْتِبِع الَسيَِّئَة احلََْسَنَة مَتُْحَها، َوَخاِلِق الَناَس خِبُُلٍق 
 .(([4]َحَسنٍ 

باب ما جاء يف   -سننه" )كتاب الرب والصلة -أخرجه الرتمذيُّ يف "جامعه 
"، واإلماُم أمحُد يف [، وقال: "حديث حسن صحيح1987حديث رقم -معاشرة الناس
 مسنده"   -(، والدارمي يف "سننه 177،ص158،ص153ص5"املسند" )ج

([، واحلاكم يف  2791حديث رقم ) -باب يف حسن اخللق -)كتاب الرقاق
( وصححه على شرط الشيخني )!(، ووافقه 54ص1"املستدرك على الصحيحني" )ج

 .الذهِبُّ يف "تلخيص املستدرك"، وله شواهدُ 
قال:   -رضي اهلل عنهما  -عن أب العباس عبد اهلل بن عباس  الوصية الثانية 

 :يـَْوم ا، فـََقالَ  -صلى اهلل عليه وسلم-ُكْنُت َخْلَف َرُسوِل الَلِه 
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يَا ُغاَلُم، ِإينِّ أَُعلُِّمَك َكِلَماٍت: اْحَفِظ الَلَه حَيَْفْظَك، اْحَفِظ الَلَه جتَِْدُه جُتَاَهَك، ِإَذا  ))
أَْلَت فَاْسَأِل الَلَه، َوِإَذا اْستَـَعْنَت فَاْسَتِعْن بِالَلِه، َواْعَلْم َأَن األَُمَة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن سَ 

َفُعوَك ِإاَل ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه الَلُه َلَك، َوَلْو اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن َيُضرُّوَك   َفُعوَك ِبَشْيٍء لَْ يـَنـْ يـَنـْ
 لَْ َيُضرُّوَك ِإاَل ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه الَلُه َعَلْيَك، رُِفَعِت األَْقاَلُم َوَجَفْت الصُُّحفُ ِبَشْيٍء 

أخرجه اإلماُم الرتمذيُّ يف "جامعه"، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل ((
،  (، وقال: ))حديٌث حسٌن صحيٌح ((2516، حديث رقم )-صلى اهلل عليه وسلم-

،  2763، 2669(، بأرقام ) 307، 303، 293ص1واإلماُم أمحُد يف "املسند" )ج
ترقيم الشيخ أب األشبال أمحد شاكر(. وراجع "جامع العلوم واحِلَكم" للحافظ  -2804

 .(19) ابن رجب احلنبلي )رمحه اهلل( شرح احلديث التاسَع عشرَ 

 الثالثة الوصية
صلى اهلل عليه  -َأَن َرُجال  قَاَل لِلَنِبِّ  -عنه رضي اهلل  -[ 5] (1)عن أب هريرة

 .: أَْوِصيِن، قَاَل: )) اَل تـَْغَضْب ((، فـََرَدَد ِمرَار ا، قَاَل: )) اَل تـَْغَضْب ((-وسلم 
[، كتاب األدب، باب احلذر من الغضب، 6] (2) أخرجه اإلماُم البخاريُّ يف "صحيحه"

 .(6116) حديث َرْقم

 الرابعة الوصية
أن رجال  جاءه فقال: أوصين.فقال: سألَت   -َرِضَي الَلُه َعْنُه  -عن أب سعيٍد اخلُْدرِيِّ 

 :من قبلك، فقال -صلى اهلل عليه وسلم-عما سألُت عنه رسوَل اهلل 
 

1-   
2-   
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ْساَلِم، أُوِصيَك بِتَـْقَوى اهلِل؛ فَِإنَُه رَْأُس ُكلِّ َشْيٍء، َوَعَلْيَك بِاجلَِْهاِد؛ فَِإنَُه َرْهَبانِيَ  )) ُةاإْلِ
 .(( َوَعَلْيَك ِبذِْكِر اهلِل َوِتاَلَوِة اْلُقْرآِن؛ فَِإنَُه َرْوُحَك يف الَسَماِء، وذِْكُرَك يف اأْلَْرضِ 

شرح   -(. وانظر "فيض القدير" )اجلزء الثالث 82/ 3أخرجه اإلمام أمحد يف "املسند" )
" للحافظ نور الدين اهليثمي رمحه  (، و"جممع الزوائد ومنبع الفوائد(2791) احلديث رقم

 (، و"السلسلة الصحيحة" للشيخ ناصر الدين األلباين رمحه اهلل216، 4/215اهلل )
(555).2657 

( ط/ الصفا، و"الدر  175/ 6انظر "تفسري القرآن العظيم" للعماد ابن كثري ) [2]
( 730-11/729) املنثور يف التفسري باملأثور" للحافظ جالل الدين األسيوطي 

 .ط/ الدكتور عبد اهلل الرتكي، مركز هجر للبحوث 
 .احلديث الثامن منه  [3]
اخلُُلق: عبارة عن هيئة يف النفس راسخة عنها تصدر األفعال بسهولة ويسر من   [4]

 غري حاجة إىل فكر وَرِويَة، 
 ،على أكثَر من ثالثني قوال   -رضي اهلل عنه  -اخُتلف يف اسم أب هريرة   [5]

 .أصحها: عبد اهلل بن عمرو، و: عبد الرمحن بن صخر
 -وسم البخاريُّ كتابه بـ"اجلامع الصحيح املسند املختصر من حديث رسول اهلل   [6]

عز  -وسننه وأيامه"، وهو أصح كتاب بعد كتاب اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم 
 .وإن رغمت أنوف احَلَقَدةِ  -وجل 

يرجعون إىل ما يظهر من صدره من الرأي الذي  أي: يرجعون عن رأيه، أي:   [7]
يرشدهم إليه، وقوله: )) اَل يـَُقوُل َشْيئ ا ِإاَل َصَدُروا َعْنُه ((( أي: بعد مساعه كما 
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يصدر الوارد عن الورد بعد الذي يشرب من مائه. ا.هـ من "دليل الفاحلني" البن 
 .( ط/ دار الفكر279ص 3عالن )ج

يف "ترغيبه": ))  -رمحه اهلل  -ال اإلمام املنذريُّ أي: عام شدة وجماعة. ق  [8]
السنة: هي العام القحط الذي ل تنبت األرض فيه شيئ ا، سواء نزل َغْيٌث أم ال 

)). 
هذا يف أمر الدنيا ؛ فإنه أجدر أن ال يزدري العبُد نعمة اهلِل عليه، أما يف أمر   [9]

 .علماآلخرة فلينظر اإلنسان إىل َمن هو فوقه. واهلل أ
فائدة: تراجم أبواب "صحيح مسلم" ليست من وضع اإلمام مسلٍم نفِسِه، إمنا   [10]

هي من صنيع بعض َمن تناول كتابه إما بتهذيب وإما بشرح، كاإلمام املنذري،  
وعدل بعضها اإلمام النووي، حىت استقر األمر على ما اعتمده هذا األخري،  

الكتاب، وأساء بعضهم فطبع تراجم  وتتابع الناس على اعتماد ترامجه ألبواب 
األبواب يف صلب الصحيح من غري ما تنبيه على أصل وضعها، فظن كثريون أهنا  

 ، وليس كذلك -رمحه اهلل  -من صنع اإلمام مسلم 
 ثمار األوراق و  .موقع األلوكة

 .منتدى تعليمي يهتم باللغة العربية علومها وآدابها
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اللغة واألدب المبرد وكتابه: الكامل في 
 هـ  285/ت210

  الباحثة: هاجر الفتوح 
تطرقنا يف احللقة األوىل إىل كتاٍب من أصول األدب األربعة، وهو »أدب     

الكاتب«، ونؤّمل يف هذه احللقة الثانية حسر اخلمار عن كتاب »الكامل يف اللغة 
الُكتّاب، واآلخذة  واألدب« ألب العباس املربد، وهو من مجلة الكتب اليت تعىن بأدب 

من كل فن بطرف؛ حيث تتعدد موادها وتتنوع ضمن مواضيع خمتلفة. ويف ما يلي نبذة  
 .«خمتصرة عن املربد وعن كتابه »الكامل

 :امسه ونسبه ومولده
[. البصري املعروف  1] (1) هو أبو العباس حممد بن يزيد بن عبد األكرب    

بَـّرد بضم امليم وفتح الباء املوحدة والراء املشددة  [، 2]  (2) باملربد النحوي 
ُ
وبعدها  وامل

دال مهملة، وهو لقب عرف به، واختلف العلماء يف سبب تلقيبه بذلك، فالذي ذكره 
احلافظ أبو الفرج ابن اجلوزي يف كتاب األلقاب أنه قال: سئل املربد: ل لقبت هبذا  

شرطة طلبين للمنادمة واملذاكرة، فكرهت اللقب؟ فقال: كان سبب ذلك أن صاحب ال
الذهاب إليه، فدخلت إىل أب حاُت السجستاين فجاء رسول الوايل يطلبين، فقال يل أبو  
حاُت: ادخل يف هذا، يعين غالف مزملة فارغا، فدخلت فيه وغطى رأسه، ث خرج إىل  

 

1-   
2-   
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ار الرسول وقال: ليس هو عندي، فقال: أخربت أنه دخل إليك، فقال: ادخل للد
وفتشها، فدخل فطاف كل موضع يف الدار ول يفطن لغالف املزملة، ث خرج فجعل أبو 
حاُت يصفق وينادي على املزملة: املربد املربد، وتسامع الناس بذلك فلهجوا به، وقيل إن 

[. وذكر يف 3.](1)الذي لقبه هبذا اللقب شيخه أبو عثمان املازين، وقيل غري ذلك 
املازين كتاب األلف والالم، سأل املربد عن دقيقه وعويصه، موضع آخر أنه ملا صنف 

أي املثبت للحق،  -بكسر الراء –فأجابه بأحسن جواب، فقال له: قم فأنت املربِّد 
    (2)فغريه الكوفيون، وفتحوا الراء

  .[5]وكان ميالده بالبصرة يوم االثنني غداة عيد األضحى سنة عشر ومائتني   
(3 ) 

 :شيوخه وتالمذته
   ( 4)  هـ(255هـ (، وأب حاُت السجستاين )ت: 248أخذ عن املازين ) ت:     

(،   هـ  323هـ(، ونفطويه ) ت:  341[، وروى عنه إمساعيُل الصّفار )ت: 6]
     (6) هـ( 350[، وأبو سهل بن زياد القطان) ت: 7]   ( 5)  هـ( 335والصويل)ت: 

 .[.ومجاعة ال يتسع ذكرهم9]  (7)  هــ ( 360[، وأبو علي الطوماري)ت: 8]
 

1-   
2-   
3-   
4-   
5-   
6-   
7-   
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 :ومولده ونسبه اسمه
[. البصري املعروف  1]  (1) هو أبو العباس حممد بن يزيد بن عبد األكرب   

بَـّرد بضم امليم وفتح الباء املوحدة والراء املشددة  [، 2]  (2) باملربد النحوي 
ُ
وبعدها  وامل

دال مهملة، وهو لقب عرف به، واختلف العلماء يف سبب تلقيبه بذلك، فالذي ذكره 
احلافظ أبو الفرج ابن اجلوزي يف كتاب األلقاب أنه قال: سئل املربد: ل لقبت هبذا  

شرطة طلبين للمنادمة واملذاكرة، فكرهت اللقب؟ فقال: كان سبب ذلك أن صاحب ال
الذهاب إليه، فدخلت إىل أب حاُت السجستاين فجاء رسول الوايل يطلبين، فقال يل أبو  
حاُت: ادخل يف هذا، يعين غالف مزملة فارغا، فدخلت فيه وغطى رأسه، ث خرج إىل  

ار الرسول وقال: ليس هو عندي، فقال: أخربت أنه دخل إليك، فقال: ادخل للد
وفتشها، فدخل فطاف كل موضع يف الدار ول يفطن لغالف املزملة، ث خرج فجعل أبو 
حاُت يصفق وينادي على املزملة: املربد املربد، وتسامع الناس بذلك فلهجوا به، وقيل إن 

 [. 3.](3)الذي لقبه هبذا اللقب شيخه أبو عثمان املازين، وقيل غري ذلك 

 : وتالمذته شيوخه
  ( 1)  هـ(255، وأب حاُت السجستاين )ت: (4) هـ(248املازين )ت:أخذ عن   

هـ(،  323هـ(، ونفطويه )ت: 341[، وروى عنه إمساعيُل الصّفار)ت:6]
 

 3/241إنباه الرواة   -1
كشف النقاب عن األمساء واأللقاب، لإلمام احلافظ مجال الدين أبو الفرج، حتقيق عبد العزيز راجي    -2

 4/321/ وفيات األعيان   1/391/392الصاعدي، 
 2679/ 6معجم األدباء  – 1/255بغية الوعاة   -3
 6/2678األدباء معجم   -4
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[،  8]  (3)  هـ( 350[، وأبو سهل بن زياد القطان)ت: 7]   (2)  هـ(335والصويل)ت:
  .[.ومجاعة ال يتسع ذكرهم9] (4) هــ (  360وأبو علي الطوماري)ت: 

 :مصنفاته
له تواليف نافعة يف األدب، منها ما وصل إلينا ومنها ما ل يصل ونذكر منها:     

[، وكتاب األنواء  10]  (5) كتاب الكامل، وكتاب الروضة، واملقتضب، وكتاب االشتقاق
واألزمنة، وكتاب القوايف، وكتاب اخلط واهلجاء، وكتاب املدخل إىل كتاب سيبويه،  
وكتاب املقصور واملمدود، وكتاب املذكر واملؤنث، وكتاب قواعد الشعر، وكتاب إعراب 

 .[. وغريها من املظان احلسان الوافرة العطاء والغزيرة اإلفادة11]  (6)القرآن

 :عليه لماءالع ثناء
مما ال شك فيه أن املربد كان من العلماء األفذاذ، ونوه كبار العلماء بعلمه الكبري 
وثقافته الواسعة يقول ياقوت احلموي يف هذا الصدد: “كان إمام العربية ببغداد، وإليه  
انتهى علمها بعد طبقة اجلرمي واملازين، وكان حسن احملاضرة فصيحا بليغا مليح األخبار  

يما يرويه كثري النوادر فيه ظرافة ولباقة، وكان اإلمام إمساعيل القاضي يقول: ما رأى  ثقة ف
 

 

 1/255بغية الوعاة   -1
 1/255نفسه   -2
 3/146األنساب للسمعاين   -3
 6/2679معجم األدباء   -4
 4/314وفيات األعيان   -5
 3/251إنباه الرواة   -6
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وذكره البغدادي حيث قال: “وكان عاملا   [، 12]  (1) حممد بن يزيد مثل نفسه ”
[،  13” ](2) فاضال، موثوقا به يف الرواية، حسن احملاضرة، مليح األخبار، كثري النوادر

وأثىن عليه ثناء حسنا العال الكبري ابن جين بكالم يويف حبق املربد يقول: “يعد جبال يف  
وقررها وأجرى الفروع والعلل  العلم وإليه أفضت مقاالت أصحابنا، وهو الذي نقلها

 .(3)  [14] ”واملقاييس عليها
تويف يوم االثنني لليلتني بقيتا من ذي احلجة، وقيل ذي القعدة، سنة :   وفاته

ست ومثانني، وقيل مخس ومثانني ومائتني ببغداد، ودفن يف مقابر باب الكوفة يف دار 
 .(4)    [15]قاضي رمحه اهللاْشرُتِيْت له، وصلى عليه أبو حممد يوسف بن يعقوب ال

 :الكامل كتابه:
 :الكتاب أهمية

، فهو من أهم كتب املربد، وأكثرها (5) لكتاب »الكامل« أمهيته القصوى    
شيوعا بني الناس، وأحد أركان األدب األربعة اليت ذكرها ابن خلدون يف مقدمته بقوله:  

الفن وأركانه أربعة دواوين: وهي »ومسعنا من شيوخنا يف جمالس التعليم أن أصول هذا 
، وكتاب البيان والتبيني للجاحظ،  (6) أدب الكتاب البن قتيبة، وكتاب الكامل للمربد

 

 2679/ 6معجم االدباء   -1
 4/603تاريخ بغداد   -2
 1/140سر صناعة اإلعراب   -3
 4/319وفيات األعيان   -4
 1/257بغية الوعاة   -5
 1/485معجم الشعراء   -6
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  (1) وكتاب النوادر ألب علي القايل البغدادي. وما سوى هذه األربعة فتبع هلا وفروع عنها
». [18]. 

كتابه »اجلليس الصاحل  وقد حتدث عن أمهية الكتاب أيضا أبو الفرج معاىف يف  
الكايف واألنيس الناصح الشايف« وإن كان كالمه ال خيلو من انتقاد، ولكنه أشاد به  
وبالرجل، يقول: وعمل أبو العباس حممد بن يزيد النحوي كتابه الذي مساه »الكامل« 
وضمنه أخبارا وقصصا ال إسناد لكثري منها، وأودعه من اشتقاق اللغة وشرحها وبيان  

ا وفقهها ما يأيت مثله به لسعة علمه وقوة فهمه ولطيف فكرته، وصفاء قرحيته،  أسراره
  .[19] (2) ومن جلي النحو واإلعراب وغامضها ما يقل وجود من يسد فيه مسده

 :الكتاب فحوى
استهل الكاتب مؤلفه مبقدمة خمتصرة جيلي فيها منهجه ومقصده يف الكتاب     

مع ضروبا من اآلداب، ما بني كالم منثور، وشعر  يقول يف ذلك: »هذا كتاب ألفناه جي
مرصوف ومثل سائر، وموعظة بالغة، واختيار من خطبة شريفة، ورسالة بليغة، والنية فيه  
أن نفسر كل ما وقع يف هذا الكتاب من كالم غريب أو معىن مستغلق، وأن نشرح ما  

تفيا، وعن أن يعرض فيه من اإلعراب شرحا شافيا، حىت يكون هذا الكتاب بنفسه مك
 .[21] «… (3)يرجع إىل أحد يف تفسريه مستغنيا

 

 377-2/376 مقدمة ابن خلدون   -1
 .6اجلليس الصاحل الكايف واألنيس الناصح الشايف، أبو الفرج معاىف مقدمة الكتاب ص:  -2
 1/2مقدمة كتاب الكامل يف اللغة واألدب  -3
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وقد رتب املربد كتابه على أبواب خمتلفة ومتفرقة، بلغت تسعة ومخسني بابا؛  
لألنصار:»إنكم لتكثرون عند الفزع  –صلى اهلل عليه وسلم  –صدره بالكالم عن قوله 

الشعر وذكر آيات من القرآن وتقلون عند الطمع«، وختمه بباب عنوانه: منتخب طريف 
 .رمبا غلط يف جمازها النحويون

والكتاب مزيج من املادة املتشعبة واملتنوعة واملختلفة، جيمع بني فنون مجة من     
األدب وألوان من الثقافة العربية واألدبية والتارخيية والنحوية واألخبارية والقرآنية. وهو  

قرآنية غزيرة فسرها املؤلف تفسريا استمده من  على اختالف أبوابه فإنه حيتوي على مادة 
شواهد لغوية وحنوية، باإلضافة إىل املادة املتمثلة يف األحاديث النبوية الصحيحة اإلسناد،  
كما يضم الكتاب بني َدفتيِه جمموعة من أمثال العرب جتلى ذلك يف ذكر أصل املثل 

أخبار احلكماء ويف مقدمتهم واملناسبة اليت قيل فيها، وجند املؤلف يذكر ويكثر من 
احلسن البصري وأمساء بن خارجة واألحنف بن قيس وغريهم، وقد تكرر ذلك يف معظم 
صفحات الكتاب حتت عنوان نبذ من أخبار احلكماء، كما خصص املؤلف بابا لذكر  
أمثال العرب، واعتىن بالشعر والشعراء عناية كبرية؛ حيث أورد الكثري من أخبارهم ومناذج 

شعارهم. ومن أهم أغراض الشعر اليت تطرق إليها: املدح واهلجاء والعتاب والرثاء من أ
والفخر، وذكر بعض الشعراء أمثال أب نواس وأب العتاهية وبشار بن برد. كما ضم  
الكتاب عددا من خطب العرب من عصور خمتلفة كخطبة عمر بن عبد العزيز وعتبة بن  

يان وغريهم. ومن جهة أخرى عرض لنا املؤلف  أب سفيان وخطبة ملعاوية بن أب سف
مواضيع مهمة يف البالغة ممثلة يف التشبيه، وأفرد لذلك دراسة مفصلة مذيلة بشواهد 
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شعرية لشعراء مربَزين منهم: امرؤ القيس والنابغة وذو الرمة والشماخ وعلقمة بن عبدة  
 .وغريهم كثري

فاملربد من جلة النحاة ومن   ث انتقل من البالغة إىل النحو، وال غرو يف ذلك 
كبار أئمة املدرسة البصرية؛ فقد تطرق إىل موضوعات حنوية من قبيل ما جيوز فيه يـَْفَعل  
فيما ماضيه فـََعَل مفتوح العني، وباب الالم اليت لالستغاثة واليت لإلضافة، وباب فـَُعل 

 .وباب النسب إىل املضاف، والنسب إىل علم املضاف، وإىل مضاف غري علم
وخالصة القول أن املؤلف جعل من كتابه »الكامل يف اللغة واألدب« مرجعا 
هاما يوشي بثقافته الواسعة وخلفيته املعرفية وذخريته الفكرية، واليت بال شك جعلت منه 
عاملا فذا وبوأته مكانة عظيمة يف حقل األدب، وكتابه هذا دليل على ذلك نظرا ملا 

 .ل صفحات الكتاب ميزته عن باقي املظان األخرىاحتواه من ذخائر مجة تنوعت يف ج
 :اهلوامش

 4/314وفيات األعيان  [2]3/241إنباه الرواة  [1]

كشف النقاب عن األمساء واأللقاب، لإلمام احلافظ مجال الدين أبو الفرج، حتقيق  [3]
بغية   [4] .4/321/ وفيات األعيان  1/391/392عبد العزيز راجي الصاعدي، 

 2679/ 6معجم األدباء  – 255/ 1الوعاة 

 255/ 1بغية الوعاة  [6].6/2678معجم األدباء  [5]

 .3/146األنساب للسمعاين  [8]255/ 1نفسه  [7]

 4/314وفيات األعيان   [10]6/2679معجم األدباء  [9]
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 2679/  6معجم االدباء  [12]251/ 3إنباه الرواة   [11]

 .1/140اب سر صناعة اإلعر  [14].603/ 4تاريخ بغداد  [13]

 1/257بغية الوعاة   [16]319/ 4وفيات األعيان   [15]

 377-376/ 2خلدون مقدمة ابن  [18]1/485معجم الشعراء  [17]

اجلليس الصاحل الكايف واألنيس الناصح الشايف، أبو الفرج معاىف مقدمة الكتاب   [19]
 .6ص:

  [21]1/18/19الكامل يف اللغة واألدب، حتقيق حممد الدايل،  [20]

 باب من أقوال الحكماء
قال زياد: اإلمرة تذهب احلفيظة، وقد كانت من  :وحدثين مسعود بن بشر قال

 قوم إيل هنات جعلتها حتت قدمي، ودبر أذين، فلو بلغين أن أحدكم قد أخذه
السل من بغضي ما هتكت له سرتا  وال كشفت له قناعا  حىت يبدي يل عن 

 .صفحته، فإذا فعل ل أناظره
لو كان يدري ما الزمان لضربت عنقه، إن  :د رجال  يسب الزمان فقالومسع زيا

 .الزمان هو السلطان
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قال األولون منا: عدل السلطان أنفع للرعية من   1(1) وقد: ويف عهد أزدشري
 .خصب الزمان

إذا وليتم فلينوا للمحسن، واشتدوا على املريب،  :وقال املهلب بن أب صفرة لبنيه
 .أهيب منهم للقرآنفإن الناس للسلطان 

 .إن اهلل ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن :وقال عثمان بن عفان رضي اهلل عنه
مثل يعد  "يزع" وزع يزع إذا كف، وكان أصله :يقال أي يكف،  "يزع" :قوله

فذهبت الواو لوقوعها بني ياء وكره واتبعت حروف املضارع الياء لئال خيتلف الباب، وهي 
من   "يزع" التاء، والياء حنو أعد ونعد، وتعد، ويعد، ولكن انفتحت يفاهلمزة، والنون، و 

أجل العني ألن حروف احللق إذا كن يف موضع عني الفعل أو المه فتحن يف الفعل 
املفتوحة العني يف  "يفعل" ، وإن وقعت الواو مما هي فيه فاء يف"فعل" الذي ماضيه 

يوجل، وجيوز يف هذه املفتوحة ياحل  وحل يوحل، ووجل  :حنو األصل صح الفعل،
وزعته:   :تقول وياجل وييحل وييجل، وكل هذا كراهية للواو بعد الياء،

محلته على ركوب الشيء وهيأته له، وهو من اهلل عز وجل  :وأوزعته كففته،
 أوزعك اهلل شكره، أي وفقك له  :ويقال توفيق،

لما ويل القضاء كثر ما حاجة هؤالء السالطني إىل الشرط ف :وقال احلسن مرة
 .من وزعة (2) 2ال بد للسالطني: فقال عليه الناس،

 

 

 "قد" حبذف الواو   -1
 213، ص:1الكامل للمربد، ج س"،"للنا  -2
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