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كنت قد طويت هذه األوراق وجمعتها إلى بعضها وحّملتها ما حّصله وإن 

الطلب وأدركه القصد ووسعه الجهد في هذا الموضوع، فال أّدعي تمامه وإنما 

هو على الوجه الذي حصل عليه التوفيق وبلغته المحاولة، واهللا المستعان في 

.البدء والختام له الحمد الكثير الطيب وله الثناء الحسن 

ّم ال يفوتني أْن أتقّدم بخالص شكري وعرفاني ُألستاذي المشرف ث

على رعايته الكريمة للعمل وصاحبه، وإذ لم يأُل  "الدكتور بوجمعة عمارة"

جهًدا أو نصًحا وتوجيًها أو دعًما إّلا وقّدمه رغبة منه في اكتمال البحث 

.وصناعة الباحث فله مّني فائق الشكر واالمتنان والتقدير

محمد بلوحي، .بغداد بردادي، د.د":شكر السادة األساتذة كما أ

، ومن ورائهم سائر األساتذة بقسم "مصطفى مسيردي.دقادة غّروسي،.د

وزمالئي من جلسات ومحاضرات  اللغة العربية وآدابها نظير ما حظيت به

ولقاءات علمّية معّبقة بعبير كرمهم وتواضعهم وجّديتهم ومحّبتهم فلهم مني 

.جزيل الشكر والعرفان

مولود أباعالل، عبد الصمد غالم، سعاد جوهري، ":أشكر كذلك زمالئي

، على كل التعاون والوئام والصدق والوفاء "صليحة براهمي، حبيبة محمدي

.ليد الحانية للسّيد رئيس المشروعننا في قسم الماجستير تحت االذي كان بي













.تغّمدها اهللا بواسع رحمته وأسكنها الفردوس "روح أبي"إلى 

.عرفاًنا وامتناًنا، طاعًة وإحساًنا ..."أّمي الغالّية"إلى 

."أحمد وعبد اإلله"وولدّي  "زوجتي الحبيبة"إلى 

.إلى جميع اإلخوة واألصدقاء
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مقدمة

كانت نشأة البالغة أّول األمر، سواًء يف ساحات أثينا وحمافل روما أم يف البـوادي العربيـة مالزمـًة 

للخطاب األديب ترعاه وتوّجهه وتُزيل عنه شائبة القلـق واالرتبـاك يف لغتـه وتعـابريه وأسـاليبه، وَحيفـظ هـو 

مــوت  بالبالغــة املدرســية اجلافــة كــان بــدوره هلــا البقــاء واالســتمرار، وبانقطاعهــا عنــه وظهــور مــا ُيســّمى

�śººƷ�®ȂººǸŪ¦�ǒ ººǠƥ�ƢđƢººǏƘǧ�ƨººȈƥǂǠǳ¦�ƨººǣȐƦǳ¦�ƢººǷ¢��śȈƥȂǴººǇȋ¦�śȇǄººƬǳ¦Â�ƨººǧǂƻǄǴǳ�Ƣººǿ£¦ÂǄǻ¦Â�ƨººȈƥǂǤǳ¦�ƨººƥƢǘŬ¦

  .     اكتفى بعض علمائها بالشروح واجلموع 

�ǾººǨƟƢǛÂÂ�ǾººƬǻƢǰǷ�ƢººÅƥȂƬǰǷÂ�ƢčȇȂǨººǋ�ǾȈǴǰººǌƥ�§ ƢººǘƼǴǳ�̈ǂººǏƢǠŭ¦�ƨººȈǣȐƦǳ¦�©ƢººǇ¦°ƾǳ¦�©®Ƣººǟ¢�ƾººǫÂ

فهـــــي بالغـــــٌة جتـــــاوزت بآمـــــاٍد احلـــــدود الضـــــّيقة لبنيـــــة اجلملـــــة وعناصـــــرها وأجزائهـــــا الـــــيت وقـــــف عنـــــدها 

الشــكالنيون البنيويّــون إىل اعتبــار اجلوانــب التداوليّــة التواصــلّية للخطابــات املتنّوعــة، يف املرســل واملرســل 

وانب هاّمة كانـت قـد نبتـت وغريها؛ إذ هي ج...إليه والرسالة واملقام وحال املخاطب ومقصد املتكّلم 

.Ƣđ البالغة القدمية منها وعن االهتمام

هذا وقد وقف البالغيون اجلدد يف حتلـيلهم ألشـكال اخلطابـات املتنّوعـة علـى وظـائف هلـا عـّدة 

�ÅƨººººËǏƢƻ�§ ƢººººǘŬ¦�̧¦Ȃººººǻ¢�Ëǲººººǯ�Ƣēƾººººǐǫ�ÅƨººººȇƢǣ�ǾººººËƳȂƬǳ¦�¦ǀººººǿ�ÀƢººººǰǧ���ƨººººȇŚƯƘƬǳ¦�ƨººººȈƳƢƴ
Êū¦�ƨººººǨȈǛȂǳ¦�Ƣººººǿ±ǂƥ¢

... اخلطـاب اإلعالمـي واخلطـاب اإلشـهاري طـاب السياسـي واخلطـاب القضـائي و اخلاملستحدثة منها ك

وغريهـا ِمــن تلــك الــيت صــدرت عـن طبيعــة العصــر وصــورة احليــاة اجلديـدة، وهــذا توّجــٌه أّســس لــه يف أّول 

األمــر بريملــان وزميلــه تيتيكــاه باعتبارمهــا أّول مــن توّجــه حــديثًا لدراســة اخلطابــات اإلقناعيّــة الــيت تســعى 

  .ستمالة اآلخرين وكسب تأييدهم للقضايا واألطروحات ال

�ǲºººȈǴŢ�Ŀ�ÅƨºººËǏƢƻ��Ƕē¦ŚºººǜǼƫÂ�§ǂºººǠǳ¦�śºººȈǣȐƦǳ¦�ª ȂºººŞ�Ŀ�Ǯ ǳǀºººǯ�ȆƯ¦ƾºººū¦�ǾºººËƳȂËƬǳ¦�¦ǀºººǿ�ƾººº
ÊƳÉÂ

اخلطابات اإلقناعية، وميّثل هؤالء بشكٍل بارز الدكتور حممد العمـري يف مشـروعه وحبوثـه حـول أسـاليب 

لعربية، وقبلـه األسـتاذ أمـني اخلـويل الـذي كـان أّول مـن دعـا لالنتقـال مـن اإلقناع وتقنياته يف اخلطابات ا
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ب

بالغــة اجلملــة إىل بالغـــة النصــوص واخلطابــات بكاملهـــا، ومعهمــا الــدكتور محّـــادي صــّمود وجمموعتـــه، 

وغريها من البحوث الفرديّة، أو األكادمييّـة ...والدكتور حممد مشبال وفرقته يف البالغة وحتليل اخلطاب 

.رة يف خمابر وجمموعات حبث جامعّيةاملؤطّ 

يزخـــر الـــرتاث العـــريب ِبَكـــمٍّ غزيـــٍر مــــن اخلطابـــات ذات البعـــد اإلقنـــاعي التـــداويل ومنهـــا اخلطبــــة 

وغريهــا مــن األجنــاس النثريّــة والشــعريّة، وإن كــان املنظّــرون البالغيــون ...والوصــّية والرســالة واملنــاظرات 

¦�řºǠȇ�¦ǀºǿÂ�ƢºčȈƳƢƴƷ�ƢčȈǳÂ¦ƾºƫ�¦ÅƾºǠƥ�̈°ÂǂºǔǳƢƥ�ǲºǸŹ���ƨºËȈǸǴǠǳاحملدثون يرون أّن كّل نـّص، غـري النصـوص

.أنه حّىت النصوص التخييلّية هي يف اخلتام حتمل حجاًجا مادامت حتمل رسالًة للتبليغ 

وخطــاب الوصــّية يف هــذا الــرتاث العــريب إضــافًة العتبــاره واحــًدا مــن أبــرز اخلطابــات احلجاجيّــة 

�ǾƬǳƢǸƬºººǇ¦Â�ȄºººÈǏȂŭ¦�©¦̄�Ŀ�ƢºººȀȈǧ�ǾºººƫƢȀȈƳȂƫÂ�Ƣºººē®ƢǷÂ�Ƣºººǿ¦ȂƬƸŠ�ŚƯƘºººƬǴǳاإلقناعيّـــة الـــيت يهـــدف املوِصـــي 

ليصحح مساره وليقّوم سلوكه وقوله، هو إىل ذلك خطاب خيرج على تنـوٍّع يف األجنـاس؛ إذ قـد تكـون 

.الوصّية خطبة أو رسالة أو شعرا أو غري ذلك

:إشكالية الموضوع

حيملهـا اجّية خطـاب الوصـّية ورسـالته الرتبويّـة الـيت من خالل ما سبق ذكره ينتبه البحث إىل حج      

Ƣºđ�ǾºȈƦǗƢű�̧ƢºǼǫȍ�ȄǠǈȇÂ أ�©ƢºȈǼǬƬǳ¦Â�©¦Â®ȋ¦Â�ǲƟƢºǇȂǳ¦�Ǧ ºǴƬƼŠ�Ǯ ºǳ̄�ǪºȈǬƸƬǳ�ÅȐºËǇȂƬǷ��Ƣºđ�ǀºƻȌǳÂ

احلجاجّية اليت ضبطها علماء البالغـة املعاصـرون وأحصـوها حـني أعـادوا قـراءة الـرتاث البالغـي املـوروث 

�ƢºÅƯƢǠƦǻ¦Â��Ƣºǿ®ȂŦÂ�ƢºēȂǷ�ƾºǠƥ�ƨºǣȐƦǴǳ�̈ƾºȇƾƳ�Å̈ƢºȈƷ�Ǯعن األسالف قراءًة  Ǵƫ�Ƕē¦ ¦ǂǫ�ǺǷ�ÀƢǯÂ�Å̈ƾȇƾƳ

للنظريـــات احلجاجيـــة بـــنَـَفٍس جديـــد، يريـــد الطالـــب أن يقـــف عنـــد منـــاذج خمتـــارة مـــن هـــذه اخلطابـــات 

¸ƢǼǫȍ¦�ǺǷ�ƪ ǼËǰǷ�Ŗǳ¦�ƨȈƳƢƴū¦�©ƢȈǳȉ¦�ȄǴǟ�» ȂǫȂǳ¦Â�ƢčȈƳƢƴ ÊƷ�ƢȀǴȈǴŢÂ��ƢȇƢǏȂǳ¦�©ƢƥƢǘƻ��ƨȈƯ¦ŗǳ¦

.وحّققت للوصّية القبول والتسليم لدى املتلّقي املخاَطب

  :وكان انطالق الطالب يف بسط هذا املوضوع من اإلشكاالت احملورية التالية 
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؟)مرسل ، رسالة ، سامع(تفاعلية  هل الوصّية خطاب تواصلي يقوم على العناصر التداولية ال  

 البالغية لتحقيق اإلقناع؟ احلجاجآليات خطاب الوصية العريب القدمي  ظهرت يفكيف  

  :وتبعت هذه اإلشكاالت الرئيسية إشكاالت أخرى فرعية

 ما احلجاج ؟ وما أشكاله؟ وما الذي أضافته النظريات اِحلجاجّية املعاصرة للرتاث البالغي يف

�Ǿǳ�̈ƾȇƾŪ¦�Ƣē ¦ǂǫ

ته؟كيف متظهر خطاب الوصّية يف الرتاث العريب؟ ما أشكاله ؟ وما أبرز موضوعا 

:خطّة الموضوع

:توزّع البحث إىل مقّدمٍة وثالثة فصول وخامتة 

اسـتعراض أبـرز  الفصـل األّولأّما الفصالن األّول والثـاين ففصـالن نظريّـان، حـاول الطالـب يف 

ت يف املبحــث األول وقفــخــرج علــى أربعــة مباحــث ، فالنظريــات احلجاجّيــة غربيّــة وعربيــة قدميــة وحديثــة

يف املبحــث Å°ÂǂººǷ��ƢººēƢȈǼǬƫÂ�ƨººËȈƳƢƴū¦�ƨººƥƢǘƼǴǳ�ȂǘººǇ°¢�ÅƨººËǏƢƻ�ÀƢººǻȂȈǳ¦�ƨǨººǇȐǨǳ¦�©ƢººǈȈǇƘƫ�ƾººǼǟ¦� منــه

يف �ËĽ��ŅÂ¦ƾººººƬǳ¦�ȆǟƢºººǼǫȍ¦Â�ŅƢººººǸŪ¦�ȆºººǴȈȈƼƬǳ¦�ǺȇƾºººǠƦǳƢƥ�¿ƢººººǸƬǿȏ¦�ȄºººǴǟ�ƢēƘºººǌǻÂ�§ǂººººǠǳ¦�ƨºººǣȐƦƥالثـــاين 

ة تتقّصـــى مالمـــح ºººËȈƳƢƴū¦�©ƢºººƥƢǘƼǴǳ�Ƣºººē®Ȃǟ�Ŀ�ǺȇǂºººǏƢǠŭ¦�ƨºººǣȐƥ�ń¤�ƲȇǂºººǠƬǳ¦�ÀƢºººǯاملبحـــث الثالـــث  

اإلقنـــاع فيهـــا، بـــدًء جبهـــود شـــاييم بريملـــان وزميلـــه ألربخـــت تيتيكـــاه يف نظريتهمـــا الـــيت حـــاوال فيهـــا بعـــث 

�°ƢºȈǷ�ƨºȇǂǜǻ�ƢŷƾºǠƥ�ǺºǷÂ��̈ǂºǏƢǠŭ¦�©ƢºƥƢǘŬ¦�ǲºȈǴŢ�Ǫºǧ¦Ȃȇ�ƢºŠ�ƢȀǘƦǓÂ�Ƣē ¦ǂǫ�̈®Ƣǟ¤Â�ƨËȈǘǇ°ȋ¦�ƨǣȐƦǳ¦

ســـتفادت مـــن جهـــود ســـابقه بريملـــان، مث ا ايف املســـاءلة وهـــي كـــذلك نظريّـــة عـــادت لبالغـــة أرســـطو كمـــ

لحديث عن النص واخلطاب يف تعريفهما ومفهومهمـا يف الدراسـات النقديـة املبحث الرابع فيه ل تأفرد

واللســانية والبالغيــة املعاصــرة، وكيــف يتميّــز كــل واحـــد منهمــا عــن نظــريه خبصائصــه وميزاتــه الــيت يقـــوم 

  .عليها
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ة العريب يف الرتاث منذ نشأته، فوقـف يف البدايـة علـى كان متابعًة خلطاب الوصيّ الفصل الثاني

تعريف الوصّية لغًة واصطالًحا وعالقتها بنظريتيها املوعظة والنصيحة، مثّ متّثل خطاب الوصّية بأجناسـه 

األدبيّـــة املتنّوعـــة، شـــعر، خطابـــة، رســـالة، يف الـــرتاث بـــدًء بـــأدب اجلاهلّيـــة مـــرورًا باألعصـــر الالحقـــة هلـــا 

عصر االحنطاط، كما كان فيه استعراض لبعض النماذج البـارزة مـن خطابـات الوصـية يف  وصوًال ألدب 

كّل واحد من تلك العصور ، مـع بيـان كيـف متيّـزت خطابـات الوصـّية يف كـّل عصـر وخضـعت لظروفـه 

  .ومالبساته 

وهو فصل عملي تطبيقي حاول أن يَعِرض منوذجني من مناذج خطاب الوصـّية الفصل الثالث

ث آلليات التحليل احلجاجية واليت اصطلحها املنظرون البالغّيون قـدميًا وحـديثًا، وليكشـف عـن يف الرتا

�ǽǀºººđ�ƢºººčȈËǘƻ�ƢºººđƢËƬǯ�Â¢�ƨȀǧƢºººǌǷ�ƨȈºººǏȂǳ¦�̈¦Â°�ƨǻƢǠƬºººǇ¦�ǺºººǟÂ��ƢºººȀȈǧ�©ƢºººȈǼǬƬǳ¦Â�©ƢºººȈǳȉ¦�ǽǀºººǿ�ǲºººËưŤ�ÃƾºººǷ

ه وخضـوعه هلـذه التقنيات لتحقيق االستمالة واإلقناع، وباملقابل عن مدى امتثـال خطـاب الوصـّية نفِسـ

  .اآلليات وقبوهلا

:منهج البحث

هــذا واعتمــد البحــث املــنهج التــارخيي يف الفصــلني النظــريني، األول والثــاين، ملناســبة هــذا املــنهج 

لـما يطمح له الطالب يف الفصلني من استعراٍض للمسار التارخيي لنظريـة احلجـاج البالغـي منـذ أرسـطو 

أو األرســطيني اجلــدد، كمــا يريــد متابعــة خطــاب الوصــّية العــريب يف حضــوره وصــوال للبالغيــني املعاصــرين 

  .األديب يف أدب األسالف منذ العصر اجلاهلي وامتدادا على العصور الالحقة هلا

كـإجراء يسـتعني " حتليـل اخلطـاب" كما اعتمد البحث كذلك املنهج التحليلي الوصـفي باعتمـاد        

يت اصـــطلحها املعاصـــرون لتحليـــل اخلطابـــات احلجاجّيـــة، والوصـــّية مـــن باآلليـــات والتقنيـــات البالغيـــة الـــ

�ƨËȈǴǸǟ�ƨǇ°ƢŲ�ÀƢǯ�Äǀǳ¦�Ʈ ǳƢưǳ¦�ǲǐǨǳ¦�Ŀ�¦ǀǿ�ÀƢǯ��ƢȀǐƟƢǐƻ�Ƕǿ¢Â�Ƣē¦ǄËȈŲ�«¦ǂƼƬǇ¦�¾ÂƢŹ�ƢȀƳ¯ƢŶ
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ه

رسـالة وعظيـة دعويـة : (والثـاين) وصّية عمـرو بـن كلثـوم حـني حضـرته الوفـاة لبنيـه : ( على منوذجني مها

  ).أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي: بن عبد الكرمي املغيلي ألمري سنغاي بعنوانللشيخ حممد 

:أبرز المصادر والمراجع

انفتاح املوضوع واتسـاعه علـى جمـاالت علميـة متعـدّدة كاللسـانيات التداوليـة واللسـانيات النصـية 

و تــــــــــــــراجم والبالغــــــــــــــة واحلجــــــــــــــاج وتارخيهمــــــــــــــا و تــــــــــــــاريخ األدب العــــــــــــــريب والدراســــــــــــــات األدبيــــــــــــــة 

وغريهــا، هــذا التشــعب جعــل البحــث حيتــاج ملكتبــة حبثيــة متنّوعــة ثريّــة، وهــو مــا حــاول ...الشخصــيات

Ƣđ�śǠƬǈȇ�Ŗǳ¦�Ƥ Ƭǰǳ¦�ƨǸƟƢǫ�Ŀ�ǾǬȈǬŢ�Ƥ ǳƢǘǳ¦.

مــن اجتهــادات علمــاء البالغــة العــرب املعاصــرين ، وهــو جليــل علــى قلتــه، ولعــل يف بعــض املتــاح  

�ƢººǿƢǼǠǷ�Ŀ�ƨºººǣȐƦǳ¦�¾ȂººƷ�Ƕē¦ŚººǜǼƫÂ�ƨºººǬȈǬƷ�¾ȂººƷÂ��ƨºººƴƳƢƄ¦Â�̧ƢººǼǫȍ¦�Ŀ�ƢºººēƢȈǼǬƫÂ�ƢººēƢȈǳ¡Â�ƢºººȀƬǬȈǬƷÂ

ضـه وجنسـه األديب خطابًـا حجاجيـا، اخلطابات اإلقناعية ، كيف يكون اخلطاب مهما كان شـكله وغر 

صــد إىل حتليــل الــذي يق يف هــذا العمــلانطالًقــا مــن هاتــه املتاحــات حيــاول البحــث أن يســتثمر بعضــها 

�Ŀ�ÄǂºººǸǠǳ¦�ƾºººǸŰ�®ȂºººȀŝ�ŚǼƬºººǈȈǇ���ƢºººčȈƳƢƴ مـــن خطابـــات الوصـــايا منـــاذج ÊƷ�ƢºººčȈǣȐƥ�ÅȐȈºººǴŢ�ª ¦ŗºººǳ¦�Ŀ

يف بالغــــة اخلطـــــاب (  يـــــهحبوثــــه حــــول متييـــــز اخلطابــــات اإلقناعيـــــة وبالغتهــــا وخصائصـــــها خاّصــــة كتاب

، وجهـود عبـد اهللا صـولة التطبيقيـة علـى اخلطـاب )، و البالغـة اجلديـدة بـني التخييـل والتـداولاإلقناعي

احلجــــاج يف القــــرآن مــــن خــــالل أهــــم (بيــــه ى اخلطــــاب القــــرآين املقــــّدس يف كتاعــــريب وقبلــــه علــــالرتاثــــي ال

، وممارسات حممد مرتـاض اجلماليـة علـى )خصائصه األسلوبية ، يف نظريّة احلجاج دراسات وتطبيقات

، )ÄȂººǷȋ¦�ǂººǐǠǳ¦�ƨººȇƢĔ�ń¤�ȆǴǿƢººŪ¦�ǂººǐǠǳ¦�ǺººǷقــراءة جديــدة للنثــر القــدمي (بعــض النصــوص يف كتابــه 

، وحبــوث وتطبيقــات ) البالغــة العربيــة يف ضــوء البالغــات املعاصــرة(املقارنــة خمتــار نويــوات يف دراســته و 

البالغـــة واخلطـــاب ، (حممـــد مشـــبال وفرقتـــه يف البالغـــة وحتليـــل اخلطابـــات احلجاجيـــة وقـــد صـــدر عـــنهم 

  .)بالغة النص الرتاثي
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  : يلي هذا وِمن أبرز ما اعُتِمد فيه كذلك ِمن املصادر واملراجع ما
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 .كتاب األعالم خلري الدين الزركلي.10

:صعوبات البحث

أّما أبرز الصعوبات اليت واجههـا البحـث تشـعب املوضـوع وحاجتـه لالشـتغال يف حقـول علميـة 

عدة، وهذا ما وضع الطالب املبتدئ يف دوامة حبثّية عميقـة مرتاميـة األطـراف مل يكـن لـه أن خيـرج منهـا 

ذل وســعه يف الــدعم ســوى بتوفيــق مــن اهللا عــّز وجــل أّوال، مثّ برعايــة كرميــة مــن األســتاذ املشــرف الــذي بــ

  .والتوجيه

مث يف عائق آخر متثل يف اصطدام الطالب بندرٍة حاّدٍة لبعض املراجع املعاصـرة الضـرورية لـه مـن 

.ذلك كتايب بريملان ومّيار

ويف اخلتـــام ال يفـــوتين أن أخـــّص أســـتاذي املشـــرف بكثـــٍري مـــن الشـــكر والتقـــدير لرعايتـــه الكرميـــة 

باحــث يف مشــوار تكوينــه، فإليــه يرجــع فضــل التوفيــق كّلــه يف طــرح ملســار البحــث يف مشــوار إعــداده ولل
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هذا املوضوع املستعصي على باحٍث مبتدئ، وإن كانت الثانّية فاللوم لصـاحب البحـث واخلـذالن إليـه 

.يتحّمله والعور يف تقصريه والنقص يف عمله

تـريس  .د بنـاجي،مّالح . د.أو بغداد بردادي ، .د :(كما أشكر جزيًال كذلك اللجنة املناقشة

ى حتّملهـــم عنـــاء قـــراءة هـــذه أشـــكر هـــؤالء احملرتمـــني علـــ ،)قوتـــال فضـــيلة، أعضـــاء مناقشـــني .د هشـــام،

  .اصاحبهوالنصح لتوجيه تفّضلهم بالو وحتّمل ما وجد فيها من العوج،  ا، ومشّقة تصحيحهاألوراق

.أسأل اهللا التوفيق والسداد، واحلمد هللا رّب العاملني

إبراهيم سّمانيالطالب                                                  

  ان ڤر –أيت المسعود 

  2016أكتوبر  21في  
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         تمهيد

بــدأ املشــروع التحــديثي الــذي اجتهــدت البالغــة اإلنســانية لتحصــيله وحتقيقــه منــذ بدايــة التوّجــه 

حنو احلداثة اللسانية املتـزامن مـع ظهـور النزعـة احلداثيـة يف الفكـر الغـريب بوصـول الفلسـفة العقليـة املاديـة 

االســتناريّة املضــيئة كمــا يــذكر الــدكتور عبــد الوهــاب املســريي يف وصــفها، والــيت قّدســت اإلنســان املبــدع 

يف الكون املسّخر لـه، وبعـد ذلـك كـان التوّجـه العاقل وأنزلته منزلَة احملوريِّة واملركزيِّة بني سائر املوجودات

حنو فلسفة ما بعد احلداثة السائلة املظلمة؛ إذ جّردت اإلنسان من مركزيّته باعتبار خضوعه للحتميـات 

وببطالن املركزيّـة بطلـت الثنائيـات الـيت أقامتهـا سـابقتها الـذات واملوضـوع، ،ال خيرج من قبضة الصريورة

.)1(وغريها... املضمون الشكل و  ،الدال واملدلول

مث جاء بعدمها الفكر التواصلي الرباغمايت الذي ُميكن استثناؤه من فكر ما بعد احلداثة باعتبـار 

ما قّدمه حني أقّر بالفاعلية والنشاط والتواصل واحلركية يف احلياة منكرًا فلسـفة العقـل املثاليـة السـابقة لـه 

وهـــو كمـــنهج نقـــدي لســـاين يـــدعو إىل االهتمـــام  ،ومـــا بعـــدهحمـــاوال بـــذلك ردم اهلـــّوة بـــني فكـــر احلداثـــة 

مـــن خـــالل دراســـته لعالقـــة اللغـــة مبستخدميــــــــــــــــها، ،باجلانـــب التواصـــلي الـــذي أمهلتـــه لســـانيات البنيـــة

  .والوقوف من خالل ذلك عنــد كل العناصــر املســـامهة يف عملية التبليغ 

توّجهات واملفـاهيم والنظريـات والـذي َوَجـَد لـه صـدى  يف هذا اجلّو الفكرّي املشحون بالرؤى وال

رجعــت البالغــة ِمــن َغيبتهــا لتعــود لــذات النقطــة الــيت ،كــذلك يف الدراســات األدبيــة والنقديــة واللســانية

عـادت  ،بدأ منها منظّروها األوائل يف البالغـة القدميـة يف سـاحات أثينـا ومنتـديات رومـا وبـوادي العـرب

االبتعــاد عنهــا  كــانبعــد أن   �¦Ƣººđ�¿ƢººǸƬǿȏ¦�ȄººǴǟÂ�ƢººȀǼǷ�©Ƙººǌǻ�Ŗººǳو  للخطــابّيــة لُتحيــي األبعــاد التداول

ذهــب بربيــق البالغــة وعذوبــة مائهــا وُســلطتها وأْرَداهــا قتيلــًة يابســَة األطــراف تعــاين التــدهور قــد وإمهاهلــا 

.واإلقصاء، كان هذا حني اقتصرت على تزيني القول وزخرفته

  .25ص  ،م 2012 ،2ط ،رويبة اجلزائر ،دار الوعي لإلنتاج والتوزيع ،احلداثة وما بعد احلداثة ،عبد الوهاب املسريي .(1)
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،املشـروع التحـديثي يف ِشـّقه اللسـاين خاّصـًة حـذو النعـل بالنعـلعادت البالغة لتِسـري مـع هـذا 

ــة وصــوًال إىل البالغــة ،إىل البالغــة البنيويــة الشــكلية ،متدّرجــًة يف آفــاق التحليــل بــدًء بالبالغــة اِحلجاجّي

التداوليّــة، وكانــت نظريــات اِحلجــاج ِمــن أبــرز مــا وقفــت عنــده البالغــة اجلديــدة ِمــن املفــاهيم والنظريــات 

جبهــود بريملــان وزميلــه تيتيكــاه الّلــذين عَمــَدا إىل إحيــاء بالغــة أرســطو احلجاجيــة البالغيــة، وبعــدمها بــدءً 

نظريّـــة ميشـــال ميـــار يف املســـاءلة وهـــي كـــذلك مـــن نظريـــات احلجـــاج البالغيـــة، وإن كـــان يف املقابـــل أْن 

جاجية خمارج أخرى تعددت خرجت املفاهيم الفلسفية واللسانية  والسيميائية والتداولّية بالدراسات احلِ 

  . معها نظريات احلجاج املعاصرة
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:األصول القديمة لبالغة الِحجاج في الغرب  -أوال

:قديًما وحديثًا (Rhétorique) مفهوم الخطابة الغربية -1

تلك التقاليـد الـيت  وضـعت  ،يُعترب أرسطو املؤّسس األبرز للبالغة احلجاجية يف التقاليد الغربّية

األسس األوىل لبناء اخلطابة وإعـداد اخلطيـب ليـتمّكن ِمـن املهـارة الكافيّـة الـيت تؤّهلـه لصـناعة التـأثري أو 

ƢºººĔ¤�ƨºººƥƢǘƼǴǳ�ǾºººǨȇǂǠƫ�Ŀ�ȂǘºººǇ°¢�¾ȂºººǬȇ�Ʈ ºººȈƷ��ƨºººËȈǧȐŬ¦�ǲƟƢºººǈŭ¦�Ŀ�̧ƢºººǼǫȍ¦" : فعـــل الصـــناعة واحلـــذق

يـدّل بعنوانـه علـى " اخلطابـة"وكتـاب "، )2(واخلطابة عند اليونان هي البالغـة نفسـها عنـد العـرب ،)1("به

إجــادة اخلطيــب "ويقصــدون بــه " فــّن اخلطابــة"يــدعوه اليونــان " علــم البالغــة"أّن مــا نســّميه حنــن العــرب 

�ƢºËĔ¢�ȄºǴǟ�ƨºǣȐƦǳ¦�ƨºǨȈǛو " ،كما جاء يف املعاجم الغربية احلديثة حتديـد الغـربيني أيًضـا لــ )3(""لفّن القول

، يتميّـــز بالســـياق الثقـــايف ضـــمن (Préscientifique)ضـــرٌب مـــن نظريـــة اخلطـــاب املاقبـــل علمـــي 

؛ مبعىن أن هذا االحتفال الكبري واالهتمام الّالفت بصـناعة اخلطابـة وإعـداد )4("اإلطار الذي يُعاجل فيه 

شــأة البالغــة الغربيــة، وأّن كــل مــا جــاء بعــد اخلطيــب يف التقاليــد الغربيــة كــان قــد أوجــد النــواة األوىل لن

أرسطو من جهود وإضافات إمنـا انطلـق مـن حيـث انتهـى هـو وكـان قـراءة جديـدة لفلسـفة البالغـة عنـد 

القدماء، وقد عاد علمـاء البالغـة يف عصـر احلداثـة يف الغـرب بشـكل صـريح إىل ذلـك املـوروث النظـري 

.ÀȂȈƯ¦ƾū¦�ÀÂǂǜǼŭ¦�Ƣđ�«ǂƻ�«Ƣالكبري ليبعثوا منه أوجًه حديثة لنظريات احلج

دار القلم بريوت لبنان، ،الكويت ،بدوي، وكالة املطبوعاتعبد الرمحان : طاليس، اخلطابة الرتمجة العربية القدمية، تحو أرسط.(1)

.04ص  ،م1979 ،دط

أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل : ضمن كتاب  ،مقّدمة يف اخللفّية النظرية للمصطلح،محّادي صّمود.(2)

كلية اآلداب منوبة، فريق البحث يف البالغة ،1تونس ،جامعة اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية ،محادي صمود: إشراف  ،اليوم

  . 11ص  ،سلسلة آداب ،واحلجاج

دار هومه للطباعة  ،)دراسة مقارنة ،بني البالغتني العربية والفرنسية(البالغة العربية يف ضوء البالغات املعاصرة  ،خمتار نويوات. (3)

                     . 17ص  ،م2013 ،دط ،اجلزائر ،عوالنشر والتوزي

.20ص ،م02،2010ط ،اجلزائر،رانوه ،دار القدس العريب للنشر والتوزيع،نظريّة البالغة،عبد امللك مرتاض. (4)
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مـــن هنـــا يُعلـــم أّن هاتـــه املكانـــة الـــيت حازهـــا أرســـطو يف الغـــرب إّمنـــا حصـــلت لـــه نظـــري جهـــوده 

العريضــة يف وضــع الّلبنــة األوىل لنشــأة البالغــة الغربيــة مســتفيًدا مــن جهــود َمــن ســبقه يف ســاحات أثينــا 

حيـــاول رّد خطـــرهم عـــن أثينـــا، )*(سفســـطائينيوحمافلهـــا، خاّصـــة جهـــود أســـتاذه أفالطـــون يف حماوراتـــه لل

واحرتمــت مــا خرجــت بــه بالغــة  ،فأّســس بــذلك لبالغــة أمتـّـت مــا كــان قــد بــدأه أســتاذه وعــّدلت بعضــه

  .أنداده السفسطائيني املاكرة

�ǲǤººǌǻ¦�Ǧ ººȈǯÂ�¾ƢººĐ¦�¦ǀººǿ�Ŀ�ÀȂººǗȐǧ¢�ǽ̄ƢƬººǇ¢�®ȂººȀƳ�ȄººǴǟ�» ȂººǫȂǳ¦�ȆººǤƦǼȇ�ȂǘººǇ°¢�ǲººƦǫ�ǺººǰǳÂ

.ئيني، والتمييز بني بالغتهم وبالغة الفالسفة َجهَده يف كشف أالعيب السفسطا

  :أفالطون يناظر السفسطائيين  -2

بـــدأ الصـــراع العقلـــي بـــني هـــذه الفئـــة املضـــّللة والفالســـفة مـــع أفالطـــون، وقـــد كـــان هلـــذا الصـــراع 

وإذكــاء البحــث الفلســفي ودعمــه ودفعــه إىل  ،العقلــي أثــر بــارز يف والدة اخلطــاب احلجــاجي مــن جهــة

وحماورتــــه ألعالمهــــا ومــــنهم        ،، وأفالطــــون يف حماججتــــه هلــــذه الفئــــة)1(دراســــة القــــول مــــن جهــــة أخــــرى

مّيز يف أنواع القول بني القـول اخلطـيب والقـول العلمـي، ورأى أّن املمارسـات السفسـطائية يف " قرجياس"

فلســـفته إىل التفكـــري يف جمـــاالت العلـــم والصـــنائع إّمنـــا هـــي خطـــر كبـــري علـــى املعرفـــة واملدينـــة، وتوّجـــه يف 

وهو ما دفع باخلالف إىل مسائل أخطر وأعمق تتعّلق مبسألة القول ومعرفة  ،تنشئة املواطن وبناء املدينة

�ƨººȈƷƾǫ�ƨǨººǏ�śȈƟƢǘººǈǨǈǳƢƥ�Ǫººǐǳ¢�ǶēƢȈººǓǂǧ�ǞººǷ�ǾƫƢȈººǓǂǧ�ǺȇƢººƦƫÂ�ǶººȀǠǷ�ÀȂººǗȐǧ¢�̧¦ǂººǏ"، و)2(الوجــود

đ�ƪ ǬǴǟ�̈Śǘƻار امسهم مرادفًا للنقاش الفارغ وغـري ، حيث صم حىت وقت قريب ِمن عصرنا احلديث

، فتنوا بصناعة القول واحرتفوها ،تيار فكري ظهر يف العامل اإلغريقي وقوي بأثينا يف القرن اخلامس قبل امليالد: السفسطائيون . )*(

أهم نظريات احلجاج يف :احلجاج عند أرسطو، ضمن كتاب ،هشام الريفي( ¦�ǞƟƢǼǐǳ¦�°ƾǏ�Ŀ�ƢËĔ¢Â�̈ǄȈǸƬǷ�ƨǧǂƷ�ƨƥƢǘŬواعتربوا 

.)54ص  ،إشراف محادي صمود ،التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم

  .51ص ،أرسطو إىل اليومأهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من :احلجاج عند أرسطو، ضمن كتاب ،هشام الريفي. (1)

  .56ص ،املرجع نفسه. (2)
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ÄƾĐ¦")1( وإمنا كان متييزه بني شكلي القول اللذين أشـار إليهمـا حمـاوًال فصـَل أو نفـَي السفسـطة عـن ،

املمارســة احلجاجيــة العلميــة املضــبوطة؛ إذ هــي ممارســٌة حتــرتف الفتنــَة وتطلــب الظهــور لــيس إّال، وأبقــى 

  .ي الصائب ألنه يقصد العلم واحلقيقة وإثبات الوجودألمثاله من الفالسفة القول احلجاج

يف موضــوع اخلطابــة ووظيفتهــا فتقهقــر القــول السفســطائي اخلطــيب " قرجيــاس" حــاور أفالطــون 

ويف احملـاورة قـّدم أسـس تقيـيم القـول اخلطـيب مقـّدًما ثـالث مقـابالت هاّمـة ،أمام القول الفلسفي اجلديل

Ƣđ���ǾǔƷ®)2(:

 .ظن / علم : فحص موضوع اخلطابة يف ضوء املقابلة -1

.لّذة / خري : قّيم وظيفتها يف ضوء املقابلة -2

ذلك أنّه يف املقابلة األوىل ذكر الفعل السفسـطائي الطـامح للتـأثري يف املخاطـب باعتمـاد الظـّين 

ذي يعتمـد العلــم الـذي يقـوم علـى املمكــن احملتمـل، وذكـر باملقابــل فعـل الفيلسـوف إذ يقصـد اإلقنــاع الـ

، وينشئ عنده اعتقاًدا، )savoir(وحيرص على أن يكتسب اإلنسان ِمن خالله معرفة ،ويروم الفائدة

ـــــق"وهـــــذا مـــــا قّدمـــــه أفالطـــــون، كمـــــا رأى يف املقابلـــــة الثانيـــــة أّن اخلطابـــــة السفســـــطائية تعتمـــــد  "التمّل

Flatterie)(م اكرتاثهـــا بــالوقوف علـــى ، ومتــارس اللــذة واخلـــداع يف خــدمتها للظـــاهر والشــكل، وعــد

؛ فالسفســـطة تعتمـــد املراوغـــة وحتـــرتف األالعيـــب لتضـــليل املخاطـــب باعتمـــاد )3(احلقيقـــة وحتقيـــق اخلـــري

.خطاب اإلمتاع، أما الفيلسوف فيعتمد الربهنة العلمية الدقيقة املقنعة

، وكان "رفيد" أّما املقابلة الثالثة فكشف عنها يف رّده على علم آخر من أعالم السفسطة هو 

فتســاءل أفالطــون كيــف يكــون القــول  ،موضـوعها اجلمــال نفســه والــذي احتفلــت بــه هــذه الفئـة املفتونــة

؛ إذ القــول اجلميــل عنــده ال يكــون ِمــن جتويــد العبــارة )اللــذة / اجلمــال ( مجــيًال وقابــل بينــه وبــني اللــذة

  .25ص ،01،2008ط ،بريوت لبنان ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،احلجاج يف البالغة املعاصرة ،حممد سامل الطلبة. (1)

  .63ص  ،أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم:احلجاج عند أرسطو، ضمن كتاب ،الريفيهشام . (2)

  .64ص ،املرجع نفسه. (3)
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قـــة وبـــني احلقيقـــة واجلمـــال وإّمنـــا أســـس اجلمـــال تبـــىن حســـبه يف انتـــاج القـــول احلقي،واالحتفـــاء بالشـــكل

)1(:تالزم، وذلك يستدعي يف القول حصول شرطني 

 .معرفة منتج القول للحقيقة  -1

  .وهذا ينشأ من تأليف جمموع أجزاء القول ،قدرته على جعل قوله نظاًما متكامال-2

وهـذا يثبـت مـا أراده أفالطــون مـن ضـوابط حـاول أن يتوّجــه بـالقول احلجـاجي حنوهـا، وهــي أن 

.م على نظام حمكم متكامل، وعلى أساس من اليقينيات ال الظنيات من خالل استهدافه للحقيقةيقو 

�ǶǯƢºƄ¦�ÃËƾºǠƬƫ�ƢºËĔ¢�Ã¢°Â��ƢȀƬºǈȈƦƷ�ƪ ºËǴǛ�Ŗºǳ¦�ƨºËȈũǂǳ¦�©¦ ƢºǔǨǳ¦�Ǻº
ÊǷ�ƨºƥƢǘŬƢƥ�«ǂƻ�ƾǫÂ�¦ǀǿ

هاّمـًة تقـوم وجمالس الشـعب إىل السـاحات العاّمـة والفضـاءات الشـعبّية، واصـطلح هلـا فـوق ذلـك أركانًـا 

)2(:عليها، ويعتمدها اخلطيب الناجح هي

 .اعتماد املنهج اجلديل  -

 .معرفة أنواع النفوس وما يناسبها من أقاويل  -   

  .معرفة ما يناسب املقامات املختلفة من أساليب -      

�̄ƢƬǇȋ¦�ÀȂǰȇ�¦ǀđÂ)أفالطون (�ǀȈǸǴƬǴǳ�ƢÅƸȈǈǧ�¾ƢĐ¦�½ǂƫ�ƾǫ)األوىل ليسطّر اخلطوط ) أرسطو

  .لنشأة البالغة اإلنسانية 

�ňƢºººǻȂȈǳ¦�ǞºººǸƬĐ¦�Ŀ�ƨºººƥƢǘŬ¦�ƨºººǻƢǰǷ�ǂººȀǜÉƫ" فيـــدر"و " جورجيـــاس"والواقــع أّن حمـــاورات أفالطـــون يف "

بــل حاولــت نفــي هــذه األخــرية مــن جمــال احليــاة  ،وهــي مكانــة كانــت تؤّهلهــا ملنافســة الفلســفة،القــدمي

  .73ص  ،أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم:احلجاج عند أرسطو، ضمن كتاب ،الريفيهشام . (1)

  .80ص  ،نفسهاملرجع . (2)



)وانبعـــاثها الحداثي... أصولها الفـلســفّية  (نـظرّية الحـِجـــاج البـالغي…الفصل األّول

9

ق بــني املمارســة السياســية والقضــائية واالجتماعيــة  والفعــل ، ولعــّل هــذا ِلمــا رأوه مــن توافــ)1("والسياســة 

.اخلطيب، وباملقابل مناسبة الفلسفة للبحوث العقلية والعلمية

 :أرسطو والتأسيس لتصوره في بالغة الحجاج   -3

أّسـس أرسـطو لتصـوره البالغـي عاّمـة واملمارسـة احلجاجيــة خاّصـة علـى ضـوء مـا بلغتـه الفلســفة 

األفالطونيــة، كمــا اســتفاد مــن الفعــل السفســطائي يف اهتمامــه بصــناعة القــول، بقــول أرســطو يف املقالــة 

ليطيـة الـيت يف األخـالق، إّن الريطورية مرّكبة من العلم األنـالوطيقي وِمـن الفو : "األوىل من كتاب اخلطابة

؛ مبعىن أن صناعة اخلطابة، أو )2("وقد تشبه يف شيء الديالقطيقية، ويف أشياء أخر الكالم السوفسطي

البالغة عند أرسطو علم جامع لكل تلك العلـوم، فقـد تسـتعمل الربهنـة لكـن بأسـلوب البالغيـني، وقـد 

يني، كما قد تكون يف اخلطابات السياسـية متيل الستعمال القول الفاتن اجلميل على طريقة السوفسطائ

  .أو قد متتهن شيئا من اجلدل

قـــد دخلـــت يف نقـــاش جـــديل قـــوي مـــع كـــّل مـــن البالغـــة "هـــذا الكـــالم يثبـــت أن بالغـــة أرســـطو       

وعلــى الــرغم مــن أّن األرســطّية اّختــذت لنفســها مســارًا ) اخلصــوم(، والسفســطائية )األســتاذ(األفالطونيّــة 

ƨËȈƟƢǼƦǳ¦�©ƢǻȂǰŭ¦�ǒحتليلًيا جديًدا  ǠƦƥ�śƬǣȐƦǳ¦�ƢƬǴǯ�ǺǷ�ƪ ǜǨƬƷ¦�ƢËĔ¢�Ëȏ¤، وخاّصة من بالغة األستاذ

���ȏ�śƫǂǧƢºººǼƬǷ�śºººƬǣȐƥ�śºººƥ�ƨºººƳÂ¦Ǆŭ¦�ȂǘººǇ°¢�Ƣºººđ�̧ƢǘƬºººǇ¦�Ŗºººǳ¦�ƨººȈǨȈǰǳ¦�Ǻºººǟ�¾¦ƚºººǈǳ¦�ȄºººǬƦȇ)3("أفالطــون

تلتقيـــان؛ فعلميــــة أفالطــــون وإصــــراره علــــى القــــول احلقيقــــة مـــن جهــــة، ومــــن اجلهــــة املقابلــــة قــــول الفتنــــة 

  .  السفسطائي الذي يستهدف التأثري باحرتاف املغالطة واملراوغة

،يف بالغة اخلطاب اإلقناعي مدخل نظري وتطبيقي لدراسة اخلطابة العربية اخلطابة يف القرن األول منوذجا ،حممد العمري. (1)

  .14ص ،م2002 ،2ط  ،الدار البيضاء املغرب ،أفريقيا الشرق

  .20ص ،اخلطابة ،أرسطو.(2)

  .23ص ،احلجاج يف البالغة املعاصرة ،حممد سامل الطلبة. (3)
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 :هنة إلى بالغة اإلقناع االنتقال من بالغة البر  3-1

أســــــس ) Poétique(وفــــــن الشــــــعر ) Rhétorique(يف كتابيــــــه الشــــــهريين اخلطابــــــة            

لدى الشرّاح يف القرون األوىل بعده أرسطو لشطر كبري من فلسفته البالغية، وإن كان قد ظّل االعتقاد 

، حــىت حــّل القــرن اخلــامس حيــث انقســموا طــائفتني اعتــربت إحــدامها )*(بعــدم اعتبارمهــا مــن األرغــانون

§ǂººǠǳ¦�¬¦ǂººǌǳ¦�¾Ƣººǫ�¦ǀººđÂ�ǾººǼǷ�ƢººǸĔ¢)1( هــذا وإن كــان مــا يظهــر مــن كثــرة دروس أرســطو وتنّوعهــا مــن ،

غري أنه إمنا تكّلم عن موضوع اِحلجاج يف جمموعة معلومة منها دون ما يبقـى، ،خالل تصنيفات َخَلِفه

يت خالف فيها حىت ما صدر عن أسـتاذه يف بعـض اجلوانـب يف حماورتـه للسفسـطائيني وبرؤيته اخلاصة ال

ــــ ثالثيـــة تنـــاول فيهـــا أرســـطو  " اخلطابـــة"و" التبكيتـــات السفســـطائّية"و" املواضـــع"وكشـــف أالعيـــبهم، فــــــــ

.)2("مسألية احلجاج"

اخلـالف بينهمــا فـإّن مـدار ،)أفالطـون(واألسـتاذ ) أرسـطو(وعلـى ذكـر االخـتالف بـني التلميـذ 

��Ƣºđ�ǆ ºËǇ¢��¦ÅǂȇƢºǤÉǷ�ÅȄºƸǼǷÂ�ƢºčǏƢƻ�ƢºÅƳǂǠǼǷ�ƨËȈǘǇ°ȋ¦�ƨǨǈǴǨǳ¦�ƢŮȐƻ�Ǻ
ÊǷ�©ǀƻ¢�ƢȇƢǔǫ�ƨǟȂǸů�ń¤�ËƾƬŻ

لبالغـــٍة حجاجيّـــة ال تلغـــي الظـــّين واحملتمـــل الـــذي كـــان يف فلســـفة األســـتاذ مـــذموما ال حيقـــق منفعـــة وال 

تتكلّـف اإلقنـاع املمكـن يف كـّل واحـٍد مــن فالريطوريـة قـوة : "حيصـل بـه الوصـول للحقيقـة، يقـول أرسـطو

ألّن تلـك األخـر إّمنـا تكـون كـل واحـدة ،األمور املفردة، وهذا ليس عمل شيء من الصناعات األخـرى

، ويقصد بالصناعات األخرى العلوم كالطـب واحلسـاب وغريهـا )3("منها معّلمة ومقنعة يف األمور حتتها

وأعاد  ،)أندرونيكس" (الليسي"يقصد به تلك الدروس اليت كان قد نشرها بعده اخللف احلادي عشر على رأس : األرغانون . )*(

وقد مجعها ورتّبها يف جمموعة مسّاها  (Logique)" املنطق"ومنها جمموعة  ،ترتيبها يف جمموعات وجعل لكّل جمموعة عنوانًا

، املواضع ،التحليالت الثانية ،التحليالت األوىل ،العبارة ،املقوالت: (ة أجزاء هي وجعله يف ستّ ،(L`organon)"األرغانون"

أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو :احلجاج عند أرسطو، ضمن كتاب ،الريفيهشام ).( التبكيتات السفسطائية 

.)86ص ،إشراف محادي صمود ،إىل اليوم

 .93ص ،أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم:احلجاج عند أرسطو، ضمن كتاب ،هشام الريفي. (1)

  .92ص ،نفسهاملرجع . (2)

.09ص ،اخلطابة ،أرسطو.(3)
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ال جمــال فيــه للمحتمــل؛ فهــي تعليميــة ومــن طــرف واحــد ال والــيت هــي إمنــا تقصــد اإلقنــاع الصــارم الــذي 

  .جمال فيها للمناقشة اجلدلية

ورأى أرسطو أن ال سبيل لبلوغ احلقيقة باعتماد البحث الفكري العلمي الذي ال ميكنـه توجيـه 

سلوكيات وأحكام الناس االجتماعيـة والسياسـية، لـذلك أدرج مبحـث اجلـدل يف جمـال احلجـاج وأّسـس 

اخلطابة واجلدل مقّدًما مشروعه اخلطـايب البـديل املتميّـز عـن اخلطابـة السفسـطائية، حتـّول فيـه للّصلة بني

ِمن فعل التأثري السفسطائي إىل مشروع اإلقنـاع حمـاوًال بنـاء التـوازن بـني املشـروعني ـ التـأثري واإلقنـاع ـ إذ 

�ȄǠººǇ�Ŗººǳ¦�̧ƢººǼǫȍ¦�ƨººǣȐƥ�¦ǀººđ�ƪ)1(بــاألول يتحقــق الثــاين وخيدمــه ººǻƢǯÂ�� للتنظــري هلــا بالغــة جتمــع بــني

القــول الربهــاين واجلــديل واحلجــاجي والفــاتن، ويــدل ذلــك علــى أّن األســلوب أصــبح جــزًء مــن اخلطابــة 

اليونانيـــة ويف بالغـــة أرســـطو خاصـــة؛ إذ تنبّـــه إىل أّن عاّمـــة النـــاس يتـــأثّرون مبشـــاعرهم أكثـــر ممّـــا يتـــأثرون 

خيـرج منتقـًدا وسـاخرًا مـن املشـروع السفسـطائي ، كما يـدل كـذلك علـى أن أرسـطو كأسـتاذه)2(بعقوهلم

الـــذي حصـــر غايتـــه يف جمـــّرد الفتنـــة بـــالقول والتـــأثري يف الســـامعني لتحقيـــق أطمـــاعهم السياســـية بأثينـــا، 

.وحاول أن حيقق التوازن بني التأثري واإلقناع؛ إذ يرى أنه قد يتحقق اإلقناع باعتماد القول املؤثّر الفاتن

 :والحجاج الخطبي الحجاج الجدلي  3-2

لـّما مجع أرسطو بني اجلدل واخلطابـة منـتقًال بالفلسـفة اِحلجاجيـة ِمـن مقصـدية التـأثري والفتنـة 

الــيت راَمهـــا اخلطبـــاء السفســـطائيني، إىل قصــد اإلقنـــاع باالســـتناد علـــى أنــواع ِمـــن االســـتدالل العقلـــي أو 

يف املشـاعر والعواطــف، واإلقنــاع املســتند االنفعـايل حمــاوًال أن يبــين جسـرًا رابطًــا حيّقــق التـوازن بــني التــأثري

أخرج اجلدل بأقسامه مجيًعـا كمـا أخـرج بعـض األقسـام ِمـن "على حجج عقلية، وهو بذلك يكون قد 

اخلطابـة ِمـن طـور املمارســة االختباريـة إىل طـور بنــاء الصـناعة املكتملـة؛ أي ِمــن املرحلـة قبـل النظريــة إىل 

 ص ،أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم:احلجاج عند أرسطو، ضمن كتاب،الريفيهشام . (1)

  .116 - 114ص

  .97ص ،يف بالغة اخلطاب اإلقناعي ،العمريحممد . (2)
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ـــة لـــه يف إطـــار نســـق املرحلـــة النظريـــة املتـــدبرة لوضـــع القـــو  ل احلجـــاجي، واملستعرضـــة لقواعـــد بنائـــه واملنزّل

، )1("متكامل للمعرفة، ولتضيف األقاويل مبا هي وسائط بني اإلنسان والكون وبـني اإلنسـان واإلنسـان

فقــد أصــبح القــول احلجــاجي يف املناقشــة اجلدليــة واخلطابــة ممارســة مضــبوطة وفعــل نظــري حمكــم خيضــع 

  .أسس له أرسطولشروط وقواعد ونظام 

هذا وباستثناء السفسطة املمقوتة عنـده وعنـد أسـتاذه أفالطـون، ومعـه املسـلك العلمـي الربهـاين 

املناقشـة "الذي توجه له األستاذ يف حماوراته، يكون قد أخرج القول احلجاجي عنده خمرجني بارزين مها 

Discussion)"اجلدليّـة dialectique)، اخلطبــة"و "(Discours oratoire) أو بلفــظ ،

وهو الذي يبحث ويفحص قضـايا الفكـر، "ƢčȈǳƾƳ�ƢÅƳƢƴƷ"الدكتور هشام الريفي الذي يسّمي األول 

"ƢººčȈƦǘƻ�ƢººÅƳƢƴƷ"ويســّمي الثــاين ،واألحكــام املتعّلقــة بالســلوك كمــا يســعى لتوجيــه الفعــل وتصــحيحه

 يف مـواطن اخلـالف ومـدار الصـراع  جماله توجيه الفعـل وتثبيـت االعتقـاد أو صـنعه، وكالمهـا ال يكـون إّال 

�ǽƾººººǼǟ�śǠǷƢººººŪ¦�śȈǳȏƾƬººººǇȏ¦�śǴǰººººǌǳ¦�ǲǸǠƬººººǈȇ�ƢčȈǳȏƾƬººººǇ¦�ÅȐººººǠǧ�ŐººººƬǠȇ�ƢººººŷȐǯÂ،أو مســــائل النقــــاش

القائـل و املقـول (، وما ميّيز أحدمها عن اآلخر يّتصـل بـأطراف القـول احلجـاجي )2()القياس واالستقراء(

¦ƢƴūƢǧ��ǾƟƢǼƥ�Ŀ�ƢǸȀǷƢȀǇ¤�ÃƾǷÂ�ƢºĔƢȈǼƦȇ�ƨºǌǫƢǼǷ�Ŀ�¾ÂƢºǬƬǳ¦�ƢǧǂǗ�Ǿǯ°ƢǌƬȇ�œǗƢţ�ǲǠǧ�ŅƾŪ»�) إليه

أّما اخلطابة فجـنس خطـاّيب، مثّ إّن املقـول إليـه يف املناقشـة اجلدليـة هـو إّمـا فيلسـوف أو طالـب يف ،مًعا

، مثّ )3(وبينهمـا ـ الفيلسـوف واجلمهورــ فـارق ثقـاّيف وعلمـّي عـريض،الفلسـفة، أّمـا اخلطبـة فمـع اجلمهـور

) Réfutatif(احلجـــاج األول تبكيـــيت ،بـــني احلجـــاج اجلـــديل واحلجـــاج اخلطـــيب فـــرق يف االجتـــاه" إنّـــه 

.)4("وبني اإلقناع والتبكيت صلة  (Persuasif)واحلجاج الثاين إقناعي 

  .119ص،أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم:الريفي، احلجاج عند أرسطو، ضمن كتاب هشام . (1)

  .121ص ،املرجع نفسه. (2)

  . 124ص ،نفسه. (3)

  .121ص ،نفسه. (4)
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،واالتصـــال بـــاآلخرين ،التمـــرين الفكـــري: وقـــد أحصـــى أرســـطو ِمـــن منـــافع اجلـــدل ثالثـــة هـــي 

كما ذكر بعض منافع اخلطابة ؛ إذ هي عنـده صـناعة القـول الضـامن  ،واملعارف ذات الصبغة الفلسفية

�Ȇººǿ�ǶȈººǬǳ¦�ǽǀººǿÂ��ƨººǇƢȈǈǳ¦Â�̧ƢººǸƬƳȏ¦�Ŀ�ƢººēƢǟ¦ǂǷ�Ƥ ººƳ¦Ȃǳ¦�ª Ȑưººǳ¦�ǶȈººǬǴǳ : العــادل(Le juste) ،

Le)، واجلميـل (L`utile et le bien)واخلـري والنـافع  beau) وباعتبـار هـذه القـيم بـىن متييـزه ،

.)1()التثبيتية  ،املشاجرية ،املشاورية( يف بالغته هي بني ثالثة أنواع من اخلطب 

  :أشكال الجدل عند أرسطو 3-3

مهــا اجلــدل احلقيقــي  ،يف احلجــاج اجلــديل ميّــز أرســطو بــني شــكلني مــن أشــكال املناقشــة اجلدليــة

واجلــدل الظــاهري، وهــذا التمييــز يســتند حســبه إىل األســئلة الــيت يعــّدها كــل ســائل مــن طــريف املناقشــة، 

ƨȈǔǬǳ¦�ȄǴǟ�Ƥ ȈĐ¦�ǂƻȉ¦�ǲŧ�Ŀ�ǾƬƦǣ°�ÃƾǷÂ�  ومدى انتباهـه أو اهتمامـه ملقامـه االجتمـاعي وثقافتـه

ا وبيانًا هلا وهناك مـن ينـاقش األشـخاص ، فهناك من يناقش األطروحة خدمًة للحقيقة وكشفً )2(اخلاّصة

ـــز بـــني ممارســـة الفالســـفة ،باعتمـــاد أســـاليب يف املراوغـــة ليبـــين جمـــده ومكانتـــه وهـــو يف هـــذا التقســـيم ميّي

للجدل واملناقشة؛ وهي ممارسٌة مبنّية على اإلقرار بالتضاد واالختالف يف األفكار واملواقف، وقـد جهـد 

املتعـّدد االجتاهـات فنـّزل الربهـان املنزلـة العليـا يف البحـث الفكـري أرسطو يف حتصني االستدالل بفضائه 

أّمـا املمارسـة السفسـطائية للجـدل فـال تـرى مزيّـًة ،واحلجـاج دونـه وخيدمـه ،باعتباره ممارسة علمّية يقينيـة

؛ إذن فشــــّتان بــــني )3("اليقــــني"للمعرفــــة الربهانيــــة يف الربهنــــة علــــى صــــّحة املقــــّدمات  وهــــذا يطعــــن يف 

ارسة العلمية للجدل عند الفالسفة واليت تقف على أساس من القيم والثوابت يستقيم معها احلمـل املم

وممارسة السفسطائيني اليت تصـطنع املراوغـة وتتقنهـا لتبـين  ،على القضية دون مراوغة فهو جدل حقيقي

.جمدا خسيًسا فهو جدل ظاهري

ص  ،أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم:أرسطو، ضمن كتاب الريفي، احلجاج عندهشام . (1)

  .137 – 133ص

  .129ص ،نفسهاملرجع . (2)

  .136ص ،نفسه. (3)
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؛ عمل ِمن أنواع االستدالل ووظائفـهُيستوقد وقف أرسطو على قواعد بناء املناقشة اجلدلّية وما 

واالســـــــــــتدالل النقـــــــــــدي  ،واالســـــــــــتدالل اجلـــــــــــديل ،Didactiqueفـــــــــــذكر االســـــــــــتدالل التعليمـــــــــــي 

Critique واالســـتدالل املشـــاغيب ،Éristique، يف االســـتعمال بـــني الفعـــل االســـتداليل يف  وربـــط

الثالثــة األوىل مبــا وصــفه باالســتدالل احلقيقــي عنــد الفالســفة، ونســب الرابــع للفعــل السفســطائي الــدي 

)1(.يقصد الشهرة والظهور مبظهر الفيلسوف ليس إّال 

ƢºººººǌǫƢǼŭ¦�Ŀ�¾®ƢºººººĐ¦�ƨ©�الـــــذي هـــــو مهّمـــــ Réfutation" التبكيـــــت"وشـــــّتان بـــــني مفهـــــوم 

قيـــاس " ، بـــني مفهومـــه وحقيقتـــه عنـــد الفالســـفة ومنـــه عنـــد السفســـطائيني ؛ فهـــو عنـــد أرســـطو ةاجلدليّـــ

ـــا باســـتعماله يف الـــنقض، وبطريقـــة بنائـــه، فالســـائل يفحـــص يف ضـــوء املواضـــع اجلدليـــة  موســـوم ِحجاجّي

�¾Ƣǰºººǋ¢� ƾºººƥ�ȄºººǴǟ�Ç®Ȃºººǟ�ƨºººǯǂƷ�Ŀ�ǎ ºººƸǨǳ¦�Ǯ ºººǳ̄�ǂºººƯ¤�µ ǂǠƬºººǈȇ�Ľ�ƢºººȀǜǨƷ�Ƥ ºººȈĐ¦�ƾºººȇǂȇ�Ŗºººǳ¦�ƨȈºººǔǬǳ¦

وخيتـار يف حجاجـه شـكًال ،يت ميكن أن تستعمل يف نفـي تلـك القضـّية حبسـب كّمهـا وكيفهـااألقيسة ال

.)2("من تلك األشكال وحيتفظ بالبقية احتياطًا 

وقـــد   ،أّمـــا التبكيـــت يف املعـــىن السفســـطائي فغايـــة مـــا يهـــدف إليـــه هـــو الغلبـــة وإظهـــار االقتـــدار

�ǶēƢǯ°ƢººǌǷ�ƾººǼǟ�ƨººƠǨǳ¦�ǽǀººǿ�ƢººȀȈǳ¤�ƾººǐǬȇ�Ŗººǳ¦�ƨººȈǬȈǬū¦�» ¦ƾººǿȋ¦�µ ǂǠƬººǇ¦Â�ǾººǼǷ�ǂƼººǇÂ�ȂǘººǇ°¢�ǾǨººǌǯ

اإليقـاع يف اخلطـأ ـ الـدفع إىل اخلـروج عـن املشـهور ـ إيـراد مـا :( اجلدلية، وذكـر عنهـا مخسـة أهـداف هـي

، )3(م   الفـارغـ الـدفع إىل الكـال Solécismeيتحـّري املخاطـب وُيشـتبه عليـه معنـاه مـن جهـة اللفـظ 

وهــي أهــداف يقصــدون إيقــاع حمــاوريهم فيهــا خاّصــة الفالســفة ليحققــوا الغلبــة أو ليظهــروا اقتــدارًا كاذبــا 

 Indictioneأغـاليط يف اخلطـاب : ( وقد قسم أرسطو هـذه األغـاليط إىل قسـمني  ،على احملاججة

  .148ص ،أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم:الريفي، احلجاج عند أرسطو، ضمن كتاب هشام  .(1)

  .151ص ،نفسه املرجع. (2)

  .154ص ،نفسه. (3)
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اسـتعمال اللغـة للتمويـه  ويف النـوع األول بـّني وجـوه)" Extra dictioneــ وأغـاليط خـارج اخلطـاب 

.)1("ويف الثاين استعرض وجوه استعمال االستـــــــــــــــدالل يف اخلداع ،يف احلجاج

ويعتمــــد لــــذلك  ،إذن فغايــــة السفســــطائي مغالطــــة الفيلســــوف ليصــــنع جمــــده ويؤّســــس لشــــهرته

حلقيقــة إن كــان أغــاليط ومراوغــات انَتَبــه هلــا أرســطو وأحصــاها، وغايــة الفيلســوف يف اجلــدل هــي بلــوغ ا

ميارس اجلدل الربهاين املنفرد يف حبث علمـي خـاص منعـزل، أو االقـرتاب أكثـر حـّد وقـدر منهـا إن كـان 

ـــه باعتمـــاد الســـؤال  ميـــارس اجلـــدل احلجـــاجي أو املناقشـــة اجلدليـــة بينـــه وبـــني طـــرف آخـــر حيـــاوره وجيادل

.واجلواب

:أنواع الخطابة األرسطّية 3-4

ذُكر فيمـا سـبق أّن أرسـطو ميّـز مـن خـالل مـا أحصـى مـن منـافع اخلطابـة بـني ثالثـة أجنـاس 

 Genreـ واجلـــنس املشــــاوري  Genre judiciaireاجلــــنس املشـــاجري ( خطبيـــة هـــي 

délibératif  ـ واجلــنس التثبيـــيتGenre épidictique ( وقــد اعتمـــد يف هــذا التصـــنيف ،

ع الـذي يتلقــى اخلطـاب؛ إذ اعتـربه حكًمـا يـؤّدي دًورا بـارزًا يف التمييــز بشـكل واضـح علـى حـال املسـتم

.؛ وإذ أن لكل واحد من هذه األنواع حمفَله اخلاص، ومستمعيه املتمّيزين)2(بني األنواع الثالثة للخطابة

وهـو مطمـح أراد بـه " مث توّجه بالفعل اخلطيب إىل إقامـة القـيم االجتماعيـة واألخـالق السياسـية 

؛ يقصـد املمارسـات السفسـطائية الـيت قصـدت الظهـور )3("يتصّدى لبعض املمارسات اخلطبية بأثيناأن 

�ǶȈǫ�Ȇǿ�ƨǇƢȈǈǳ¦Â�̧ƢǸƬƳȏ¦�ÀÂƚǋ�Ŀ�ǾƦǈƷ�ƢēƢǟ¦ǂǷ�Ƥ،والشهرة Ÿ�ǶȈǫ�ƨƯȐƯ�®ËƾƷÂ :   العادل(le 

.157، صاليد الغربية من أرسطو إىل اليومأهم نظريات احلجاج يف التق:الريفي، احلجاج عند أرسطو، ضمن كتاب هشام . (1)

  .37ص  ،العمري، يف بالغة اخلطاب اإلقناعيحممد . (2)

  .140ص يد الغربية من أرسطو إىل اليوم،احلجاج يف التقالأهم نظريات :الريفي، احلجاج عند أرسطو، ضمن كتاب هشام . (3)
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juste) واخلـري والنـافع ،(l´utile et le bien) واجلميـل ،(le beau) يف ، وهـي قـيم مركزيـة

:)1(نظريته اخلطبية

 الخطبة المشاورية  : 

"، يقول)أِذن وَمَنع(وقد قابلها أرسطو يف بيان وظيفة اخلطيب فيها بالفعلني         فأّمـا املشـري فمنـه :

ون أبــًدا واحــدة مــن لــُيشــريون يف العــوام مًعــا إمنــا يفعفــإن الــذين ُيشــريون يف اخلــواص والــذين ،إذٌن ومنــع

"، يقـول)النـافع والضــار(قابلهــا يف بيـان غايــة اخلطيـب فيهــا بثنائيـة ، كمـا )2("هـاتني  وأّمــا الغايـة لكــّل :

أّمــا املشــري فالنــافع والضــار، فــإن الــذي يشــري يــأذن يف الــيت :واحــٍد مــن هــذه املختلفــة فهــي ثالثــة لثالثــة

"، وبــّني وقتهــا وزمنهــا يقــول)3("هــي أفضــل ومينــع مــن تلــك األخــر تقبل ألنّــه إّمنــا أّمــا الــذي ُيشــري فاملســ:

، وفيهـــــا ميـــــارس اخلطيـــــب النصـــــيحة والتوجيـــــة )4("فبـــــإذٍن أو مبنـــــع:يشـــــري املشـــــري فيمـــــا هـــــو ُمســـــَتقبل 

) األحســـن( لالختيـــارات الصـــائبة ؛ يوّجـــه مـــن يشـــاوره إىل املســـلك الصـــحيح الـــذي حيصـــل بـــه النفـــع 

�śǠǸƬºǈŭ¦�ǆ،)5()األسوأ(ويدفعه باملقابل عن مسالك اخلطأ اليت قد يكون منها الضرر   ºǴĐ¦� Ƣºǔǟ¢Â

�ǄºËȈŻÂ�ǶȀȈºǴǟ�ǖǴƬºƻ¦�ƢºǷ�ǶºŮ�ËśƦȈǳ�ǾȈĔÂ�ǽǂǷƘƥ�Ä°ÂƢǌŭ¦�Ƥ ȈǘŬ¦�ƾȀƬŸ��Ǿƫ°ȂǌǷÂ�Ǿȇ¢°�ÀȂǈǸƬǴȇ�ǺŲ�Ƕǿ

.هلم ما به حيصل النافع، وما منه يكون الضار

 الخطبة المشاجريّة:

"، يقول)اعتذار/ شكاية(وقابلها بثنائية  فـإّن الـذين ،اعتذارومنه  ،وأّما التشاجر فمنه شكاية:

وغايتـــه بـــني  ،واملســـتمعون فيـــه هـــم القضـــاة" ، )6("يتشـــاجرون ال حمالـــة إّمنـــا يفعلـــون واحـــدة مـــن هـــاتني

.137أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم، ص:الريفي، احلجاج عند أرسطو، ضمن كتاب هشام . (1)

.17، اخلطابة، ص أرسطو.(2)

.الصفحة نفسها، نفسه صدرامل.(3)

.نفسه.(4)

.138، صنفسه. (5)

  .17ص  ،نفسه. (6)
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¸Ƣǧƾºǳ¦Â�¿Ƣºēȏ¦� والعـدل واجلـور إمنـا هــو الغايـة الـيت يسـعى اخلطيــب )1("وموضـوعه بـني العــادل واجلـائر ،

¾ȂºǬȇ�Ʈ ºȈƷ�ȂǘºǇ°¢�Ǿºǳ�°Ƣºǋ¢�ƢǷ�¦ǀǿÂ�̧ȂǼǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƢĔƢȈƦǳ: "ويف )2("وأمـا املشـاجري فالعادلـة واجلـائرة ،

"بيان وقتها وزمنهـا، يقـول ؛ أي يف الـزمن املاضـي، وهـذه اخلطبـة )3("فأّمـا الـذي ينـازع فالـذي قـد كـان:

حبســـب مـــا ســـبق تتخـــذ مـــن قاعـــات احملـــاكم واملنازعـــات وجمـــالس القضـــاء جمـــاًال هلـــا؛ إذن فمحرتفوهـــا 

�ǆبالضــرورة هــم احملــامون الــذين ميتهنــون  ǳƢººĐ¦�ǽǀººǿ�ǲººưǷ�Ŀ�ƨººǷƢǠǳ¦�©Ƣººǟ±ƢǼŭ¦�Ŀ�ǶȀȈǴËǯȂººǷ�ƾººǓ�̧Ƣǧƾººǳ¦

القضـــائية، واملفـــرتض يف هـــؤالء أن يكونـــوا علـــى قـــدر مـــن الـــتمكن مـــن املهـــارة احلجاجيـــة متّكـــنهم مـــن  

.كسب قضاياهم

 الخطبة التثبيتّية:

"، يقــول)يــذم/ميـدح(وقابلهـا أرســطو بثنائيّــة  ، )4("وأّمـا املــرِي أو املثبــت فمنـه مــدح، ومنــه ذم:

وكــذلك الــذين ميــدحون ويــذّمون ال ينظــرون كثــريًا يف أنّــه : "ويف بيــان غايــة اخلطيــب ووظيفتــه فيهــا يقــول

Ǯ ºǳ̄�ǂºưǯ¢�¬ƾºŭ¦�Ƣºđ�ÀȂºǰȇ�ļȐºǳ¦�ÀȂǠºǔȇ�ǶȀËǼºǰǳ�ǂºǔȇ�Â¢�ǞºǨǼȇ�ƢǷ�ǲǠǧ،  فـإن املـرء قـد يتهـاون بالـذي

"، مثّ يبـني زمنهـا بقولـه)5("ينفعه ويفعل مع ذلـك كـل حسـن وأّمـا املـري أو املثبـت فـإن الـذي هـو أوىل :

وغايتــه بــني املــدح  ،املتفرجــون/واملســتمعون فيــه هــم املشــاهدون "، )6("الزمــان بــه ذلــك القريــب احلاضــر

�ǞºǸƬĐ¦�Ŀ�ƨºȈǟȂƬǳ¦�ƨºǸȀǷ�Ƥ)7("وزمنه احلاضر ،وموضوعه اجلميل والقبيح ،واهلجاء ºȈǘŬ¦�² °ƢŻ�ƢȀȈǧÂ��

�Ƥ ººȈǘŬƢǧ�¦Å̄¤��ƨººǴȇ±ǂǳ¦�Ǯ ǳƢººǈǷ�Ǻººǟ�ǲººƥƢǬŭƢƥ�ǾººǠǧƾȇÂ��ǶȈǬǳƢººƥ�Ǯ ººǈǸƬǳ¦�ń¤�®¦ǂººǧȋ¦�ǾººËƳȂȇ���ƢººÅƦȇǂǬƫ�ǞººǸƬĐ¦

التثبيــــيت االحتفــــايل يســــعى ليحّقــــق التواصــــل االجتمــــاعي بفعلــــه اخلطــــيب فيمــــدح مــــا يــــرى مــــن املظــــاهر 

  .48ص ،حممد الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة، هامش.(1)

.17أرسطو، اخلطابة، ص .(2)

.17ص املصدر نفسه،.(3)

.17نفسه، ص .(4)

.18نفسه، ص .(5)

.17نفسه، ص .(6)

  .48ص ،حممد الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة، هامش.(7)
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ه من املظاهر سّيًئا رديًئا، وجيتهد ليبـّني للنـاس اجلميـل ِمـن القبـيح حتقيقـا االجتماعّية محيًدا، ويذم ما يرا

ǞǸƬĐ¦�Ŀ�Å̈®Ƣǟ� ƢǸǰū¦�ǾǴËǸƸƬȇ�Äǀǳ¦�ƨȈƳȂƬǳ¦Â�ƨËȈǟȂƬǳ¦�ȄǠǈŭ.

مثّ إّن إسرتاتيجية العملية اإلقناعية عند أرسطو إّمنا تتأّسس على املسالك الكفيلة بتحقيـق فعـل 

القائـــل واملقـــول إليـــه والقـــول، يقـــول : علـــى أركـــان القـــول اخلطـــيب الثالثـــة التـــأثري واإلقنـــاع، وهـــذا يقـــوم 

فمنهـا مـا يكـون بكيفيـة : ƨºƯȐƯ�̧¦Ȃǻ¢�ƨƯȐƯ�ȄǴǟ�ƢËĔƜǧ�¿ȐǰǳƢƥ�ƢŮ�¾ƢƬŴ�Ŗǳ¦�©ƢǬȇƾǐƬǳ¦�ƢËǷƘǧ: "أرسطو

قبـل  املتكّلم وَمسته، ومنها ما يكون بتهيئته السامع واستدراجه حنو األمر ومنها ما يكون بالكالم نفسه

ما يأيت ِمن صورة املتكلم لدى السامع فإذا كان املـتكّلم مشـهورًا بـاألخالق احملمـودة "؛ أي )1("التثبيت

وحبّـه للحـق وحرصـه علـى العـدل يف احلكـم ومتّكنـه مـن القضـايا الـيت يتحـّدث فيهـا ممـا جيمعـه مصــطلح 

ممّا رمسـه صـاحب اخلطابـة  ومنها ما يأيت من انفعاالت املستمع وعواطفه(...) ، (Ethos)يوناين هو 

�ǾººȈǳ¤�°Ƣººǋ¢�ƢºËŲ�Ƣººē¦̄�ƨººǤǴǳ¦�ǺºǷ�ļƘººȇ�ƢººǷ�Ƕºǟȋ¦�Ƥ(...)، (Pathos)حتـت مصــطلح  ººǴǣȋ¦�ȂººǿÂ�ƢºȀǼǷÂ��

.)2("(Logos)أرسطو بكلمة مشكلة هي كلمة 

يف هذا الكالم ما يدّل على أّن القول اخلطيب السـاعي لتحقيـق اإلقنـاع جيـب أن يهـتّم بـأطراف 

القائـــل فيمـــا جيـــب أن يُعـــرف عنـــه مـــن القـــيم واألخـــالق ؛ إذ ال حيُســـُن أن : ث الفعـــل اإلقنـــاعي الـــثال

ينــادي يف خطبــه هلــذه القــيم اإلنســانية وهــو ال حيملهــا، وهــذا مــا مــن شــأنه أن يكســر مــن حــّدة التــأثري 

والطــــرف الثـــاين هــــو املقـــول إليــــه؛ إذ يســـعى القــــول لتغيـــري فعلهــــم وأخالقهــــم  ،الـــيت يرومهــــا يف خطبتـــه

�Ƥ ºººƳȂȇ�ƢºººËŲ�ǶēȏƢºººǠǨǻ¦Â" علـــى اخلطيـــب أن يعـــرف األحـــوال العاطفيـــة ملســـتمعيه، مـــن غضـــب ورمحـــة

ǶēƢººǟƢǼǫ�ń¤�¾ȂºǏȂǳ¦�ǾººǼǰŻ�ŕºƷ�©ƢººǬƦǘǳ¦Â�°ƢºǸǟȋ¦�Ƥ ºÈǈÈƷÂ�
ÇŃ¢Â�Ç̈Ëǀººǳ�ǺºǷ�ƢȀƦƸººǐȇ�ƢºǷÂ�» ȂºƻÂ")3( ،

�Ǧوهذا جيعل من الض ºǬưŭ¦�§ ƢºǘƼǧ���ǞºǸƬĐ¦�©ƢºƠǧ�śºƥ�¼ÂǂǨǴǳ�ǾƦƬǼȇ�À¢�ǞǼǬŭ¦�œǘŬ¦�¾ȂǬǳ¦�Ŀ�Ä°Âǂ

.10ص ،اخلطابةأرسطو، .(1)

أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل :محّادي صّمود، مقدمة يف اخللفّية النظرية للمصطلح، ضمن كتاب .(2)

.12اليوم، ص 

.31العمري، يف بالغة اخلطاب اإلقناعي، ص  حممد .(3)
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خيتلف عن خطاب السّذج، وخطاب الرجال خيتلف عن خطـاب النسـاء وخيتلـف عـن خطـاب الصـبية 

وهكــذا، أّمــا الطــرف الثالــث هــو لغــة القــول نفســها والــيت جيــب أن تســتجيب ملقتضــيات املقامــات ..

.األحوال املتمايزة للسامعنياملختلفة للقول، و 

:المواضع الحجاجية في البالغة األرسطّية -4

قائــل، مقــول إليــه، (كــان أرســطو قــد بــّني األدوار املنوطــة بــأطراف فعــل التقــاول احلجــاجي 

، وأشار خاّصة للمؤهالت اليت جيب على القائل أن حيوزها ليتمّكن من إنشـاء القـول احلجـاجي؛ )قول

، مثّ رسـم مراحـل بنـا القـول احلجـاجي )1(إلطالع الثقايف الذي يشمل املنطق واالنطولوجيا واللغةوهي ا

، (Taxis)" ترتيـــب أجـــزاء القـــول"، (Eurésis)"مرحلـــة استكشـــاف األدلّـــة: "وجعلهـــا أربعـــة هـــي 

وألن حديثـــه عـــن هـــذه املراحـــل جـــاء منثـــورًا يف  ،(Hypocris)" اإللقـــاء"، (Lexis)" األســـلوب"

Ƣǰººǋ¢�ǞººȈŦ�ǲººƷ¦ǂŭ¦�ǽǀººđ�ƾººǐǫ�ǾººËǻ¢�ȄººǴǟ�Ë¾ƾººȇ�ƢººËŶƜǧ¾�) التبكيتــات ،اخلطابــة، املواضــع(كتــٍب خمتلفــة لــه 

.)2(على السواء) السفسطة ،اجلدل، اخلطابة(القول احلجاجي 

ســب مصــطلح وأّول هــذه املراحــل مرحلــة االستكشــاف، استكشــاف األدلــة أو التصــديقات حب

هـو عمليـة البحـث عـن  (Eurésis)فاالستكشـاف :" الفالسفة الشراح العرب ؛ يقول هشام الريفـي 

كمـــا يقــول الشـــراح مــن فالســـفة " التصــديقات"أو ( (arguments ou preuves)احلجــج 

عنــد أرســطو ختتلــف حبســب اجلــنس احلجــاجي ؛ فاحلجــاج اجلــديل يقــوم علــى " التصــديقات"و) العــرب

ƢčȈǟƢǼǏ�ŀƢǠƫ�Ä¢���ŅƾƳ�²" املشهورات"و(عية فحسب تصديقات صنا ƢȈǫ�Ŀ�©ƢǷËƾǬǷ�ÀȂǰƫ(، أّما

احلجــاج اخلطــيب فيعتمــد لطبيعــة امليــدان الــذي يتعلــق بــه تصــديقات صــناعية وتصــديقات غــري صــناعية 

)(preuves extra-techniques")3(ويقـول أرسـطو يف تعريفـه للتصـديقات بنوعيهـا ،" فأّمـا :

  .172ص ،أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم:احلجاج عند أرسطو، ضمن كتاب ،الريفيهشام . (1)

  .173ص ،املرجع نفسه .(2)

  .180ص ،نفسه. (3)
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بصناعة، ومنهـا مـا بغـري صـناعة، وقـد أعـين بـالاليت بغـري صـناعة تلـك الـاليت ليسـت  التصديقات فمنها

تكون حبيلٍة مّنا، لكن بأموٍر متقّدمة كمثل الشـهود والعـذاب والكتـب والصـكاك ومـا أشـبه ذلـك، وأّمـا 

ويفهــم مــن هــذا أّن ،)1("الــاليت بالصــناعة فمــا أمكــن إعــداده وتثبيتــه علــى مــا ينبغــي باحليلــة وبأنفســنا

احلجاج أو التصديقات الصناعية هي تلك احلجج اليت يصنعها احملاجج من فكره وإبداعه، ومهارته يف 

ــــا التصــــديقات غــــري الصــــناعية فتصــــديقات جــــاهزة معلومــــة ــــداع يف اســــتعماهلا، أّم .حتريــــك اللغــــة واإلب

نتبـــع ذلـــك مـــن قولنـــا بـــالقول يف وقـــد ينبغـــي أن : "وقـــد ذكـــر أرســـطو مـــن هـــذه األخـــرية مخســـة يف قولـــه

أعـين احلكومـات وهـي مخسـة : التصديقات اليت ُتسـمى غـري صـناعية، فـإّن هـذه خاّصـة بـأمور التشـاجر

���ǞǸƬĐ¦�Śǈȇ�Ŗǳ¦�śǻ¦ȂǬǳ¦�ǺǼǈǳƢƥ�®¦ǂŭ¦Â)2("السنن، والشهود، والعقد، والعذاب، واألميان: عددا منها

ه، واألْميـان الَقسـم، هـذا ويف قـول أرسـطو السـابق إشـارة أّمـا العـذاب فاالعرتافـات املستخلصـة بـ،وفقها

.إىل أن هاته اخلمسة إّمنا يستعملها اخلطيب املشاجري دون غريه

"       موضـــع"يف هـــذا املبحـــث يف البالغـــة األرســـطية ظهـــر مصـــطلح أو مفهـــوم هـــام هـــو مصـــطلح 

(topos)"ــة استكشــاف التصــ ،  )3("ديقات الصــناعيةوهــو املفهــوم األساســي الــذي تقــوم عليــه عملّي

وهـي وســائل حجاجيـة يبــىن  ،كـان هـذا حــني كانـت التصــديقات غـري الصــناعية معلومـٌة بّينـٌة ال ُتشــكل

�Ŀ�Ǿºǟ¦ƾƥ¤Â�¾®ƢºĐ¦�Â¢�Ƥ ºȈǘŬ¦�̈°ƢºȀǷ�ȄºǴǟ�Ƣºǿ®ƢǸƬǟȐǧ�ƨȈǟƢǼǐǳ¦�©ƢǬȇƾǐƬǳ¦�ƢËǷ¢��̧ ƢǼǫȍ¦�Â�ŚƯƘƬǳ¦�Ƣđ

هلـذا كـان مـن الواجـب علـى مـن ميـارس الفعــل  ،اسـتعمال اللغـة كـان قـد يصـيبها اإلشـكال فـال يُنتبـه هلــا

  ) .املواضع(احلجاجي أن جيتهد يف استكشافها باعتماد 

الــذي اعتمــده يف " املواضــع"وبقــي مصــطلح  ،لكّنــه مل يضــع تعريفــا دقيقــا واضــًحا هلــذا املفهــوم

¬¦Ëǂººǌǳ¦�©ȐȇÂƘººƬǳ�ƢººÅƷƢƬÉǷ�ƢººÅǔǷƢǣ�ÈȆººǬƥ�ȆƳƢººƴū¦�¾ȂººǬǳ¦�ƨǟƢǼººǏ�ǲººƷ¦ǂǷ�Ƣººđ�Ëśººƥ�ǲººƷ¦ǂǷ�ƨººǴŦ،  أبــرز مــا و

.09ص  ،اخلطابة ،أرسطو.(1)

.71ص ،املصدر نفسه.(2)

  .186ص،يد الغربية من أرسطو إىل اليومالتقال أهم نظريات احلجاج يف:احلجاج عند أرسطو، ضمن كتاب ،هشام الريفي. (3)
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؛ )جهة قصد الذهن(أو ) االّجتاه(يُذكر من هذه التأويالت ما قاله بن سينا الذي أّول املصطلح بلفظ 

)1(يقصد حركة اّجتاه الفكر أثناء عملّية البحث أو االستكشاف عـن احلجـج أو التصـديقات الصـناعّية

أحصى لكّل شـكٍل "املواضع اِحلجاجية "واجلدير بالذكر يف هذا اجلانب أّن أرسطو يف بسطه ملوضوع 

وللخطابـة مواضـع خاّصـة كـذلك، ،خاّصـة ؛ فللجـدل مواضـع" مواضع"من أشكال األقوال احلجاجية 

 .كذلك" مواضع"مثّ وللسفسطة 

  186ص ،يد الغربية من أرسطو إىل اليومأهم نظريات احلجاج يف التقال:احلجاج عند أرسطو، ضمن كتاب ،هشام الريفي. (1)
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:البالغة الِحجاجية في التراث العربي  - ثانيا

:ِحجاج"و" بالغة"اللغوي العربي لكلمتي  المعنى -1 "

يف معانيهــا املعجميــة العربيــة عــّدة وجــوٍه منهــا مــا ذكــره صــاحب لســان ) بالغــة( جــاء لكلمــة          

 ƢººȀƬǻȏ¦Â�¾ȂººǏȂǳ¦�řººǠƫ�ƢººĔ¢�§ǂººǠǳ¦1(أو مبعــىن الكفايــة ،أو تعــين مــا يُتبّلــغ بــه للوصــول إىل املطلــوب�(  ،

ــــغ ،(...)الفصــــاحة : البالغــــة " كمــــا يقــــول عــــن معناهــــا كــــذلك  حســــن الكــــالم (...) : ورجــــٌل بلي

هـذا الكـالم ُحييـل علـى أّن البالغـة عنـد العـرب كـذلك )2("يبلغ بعبـارة لسـانه ُكْنـَه مـا يف قلبـه ،فصيحه

معـــًىن حســـن البلـــوغ لقلـــوب الســـامعني وأســـلوب حســـن  النســـج مجيـــل : تقـــف علـــى الكـــالم جبانبيـــه 

ى اصطناع الكالم تعبريًا عّما يف صدره يبلـغ غايتـه مـن متلّقيـه بأيسـر طريـق، فكأّن البليغ لد"التصوير،

���ƨºȇƢǤǳ¦�¹ȂºǴƥÂ�ǞǷƢºǈǳ¦�̧ƢǼǫ¤�ń¤�ƾǐǬƫ�ŘǠŭ¦�¦ǀđ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǣȐƦǳ¦Â)3("وأحسن تعبري ،ولكن بأمجل لفظ

ŚƥƢǠƬǳ¦Â�ňƢǠǸǴǳ�Ǻǈū¦�µ،منه ǂǠŭ¦Â�ǲȈǸŪ¦�ǚǨǴǳ¦�ǺǷ�ǾǠǼǘǐƫ�ƢŠ�ǾǟƢƬǷȍ�Ǯ ǳǀǯ�» ƾē�ƢǸǯ.

مــا : احلّجــة : الربهــان ؛ وقيــل : واحلّجــة : " فيقــول ابــن منظــور) ُحّجــة(و ) ِحجــاج(أمــا كلمــة 

)4("نازعــه احلّجـــة:وحاّجــه ُحماّجـــٌة وِحجاًجــا ،(...)التخاصــم : والتحـــاجج  ،(...)ُدوفــع بــه اخلصــم 

ن صــحة رأيــه مــن وحاَجــُة املــتكّلم للحّجــة يف املنازعــات واخلصــومات كبــرية ؛ إذ كــال الطــرفني حيــاول بيــا

�ŘǠŭ¦�¦ǀđ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�ƨǸǴǰǳ¦�¾ƢǸǠƬǇ¦�®°Â�ƾǫÂ،جهة وإظهار باطل ما يّدعيه خصمه وحِجيجه

ـَراِهيَم ِفـيقال تعـاىل ﴿  ،وبصيغ خمتلفة ـَر ِإلَـى الـَِّذي َحـاجَّ ِإبـْ ـُتْم َهـُؤالِء ﴿: وقولـه  ،،)5(﴾أََلْم تـَ َهـا أَنـْ

ــــُتْم ال َحـــاَجْجُتْم ِفيَمـــا َلُكــــْم بِـــِه ِعْلــــمٌ  َفِلـــَم ُتَحـــاجُّوَن ِفيَمــــا لَـــْيَس َلُكــــْم بِـــِه ِعْلـــٌم َواللَّــــُه يـَْعلَـــُم َوأَنـْ

  .419ص  ،08ج  ،لسان العرب ،ابن منظور. (1)

  .420ص  ،08ج  ،نفسهاملصدر . (2)

  .17ص  ،نظرية البالغة ،عبد امللك مرتاض . (3)

  .228ص  ،02ج  ،لسان العرب ،ابن منظور. (4)

  . 257اآلية  ،سورة البقرة. (5)
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ِمـن خـالل ، يتبـّني )2(﴾اللَّـِه َوقَـْد َهـَدانِ ِفـي قَاَل أَُتَحـاجُّونِّيَوَحاجَُّه قـَْوُمهُ ﴿ : ، ويقول )1(﴾تـَْعَلُمونَ 

�ƢēŚǜǻ�ŘǠŠ�Ǯما سبق ǳǀǯ�«ǂţ�§ǂǠǳ¦�ƾǼǟ�ƨǣȐƦǳ¦�À¢ǞǼǬŭ¦�ǞƬǸŭ¦�¾ȂǬǳ¦�Ƣđ�ƾǐǬȈǳ�ƨȈǻƢǻȂȈǳ¦

:نشأة البالغة العربية وعالقتها بنظيرتها األرسطّية -2

�¦ǀǿÂ��ǂËƯƚŭ¦�Ǻǈū¦�¾ȂǬǳ¦� ƢǌǻƜƥ�¿ƢǸƬǿȏ¦�ǺǷ�ĘȂƳ�Ŀ�ƨȈǻƢǻȂȈǳ¦�ƢēŚǜǻ�ǲưǷ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǣȐƦǳ¦�©ƾǳÉÂ

ــــة واعتــــزازهم بأصــــحاب الـــــَمَلكات العاليــــة  مــــا تثبتــــه الروايــــات الــــيت خّلــــدت اهتمــــام العــــرب يف اجلاهلّي

�Ƕǿ ƢººƦǘƻÂ�Ƕǿ ¦ǂǠººǋ�Ƣººđ�¦ȂººƦǬǳ�Ŗººǳواملهــارات املتفّوقــة يف اســتعمال اللغــة ؛ إذ ذكــر اجلــاحظ األلقــاب ا

�ǶººȀǷȐǯ�Ƣººđ�¦ȂǨººǏÂ�Ŗººǳ¦�» ƢººǏÂȋ¦Â�ǺȇƾººȈĐ¦ )الرمــي بــالكالم العضــب القــاطع، بــرود ،مصــاقع لســن

، فـإذا كانـت اخلطابـة اليونانيـة أطلقـت علًمـا علـى مـا )3(...)الـديباج  ،الوشـي ،احللـل ،العصب املوشاة

النصـوص الـيت انبثقـت منهـا البالغـة العربيـة و  فـإن ذلـك يـدل علـى تنـوع ،اصطلح عليـه أسـالفنا بالغـة

Ƣē¦̄�ËƾƷ�Ŀ�ƨǸǴǰǳ¦�¾ȂǳƾǷ�ƨǟƢǈǋ)وإن كـان القصـد واحـًدا تقريبًـا، ) خطابـة(مقارنـة مبصـطلح ) بالغـة

يّتسـع ليشـمل مـا قصـده أرسـطو يف املفهـوم الثـاين ) بالغـة(غري أنه يظهر أن املفهـوم األول عنـد العـرب 

مًعــــا؛ أي أنّــــه مفتــــوٌح علــــى االهتمــــام جبانــــب ) الشــــعرية –اخلطابــــة ( وزيــــادة مقابلــــه يف بالغــــة اليونــــان

واألثــر الظــاهر يف املتلقــي وليشــمل كــذلك وصــف ومقاربــة النصــوص  ،واملعــىن اجلليــل ،األســلوب احلســن

؛ أي مـا ُيصـطلح عليـه باجلـانبني التخييلـي والتـداويل، يف حـني ...)،شعر ،خطابة(واخلطابات املتنوعة 

واستقل كل قسم بذاتـه وبنـوع ) الشعرية(وبالغة  ،)اخلطابة(سطو إىل قسميها بالغة انشطرت بالغة أر 

  . اخلطاب أو النص الذي يصفه ويقاربه كما يظهر

منـــذ  ،إمتـــاع وإقنـــاع ،غـــري أّن البالغـــة العربيـــة القدميـــة وإن كانـــت قـــد اهتّمـــت بـــذات اجلـــانبني

�®ƢǼƬºǇȏƢƥ�©Ƙºǌǻ�ƨºǔƄ¦�ƨºËȈƥǂǠǳ¦�ƨºǣȐƦǳ¦�ǽǀºǿ�ËÀ¢�ȄǴǟ�ƢÅƫƢƬƥ�Ë¾ƾȇ�ȏ�Ǯ ǳ̄�ËÀƜǧ�ƨȈǴǿƢŪ¦�Ŀ�ńÂȋ¦�ƢēƘǌǻ

  .66اآلية  ،سورة آل عمران. (1)

  .80اآلية  ،سورة األنعام. (2)

  .222ص ، 01ج  ،البيان والتبيني ،اجلاحظ. (3)
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ــة والرومانيّــة �Ç°Ȃººǐǟ�Ŀ�©ƢººǣȐƦǳ¦�ǽǀººđ�ǂËƯƘººƬǳ¦�ƢººËŠ°Â�̧،علــى مــا بلغتــه نظريتيهــا اليونانّي ȐººǗȏ¦�ÀƢººǯ�À¤Â

كتور حممـــد العمـــري يف حديثـــه عـــن نشـــأة الحقـــة لفـــرتة املولـــد والنشـــأة حاصـــل وثابـــت، وقـــد ذكـــر الـــد 

عوامــل أوليــة داخليّــة وتتعلّــق باخلصوصــية :البالغــة العربيــة مقّســًما عوامــل ذلــك إىل قســمني عريضــني 

وعوامــل أخـرى مــن خـارج هـذه النصــوص سـامهت يف تعميــق  ،)خطابـة ،شـعر(األدبيّـة للنصـوص العربيــة

س املثاقفــة بانفتــاح الــنص األديب العــريب علــى وهــذه تقــوم علــى أســا ،البحــث البالغــي وإزكائــه وتطــويره

الــنص املقــّدس أوًال مثّ علــى الفكــر واملنطــق اليونــاين ثانيًــا باعتبــار اتصــال الشــعر واخلطابــة بــه واجتزائهمــا 

؛ مبعـــىن اشـــتغال البالغيـــني بعـــد مرحلـــة النشـــأة وإثـــر نـــزول القـــرآن الكـــرمي بقضـــايا بالغيـــة تتصـــل )1(منـــه

اكتشـــاف أســـرار إعجـــازه وبالغتـــه الفائقـــة املدهشـــة، وشـــرف الـــنص القـــرآين باخلطـــاب املقـــدس حمـــاولني 

وإعجازه كان أثره كبريًا يف دعم البحوث البالغية، مث إنه مع ذلك وبعده كان لتطّلع العرب إىل خطابـة 

اليونــان وشــعريتهم أثــر واضــح ُوِجــد عنــه شــعر العــرب وخطــابتهم علــى مــا مهــا عليــه خاّصــًة بعــد ترمجــة  

  .  ألرسطو" ابةاخلط"كتاب 

وقــــد متثّــــل التــــأثر بالبالغــــة اليونانيــــة كــــذلك بشــــكل صــــريح يف تأسيســــات املتكّلمــــني املعتزلــــة 

،البالغيـــة وآرائهـــم العقليـــة وعلـــى رأســـهم اجلـــاحظ وقبلـــه بشـــر بـــن املعتمـــر صـــاحب الصـــحيفة وغريمهـــا

طـق والفلسـفة اليونـانيني ويضاف هلم طائفة من املنظرين البالغيني والنقاد القدماء ممن ظهـر مـيلهم للمن

ومـن املفكـرين  ،يف تآليفهم ومنهم ابن طباطبـا العلـوي وقدامـة بـن جعفـر ومـن بعـدهم حـازم القرطـاجّين 

وجتّســد مــا ترمجــه هــؤالء ونظــر لــه أولئــك يف البالغــة ،والفالســفة العــرب الفــارايب وابــن ســينا وابــن رشــد

Ƕē¦ǂǛƢǼǷÂ�śǸǴǰƬŭ¦�ƨƥƢǘƻ�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦� 2(ل املتنيب وأيب العالء املعري وأيب متامويف شعر أمثا(.

�ƢººǸǯ�̈ËǀººǨǳ¦�ƢººȀƬǤǳ�©ƢȈººǏȂǐƻÂ�ƢȀººǏȂǐǻ�ǶººƷ°�ǺººÊǷ�©Ƙººǌǻ�ƢººËĔ¢�§ǂººǠǳ¦�ƨººǣȐƦǳ�ȄººǬƦȇ�ǾººËǻ¢�Śººǣ

سطّر لذلك االستعمال املقّدس يف القـرآن الكـرمي واحلـديث النبـوي الشـريف مثّ نصـوص املتفـّوقني املهـرة 

  .18ص  ،م1999 ،دط ،املغرب ،الدار البيضاء ،افريقيا الشرق �¦Ƣē¦®¦ƾƬǷ¦Â�ƢŮȂǏ¢�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǣȐƦǳ،حممد العمري. (1)

.350،ص م01،2006ط،بريوت لبنان،العريبدار االنتشار ،البالغة والنقد املصطلح النشأة والتجديد،حممد كرمي الكواز. (2)
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حقيقـة أثبتهـا املتـابعون الدارسـون للجهـود البالغيـة التأسيسـية وهـذه  ،واملبـدعني مـن خطبائهـا وشـعرائها

كانـت املالحـم وامليثولوجيـا "عند العـرب خاّصـًة كمـا عنـد غـريهم مـن األمـم اإلنسـانية العظيمـة؛ إذ قـد 

واملســـرح واألدب اخلطـــايب مصـــدر ِعلـــم البالغـــة عنـــد الغـــربيني قـــدميًا وحـــديثًا فاّجتهـــت اّجتاًهـــا يناســـب 

ها وكان أكرب املنظّـرين هلـا فالسـفة وخطبـاء فطبعوهـا بالطـابع الفلسـفي اخلطـايب، وكـان مصادرها وأهداف

ُمنطَلــق البيــانيني العــرب فكــان لــه كــذلك اّجتــاه خــاّص بــاملنطلق  ،شــعره ونثــره ،القــرآن واحلــديث واألدب

.)1("وبالغاية

ليصـــطلحوا مـــن وبالقيـــاس إىل مـــا فعلـــه الفالســـفة اإلغريـــق مجيًعـــا يف التعامـــل مـــع نصوصـــهم 

إىل ســلوك العــرب، مــن بعــض الوجــوه، مــع "خالهلــا حــّد البالغــة يف لغــتهم فإنّــه ينبغــي النظــر باملقابــل 

Ƕēǂđ¢Â�ǶēǄƴǟ¢�Ŗǳ¦�ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦�̈ǂǿƢǜǳ¦")2( فـاألمر أنّـه وإن كانـت هنـاك نقـاط اشـرتاك وتـالٍق يف الـرؤى

�Â�ƢºººēƢƠȈƥ�Ŀ�̈ƾºººǟƢƦƬŭ¦�©ƢºººǣȐƦǳ¦�ǽǀºººǿ�śºººƥ�ȆºººǣȐƦǳ¦�ŚºººǰǨƬǳ¦Â�ƨºººËȇ±¦ȂƬǷ�©ƢºººǣȐƥ�ȄºººǬƦƫ�ƢºººËĔ¢�Śºººǣ�ƢºººȀǼǗ¦ȂǷ

وعلـى كثـرة املفـاهيم البالغيـة "متجاورة فيما وصلت إليه من النتائج وما اصطلحته من األسـس األوىل، 

ƨººȀƳÂ�ǺººǷ�ƨđƢººǌƬǷ�ƨººƥ°ƢǬƬǷ�Ëǲººǜƫ�ƢººËĔ¢�Ëȏ¤��§ǂººǤǳ¦Â�¼ǂººǌǳ¦�©ȏƢǸǠƬººǇ¦�Ŀ�̈ǂƟ¦ƾººǳ¦،  ومتداخلــة متشــابكة

ســتقالل كــل واحــدة مــن هــذه البالغــات عــن األخــرى باســتقالل ،  وإّمنــا حيصــل ا)3("مــن وجهــة أخــرى

  . اخلصوصية اللغوية واألدبية

مـن هــذا يُريــد البحــث يف حماولتـه لكشــف البعــد احلجــاجي للبالغـة العربيــة أن يقــف عنــد آراء 

ƢººȀȈȈǣȐƥ�ǺººǷ�¦ǀººđ�¾Ƣººǫ�ǺººǷ�ǒ ººǠƥوليكــون  ،وكثــرة هــؤالء تــدفع لالكتفــاء بــذكر عَلمــني بــارزين مــنهم�

،واآلخـر ممّـن طـرق بـاب الشـعر ودرس بالغتـه،ن قال بذلك يف اخلطابـات والنصـوص النثريـةأحدمها ممّ 

.على اجلاحظ وحازم القرطاجّين ،دون أي اعتبار ،وقد وقع االختيار

  .19ص  ،، البالغة العربية يف ضوء البالغات املعاصرةنويوات خمتار. (1)

  .19ص ،نظرية البالغة ،عبد امللك مرتاض. (2)

  .الصفحة نفسها،املرجع نفسه. (3)
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 :الوظيفة اإلقناعية في بالغة الجاحظ  -3

يُعترب اجلاحظ ركًنا شديًدا وأساًسا متيًنا يف البالغة العربية ويف املرحلة التأسيسية هلـا خاّصـة، 

�ƨººººººȇ¦Âǂǳ¦Â�ǺȇÂƾºººƬǳ¦�ǂºººǐǟ�Ŀ�ƢēƘºººǌǻ�Ŀ�ǲºººǔǨǳ¦�Ƥ ƷƢºººǏ�ǽ°ƢºººƦƬǟ¦�ń¤�ÀȂºººƻ°ƚŭ¦�Ƥ ºººǿ̄ �ƾºººǫÂ" إّن موقـــف

ون بشـهادة القـدماء لـه بالسـبق املهتّمني بالرتاث البالغي والنقـدي مـن اجلـاحظ عجيـب الشـأن، إذ يُقـرّ 

والتفوق، على أنّه ُمنشئ البالغـة العربيـة، وأّول مـن أرسـاها علـى قواعـدها األساسـية، معتـربين أّن مـا ّمت 

، وآراؤه البالغيــة إّمنــا جــاءت منثــورًة يف كتبــه وخاّصــة يف كتابيــه الشــهريين )1("لــه مل يتحّقــق ألحــٍد قبلــه

لــذين مجــع فيهمــا الروايــات واألقــوال العربيــة وحــىت األجنبيــة، وكتبــه علــى  وال) احليــوان(و) البيــان والتبيــني(

ƢºȀǠŦ�Ŗºǳ¦�¾¦Ȃºǫȋ¦Â�©Ƣºȇ¦Âǂǳ¦�ǽǀºǿ�¬ǂºǘǳ�ƢºȀǼǷ�¦ÅƾƷ¦Â�ǎ ǐź�Ń�Ƣēǂưǯ)2( كمـا خـرج فيهـا بآرائـه الـيت ،

ُولــد أقــّر فيهــا فيمــا أقــرّه الوظيفــة اإلقناعيــة للبالغــة العربيــة، وهــذا يــدفع إىل اجلــزم بــأّن التوّجــه احلجــاجي

.معها وسايرها يف مجيع أطوار منّوها وتطّورها حّىت وصل األمر إىل ما هي عليه يف عصر احلداثة هذا

� ƢºƳ�ǺºǷ�ǞȈŦ�ƢȀƬȈƳƢƴŞ�ǾǳȂǬƥ�ǲǐƬȇ�ƢǸȈǧ�ƨËǏƢƻ�Ƣđ�ǲǐËƬȇÂ�ƨȈǣȐƦǳ¦�ǚƷƢŪ¦� ¦°Ɩƥ�ǪƸǴȇÂ

غـريهم ممّـن استـــــــــلهم آرائـه بعده من علماء البالغة وتأثّر به خاصـة نظـراؤه يف فئـة املتكّلمـني املعتزلـة أو

ȆƳƢºǨŬ¦�ÀƢǼºǇ�Ǻºƥ¦Â�ÄǂǰºǈǠǳ¦�¾Ȑºǿ�ĺ¢Â�Ƥ ºǿÂ�Ǻºƥ¦� ȏƚºǿ�Ŀ�ǺºǷ�±ǂƥ¢�Â�Ƣđ�ǆ ǻƘƬǇ¦�Â¢)3( ومعهـم ،

.غري واحٍد من البالغيني الذين رأوا للغة والبالغة وظيفة إقناعية حجاجية 

آرائـــه البالغيـــة، األول منهمـــا هـــذا والقـــول حبجاجيـــة البالغـــة اجلاحظيـــة يتمثّـــل يف بنـــدين عريضـــني مـــن 

  .والثاين يرتسم يف تعريف البيان عنده ،يظهر يف فكره ومذهبه كمتكّلم معتزيل

آلداب والعلوم اإلنسانية كلّية ا،)مشروع قراءة(التفكري البالغي عند العرب أسسه وتطوره إىل القرن السادس  ،محّادي صّمود.(1)

.137، صم، دط1981ت اجلامعة التونسية، ، منشورا21جمّلد عدد ،الفلسفة واألدب: السلسلة السادسة،بتونس

  .137ص  ،نفسهاملرجع . (2)

  .190ص  ،نفسه. (3)
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:القول سلطة عند الجاحظ المعتزلي3-1

يُعتــرب عصــُر اجلــاحظ عصــَر تــدّفق املــوايل والتوســع اجلغــرايف للــبالد اإلســالمية واخــتالٍط وانفتــاٍح 

ضارات، فتعددت اللغات وتنوعت التوجهات واملعتقـدات وطرائـق التفكـري بـني على ثقافات األمم واحل

ǞǸƬĐ¦� ƢǼƥ¢� وهذا ما كان حمرًكا للغيورين على اللغة والدين والعرق العريب يدافعون عنه وحياولون حفظ

�ǾºȇǂǰǨǷÂ�ǾºƟƢǸǴǠƥ�ŕºƷ�«ȂºǠƬǳ�ǞºǸƬĐ¦�ń¤�ƪ ºËƥ®�ǾºƫƢǿ�ƨƯƾƸƬºǈŭ¦�ŚºǰǨƬǳ¦�ǪºƟ¦ǂǗ�À¢�Śǣ��ǾƬǷȐǇÂ�ǾƟƢǬƥ

وهـذا يف حـد ذاتـه كـان ومثقفيه وخاّصته ومنهم فئة اجلـاحظ العقديـة واملذهبيـة، فئـة املتكّلمـني املعتزلـة، 

الباعــث علــى بالغــة اإلفهــام الــيت طبعــت توّجهــه يُــدافع عــن اللغــة ويؤســس لصــناعة الكــالم واســتقامة 

القـــول وســـلطته علـــى املخاطـــب مـــن جهـــة، ويـــدافع عـــن مبادئـــه ويـــرّد علـــى خصـــومه ومناوئيـــه يف فكـــره 

.)1(ومذهبه من جهة أخرى

انتمائـه إىل ِحنلـٍة "حظ وبالغتـه ليقفـوا علـى خلفيـة وقد تنّبه هلـذه احلقيقـة الدارسـون لفكـر اجلـا

�ǾºǠǧ®�©ȏ®ƢºĐ¦Â�©¦ǂǛƢºǼŭ¦�ÀƢºËƥ¤�Ƥ ǿǀºŭƢƥ�̧ƢǼǫȍ¦Â�¿ȂǐŬ¦�ȄǴǟ�°ȂȀǜǴǳ�ȆǇƢǇȋ¦�ƢȀƷȐǇ�ƨǤǴǳ¦�ÉŐƬǠÈƫ

�čȐººººŰ�µ ǂººººǤǳ¦�ÈǪººººÌƦ
ÊǗ�ƢŮƢǸǠƬººººǇ¦�¼ǂººººǗÂ�Ƥ ȈǳƢººººǇȋ¦�ƨººººǇ¦°®�¾ȐººººƷ¤Â�ƨȇ°Âǂººººǔǳ¦�ƨººººǳȉ¦�ǽǀººººđ�¿ƢººººǸƬǿȏ¦�ń¤

وم املتكّلمـــني املعتزلـــة هـــم فـــرق أخـــرى كالميـــة ُوجـــدت يف هـــذا اجلـــّو الفكـــرّي ، وطبًعـــا خصـــ)2("مرموقًـــا

املشحون بـالتنوّع واالخـتالف، وقبـل هـؤالء يوجـد علمـاء السـّنة الـذين اعتزلـوا جملسـهم لعـدم التوافـق يف 

ا الرؤى واألحكام الشرعية، ُيضاف هلؤالء وهـؤالء اخلطـر الشـعويب الـذي يهـّدد األّمـة يف تقاليـدها ولغتهـ

وقيمهـــا، وهـــذا مـــا جعـــل اجلميـــع ومـــنهم املعتزلـــة ومعهـــم اجلـــاحظ يف آرائـــه البالغيـــة والنقديـــة واألدبيـــة 

يتحّرك من منطلٍق عرقّي ومذهيب، فالتصّدي ملطـاعن الشـعوبية علـى العـرب بـإبراز عارضـتهم يف البيـان "

.)3("واخلطابة أمٌر واضٌح صريٌح هلج به اجلاحظ يف خنوة واعتزاز

  .63ص ،م2013 ،01ط ،اجلزائر العاصمة ،منشورات االختالف ،بالغة اإلقناع يف املناظرة ،عبد اللطيف عادل. (1)

  .154ص  ،)مشروع قراءة(التفكري البالغي عند العرب أسسه وتطوره إىل القرن السادس  ،صمود اديمحّ .(2)

  .144ص  ،مقّدمة يف اخللفّية النظرية للمصطلح،محّادي صّمود.(3)
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 :البيان عنده ومقصد اإلقناعبالغة  3-2

ومفهوم البيان عنده مرتبط مبقصديّة الفهم واإلفهام أو البيان والتبيني، يقول اجلاحظ يف تعريـف 

البيان اسٌم جامٌع لكّل شيء كشف لك قناع املعىن وهتك احلجاب دون الضمري حّىت يُفضي :"البيان 

ا كـان ذلـك البيـان، ومـن أي جـنس كـان الـدليل، ألّن السامع إىل حقيقته ويهجم على حمصوله كائًنا مـ

مـــدار األمـــر والغايـــة الـــيت جيـــري إليهـــا القائـــل والســـامع إّمنـــا هـــو الفهـــم واإلفهـــام فبـــأي بلغـــت اإلفهـــام 

.)1("وأوضحت عن املعىن فذلك هو البيان يف ذلك املوضع

ـــة العمليـــة التواصـــلية جبميـــع أشـــكاهلا وخاّصـــ ًة يف القـــول ويف هـــذا يكشـــف اجلـــاحظ عـــن أمهّي

اخلطايب الذي ركز عليه يف بالعتـه وتوّجـه حنـوه يف كشـف حقيقـة البيـان وفائدتـه يف حتقيـق ظهـور املعـىن 

�ƢēƾƟƢǧÂ�ǪǬƸƬȇ�ȏ�ƢȀǠǨǻ�ËÀ¢�ȏ¤�ƢȀƦƷƢǏ�°ÂƾǏ�Ŀ�̈®ȂƳȂǷ�ƪ ǻƢǯ�À¤Â�ǾƦǈƷ�ňƢǠŭ¦�̄¤��ǾǼǟ�«¦ǂǧȍ¦Â

:مـن أشـكال الـّدالالت اخلمسـة الـيت ذكرهـا وأثرها ال تكونان إّال بتواصٍل بني املرسل واملتلّقـي بواحـدة

، مثّ بــّني قصــده مــن هــذه األشــكال وكيــف يتحقــق )2()صــبةالنُّ (احلــال  ،اخلــط ،العقــد ،اللفــظ، اإلشــارة

ƨǴưǷȋ¦�ǒ ǠƦƥ�ƢÅǼȈǠƬǈǷ�ňƢǠŭ¦�ÀƢȈƥ�Ŀ�Ƣđ�̧ƢǨƬǻȏ¦.

أشــــكال وهــــو حــــىت يف تفصــــيله ملعــــىن البيــــان وإخراجــــه لــــه علــــى هــــذه املخــــارج األربعــــة مــــن   

:اإلشارات َخيرج فيها كذلك للبيان يف بيان حّده ووظيفته وأمهيته بأربعة تصنيفات هي

 . البيان وسيلة لكشف املعىن الكامن يف النفس خاصة باستعمال اللغة -

.البيان اللغوي يؤّسس حسبه للفعل التواصلي االجتماعي هلا-

.أهٌل ليكون مثًال أعلى يف التعبري وأيّها،البيان معيار لتقييم اللغة والنصوص واخلطابات-

  .76ص  ،01ج  ،البيان والتبيني ،اجلاحظ. (1)

  .الصفحة نفسها،نفسهاملصدر . (2)
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.)1(البيان إبالغ-

يف هذه األخرية خاّصة ويف الفعل اللغوي اخلطايب تظهر الوظيفـة اإلفهاميـة الـيت يرومهـا البيـان 

وكّل تلك التصنيفات إّمنا استقاها من بيئة "،يف النصوص واخلطابات ومعها الوظيفة التداولّية اإلقناعية

الــذين اعتنــوا بصــناعة الكــالم ورتّبــوا لكــّل معــىن طريقــًة يف اجلــدل خمصوصــة ،خاّصــًة املعتزلــة،املتكّلمــني

وهـذا كـذلك ظهـور للوجـه اجلـاحظّي املعتـزيل املـتكّلم حـىت يف تعريـف ،)2("تراعي قوانني تلك الصـناعة 

  .   البيان عنده

لبيان بأيّة صورة كان من الصور وهو بعد وقوفه على الفائدة اليت تُقصد واملنفعة اليت تُرام من ا

فإذا كـان املعـىن شـريًفا واللفـظ :" .. يقول  ،اخلمس اليت ذكرها انتقل بعد ذلك لُيشري لتأثريه يف املتلقي

ومنّزًهـا عـن االخـتالل مصـونًا عـن التكلّـف، صـنع يف ،بليًغا، وكـان صـحيح الطبـع بعيـًدا مـن االسـتكراه

، وهــذا الكــالم يؤّســس بــه حلقيقــة أّن للمعــىن البــّني أثــٌر يف )3(" القلــوب صــنيع الغيــث يف الرتبــة الكرميــة

أّن اللفــــظ  اهلجــــني الــــرديء، "نفــــس املتلقــــي، وتتفــــاوت حــــّدة هــــذا األثــــر بتفــــاوت فائدتــــه ونفعــــه، و

واملســـتكره الغـــيب، أعلـــق باللســـان، وآلـــف للســـمع، وأشـــّد التحاًمـــا بالقلـــب مـــن اللفـــظ النبيـــه الشـــريف، 

.)4("واملعىن الرفيع الكرمي

،وإذن فبالغـــــة اجلـــــاحظ ال تـــــرى فائـــــدة تُرجـــــى مـــــن املعـــــاين مـــــا مل يكشـــــف عنهـــــا صـــــاحبها

وتســتخرج مــن دفــائن النفــوس بآليــة مــن آليــات البيــان اخلمســة الــيت وقــف عنــدها ؛ إذ باعتمادهــا بــني 

وبعـــد ذلـــك يكـــون الطمـــوح إىل بلـــوغ أثـــره يف  ،طـــريف الفعـــل التواصـــلي تتحقـــق فائـــدة اإلفهـــام ومنفعتـــه

  .ملتلقي وانعكاسه يف فكره وفعله ا

  .163ص  ،التفكري البالغي عند العرب ،صمود اديمحّ .(1)

.170، ص املرجع نفسه. (2)

  .83ص  ،01ج  ،البيان والتبيني ،اجلاحظ. (3)

  .86ص  ،01ج  ،نفسهاملصدر . (4)
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ويف استعراضه بعـد ذلـك لصـحيفة بشـر بـن املعتمـر انتبـه لضـرورة أخـرى مـن الضـرورات اهلامـة   

والشــروط الالزمــة لتحّقــق املنفعــة مــن الفعــل التواصــلي جبميــع صــور وخاّصــة القــول اخلطــايب باعتبــار أّن 

وهــذه الضــرورة هــي ضــرورة املقــام يف الكــالم وحــال الســامع واملتلقــي؛ إذ  ،اجلــاحظ توّجــه بــالكالم حنــوه

"لكّل مقاٍم مقال، يقول  حـىت يقسـم أقـدار الكـالم  ،ولكـّل حالـٍة مـن ذلـك مقاًمـا،لكـّل طبقـٍة كالًمـا:

علـــى أقـــدار املعـــاين، ويقســـم أقـــدار املعـــاين علـــى أقـــدار املقامـــات وأقـــدار املســـتمعني علـــى أقـــدار تلـــك 

.)1("احلاالت

�ƶȈƸºǐǳ¦�Ǯ Ǵºǈŭ¦�ƨºǳǄƬǠŭ¦�ǽ£ȐºǷ±Â�Ȃºǿ�Ƣºđ�ǂËǘºǇ�Ŗºǳ¦Â�ƨºȈǸȈǴǠƬǳ¦�ǾºƬƳǂƻ�Ŀ�ǾºǼǷ�ÀƢºǯ�ƢºËŶ¤�¦ǀǿÂ

ومــا جيــب أن يراعيــه اخلطيــب يف خطابتــه ومــع مجهــوره  ،للكــالم خاّصــة اخلطابــة ومواصــفات اخلطيــب

ة تعليميــة ويف خضــّم هــذه االقرتاحــات ويف ظـّل مهــوم تربويــ"لتحقيـق مقاصــده يف خطابــه وأغراضــه منـه، 

يظهر املقـام باعتبـاره حكًمـا وتقـّدم صـحيفة بشـر بـن املعتمـر باعتبارهـا بـديًال للمنـاهج ) تعليم اخلطابة(

، ويف هـذا يظهـر )2("التعليمية القائمة على اكتساب املهارة مـن خـالل حفـظ النمـاذج اجليّـدة وتقليـدها

.دور املقام ومقتضى حال املخاطبني

 :اإلقناع في الشعر  حازم القرطاجّني وبالغة-4

لعـــّل للعصـــر املتـــأّخر الـــذي عـــاش فيـــه حـــازم والوضـــع الثقـــايف املتهـــاوي فيـــه والـــذي أصـــبح 

الشعر والنقد معهما ضائعني مهجورين تقريبًـا، خاّصـة الشـعر الـذي خـرج عـن مـنهج الفحـول وتضـاءل 

واإلبـداع والنقـد مجهوره وقّل املقبلون عليه، فهي مرحلة ختّلف وتراجع على األصعدة املتعددة يف الفكر 

  .138ص  ،01ج  ،البيان والتبيني ،اجلاحظ. (1)

  .200ص  �¦Ƣē¦®¦ƾƬǷ¦Â�ƢŮȂǏ¢�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǣȐƦǳ،العمري. (2)
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والسياســـة، وهـــو مـــا دفـــع حـــازم ليعـــود إىل زمـــن املبـــدعني ليطـــرح قضـــّية الشـــعر مـــن جديـــد ِوفـــق تصـــّوره 

.)1(اخلاص ويف ضوء الظرف الذي يعيشه

ُمتغــافًال ،وهــو يف هــذا يعــرتف جبهــود َمــن ســبقه ِمــن الفالســفة والبالغيــني مســتفيًدا ِمــن بعضــه

كمــا جتاهــل   ،جتاهــل مشــروع مشــروع ابــن رشــد جتــاهًال كــامًال "د فقــ ،بقصــد أو بغــريه عــن بعضــه اآلخــر

، ُحمـــاوًال أن يُؤّســـس لتصـــّوره املتميّـــز يف الشـــعريّة العربيـــة يقـــف فيـــه علـــى )2("مشـــروع اجلرجـــاين يف الـــنظم

.تداخل الُبعدين التخييلي واإلقناعي

:مشروع حازم وفصله بين الوظيفتين الشعريّة والخطابية4-1

التفت حازم ببالغته إىل الشـعر حمـاوًال أن جيتهـد يف دراسـته للبالغـة الشـعرية العربيـة، مسـتفيًدا 
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، وذلـك مـن "الشـعرية"وا موضـوع يَعتِرب حـازم عملـه تكمـيًال لعمـل احلكمـاء الـذين تنـاول"وابن سينا؛ إذ 

وختصيًصــا لــه مــن حيــث توجيــه القــوانني البالغيــة حنــو ،حيــث نظــره يف الكليــات علــى مــنت إضــايف غــين

.)3("أي الشعر العريب ،ضبط اخلصوصّية الشعرية لشعر أّمة

وهــو يف بالغتــه يقــف علــى قضــايا كانــت قــد طُرحــت قبلــه مــن طــرف قدامــة وابــن ســنان، مــن 

، كمـــا واصـــلت )4(...)الشـــعري، االســـتدالل، التعليـــل يف بنـــاء الصـــور واملعـــاين الشـــعرية املعـــىن (مثـــل  

احلديث عن بعض القضايا اليت كان قد طرحها اجلرجاين رغم جتاهلـه ملشـروعه كمـا ُأشـري سـابًقا ؛ فقـد 

حـــاول حـــازم أن حيســـم اإلشـــكال الـــذي توقّـــف عنـــده اجلرجـــاين يف األســـرار، وأبـــدى فيـــه وأعـــاد حـــىت "

  .351ص ،البالغة والنقد املصطلح النشأة والتجديد ،كرمي الكوازحممد  . (1)

  .499ص  �¦Ƣē¦®¦ƾƬǷ¦Â�ƢŮȂǏ¢�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǣȐƦǳ،العمريحممد . (2)

  .498ص  ،نفسهاملرجع . (3)

  حممد             : تنسيق  ،ضمن كتاب البالغة واخلطاب ،أشكال التخييل واإلقناع يف بالغة حازم القرطاجين ،العزوزياإلمام  .(4)

  .93ص  ،مشبال     
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أوبــني التخييــل والصــّحة العقليــة أو ،ت لغتــه حــديثًا بــالرتّدد بــني مطلــب الصــدق ومطلــب الكــذبُوِمســ

.)1("كما اضطرب فيه ابن سنان ُمرتّدًدا بني املقام النثري واملقام الشعري،الواقعية

جنــد حازًمــا يســعى إىل أن يــؤطّر مشــروعه البالغــي ضــمن املعاجلــة الفلســفية " وبــني هــذا وذاك   

طقيّــة لبالغــة الشــعر أو بنــاء نظريتــه، كمــا جتلّــت عنــد أرســطو يف كتابيــه الشــعر واخلطابــة، وعنـــد أو املن

.)2("الفيلسوفني املسلمني الفارايب  وابن سينا

ـــًة قـــد ال يتنـــاىف معهـــا الشـــاعر مـــع قـــول احلقيقـــة أو  وراح يبـــّني كيـــف أّن للشـــعر وظيفـــًة ختييلي

ـا كـان  :" يقـول  ،خلطابـة عـن احلقيقـة إىل تقويـة الظـنالصدق، كما أّن اخلطيـب قـد يعـوج يف صـناعة ا
ّ
مل

كّل كالم حيتمل الصدق والكذب إّمـا أن يُـرّد علـى جهـة اإلخبـار واالقتصـاص وإّمـا أن يُـرّد علـى جهـة 

االحتجــاج واالســتدالل، وكــان اعتمــاد الصــناعة اخلطابيّــة يف أقاويلهــا علــى تقويــة الظــن ال علــى إيقــاع 

واعتمـاد الصـناعة الشـعرية علـى  ،(...)طيب بأقاويله على اإلقناع إىل التصـديق اليقني إّال أن يعدل اخل

وكان التخييل ال يُنايف ،ختييل األشياء اليت يُعربَّ عنها باألقاويل وبإقامة صورها يف الذهن ُحبسن احملاكاة

، )3("ألّن الشـيء قـد ُخييّـل علـى مـاهو عليـه وقـد ُخييّـل علـى غـري مـاهو عليـه،اليقني كما نلقاه يف الظـن

يقصــد أّن مهمــة اإلقنــاع ليســت لصــيقًة باخلطيــب ال تفارقــه إىل ســواه وباملقابــل كــذلك مهّمــة التخييــل 

فكالمها ُحيتمل يف حّقه قول احلقيقـة وضـّدها وكالمهـا يسـلك مسـلك الصـدق وغـريه، ،بالنسبة للشاعر

فعـــل التخييـــل والتصـــوير الكـــاذب يف اخلطابـــة كمـــا قـــد يـــرد مقصـــد اإلقنـــاع بآلياتـــه وأدواتـــه يف  فقـــد يـــرد

  .الشعر

  .507ص  �¦Ƣē¦®¦ƾƬǷ¦Â�ƢŮȂǏ¢�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǣȐƦǳ،العمري حممد.(1)

  حممد             : إعداد وتنسيق ،ضمن كتاب البالغة واخلطاب ،أشكال التخييل واإلقناع يف بالغة حازم القرطاجين ،العزوزي اإلمام.(2)

  .93ص  ،مشبال    

الدار العربية  ،وزارة الثقافة واحملافظة على الرتاث ،تح احلبيب بن اخلوجة ،منهاج البلغاء وسراج األدباء ،حازم القرطاجين. (3)

  .55ص  ،م2008 ،03ط  ،تونس ،للكتاب
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علــى أنّــه عــاد يف اخلتــام ليبــين احلــدود املتينــة الــيت تفصــل بــني مــا هــو شــعري ومــا هــو خطــايب، واضــًعا 

مــن التــداخل حــدوًدا قصــوى ال يتجاوزهــا الشــاعر واخلطيــب فيمــا قــد حيصــل بينهمــا، الشــعر واخلطابــة، 

بني التخييل واإلقناع، وميُثل هذا حني جيعل األقاويل اإلقناعية جيب أن تكون تابعـة لألقاويـل التخييليـة 

وتلـــك هـــي احلـــدود  )1(يف الشـــعر، وعكـــس ذلـــك يف اخلطابـــة أّن أقـــوال التخييـــل تابعـــة ألقـــوال اإلقنـــاع

ا، ليبقـى للشـعر وظيفتـه التخييليــة الفاصـلة الـيت جيـب أن توضـع دائًمـا يف ُحسـبان الشــاعر واخلطيـب مًعـ

.وللخطابة وظيفتها التداولّية اإلقناعية

 :  تداخل التخييل واإلقناع في بالغته  4-2

تفريق حازم بني اخلطابة والشعر علـى أسـاس املكـّون املميّـز لكـّل منهمـا، "ذُكر فيما سبق أن 

فالشـــعر مبـــٌين علـــى التخييـــل، وقـــد يســـتعمل مكّونـــات اإلقنـــاع اخلطـــايب ضـــمن هيمنـــة العنصـــر الـــذايت 

خييليــة يف وعكــس ذلــك يصــدق علــى اخلطابــة الــيت تنبــين علــى العناصــر اإلقناعيــة وتــدخل العناصــر الت

، فالشــاعر حســبه الجيــب أن يهــتّم للمعــاين الــيت يطرحهــا مهمــا كانــت ذاتيــة تصــويرية أم )2("خــدمتها 

عقليـــة إقناعيـــة، ظنّيـــة كانـــت أم قطعّيـــة بقـــدر مـــا يهّمـــه مـــا يضـــفيه عليهـــا، لفظًـــا أو كانـــت فكـــرًة، مـــن 

.)3(التخييل الذي يُدخلها يف دائرة الشعر

ÂƢŹÂ�ƨǬȈǬū¦�¿Âǂȇ�À¢�Ǿǳ�¬ƢƬÉȇ�ǂǟƢǌǳ¦�À¢�ǾƬËȇǂǠǋ�Ŀ�ƢēƢƦƯ¤�¿±Ƣ¾�وهذه هي احلقيقة اليت أراد ح  

Â�Ƣººđ�ǾººǟƢǼǫ¤Â�ȆººǬǴƬŭ¦�ń¤�ƢººȀǴǬǻ" مــا وقــع مــن األوصــاف واحملاكــاة مقتصــًدا فيــه غــري متجــاوز فهــو قــول

.، إذن شريطة أّال يغلب عليه التخييل ويُقرط يف استعماله)4("صادق

  33ص ،م2005 ،دط ،املغرب ،الدار البيضاء ،إفريقيا الشرق ،البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول ،حممد العمري. (1)

  .510ص  �¦Ƣē¦®¦ƾƬǷ¦Â�ƢŮȂǏ¢�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǣȐƦǳ،العمريحممد . (2)

  حممد             : إعداد وتنسيق ،ضمن كتاب البالغة واخلطاب ،أشكال التخييل واإلقناع يف بالغة حازم القرطاجين ،العزوزي اإلمام .(3)

  .98ص  ،مشبال     

  . 66ص  ،منهاج البلغاء وسراج األدباء ،القرطاجينحازم . (4)
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Ź�À¢�¾ÂƢÉŹ�ȆǣȐƦǳ¦�ȄƸǼŭ¦�¦ǀđ�ȂǿÂ سم اجلدل الكبري الذي كان بني البالغيني والنقـاد قبلـه

حــول طبيعــة املعــاين الشــعرية، هــل هــي ختييــل أم إقنــاع، وحــول تنزيــل تلــك األشــعار الــىت كانــت لشــعراء 

فحول يف تاريخ الشعر العـريب وقـد داخـل فيهـا التخييـل بعـض املعـاين العقليـة والقياسـات اإلقناعيـة عنـد 

فــإّن هــؤالء وإن نفــى عــنهم غــري واحــٍد ،أيب متــام و املتنــيب وأيب العــالء املعــري أمثــال الكميــت بــن زيــد و

ممّن صادفهم من النقاد والبالغيني صـفة الشـعرية، فـإّن حازًمـا بـّوأهم منهـا املنزلـة األمسـى واعتـرب شـعرهم 

)1(الشعر األمثل

طلًحا يف ذلـك ألجل ذلك خرج حازم خمرجه اخلاص يف دراسـته جلماليـة القصـيدة العربيـة مصـ  

" التخييــل"مصــطلحات خاصــة بــه ُيصــِدر فيهــا عــن مواقفــه املتمّيــزة، ومــن تلــك املصــطلحات مصــطلح 

وقــد بــّني الفــرق بينهمــا واتســاع املصــطلح ،الــذي تــردد معــه كثــريًا كمقابــل ملصــطلح احملاكــاة األرســطي

.)2(يهالعريب التساع أغراض الشعر العريب وتعّقده وغزارة معانيه ومواقف الشاعر ف

الـــذي كشـــف فيـــه مظهـــر تـــداخل التخييلـــي و التـــداويل " التحجيـــل"وعنـــده كـــذلك مصـــطلح   

.)3(اإلقناعي قي القصيدة العربية كأن يأيت ببيتني أو ثالث أبيات ختييلية مثّ خيتمها ببيت إقناعي

حيـاول مـن خاللـه كسـر منطيّـة الشـعر القـدمي النقـد القـدمي يف تقسـيم " اإلبداع"ولديه مصطلح   

�¦ǀººǿÂ�Ƣººđ�ǂǟƢººǌǳ¦�ƢººȀȈǧ�¼ËȂººǨƬȇ�ƾººǫ�Ŗººǳ¦�ƾººȇƾƴƬǳ¦�¾Ƣǰººǋ¢�ǺººǷ�Ǿººǻ¢�ŐƬǟƢººǧ��ǺȇƾººËǴǬǷÂ�śǟƾººƦǷ�ń¤�ǂǠººǌǳ¦

وهـــذا يعــين أّن معـــايري تصـــنيف الشـــعراء إىل )4(حــال اســـتخدامه لألمثـــال واحلكــم واالســـتدالل والقيـــاس

تبه للمعاين مبدعني وغري مبدعني، وتصنيف الشعر إىل جديد وتقليدي وحسن ورديء عنده تغّريت لتن

املطروحــة واالســتدالالت املســتعملة، لتؤّســس حســبه للبعــد اإلقنــاعي للشــعر والــذي قــد ال ينفــّك عــن 

.القصيدة الشعريّة اجليدة تلك اليت تزاوج فيها البعدان مًعا ختييل و إقناع

            . 98ص  ،ضمن كتاب البالغة واخلطاب ،أشكال التخييل واإلقناع يف بالغة حازم القرطاجين ،العزوزياإلمام .(1)

  .94ص  ،املرجع نفسه.(2)

  .100ص  ،نفسه. (3)

  .الصفحة نفسها ،نفسه. (4)
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:المشروع التحديثي للبالغة اإلنسانية ميالد جديد للنظريّة الِحجاجّية - ثالثا

 :اللسانية وتحديث البالغةالنهضة  -1

بــدأت احملاولــة مــع البحــوث اللســانية اجلديــدة والــيت تزّعمهــا طائفــٌة مــن علمــاء الّلغــة املعاصــرين 

للتأســيس للوجــه اجلديــد للبالغــة اإلنســانية، وقــد اعتمــدت هــذه )*(وعلــى رأســهم فريدينــان دي سوســري

اجلهــــود البالغيّــــة التحديثيّــــة علــــى مــــا بلغتــــه تلــــك الدراســــات األدبيّــــة والنقديّــــة واللســــانية والنصــــّية ِمــــن 

وحبــوث الشــعريّة أو األدبّيــة، ،البحــوث والنظريــات واملفــاهيم واســتفادت منهــا، ِمــن مثــل مفهــوم اجلمــال

فخرجـــت البالغـــة  ،وصـــوًال إىل النظريّـــة الســـيمولوجّية والتداوليّـــة،ونظريّـــة اِحلجـــاج،ســـلوبّيةوالنظريّـــة األ

البالغـة اجلماليـة والبالغـة اِحلجاجيّـة، أو بالغـة التخييـل واإلمتـاع :بشّقني ووجهني عريضـني)*(اجلديدة

.وبالغة اِحلجاج واإلقناع

تـدهور " ذه النهضة األدبيـة واللسـانّية قـد وكما هو معلوم أّن البالغة يف الغرب قبل اندالع ه

وضعها تدهورًا وصل إىل حّد اّختذت معه مدلوًال حييـل علـى كـّل مـا هـو تافـه متخلّـف متشـّبث بالقـدمي  

�ƨËȈººǇ°ƾŭ¦�©¦°ËǂºǬŭ¦�ǺºǷ�ƪ ǧǀºÉƷ�Ʈ ºȈŞ�©Ȃºŭ¦�ń¤�ǂºǷȋ¦�Ƣººđ�¾¡�ƾºǫÂ��ǾºǼȈȇǄƫÂ�¾ȂºǬǳ¦�ƨºǧǂƻ±�ȄºǴǟ�ǂºǐƬǬǷÂ

، وإن كانت قد حتّققت احلداثة )1("يها بوصفها مبحثًا قدميًا ال قيمة لهوأصبح يُنظر إل)يف فرنسا مثًال (

ــة والشــعريّة مثّ يف جهــود وحبــوث علمــاء النظريّــة األســلوبية؛  البالغيــة يف شــّقها اجلمــايل يف حبــوث األدبّي

فقـــد مـــال للنزعـــة اجلماليـــة يف األدب والنقـــد اجلديـــدين عـــّدة مـــدارس ونّقـــاد منظّـــرين بـــدًء مبدرســـة الفـــن

وحصل  ،ولد يف جنيف من أسرة مشهورة بالعلم واألدب ،دي سوسري أشهر لغوي يف العصر احلديث)م1857-1913(.)*(

وبقي يف هذا املنصب حىت  ،م يف جامعة جنيف1907وأصبح أستاًذا لعلم اللغة العام يف ،م1880على درجة الدكتوراه سنة 

طليب، دار آفاق علم اللغة العام،ترمجة يوئيل عزيز ومراجعة يوسف امل،دي سوسري(ويعترب سوسري مؤّسس علم اللغة احلديث،وفاته

.) 03ص  ،م1985 ،دط ،عربّية

إعداد وتنسيق  ،البالغة واخلطاب: ضمن كتاب ،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان وآفاق حتليل اخلطاب ،احلسني بنو هاشم. (1)

   .150ص ،م2014 ،01ط ،اجلزائر العاصمة ،منشورات االختالف ،حممد مشبال
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ألجل الفن، والشكالنيني الروس، مثّ احلركة البنائية وهـؤالء مجيًعـا يعتـربون األدب جتربـًة مجاليـًة يُعايشـها 

.)1(األديب

�µ ȂºººŬ¦� ƢºººǔǨǳ�ƾºººȇƾƳ�ǺºººÊǷ�Ƣºººđ�̈®ȂºººǠǳ¦Â�ƢēƢƦºººÉǇ�Ǻººº
ÊǷ�ƢºººȀưǠƥ�ǲºººǔǧ�ÀƜºººǧ�ƨºººËȈƳƢƴ

Êū¦�ƨºººǣȐƦǳ¦�ƢºººËǷ¢

طابـات يعـود للمفّكـر البلجيكـي بريملـان النظري والتطبيق العملي كآليّـة ِمـن اآلليـات الفاعلـة لتحليـل اخل

Perelman  البالغــــــة "م، وهــــــو كــــــذلك صــــــاحب االســــــتعمال األول ملصــــــطلح 1958منــــــذ ســــــنة

مقــال يف (¦La Nouvelle Rhétorique �ǾºƦƬǯ�ƾººƷȋ�ƢºčȈǟǂǧ�ƢºÅǻ¦ȂǼǟ�ǾǴǸǠƬººǇ¦�Äǀºǳ" اجلديـدة

 Traité De L’argumentation, La Nouvelle) البالغــة اجلديــدة: الربهــان 

Rhétorique وهــو عمــل مشــرتك مــع لوســي ألربخيــت تيتيكــاه، وأخــذت منــذ ذلــك العهــد حبــوث

بالغــة احلجــاج منــذ مخســينيات القــرن : البالغــة اجلديــدة تنمــو عــرب ثالثــة آفــاق متجــاورة ومتتاليــة هــي 

والبالغة الوظيفية واليت اعتمـدت السـيميولوجيا مـن  ،والبالغة الشكالنية البنيوية يف الستينيات ،املاضي

، وهذا إّمنا ُحييل إىل أّن حركة البعث واإلحياء )2(جهة والتداولية من جهة أخرى يف أواخر السبعينيات 

ƢȀǼǷ�©®ƢǨƬǇ¦Â�ƨȈǻƢǈǴǳ¦Â�ƨËȈǨǈǴǨǳ¦�ƨƯ¦ƾū¦�©°ÂƢƳÂ�©ǂȇƢǇ�ƢËŶ¤�ƢÅưȇƾƷ�ƨǣȐƦǳ¦�ƢēƾȀǋ�Ŗǳ¦.

كـان التأسـيس لنظريـة اِحلجـاج أو بـاألحرى نظريـات ِحجاجيـة متباينـة ويف هذا املسار الطويل  

وقد تكون متكاملة؛ ذلك أنّه كّلما حصـل التجـاور بـني احلجـاج مـع غـريه مـن العلـوم احمليطـة بـه ُولـدت 

؛ إذ أن ...)واحلجـــاج اللغـــوي  ،احلجـــاج البالغـــي، احلجـــاج املنطقـــي(نظريّـــة ِحجاجّيـــة مســـتقّلة فكـــان 

يــة احلديثــة كغريهــا مــن النظريــات واملفــاهيم األدبيــة واللســانية تتطــّور مــع الــزمن وتتوالــد النظريــات احلجاج

  . 30ص  ،1998،اجلزائر، دط،ديوان املطبوعات اجلامعّية،مفاهيم مجالّية يف الشعر العريب القدمي،حممد مرتاض. (1)

  66.- 65صص  ،بالغة اخلطاب وعلم النص ،صالح فضل. (2)
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لينـــتج عنهـــا نظريـــات جديـــدة تتبـــع ســـابقتها أو تعارضـــها أو حـــىت تنفيهـــا، فتقـــوم الواحـــدة عنـــد مـــوت 

.)1(األخرى

:نظريّة الِحجاج البالغي عند بيرلمان -2

حيُسـن بالبحـث قبـل بـدء اخلــوض يف تفاصـيل النظريـة احلجاجيـة عنــد بريملـان أن يقـف عنـد أبــرز 

الدوافع اليت حرّكته، واخللفيات النظرية والفلسفية اليت دفعته إىل اخلروج ببالغته احلجاجية خمرًجا كهذا، 

�ǽǀººđ�®¦°¢�Ǿººǻ¤�¾Ƣººǫ�ǺººǷفمــنهم  ،ُحيــاول البحــث الوقــوف عنــد بعضــها مــن خــالل نظــرة الدارســني آلرائــه

اللمســات التحديثيــة إخــراج احلجــاج مــن دائــرة اخلطابــة واجلــدل إىل أنــواع أخــرى مــن اخلطــاب؛ إذ ظــل 

حبيســهما منــذ نشــأته األوىل علــى يــد الفالســفة اليونــانيني خاّصــة أفالطــون وأرســطو، كمــا يطمــح إىل 

ǬǟÂ�°ȂȀǸŪ¦�Ǧ Ǘ¦ȂǠƥ�Ƥ ǟȐƬǳ¦Â�ƨǘǳƢǤŭ¦Â�̈°ÂƢǼŭ¦�ƨǸē�ǺǷ�ǾǐȈǴţ�Ȇºǿ�ƢºȀǼǷ�ǾºƬƟŐƫ�®¦°¢�ƨºưǳƢƯ�ƨºǸēÂ��ǾǴ

ǞǸƬǈŭ¦�ȄǴǟ�ƨǨȈǼǟ�ƨȈƥȐƬǇ¦�ƨǇ°ƢŲÂ�ƢÅǟƢǔƻ¤�ǽŐƬǟ¦�Äǀǳ¦�¾ȏƾƬǇȏ¦�ƨǷ¦ǂǏ�ƨǸē
)2(.

كمــا أراد بريملــان لنظريتــه مــن ناحيــة ثانيــة أن تكــون ثــوره تقــف يف وجــه التوّجــه العقلــي احلــاد 

Ŗǳ¦�ƨǷ°Ƣǐǳ¦�ƨȈǻȐǬǠǳ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ƨǏƢƻ��ƨƯ¦ƾū¦�ƨǨǈǴǨǳ�©°Ƣºǰȇ®�Ƣđ�«ǂƻ� " وذلـك مبحاولـة إعطـاء

، فبريملـــان يطلـــب )3("قابليـــة الصـــواب قيمـــة يف مواجهـــة مـــا هـــو الزم وبتوضـــيح اآلراء مبقارنتهـــا بالوقـــائع

احــرتام آراء اجلمهــور إذا مــا كانــت تقبــل الصــواب وتســّلم بــه أو يزيــد تســليمها بــه بكــل حريــة ومــن غــري 

�Ƣđ�ǶËǴǈŭ¦�ǞƟƢǫȂǳƢƥ�ƨǗȂƥǂǷ� ¦°ȉ¦�ǽǀǿ�¿ËƾǬȇ�Äǀǳ¦�§ ƢǘŬ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨȈǧƢǰǳ¦�Ʋƴū¦�©ƾƳÂ�ƢǷ�¦̄¤�ǽ¦ǂǯ¤

.سلًفا

، 02ط  ،اجلزائر ،دار الوعي للنشر والتوزيع ،املدارس اللسانية يف العصر احلديث ومناهجها يف البحث ،التوايت بن التوايت.  (1)

  . 03ص ،م2012

  .11ص ،م2011 ،01ط ،تونس ،مسكيلياين للنشر والتوزيع ،يف نظريّة احلجاج دراسات وتطبيقات،عبد اهللا صولة. (2)

جامعة امللك  ،مركز النشر العلمي ،ترمجة حممد صاحل ناجي الغامدي ،تاريخ نظريات احلجاج ،جيل جوتييه ،فيليب برتون. (3)

  .41ص ،م2011 ،01ط ،العربية السعودية اململكة ،عبد العزيز
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العصـر، باعتبـار أن العصـر عصـر ازدهـار يف الدعايـة ومن ناحية ثالثة أراد لنظريته أن تلتفت خلصوصية 

واإلشـــهار وهـــذا مـــا غفـــل عنـــه املناطقـــة احملـــدثون، وهـــو مـــا دفعـــه إىل تأســـيس بالغـــة حجاجيـــة تتعـــدى 

¤�ǲǣ¦Ȃºǋ�ƢēƾºƳÂ¢�©ƢºƥƢǘŬ¦�ǺǷ�ƨƯƾƸƬǈǷ�̧¦Ȃǻ¢�ń،اخلطابات القضائية والدينية واملشكالت الفلسفية

ººǬǳ�À̄¤���ƨººȈǳƖǯ�Ƣººđ�®ƢººǟÂ��ƨººȈƳƢƴū¦�ƨººǣȐƦǳ¦�Ʈ)1(وخصوصــيات النهضــة احلديثــة ººǠƥ�Ŀ�ÀƢººŭŚƥ�ƶººų�ƾ

فاعلة متاحة لتحليل اخلطاب اإلقناعي مهما كـان نوعـه، علـى مـا حيسـب لـه مـن اإلضـافات الـيت َوَسـم 

�©ƢȈºººǏȂǐŬ�Ƥ ȈƴƬºººǈƫ�ƨººǣȐƦǳ�Ǯ ǳǀºººƥ�ƢºººÅǈËǇƚǷ��ƢȀǗÂǂººǋÂ�ƢºººēƢȈǼǬƫÂ�ƢǿËƾºººƷ�Ŀ�ƨººȈƳƢƴū¦�ƨºººǇ¦°ƾǳ¦�Ƣººđ

  . دة للخطاباتالعصر وتتآلف مع األنواع اجلدي

:حّد الِحجاج في نظريّة بيرلمان 2-1

نظريّـــــة تعـــــىن بدراســـــة التقنيـــــات :"بقولـــــه إنّـــــهArgumentationيُعـــــّرف بريملـــــان احلجـــــاج 

Technique Discursives �ƨƦººǈǻ�Ǟººǧ°�Â¢�śƦǗƢººƼŭ¦�¾ȂººǬǟ�ËƮاخلطابيــة  ººƷ�ń¤�» ƾººē�Ŗººǳ¦

Adhésion �ƨºººȇǂǜǻ�ƢºººĔȂǰƥÂ��¼ƢºººǨƫ¦�ń¤�¾ȂºººǏȂǳ¦�ǲȈƦºººǇ�Ŀ�³تأييـــدهم  ƢºººǬǼǴǳ�ƨºººƷÂǂǘŭ¦�ƢȇƢºººǔǬǳ¦�ń¤

تعمـــل علـــى فحـــص واختبـــار الشـــروط الـــيت تســـاعد علـــى بـــدء احلجـــاج وتطـــويره، واآلثـــار الناجتـــة عنـــه    

، وهذا التعريف يـدفع البحـث إىل توسـيع القـول فيمـا يتعلّـق بـبعض النقـاط العريضـة يف مفهـوم )2("أيًضا

:د بريملان، ومن تلك النقاط احلجاج عن

مقصد كسب التأييد أو زيادته لدى اجلمهور عنده، ما معناه ؟-

 ماهي وكيف تؤدي وظيفتها يف إثارة التأييد أو زيادته ؟ ،التقنيات اخلطابية-

ما هو اخلطاب ومن هم املخاطبون وما حّد كّل منهما حسبه ؟-

 ؟) مقّدمات احلجاج(يسمى وما هي الشروط املساعدة على بدء احلجاج، أو ما -

  .67ص  ،بالغة اخلطاب وعلم النص ،صالح فضل. (1)

من أجل  (hekmah)موقع حكمة  ،ترمجة أنوار طاهر ،حنو نظرية فلسفية يف احلجاج: مقال بعنوان  ،شاييم بريملان.  (2)

   .16/08/2016تاريخ االطالع  ،قسم ترمجات ،www.Hekmah.orgوفلسفي اجتهاد ثقايف 
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فللوقــوف مــع التســاؤل األول يصــطدم البحــث حبقيقــة أن بريملــان يــرى أّن حبوثــه الربهانيــة كمــا 

تتجــــاوز بآمــــاٍد بعيــــدٍة بالغــــة األقــــدمني وتغفــــل بعــــض اجلوانــــب الــــيت ظفــــرت " يصــــفها الــــدكتور فضــــل

؛ )1("الكـالم املقنـع للجمهـوباهتمامهم، فبالنسبة هلم مثًال كان هدف البالغـة قبـل كـل شـيء هـو فـّن  

يُفهم من هذا أن احلجاج عنده الذي يطمح إىل حتصيل تأييد اجلمهور أو زيادته كما قال يف التعريـف 

السابق، أنّه فعٌل ُخيـالف فعـل اإلقنـاع الـذي يعتمـد االسـتدالل كمـا كـان عليـه األمـر يف بالغـة أرسـطو؛ 

لرياضــي الصــارم ملــا فيــه مــن اإلكــراه والقهــر العقلــي علــى ألن هــذا جيعلــه أشــّد اّتصــاًال بــاملنطق الربهــاين ا

�Ƣºđ�Ƥ ºǟȐƬȇÂ�Ǧ ºǗ¦ȂǠǳ¦�ǖǳƢºǤÉȈǧ�̈®¦°ȍ¦�°ȂºŰ�ȄºǴǟ�Ƥ ǠǴȇ�Äǀǳ¦�ŚƯƘƬǳ¦�ǲǠǧ�ǾƦǈƷ�Ǧ ǳƢÉź�ƢǸǯ��ǞǸƬǈŭ¦

  .وهذا أيضا مييل باألحكام إىل االعتباطية

ان والـيت متيّـزه وقد أشار أوليفي روبول إىل املالمح اخلمسة اليت حتدد مفهوم احلجـاج عنـد بريملـ

ــز احلجــاج خبمســة مالمــح رئيســية: "عــن الربهــان بقولــه يُعــّرب عنــه بلغــٍة )2يتوّجــه إىل مســتمع، )1:يتمّي

إىل ضـرورة منطقيّـة مبعـىن ) تناميه(ال يفتقر تقّدمه )4مسّلماته ال تعدو أن تكون احتمالية، )3طبيعية، 

أليســت هــذه : ، بنــاء عليــه أتســاءلُملزمــة) خالصــاته(ليســت نتائجــه )stricto sensu ،5الكلمــة 

، وقــد حصــر روبــول يف )2("املالمــح الــيت متيّــز احلجــاج عــن الربهــان يف نفســها مــا جيعلــه بالغًيــا بالضــرورة

هــذا القــول املالمــح الــيت جعلتــه يعقــد الصــلة بــني البالغــة والفعــل احلجــاجي جبميــع أشــكاله ومــن ذلــك 

ادئ املنطق كالقياس لتحقيق اإلقناع لكنه أبقي علـى احلجاج عند بريملان، فهو وإن كان كان يعتمد مب

  .احملتمل

مــن الصــواب املنهجــي عــدم : "يُعلّــق الــدكتور فضــل علــى هــذه اجلزئيــة يف نظريــة بريملــان فيقــول

اخللط بني مظاهر التأّمل العقلي املّتصـل باحلقيقـة واملظـاهر الـيت تشـري إىل هـذا التأييـد؛ إذ ينبغـي دراسـة  

مــــع االحتفــــاظ بإمكانّيــــة حبــــث جوانــــب تــــداخلهما أو حــــىت تطابقهمــــا فيمــــا كــــل منهمــــا علــــى ِحــــدة 

  .68ص  ،بالغة اخلطاب وعلم النص ،صالح فضل. (1)

البالغة اجلديدة بني التخييل : حممد العمري، ضمن كتابه:أوليفي روبول، هل ميكن أن يوجد حجاج غري بالغي؟، ترمجة.(2)

  .220ص  ،والتداول
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يقــــــع يف منطقــــــة ُوســــــطى بــــــني االســــــتدالل (...) حتقيــــــق االقتنــــــاع الــــــذي " ؛ أي يقصــــــد إىل)1("بعــــــد

كمـا   -خطابـة ،جـدل–، وهذا ُيشـري إىل أن بريملـان ال يهـتّم الزدواجيـة اخلطـاب احلجـاجي )2("واالقناع

فهــو يعتــرب أّن الفصــل بــني احلجــاج اجلــديل واحلجــاج اخلطــايب فصــٌل مصــطنع، "يف البالغــة الكالســيكية 

ƢºǸđ�ƨºǘȈƄ¦�©ƢºǈƥȐŭ¦Â�» Âǂººǜǳ¦�Ŀ�» Ȑºƻ��Ǿºȇ¢°�Ŀ��ƢºǸȀǼȈƥ�» ȐºŬ¦�Àȋ� 3("ولـيس يف طبيعتهمــا( ،

ر مــا متثّلــه مــن عناصــر حّجــة يف الواقــع أنــا مــن املهتمــني مبختلــف أشــكال احلجــاج مبقــدا:"يقــول بريملــان

العقـــــــــالين املنطقـــــــــي [تســـــــــلهم يف حـــــــــّث املخاطـــــــــب علـــــــــى التثبـــــــــت العقـــــــــالين  Preuveودليـــــــــل 

Convaincre[ من القضية املطروحة يف اجلدال، ومن مثّـة إىل إقناعـهPersuader] اسـتناًدا إىل

نيـــة واالنفعاليـــة منطـــق احلجـــاج البالغـــي الـــذي يضـــع املخاطـــب وســـياقاته الثقافيـــة ومجيـــع حاالتـــه الذه

«�ƨºººǬȈǬū¦�¹ȂººǴƦǳ)4(]"والعاطفيــة باالعتبــار ƾºººē�ƨȈǳȏƾƬººǇ¦�ƨººȈǴǬǟ�ƨºººËȈǴǸǟ�ǆ Ȉººǳ�ǽƾººǼǟ�«ƢºººƴūƢǧ�À̄¤Â��،

�ǪºǏȂƥ�ƨºȈǻƢǿǂƥ�ƨºËȈǴǸǟ�ǾºËǼǰǳ��ƢºȀȈǧ�ŚƯƘºƬǳ¦�ƾºǐǫ�ƢȀƬǳƢǸƬºǇ¦Â�² ȂºǨǼǳ¦�Ǯ ȇǂƸƬǳ�» ƾē�ƨËȈǈǨǻ�ƨȈǴǸǟ�ǆ ȈǳÂ

 عــن ترمجــة الــدكتور حممــد العمــري، الــدكتور فضــل وعملّيــة اقتنــاع بوصــف الــدكتور عبــد اهللا صــوله نقــال

.تضمن للجمهور حريّة االختيار العقلي غري امللزم

:الِخطاب الِحجاجي والمخاطبين 2-2

سوف لن أويل تلك :"من حيث ماهية اخلطاب احلجاجي يقول بريملان يف نفس املقالة السابقة        

األمــر الــذي ســيجعلين لــن  ،األمهيــة املعطــاة لقضــية عــرض تلــك احلجــج بصــورة شــفوية كانــت أم كتابيــة

  .67ص  ،بالغة اخلطاب وعلم النص ،صالح فضل .(1)

  .14ص  ،يف نظريّة احلجاج دراسات وتطبيقات،عبد اهللا صولة. (2)

إعداد وتنسيق  ،البالغة واخلطاب: ضمن كتاب ،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان وآفاق حتليل اخلطاب ،احلسني بنو هاشم. (3)

  .150ص  ،حممد مشبال

من أجل اجتهاد ثقايف  (hekmah)موقع حكمة  ،ترمجة أنوار طاهر ،حنو نظرية فلسفية يف احلجاج: مقال بعنوان  ،بريملان. (4)

  .16/08/2016تاريخ االطالع  ،ترمجات قسم ،www.Hekmah.orgوفلسفي 
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ري إىل أّن ، وهـذا يشـ)Oratoire")1أوّجه نظري كّلًيا صوب كل ما يتعّلق بالفعـل اخلطـايب للمـتكّلم 

بإخراجــه  –بريملــان  –اخلطــاب احلجــاجي عنــده أصــبح مفتوًحــا علــى تنــوّع وتعــّدد يف األشــكال، وهــو 

�ËƾºƬǸȈǳ�ȆƳƢºƴū¦�§ ƢºǘŬ¦�¿ƢºǷ¢�¾ƢºĐ¦�ƶƬºǧ�ƾºǫ�ÀȂºǰȇ�ȆºǈǨǼǳ¦�ŚƯƘºƬǳ¦Â�ȆºǴǬǠǳ¦�̧ƢºǼǫȍ¦�̈ǂºƟ¦®�ǺºǷ�«Ƣƴū¦

كاخلطـاب الـديين، : رىمن اخلطـاب اليـومي إىل اخلطـاب الفلسـفي مـرورًا جبميـع أشـكال اخلطـاب األخـ

واخلطاب األديب، واخلطاب السياسي، واخلطـاب الـدعائي، واخلطـاب اإلشـهاري، واخلطـاب الصـحايف، 

��ǾǴǰººǋ�ÀƢººǯ�ƢººǸȀǷÂ��ƢººÅƥȂƬǰǷ�¿¢�ƢčȇȂǨººǋ�ÀƢººǯ¢�Å ¦ȂººǇÂ��ǽŚººǣÂ...واخلطــاب الرتبــوي، واخلطــاب القــانوين 

اخلطابـات الـيت يغلـب عليهـا  كذلك خطبة، مناظرة، مناقشة، حماورة، أو حـّىت حـديث نفـس، بـل حـىت

طابع التخييل كالشعر والرواية؛ باعتبار أن كل خطاب خارج العلوم الصرفة يتضـّمن بالضـرورة ِحجاًجـا 

.)2(قّل أو كثُر، وحجاجية اخلطابات متفاوتة بتفاوت قابلّيتها حلمل احلجج

لســت مــن املهتّمــني بوجــٍه خــاص باخلطــب :"أّمــا مــن ناحيــة املخــاطبني فيقــول صــاحب النظريّــة

يف ســــاحة  -كمــــا هــــو احلــــال يف البالغــــة الكالســــيكية–حمتشــــد  Auditoireاملوجهــــة إىل مجهــــور 

هــي مركــز احليــاة السياســية والفكريــة والفلســفية والروحيــة يف أثينــا، [  Agora"أجــورا"التجّمــع العامــة 

بــــادل فيهــــا اجلميــــع اآلراء حــــول املشــــاكل والقضــــايا املشــــرتكة، دون متييــــز خنبــــوي بــــني العــــامي حيــــث يت

وهـــو مكـــان يقابـــل نفـــس [ Forumأو يف منتـــدى التجّمـــع العـــام الرومـــاين ] والسياســـي والفيلســـوف

، بل سأتوّسع يف نطاق أحباثي حول نظرية احلجاج ليشمل مجيـع ]الوظيفة لساحة أجورا عند األثينيني 

، فحسبه ال ميكن أن ينحصر املخاطب يف جهة واحدة أو )3("كال اجلمهور اليت ميكن أن نتصّورهاأش

.يف فئة بعينها أو شخص مستقل، فاألمر مفتوح ليشمل عدًدا غري حمدود من املخاطبني

  .ترمجة أنوار طاهر ،حنو نظرية فلسفية يف احلجاج ،بريملانشاييم .(1)

إعداد وتنسيق  ،البالغة واخلطاب: ضمن كتاب ،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان وآفاق حتليل اخلطاب ،احلسني بنو هاشم. (2)

  .153ص  ،حممد مشبال

  .ترمجة أنوار طاهر  ،يف احلجاج حنو نظرية فلسفية،بريملان شاييم .(3)
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يتكــّون األول مــن شــخص اخلطيــب ،وتبًعــا لــذلك قّســم املســتمع إىل مســتمع خــاص ومســتمع كــوين"

بـالنظر إىل " ، و)1("ويشـمل الثـاين كـل كـائن ذي عقـل ،مجـع حمـدود العـدد يف مقـام معـّني  نفسه أو مـن

بـالرغم مـن أن نّصـه يف ،املستمعني فإّن غياب القرّاء ماديًا رّمبا الكاتـب يظـّن بأنّـه وحـده يف هـذا العـامل

�Ç̧¦Â�Śººǣ�Çǲǰººǌƥ�Â¢�ƢººÅȈǟ¦Â�ǶȀȈººǳ¤�ǾººËƳȂƬȇ�Ǻȇǀººǳ¦� ȏƚººđ�ƢººÅǸƟ¦®�¶ÂǂººǌǷ�Ǟººǫ¦Ȃǳ¦")2(ذا يُبــّني أن بريملــان يف ، هــ

نظريّته جتاوز كل احلدود واستسلم النفتاح العصر على التنوع يف كّل شيء؛ فخطابـه احلجـاجي مفتـوح 

علـــى كـــل أنـــواع اخلطابـــات مـــا دام هـــذا اخلطـــاب ال ميـــّت بصـــلة للخطـــاب العلمـــي العقلـــي املبـــين علـــى 

رًا ماّديًـا وجمتمعـني أم غـائبني، وقـد اليقينيات، ومفتوح كذلك على كّل أنواع املسـتمعني حاضـرين حضـو 

.خياطب فئة بعينها أو حّىت نفسه اليت بني جنبيه

:مقّدمات الِحجاج 2-3

حتـــّدث املؤلّفـــان عـــن هـــذه املقـــّدمات أو املنطلقـــات احلجاجيـــة والـــيت يعتمـــدها احملـــاجج يف خطابـــه 

�ȆººȀǧ�À̄¤��ƨººƷÂǂǗȋƢƥ�¦ȂººǴƦǬȈǳ�śǠǸƬººǈŭ¦�ÀƢººǿ̄ ¢�ƨººƠȈē�ǺººǷ�ǾººǼËǰŻ�Ƣººŭ�Ƣººǿ®ƢǸƬǟƢƥ�ǪººËǬŹ�ÅȏÂƢººŰ�ȆƳƢººƴū¦

:    ثــة زوايــا رئيســية هــيمنطلقــات تــدفع اجلمهــور للتســليم واإلذعــان، وقــد حتــّدث عنهــا املؤلّفــان مــن ثال

)ƢȀºǓǂǟ�ƨºǬȇǂǗÂ��Ƣǿ°ƢȈƬƻ¦Â��ƢđÂǂǓ(الوقـائع، واحلقـائق واالفرتاضـات، والقـيم، :، ومـن هـذه املقـّدمات

.)3(وهرميات القيم، واملعاين أو املواضع

"Ƕē¦°ËȂºǐƫ�ǞºǷ�ǶƴºǈǼƫ�Ń�¦̄¤�ƢȀºǔǧ°�Ŀ�Ǫºū¦�ǶºŮ�ËÀ¢�ƢǸǯ�ÀȂȈǼǠŭ¦�¾ƢǸƬǈÉȇ�©ƢǷËƾǬŭ¦�ǽǀđÂ،

، وبريملـان يف هـذا يبـني سـبب )4("بساطة أو السطحّية حبيـث ال متثـل أّي عنصـر جـّذابأو كانت من ال

رفضــه للفلســفة املنطقيّــة العقالنيــة الديكارتيــة املرتكــز علــى البداهــة واحلــدس، وللمنطــق الرياضــي الصــارم 

  .151ص  ،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان وآفاق حتليل اخلطاب ،احلسني بنو هاشم. (1)

  .68ص  ،بالغة اخلطاب وعلم النص ،صالح فضل. (2)

.23،24ص ص  ،يف نظرية احلجاج دراسات وتطبيقات ،صولةعبد اهللا  .(3)

  .111ص  ،احلجاج يف البالغة املعاصرة ،حممد سامل الطلبة. (4)
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هــو يـــدعو باعتبــاره ممارســة عنيفــة و اســتالبية علــى اإلنســان حــني تُلزمــه يف مواقفــه ومبادئــه وحتركاتــه، ف

الختيــار املقــدمات احلجاجيــة الســتفتاح اخلطــاب احلجــاجي، أو حــىت احلجــج املدرجــة يف هــذا القــول 

.قصد حتقيق االقتناع واالستمالة لدى السامع مشرتطا أن ال تكون هاته وتلك ُملزمة صارمة عنيفة

نيَّـًة ميكـن هلـا أن تكـون ، أو األحداث باعتبارهـا تُـوّفر للجمهـور مـاّدة ُمشـاهدًة عيLes faitsفالوقائع 

�ǶȈǴººǈƬǴǳ�ǶȀƬººƠȈē�ǺººǷ�ǾººǼËǰŤ�ǽ°ȂººȀŦ�ƾººǼǟ�©ƢǸËǴººǈ
É
ŭ¦�ǺººǷ�ÅƨººǼȈƬǷ�Å̈Ë®ƢººǷ�Ƥ ººȈǘƼǴǳ�ǂËǧȂººƫ�ȆººȀǧ�ǶȀǼººȈƥ�ÅƨǯŗººǌǷ

.)1(واملوافقة على   أطروحته

وهــي أنظمــٌة أكثــر تعقيــًدا مــن الوقــائع وتقــوم علــى الــربط بــني "  Les réalitésواحلقــائق   

ــة أو مفــاهيم فلســفّية أو دينيــة  ، فهــي وباعتبــار وقوفهــا علــى )2("الوقــائع، ومــدارها علــى نظريــات علمّي

هــــذه األســــس العلميّــــة أو الفلســــفّية أو الدينيــــة الروحيّــــة املتينــــة ال ميلــــك معهــــا املســــتمعني أو أغلبيــــتهم 

.األقل إّال املوافقة والقبول الغالبة على

Présomptions�ƢȀǸǟƾººȇ�Ń�ƢººǷ�ÅȏȂººƦǬǷ�ƢººčȇȂǫ�ƢººȀȈǧ�ǪȇƾººǐƬǳ¦�ÀȂººǰȇ�Ȑººǧأّمــا االفرتاضــات 

�Ä®Ƣºǟ�Ȃºǿ�ƢǷ�ń¤�² ƢȈǬǳƢƥ�®ËƾŢ�ƢËĔ¢�Ǯ ǳ̄��ƢȀƬƦưƫÂ�ƢȀȇËȂǬƫ�ƨËǳ®¢Â�śǿ¦Őƥ�Ƥ ȈǘŬ¦Normal  حمتمـل أو

Vraisemblable 3(اجلماعات البشريّة أو بتغري احلاالت، وهذا العادي أو احملتمل يتغّري بتغّري(.

جمـّردة كالعـدل :، وهـي نوعـان(...)دوٌر هامٌّ يف جمـال العلـوم اإلنسـانية Valeursوللقّيم "

، ويتبـــع للقـــّيم كـــذلك يف املنطلقـــات احلجاجيـــة )4(.."والشـــجاعة، وحمسوســـة كـــالوطن وأمـــاكن العبـــادة 

والـيت توضـع باعتبارهـا تلـك القـيم املتعـارف عليهـا  Hiérarchies des valeursهرميـات القـيم 

  .24ص  ،يف نظرية احلجاج دراسات وتطبيقات ،عبد اهللا صولة .(1)

  .24ص  ،املرجع نفسه. (2)

  .25ص  ،نفسه. (3)

  .26ص  ،نفسه. (4)
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�ƨºººƳ°®�Ŀ�ƢººēÂƢǨƫ�ËśºººƦȇ�Ç«Ë°ƾººƬÉǷ�ĘȆººǷǂǿ�ÇƤ ºººȈƫǂƫ�Ŀ�ǞººǓȂƫ��ƨºººǇËƾǬǷ�Â¢�Å̈®ȂººǸŰ�ƢººĔ¢�ȄºººǴǟ�ËśººǠǷ�ǞººǸƬů�Ŀ

.)1(احملمودية والقداسة؛ إذ ليست كّلها يف درجة واحدة

وقـــد  ،عناصـــر الســـابقةأهـــّم وأمشــل مـــن كـــّل ال" فهـــي  Les lieuxأّمــا املعـــاين أو املواضـــع 

، وتنقســم إىل )Magasins des arguments")2اعتــربت يف البالغــة القدميــة خمــازن للحجــج 

ُميكــن تطبيقهــا علــى علــوم خمتلفــة كموضــع األقــل واألكثــر،  Lieux communsمواضــع مشــرتكة 

Lieuxومواضــع خاّصــة  spécifiquesكمــا تنقســم إىل   ،متعّلقــة بعلــم معــّني أو خطــاب خــاص

تعتمــد اخللفيــات الكّميــة للتفضــيل بــني األشــياء كتفضــيل  Lieux de quantitéالكــم  مواضــع

ƢºȀȈǴǟ�ƨºŮȉ¦�̧ƢºŦȍ�ƨºǬȈǬū¦�ǲȈºǔǨƫÂ��ƨºȈƦǴǣȋ¦�̧ƢŦƜƥ�ȄǜŢ�ƢËĔȋ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦،  وباملقابـل هنـاك مواضـع

قيمتهـا،  وهي اليت تقّدم النسيج املنفرد املتمّيز وِمن متّيزها هـذا تظهـر  Lieux de qualitéالكيف 

.)3(كتفضيل احلقيقة اإلهلية مقابل آراء البشر املختلفة، وتفضيل احلق املفرد أشكال الباطل املختلفة

�¿ËƾºǬƫ�ƢºĔȋ�ƢºǿȂŴ�°ȂºȀǸŪ¦�§ȂºǴǫ�ƨǳƢǸƬºǇ¦�Ŀ�ƢºȀǼǷ�ƨºȇƢǤǳ¦�ǪȈǬŢ�ƢȀǼǰŻ�ǲǰǌǳ¦�¦ǀđ�ǞǓ¦Ȃŭ¦Â

يف بنيتها احلجاجية للنموذج األمثل واملنفرد املتمّيز عن كل ما عداه من اخليارات يف األشياء واألحكام 

بني أنواع املقـّدمات واألشخاص وغريه سواًء يف الكم أو يف الكيف، هذا ويبقى لالختيار املناسب من

واإلبــداع يف طريقــة عرضــها وتقــدميها يف الســياق القــويل واألســلوب البالغــي املبــّين علــى أنــواع الصــفات 

والنعوت والتأكيدات؛ إذ كّل هذه املكونات وآليات العرض احلجاجية هلا دورها البارز يف حتقيق القول 

ّوعهــا ال ميكــن هلــا أن تــؤّدي الوظيفــة احلجاجيــة ، كــّل هــذه املقــّدمات وعلــى تعــّددها وتن)4(علــى الواقــع

وتـــــدفع اجلمهـــــور إىل التســـــليم  ،منفـــــردًة مـــــا مل ُتشـــــفع بآليـــــات وتقنيـــــات حجاجيـــــة تـــــدعمها وتعّززهـــــا

  .113ص  ،احلجاج يف البالغة املعاصرة ،حممد سامل الطلبة .(1)

  .113ص  ،نفسه املرجع .(2)

  .28ص  ،يف نظرية احلجاج دراسات وتطبيقات ،عبد اهللا صولة. (3)

  .115ص  ،سامل الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة حممد .(4)
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واإلذعــان، يف حــني يبقــى هلــذه املقــّدمات مهّمــة التأســيس لنقطــة االنطــالق الــيت تصــنع تســليم اجلمهــور 

  .        ودفعه لقبول وتأييد األطروحات

:تقنيات الِحجاج 2-4

أصــــدر املؤلّفــــان، بريملــــان وتيتيكــــاه، يف التقنيــــات احلجاجيــــة عــــن شــــكلني بــــارزين مــــن األشــــكال 

Procédés، وطرائق الفصـل Procédés de liaisonsطرائق الوصل : احلجاجية، ومها  de

dissociations)1( ،" العناصـر املتباينـة وُمتّكـن مــن والنـوع األّول يُقصـد بـه اآلليـات الـيت تُقــّرب بـني

، أّمـا النـوع الثـاين (...)إقامة روابط عالقية بينها كي ميكن دجمها يف بنية حجاجية متماسكة وموّحـدة 

�ȏ�ÅȐǷƢºǰƬǷ�čȐºǯ�ǲËǰºǌƫ�ǂǏƢǼǟ�śƥ�̈®ȂƳȂŭ¦�ƨǸƸǴǳ¦�Ǯ ȈǰǨƫ�» ƾđ�¿ƾƼƬǈÉƫ�Ŗǳ¦�©ƢȈǼǬƬǳ¦�Ǻǟ�̈°ƢƦǠǧ

يف تفكيــك األبنيــة احلجاجيــة الــيت خيشــى املــتكّلم علــى جنــاح وغالبًــا مــا تســتخدم هــذه التقنيــات ،يتجــزّأ

؛ إذن يُــــراد بــــاألوىل توِحيــــد القــــوى احلجاجيــــة للعناصــــر املتباينــــة وتشــــكيلها يف بُــــىن )2("حجاجــــه منهــــا

أّمــا الثانيــة فتســتعمل ،حجاجيـة أمــنت وأشــّد دفًعــا للعمليّــة احلجاجيــة يف إحــداث التســليم لــدى الســامع

.اجية امللتئمة املوّحدة إىل عناصرها وأجزائها املشّكلة هلالتقويض األبنية احلج

ــة :ومــن احلجــج االّتصــالّية " Argumentاحلجــج أو األدلــة شــبه املنطقّي quasi-logique ،

Argumentواحلجج املؤسَّسة على بنية الواقع  basés sur la structure واحلجج املؤسسة ،

.)Les argument qui fondent la structure de réel")3لبنية الواقع 

  .127ص  ،، احلجاج يف البالغة املعاصرةحممد سامل الطلبة .(1)

  .الصفحة نفسها ،املرجع نفسه .(2)

  .41ص  ،يف نظرية احلجاج دراسات وتطبيقات ،صولةعبد اهللا . (3)



)وانبعـــاثها الحداثي... أصولها الفـلســفّية  (نـظرّية الحـِجـــاج البـالغي…الفصل األّول

46

 طرائق الوصل :  

  :الحجج شبه المنطقية . أ

"�ƨËȈǴǰºººǌǳ¦�ǪººƟ¦ǂǘǴǳ�ƢȀƬđƢººǌǷ�ǺºººǷ�ƨººȈǟƢǼǫȍ¦�ƢººēËȂǫ�ƨºººËȈǬǘǼŭ¦�ǾƦººǋ�Ʋººƴū¦�ËƾǸƬººǈƫFormelle

واملنطقّية والرياضية يف الربهنة لكن هي تشبهها فحسب وليست إياها إذ يف هذه احلجج شبه املنطقيـة 

ما يُثري االعرتاض فوجب من أجل ذلك تدقيقها بـأن يُبـذل يف بنـاء اسـتدالهلا جهـد غـري شـكلي حمـض 

Non formelle ويُفهم )1("، ولكن رغم ذلك تبقى احلجج شبه املنطقية تعتمد البىن   املنطقّية ،

�ǲººǸŢ�ȏ�ȆººȀǧ�ƢēƢȈËǸººǈǷÂ�ƢººȀƬȈǼƥ�Ŀ�ƨººËȈǬǘǼŭƢƥ�ƨȀȈƦººǋ�Â¢�ƨººËȈǬǘǼǷ�ƪ ººǻƢǯ�À¤Â�Ʋººƴū¦�ǽǀººǿ�ËÀ¢�¦ǀººǿ�ǺººǷ

��ƨƦǴººǏ�ƨȈººǓƢȇ°�©ƢººǫȐǟ�ȄººǴǟ�řººƦŭ¦�Â¢�ȆººǬǘǼŭ¦�² ƢººȈǬǳ¦Â�¾ȏƾƬººǇȏ¦�Ƣººđ�ǾººËƳȂƬȇ�Ŗººǳ¦�ƨººȈǷ¦Ǆǳȍ¦Â�ƨǷ¦ǂººǐǳ¦

  .للمستمع حرية االختيارفهو استدالل وقياس وعالقات رياضية غري ُملزمة تبقى معها 

ـــة والـــيت تعتمـــد آليـــات املنطـــق وبنياتـــه حّجـــة التنـــاقض وعـــدم  ومـــن تلـــك احلجـــج شـــبه املنطقّي

هـــو أن تكـــون هنـــاك  Contradictionاملقصـــود بالتنـــاقض " و Incompatibilitéاالتفـــاق 

املطـر (يف نطاق مشكلتني إحدامها نفـٌي لألخـرى ونقـٌض هلـا كـأن يُقـال 2Propositionsقضّيتان 

يف حــني أن عــدم االتّفــاق أو التعــارض بــني ملفــوظني يتمثّــل يف وضــع امللفــوظني علــى ،)ينــزل وال ينــزل

، )2("حمــــّك الواقــــع والظــــروف أو املقــــام الختيــــار إحــــدى األطــــروحتني وإقصــــاء األخــــرى فهــــي خاطئــــة

و عـــدم االتّفـــاق أّمـــا التعـــارض أ،فالتنـــاقض يقـــع بـــني امللفوظـــات يف البنيـــة أو النظـــام احلجـــاجي الواحـــد

فمــثًال ُميكــن أن "فموضــوعه تعــارض هــذه البــىن أو امللفوظــات مــع الواقــع أو الظــروف واملقــام اخلطــايب، 

يُعترب من باب التعارض موقف من ُحيّجر قتل الكائن احلي ويدعو رغم ذلك إىل معاجلة مريض يشـكو 

.)3("التهابا، فاألطروحتان متعارضتان 

  .42ص  ،يف نظرية احلجاج دراسات وتطبيقات ،صولةعبد اهللا . (1)

  .43ص  ،املرجع نفسه. (2)

.نفسه، الصفحة نفسها.(3)
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مـن حيـث هـو تعبـٌري  Définitionمـداره علـى التعريـف "م والذي ومنها حّجة التماثل التا

عـرَّف 
ُ
Leعـن التماثـل بـني امل définiens واملعـرِّفLe définiens dum  ولـيس املعـرِّف متـام ،

ويضـرب بريملـان مـثًال هلـذه الصـيغ القائمـة علـى التماثـل باملثـل املعـروف يف "، )1("املعرَّف على احلقيقة 

؛ إذن فهـذه احلجـج القائمـة علـى التماثـل مـن مثـل مـا جـاء يف مثـال بريملـان )2() "املـرأةاملرأة هـي (قولنا 

ليســت مــن قبيــل الكــالم الزائــد الــذي الفائــدة فيــه؛ إذ فائدتــه فيمــا يُقّدمــه مــن شــحنات تعريفيــة توّضــح  

ي وتكشــف عــن اخللفيــات املقصــديّة الــيت يُريــدها اخلطيــب مــن وراء امللفــوظ املعــرَّف، وألجــل ذلــك هــ

.تتجاوز احلقيقة السطحّية وتتخطاها إىل مقاصد تعريفية

Lesواحلجج القائمة على العالقات التبادلّية  arguments de réciprocité تتمّثل

ضــع نفســك  (وميّثــل بريملــان هلــذا مبقولــة تعتمــد فكــرة التنــاظر ،يف حماولــة املواءمــة بــني احلجــج العكســّية

؛ وإذ مهــــا قضــــيتان )4("قاعــــدة العــــدل علــــى وضــــعيتني متنــــاظرتني دعــــوٌة إىل تطبيــــق"، وهــــي )3()مكــــاين

ƢȀǈǨǻ�ƨǴǷƢǠŭ¦�ƢǸȀǠǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦�Ƥ ƳÂ�ÀƢƬđƢǌƬǷبنفس احلكم تطبيًقا للعدل�.

�ËǂºŶ�ÌÀ¢�ƢºǼǳ�ƶȈºƬƫ�Ŗºǳ¦�©ƢºǫȐǠǳ¦�ǺºǷ�Æ§ÂǂºǓ�Ƣºđ�Ǧ"وحّجة التعديـة وهـي  ºǐËƬƫ�ÆƨȈǴǰºǋ�ÆƨȈºËǏƢƻ

حيـٍة و ب و ج مـن ناحيـٍة أخـرى هـي عالقـٌة واحـدٌة من إثبات أّن العالقـة املوجـودة بـني أ و ب مـن نا

إىل استنتاج أّن العالقة نفسها موجودٌة بالتـايل بـني أ و ج، وضـروب العالقـات الـيت تقـوم علـى خاّصـيِة 

، ومـــن أمثلـــة )Inclusion")5والتضـــّمن Supérioritéالتعديـــة هـــي عالقـــات التســـاوي والتفـــّوق 

صـديق (وتبعـا هلـا مقابلهـا  ،)عـدّو عـدّوي صـديقي:(وي قـوهلم حّجة التعدية القائمة على عالقـة التسـا

، أّمــا التعديــة القائمــة علــى عالقــة التضــّمن فمــن أمثلتهــا مــا جــاء يــه أرســطو يف القيــاس )عــدّوي عــدّوي

  .44ص  ،يف نظرية احلجاج دراسات وتطبيقات ،صولةعبد اهللا . (1)

  .128ص  ،، احلجاج يف البالغة املعاصرةحممد سامل الطلبة. (2)

  .129ص  ،نفسهاملرجع . (3)

  .46ص  ،يف نظرية احلجاج دراسات وتطبيقات ،صولةعبد اهللا . (4)

  .الصفحة نفسها ،املرجع نفسه.(5)
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وهـو حسـب بريملـان حّجـة "القيـاس الظـّين "ومسّـاه كـذلك  Enthymème" الضـمري"اخلطايب ومسّاه 

قضى سقراط حنبه ألنّه إنسان -:شبه منطقّية مثل 

)كّل إنسان فان: النتيجة املسكوت عنها (         

سننتصر ألنّنا األقوى -

)1()األقوى ينتصر: النتيجة املسكوت عنها (        

فيقوم احلجاج فيها على إدمـاج اجلـزء "أّما احلجج شبه املنطقّية اليت تعتمد العالقات الرياضية 

يف الكـل علــى اعتبـار أّن األّول منــدمج يف الثـاين ويكــون هـذا االنــدماج واالرتبـاط مــأخوذين مـن ِوجهــة 

�ȄººǴǟ�̈°ÂǂººǔǳƢƥ�ÄǂººŸ�ǲººǰǳ¦�ȄººǴǟ�¿ƢººǰƷȋ¦�ǺººǷ�ÄǂººŸ�ƢººǷ�ËÀ¢�ËȆººǠȈƦǘǧ���ƢººčȈǬǘǼǷ�ǾººǼǷ� ǄººŪ¦)2("نظــٍر كّميــة

.)3("القاعدة الفقهّية يف حترمي اخلمر، ما أسكر كثريه فقليله حرام"ودون شك، ومن أمثلته

بشــرط االنتبــاه حســب  ،تقســيم الكــل إىل أجزائــه ،ومــن هــذه احلجــج كــذلك حّجــة التقســيم

بريملــان يف هــذه احلّجـــة إىل الشــمولّية يف تعـــداد األجــزاء دون إقصـــاء ألّي جــزٍء منهـــا ألّن ذلــك يُعـــّرض 

.)4(الصرح احلجاجي خلطر التهاوي والتفّكك ومنه يكون احملاِجج عرضة لسخريّة املستمعني

  :الحجج المؤسسة على بنية الواقع .ب

ƢºǰƷ¢Â�Ƣºđ�ǶËǴºǈǷ�¿ƢºǰƷ¢�śºƥ�ǖƥǂºǴǳ�ƨºȈǬǘǼŭ¦�ǾƦºǋ�Ʋºƴū¦�¿ƾƼƬºǈƫ¿�" الوصـل وهي من حجج        

�Ƣºººđ�ǶËǴºººǈŭ¦�¿ƢºººǰƷȋ¦�ǲºººǠŝ�Ǯ ºººǳ̄Â�Ƣºººđ�ƢÅǸËǴºººǈǷ�ƨºººǳȂƦǬǷ�ƢºººȀǴǠƳÂ�ƢºººȀƬȈƦưƫÂ�ƢȀºººǈȈǇƘƫ�ń¤�§ ƢºººǘŬ¦�ȄǠºººǈȇ

�ÀÂ®�ƢǿƾºƷƘƥ�ǶȈǴǈƬǳ¦�ǺǰŻ�ȏ�Ʈ ȈŞ�ƢȀǼȈƥ�ǞǸŸ�ÇƾƷ¦Â�Ęǲǯ�ń¤�ȆǸƬǼƫ�ǂǏƢǼǟ�Ƣđ�ǶËǴǈŭ¦�Śǣ�¿ƢǰƷȋ¦Â

  .47ص  ،يف نظرية احلجاج دراسات وتطبيقات ،صولةعبد اهللا . (1)

  .129ص  ،، احلجاج يف البالغة املعاصرةحممد سامل الطلبة. (2)

  .47ص  ،يف نظرية احلجاج دراسات وتطبيقات ،صولةعبد اهللا . (3)

  .129ص  ،احلجاج يف البالغة املعاصرة ،الطلبةحممد سامل . (4)
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، إذن فهـــي تعمـــل علـــى ربـــط مـــا هـــو غـــري واقعـــي أو غـــري مســـّلم بـــه يف الواقـــع )1("ســـّلم بـــاألخرىأن يُ 

واحلقيقـــة، بأشـــياء أخـــرى هـــي مـــن املســـّلمات الواقعيـــة احلقيقيـــة لتحظـــى هـــذه العناصـــر جمتمعـــة يف بنيـــة 

.واحدة بالقابلية والتسليم عند متلّقي اخلطاب

باعتبار تصـديق الواقـع هلـا مـن عدمـه يكـون باعتمـاد وحتقيق الرتايط بني هذه العناصر املتباينة   

Liaisonاالّتصـال التتـابعي :واحد من ضروب االّتصال والرتابط، واليت جعلها بريملان على قسـمني

de succession��ÄƾƳ¦ȂƬǳ¦�¾ƢǐËƫȏ¦Â��ƢēƢƦËƦǈǷÂ�ƢȀƴƟƢƬǻÂ�ƨǼËȈǠǷ�̈ǂǿƢǛ�śƥ�ÀȂǰƫÂLiaison

de coexistence2("ويكون بني شخص وبني أعماله وعموًما بني اجلوهر وجتّلياته(.

 Les arguments deومـــن حجـــج االتصـــال التتـــابعي يوجـــد حجـــج التبـــذير   

gaspillage مبــا أنّنــا قــد بــدأنا يف إجنــاز العمــل وضــّحينا يف ســبيله : (ومــن أمثلتهــا عنــد بريملــان قــوهلم

لكــان ذلــك مضــيعًة جلهودنــا وبالتــايل فــإّن علينــا أن نواصــل بــالكثري فإنّنــا نكــون إن أعرضــنا عــن إمتامــه 

، ويف هذا ربـٌط للحكـم بأسـبابه فاملواصـلة دعـا إليهـا مـا سـبق بذلـه مـن جهـوٍد بُـذلت وُخيشـى )3()إجنازه

  .ضياعها

Lesومنها حجج االّجتاه  arguments de directions،  وهي الـيت تقـوم علـى مبـدأ

�ƨºǠƥƢƬƬǷ�ƢºËĔȋ�©ȏ±ƢºǼƬǳ¦�ƨºȀƳÊÂ�ǺºǷ�ǂȇǀºƸƬǳ¦�ǾºǼǷÂ،مـن اسـتفحال أمـره التحذير من أخذ أي اّجتاه خوفًا

L´argumentتسـّمى كـذلك حبّجـة االنتشـار "، وقـد )4(متزايدة باستمرار وسوف لن تنتهي de

la propagation أو حّجــة العــدوىL´argument de contagion كــأن يُقــال يف

  .49ص  ،يف نظرية احلجاج دراسات وتطبيقات ،صولةعبد اهللا . (1)

  . 49ص  ،نفسهاملرجع . (2)

  .130ص  ،احلجاج يف البالغة املعاصرة ،الطلبةحممد سامل . (3)

  .الصفحة نفسها ،املرجع نفسه.(4)
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"عبة بطاطا خامرة ختّمـر الشـكارة بكـلك"، أو "اللي تعّشى خوك تغداك: "سياق التحذير ، وهـذا )1("

مـــا يُفهـــم منـــه أّن مقـــام التحـــذير واخلـــوف مـــن اســـتفحال األمـــور وانتشـــارها مقـــام مناســـٌب الســـتعمال 

.احملاِجج حلجج االّجتاه 

ومن حجج االّتصال التواجدي واليت يدخل فيها اعتبار تـداخل عالقـات عـّدة منهـا  تـداخل 

.)2(ة احلّجة بالسلطة، والرمز بأطرافه اليت كّونتهالفعل وصاحبه، وعالق

أّمـــا األوىل تلـــك القائمـــة علـــى تـــداخل العالقـــة بـــني الشـــخص وأعمالـــه فتعتمـــد آليـــة التفســـري 

والتأويل لكشف مالمح الشخص من خـالل مـا يُنجـزه ومـا يقولـه، أو حـىت التنبّـؤ بالغائـب مـن أعمالـه 

املعرفة اجليّـدة للفاعـل ُمعينـٌة للُمحـاجج علـى الـتكّهن مبـا سـيقوم "املستقبلّية وما سيصدر عنه؛ ذلك أّن 

به من أفعال وعلى تكوين فكرة شاملة عن مقاصده ونواياه احملرِّكة له عادًة حنو أفعاله وأقوالـه مـن جهـة 

األعمال جتلو جوهر الشخص وتفّسره فإنّه يف املقابـل ُميكـن أن يكـون "، وهذا على اعتبار أّن )3("ثانية

فبهـذا ميكـن )4("لشخص أو باألحرى ما نعرفه عن الشخص هو الذي يفسر لنا ما غُمض من أعمالها

اعتبار ما يصدر عن الشخص من أفعال وأقوال ترمجة لنوايـاه ومقاصـده ومـا ُيضـمره يف قلبـه كمـا ُميّكـن  

  .كذلك من التنبؤ مبمارساته املستقبلية

 أن احلّجــة يف اخلطــاب يغــّذيها هيبــة اخلطيــب والثانيــة وهــي احلّجــة يف عالقتهــا بالســلطة تعــين

هـي حّجـة تقـوى ) أعـدك بشـريف: (املتكّلم ونفوذه وسطوته، ومن أمثلتها وعـد الشـرف عنـد مـن يقـول 

  .51ص  ،يف نظرية احلجاج دراسات وتطبيقات ،صولةعبد اهللا . (1)

  .131ص  ،احلجاج يف البالغة املعاصرة ،الطلبة حممد سامل .(2)

  .الصفحة نفسها ،فسهاملرجع ن. (3)

  .51ص  ،يف نظرية احلجاج دراسات وتطبيقات ،صولةعبد اهللا . (4)
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فهـي حّجـة تتحّقــق )1(أو تضـعف باعتبـار مــا شـاع عـن هــذا الشـخص بـني النــاس مـن الصـدق واألمانــة

ǾǳƢǠǧ¢Â�Ǿǳ¦Ȃǫ¢�Ŀ�ǾƬǻƢǷ¢Â�ƢȀƦƷƢǏ�̈ËȂǬƥ�ƢēËȂǫوالتزامه مبا ُحياجج قيه من األطروحات.

يف حصــول اتفــاق اجلميــع حــول ) اإلمجــاع(وحّجــة الســلطة متنوعــة األشــكال؛ إذ يعتــرب منهــا 

؛ إذ يُعتـــرب  )الكهنـــوت(و ،)الفالســـفة(، و)العلمـــاء(، و)الـــرأي العـــام(وغـــريه، ..رأي أو فكـــرة أو حكـــم 

اب نفســـية أو عقليـــة أو روحّيـــة، كمـــا قـــد كالمهـــم ســـلطة جيـــري العمـــل بـــه وقبولـــه لـــدى اجلميـــع ألســـب

...)كالفيزيــاء، العقيــدة، الــدين، الكتــاب املقــّدس(تتجــاوز هــذه احلّجــة األشــخاص إىل مصــادر أخــرى 

.)2(وكل ما ميكن أن بكون حمل قبول وإذعان لدى السامعني بسبب سلطته

Laأمــا الثالثــة فحّجــة االتصــال الرمــزي  liaison symbolique الســبب يف " ، فــإّن

�řǷ¦Ǆƫ�¾ƢǐËƫ¦Â�ǖƥ¦ǂƫ�ǺǷ�ƾƳȂȇ�ƢŲ�À¦ËƾǸƬǈƫ�ǾƬǳȏ®Â�ǄǷǂǳ¦�ƨǸȈǫ�ËÀ¢�ƢčȈǠƥƢƬƫ�ȏ�ƢčȇƾƳ¦Ȃƫ�ǾȈǧ�ǖƥ¦ŗǳ¦�°ƢƦƬǟ¦

وهــي  Rapport de participationبـني الرامـز واملرمـوز إليـه فالعالقـة بينهمـا عالقــة مشـاركة 

على عكس العالمة  Rapport de motivationحسب ما يُفهم من كالم برملان عالقة تربير 

، فهو ينتبه للعالقة بني الرمز وداللته وهي ليست عالقة اعتباطية كمـا )3("فالعالقة بني طرفيها اعتباطية

�À¢�Ƥ ºƴȈǧ�ÀƢŭŚƥ�ƾǼǟ�Ŗǳ¦�ǄǷǂǳ¦�ƨËƴƷ�Ŀ�ƨǫȐǠǳ¦�ƢǷ¢��̈®ËƾǠƬŭ¦�©ȐȇÂƘƬǳ¦�ȄǴǟ�¬ȂƬǨŭ¦�Ä±ƢĐ¦�ǄǷǂǳ¦�Ŀ

عالقة العلم بالوطن والصليب باملسيحية وشخصـّية الـرئيس بالدولـة وهـذه تكون تربيرًا ومشاركة كما يف

عالقات قد تثري وتبعث االنفعال إجيابًا وسـلًبا مـع القضـايا واألطروحـات احلجاجيـة املوجهـة للمنتسـبني 

.)4(للوطن والكنيسة أو الرئيس يف األمثلة السابقة

  .51ص  ،يف نظرية احلجاج دراسات وتطبيقات ،صولةعبد اهللا  .(1)

.53، ص املرجع نفسه. (2)

  .الصفحة نفسها ،نفسه. (3)

  .نفسه . (4)
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  :الحجج المؤسسة لبنية الواقع . ج

وتأســــيس الواقــــع بواســــطة  ،تأســــيس الواقــــع بواســــطة احلــــاالت اخلاّصــــة: وهــــي علــــى شــــكلني          

.)1(االستدالل باعتماد التمثيل

ـــــــه احلـــــــاالت   ـــــــد إىل جعـــــــل هات ـــــــيت تعتمـــــــد احلـــــــاالت اخلاّصـــــــة فَتعَم ـــــــك ال الشـــــــكل األول تل

ȆƳƢººƴū¦�¾ȂººǬǳ¦�Ƥ ƷƢººǏ�Ǿººƥ�ËƲƬººŹ�ÅȏƢººưǷ�ǀººƼËƬÉƬǧ�ƨººËǏƢƻ�Ƣººđ�» ŗººǠŭ¦�©ƢȈººǐƼǌǳƢǯ  لقيمتهــا التأثرييــة

�ƨºǸȈǬǳ¦�©¦̄�ƢºēƢǸǴǯÂ�ƢºēȏȂǬŠ�®ƢȀǌƬǇȐǳ�Â¢�ƨƷÂǂǘǷ�̈ǂǰǧ�ƾȈǯƘƬǳ�©ƢȈǐƼǌǳ¦�ǾƫƢǿ�ƨËȈƳ Ȃ̄Ŷ�°ƢƦƬǟƢƥ

.)2(السلطوية وليتحّقق من هذا املثل قّوة برهانية ومن ذلك االستشهاد قّوة توضيحية تبيينية

Analogie �ǆالتمثيل "أّما الثانية فهي اليت تعتمد  Ȉºǳ�ƨºǬȈǬū¦�Ŀ�ǾºËǻȋ�ƢºčȈƳƢƴƷ�ƢÅǷ¦ƾƼƬºǇ¦

، مبعىن التمثيل باعتباره تصـويرًا لألشـياء يف حـني  )3("" تشابه عالقة"قائًما على عالقة تشابه وإّمنا على 

لكن هذا الشكل الثـاين مـن  ،كان التمثيل يف احلجة السابقة من احلجج شبه املنطقية مهمتها التعريف

ال اإلبداع وهو يف هـذا ال يُعتـرب عمليّـة برهانيّـة، ورغـم ذلـك قـد تظهـر قيمتـه التمثيل قد ُيستعمل يف جم

الربهانية حني تكون العالقة فيه عقلّية، وصيغته هذا التماثل أن العنصـر أ ميثـل إىل العنصـر ب مـا ُميثّلـه 

ُدوِن اللَّــِه َأْولِيَــاَء َكَمثَـــِل ِمـــْن َمثَــُل الـَّـِذيَن اتََّخــُذوا﴿: ، يقــول تعـــاىل)4(العنصــر ج بالنســبة للعنصــر د

، فالتمثيـل هنـا )5(﴾لَـْو َكـانُوا يـَْعَلُمـونَ اْلَعْنَكُبوِت اتََّخَذْت بـَْيتاً َوِإنَّ َأْوَهَن اْلبـُُيوِت لَبَـْيُت اْلَعْنَكُبوتِ 

يقــوم بــني عالقــة املشــركني بأوليــائهم بعالقــة العنكبــوت ببيتهــا، ويتعــّدى احلكــم بــالوهن والضــعف مـــن 

باليونانيـــة، إىل  Phore" الرافعـــة"أو " احلامـــل"ويســـميها املؤلّفـــان ) العنكبـــوت وبيتهـــا(عالقـــة الثانيـــة ال

  .54ص  ،يف نظرية احلجاج دراسات وتطبيقات ،صولةعبد اهللا  .(1)

  .132ص  ،احلجاج يف البالغة املعاصرة ،الطلبةحممد سامل . (2)

  .الصفحة نفسها، املرجع نفسه. (3)

  .56ص  ،يف نظرية احلجاج دراسات وتطبيقات ،عبد اهللا صولة. (4)

  .41اآلية  ،سورة العنكبوت. (5)
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يف اللغـة اليونانيـة، واملطلـوب يف  Thema" املوضـوع"�ƢĔƢȈËǸºǈȇÂ) املشـركون وأوليـائهم(العالقة األوىل 

���Ä±ƢºººĐ¦�ǲºººȈưǸƬǳ¦�ŕºººƷ�ÀȂºººǰȇ�°ƢºººƦƬǟȏ¦�¦ǀºººđÂ)1(عالقـــة التمثيـــل أن يكـــون احلامـــل أشـــهر مـــن املوضـــوع

الشائع يف األعمال اإلبداعية مقبوًال إلنشاء عالقة مماثلة حجاجيّـة باعتبـاره مماثلـة بـني املعنيـني احلقيقـي 

ƨȈƳƢƴƷ�̈Ȃǫ�ǲǸŹ�ȂȀǧ�Ǯ ǳ̄�ǲƳȋÂ�ƨǫȐǠǳ¦�ĿǂǗ�ǺǷ�· ȂǨǴǷ�ǲǯ�Ŀ�Ä±ƢĐ¦Â.

 طرائق الفصل:  

أن تكـون وظيفتهـا علـى البـين الـيت تتشـّكل مـن عناصـر وأجـزاء متعــّددة باعتبـار تسـميتها يُتصـّور

إن االنفصال بني العناصر يف احلجاج يقتضي وجود وحدة بينها ومفهوم واحـد "مّتحدة فيما بينها؛ إذ 

هلا فهي عناصر عائدة إىل اسم واحد يُعّينها وإّمنا وقع الفصل بينهـا ألسـباب دعـا إليهـا احلجـاج القـائم 

الواقـع /ر ِوحدة املفهوم بالفصل بني عناصره املتضامن بعضـها مـع بعـض مـرّده إىل زوج الظـاهرعلى كس

مبعىن أّن األشياء واألشخاص واملعطيات كّلها ميكن أن (...) Apparence/Réalitéأو احلقيقة 

.)2("يكون هلا حّدان ظاهر زائف وواقع حقيقي

ة باســتهدافها يف عناصــر الــربط والوصــل وإّمنــا يكــون الفصــل مــن خــالل الســعي لتفكيــك البنيــ

والعطف وكذلك اجلمل االعرتاضية اليت تؤّدي يف اخلطـاب احلجـاجي وظيفـة التوكيـد أو الـنقض للمعـىن 

مثل هاته العناصر هي الـيت يعَمـد الفصـل حنوهـا يفّككهـا حمـاوًال إسـقاط أحـد العنصـرين ،واحلكم قبلها

، ويــتمّكن احملــاجج باســتعمال )3(املفصــولني وباملقابــل التأكيــد علــى البــاقي وتوجيــه املســتمع حنــوه ليقبلــه

®ÂƾººŞ�ƢȀǯ¦°ƾƬºǇ¦Â�ƨǬƥƢººǈǳ¦�¿ƢºǰƷȋ¦Â�©¦°ËȂººǐƬǳ¦� ƢºǤǳ¤�ǺººǷ�°Ȃǯǀºŭ¦�ǲǰººǌǳ¦�¦ǀºđ�ǲººǐǨǳ¦�ƨºȈǳ¡  ومفــاهيم

.جديدة، أو إلغاء املعىن الظاهري للمفهوم وتثبيت االعتقاد على معناه احلقيقي اجلوهري

.57،58 ص ص ،يف نظرية احلجاج دراسات وتطبيقات ،عبد اهللا صولة. (1)

  .61ص  ،ملرجع نفسها .(2)

  .133ص  ،احلجاج يف البالغة املعاصرة ،الطلبةحممد سامل . (3)
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وعلـــى هـــذا (...) اخل ..التـــاريخ والثقافـــة والعلـــم  Le réelورّمبـــا قصـــد املؤلّفـــان بـــالواقع "

رنـة بـني الظـاهري واقع ليس ُمعطى موجوًدا يف الطبيعة وإّمنا هـو بنـاء ذهـين قـائم علـى املقا/فالزوج ظاهر

���ƲƳƢººƸǸǴǳ�ƨººËǷƢǿ�¦ǀºđ�ȆººǿÂ)1("والـواقعي مــن األشـياء وعلــى حماكمـة الظــاهر يف ضـوء احلقيقــة والواقـع 

يف كشــف املعــىن الظــاهري الزائــف للمتلّقــي لريفضــه وإّمنــا حيصــل ذلــك إذا مــا كانــت االســتعانة باحلقــائق 

Ǉ�Ƣđ�» ŗǠŭ¦�°®Ƣǐŭ¦�ǺǷ�ǽŚǣÂ�ƺȇ°ƢƬǳ¦Â�ǶǴǠǳ¦�ȄǴǟ�ƨǸƟƢǬǳ¦لًفا.

:نظريّة المساءلة لميشال ميار-3

مواصلًة للحديث عن النظريات احلجاجية املعاصـرة، وخباّصـة تلـك الـيت اّختـذت مـن اخلطابـة 

ميــدانًا هلــا؛ إذ كــان االنتبــاه لتنــوّع النظريــات احلجاجيــة املعاصــرة بــني فلســفّية ولغويــة وخطابّيــة  بالغيــة، 

Ƣȇǂǜǻ�ǺǷ�ƢēƢǬƥƢǈƥ�ƢŮƢǐƫ¦Â�ƢȀƬ©�سيكون الوقوف هنا عند نظريّة ميشال ميار يف املساءلة باعتبار تبعيّ 

احلجــاج اخلطــايب البالغــي يف الغــرب منــذ أرســطو ومــرورًا جبهــود بريملــان؛ ففــي ضــوء هــؤالء أّســس ميــار 

لنظريتــه والــيت اســتفادت كــذلك بشــكل واضــح مــن البحــوث التداوليّــة فكانــت نظريــة حجاجيــة خطابيــة 

أحـد املنشـغلني مبصـريها، ال ميكـن أن تتجاهـل التطـّور  وميشال ميار ،فإّن املعرفة احلديثة"بُِبعٍد تداويل؛ 

)2("اهلائل اجلاري يف األحباث اللسانّية والبالغية

بالغـــة احلجـــاج "ذلـــك أّن الدراســـات التداوليـــة والـــيت يُعتـــرب احلجـــاج أحـــد عناصـــرها تـــرى أّن 

القوليــة الــيت أجنبهــا وغايتــه يف أن املــتكلم ينتظــر ممّــن يُوّجــه إلــيهم اخلطــاب حركــة تنســجم مــع املقاصــد 

؛ إذن فاخلطــاب احلجــاجي التــداويل والــذي )3("املقــام والــيت بــدورها منســجمة مــع شــكل البنيــة املقّدمــة

ميّثل ميـار صـورة مـن أبـرز صـوره ينتبـه ملقـام الكـالم ومقاصـد املـتكّلم فيـه، وباملقابـل يُراعـي كـذلك حـال 

  .62ص  ،يف نظرية احلجاج دراسات وتطبيقات ،عبد اهللا صولة. (1)

  .103ص   ،بالغة اإلقناع يف فن املناظرة ،عبد اللطيف عادل. (2)

ط  ،احلكمة للنشر والتوزيع بيت ،يف اللسانيات التداولية مع حماولة تأصيلية يف الدرس العريب القدمي ،خليفة بوجادي. (3)

  .87ص  ،دت،01
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ف احمليطة به ويسعى لتحقيق التواصـل السامعني حىت يتمّكن من صناعة خطاب حجاجي ينتبه للظرو 

.البشري املقنع واملؤثّر

:اإلطار الفلسفي للنظريّة 3-1

�ËĺÂ°Âȋ¦�Ǆººǯǂŭ¦�ǆميــار األســتاذ جبامعــة بروكســل ومــدير           ȈººƟ°Â�ǆ ººËǇƚǷÂ�ƨǨººǈǴǨǴǳ�ƨººËȈǳÂƾǳ¦�ƨººËǴĐ¦

قــراءة جديــدًة ُحيــاول أن يُعيــد  الغربيــةلنظريّتــه أن تعــود لتقــرأ يف تــاريخ الفلسـفة أراد ،)1(لدراسـة احلجــاج

فعاد ألسئلة سقراط وإجابات أفالطـون  ،للفلسفة وظيفتها يف إثارة األسئلة ومسار البحث عن احلقيقة

مـا دفعـه هلـذه العـودة إىل األصـول األوىل لنشـأة السـؤال واملشـكل يف ولعـلّ ، )2(وجـدل أرسـطو وخطابتـه

�ÀǂºººǬǳ¦�ǞºººǴǘǷ�ǀºººǼǷ�ƨºººȈǳƢƬƬǷ�©¦°ƢºººȈĔ¦�ƪمـــن أّن "الفلســـفة اليونانيـــة هـــو مـــا يـــراه  ºººǧǂǟ�ƨºººȈƥÂ°Âȋ¦�ƨºººËȈǻȐǬǠǳ¦

.)3("تارة وإىل احلرب تارة أخرى ؤȈǌƬǳ¦�Â¢�¿ƾǠǳ¦�ń¤�Ƣē®Ƣǫ�Ǻȇǂǌالع

تلــــك الفلســــفة العقالنيّــــة الغربيــــة الــــيت أثبــــت ديكــــارت أّن متيّــــز كــــل ذات فيهــــا مرهــــوٌن 

، غــري أنّــه ثبــت )4(هلــذه الــذات وجودهــا بــإطالق العنــان للتفكــري؛ إذ بوجــوده وباســتخدام العقــل يَثبــت

ومنــه احلضــارة الغربيــة  ،فيمــا بعــد مــن طــرف فالســفة مــا بعــد احلداثــة أّن هاتــه الــذات املفّكــرة املتعاليــة

اجلنـــون، الســـجن، (تعـــيش يف جـــوٍّ مـــن الـــوهم؛ فقـــد كشـــف فوكـــو املنـــاطق احملجوبـــة يف هاتـــه احلضـــارة 

فيهــا والــذي يفضــح فيهــا األحاديــة ورْفــض اآلخــر بــل ، كمــا كشــف ديريــدا فكــر االخــتالف)اجلنســانية 

ذلك السـؤال املثـري لإلشـكاالت  ،، ألجل هذا كّله حاول ميار أن يعود لفلسفة السؤال)5(التسلط عليه

  .103ص   ،بالغة اإلقناع يف فن املناظرة ،عبد اللطيف عادل. (1)

  أهم نظريات احلجاج يف    : ضمن كتاب  ،البالغة واحلجاج من خالل نظريّة احلجاج مليشال ميار،حممد علي القارصي. (2)

  .389ص  ،إشراف محادي صمود ،التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم     

  .103ص   ،بالغة اإلقناع يف فن املناظرة ،عبد اللطيف عادل. (3)

  أهم نظريات احلجاج يف : ضمن كتاب  ،البالغة واحلجاج من خالل نظريّة احلجاج مليشال ميار،القارصي. (4)

  .389ص  ،إشراف محادي صمود ،التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم     

  .104ص  ،بالغة اإلقناع يف فن املناظرة ،عبد اللطيف عادل. (5)
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ومنــه ألشــكال اجلــدل والنقــاش املولّــد للحقيقــة ال بــل األوجــه املتعــددة هلــا، وهــذا حــني عجــزت فلســفة 

 Ƣǐǫȍ¦Â�ÀȂǼŪ¦�©ƢǿƢƬǷ�Ŀ�©ÂƢēÂ�ǲǬǠǳ¦.

على األسئلة احلامسـة يف املعرفـة ويف اللغـة والكـالم خاّصـة، تلـك األسـئلة اإلجابة إّن فلسفة ميار حتاول 

لــيت تكــون مصــدرًا للتأســيس إلجابــات غــري مســبوقٍة، فهــو ال يعــرتف باحملــاوالت واملــدارس والنظريــات ا

¿Ȑººǰǳ¦�ŘººǠǷ�¾ȂººƷ�ƨººƷÂǂǘŭ¦�ƨǴƠººǇȋ¦�Ǻººǟ�Ƥ ººÉš �Ń�ƢººËĔȋ�ǾƬǬƦººǇ�Ŗººǳ¦�ƨººȈǷȐǰǳ¦Â�ƨººȇȂǤǴǳ¦
إنّنــا "، يقــول )1(

ال الكـالم احلامـل لقـدرة عندما نسائل الكالم ُجنيب بأّن عملّية التفكري هي عملية املساءلة وأن اسـتعم

Unالفكر على املساءلة يُعّد فعل تفكري  acte de penser")2(�ƢºĔƢǰǷƜƥ�ÃǂºÉȇ�ƢºǸǯ�°ƢȈǷ�ƨǴƠǇƘǧ��

وحول مفهوم اللغة ومفهوم الكـالم وحقيقـة   ،أن تصل إىل إجابات متعددة حول بعض القضايا املعرفية

.كل منهما ووظيفته خاّصًة يف حتقيق التواصل البشري املقنع

:المساءلة والحجاج في فلسفة ميار3-2

قــراءة ميــار للفلســفة اليونانيــة كمـــا متثّلــت عنــد أفالطــون وأرســـطو خاّصــة، وكمــا أعــاد بريملـــان 

�ǽǂººǰǧ�Ƥ ººǇƢǼȇ�ƢººŠ�ƢȀƬǣƢȈººǏ�̈®Ƣººǟ¤�¾ÂƢººŹ�ƢººȀǼǷ�®ƢǨƬººǇ¦Â�ƨººǠǸƬů�®ȂººȀŪ¦�ǽǀººǿ�ǲººËưÈŤ�ƾººǬǧ��ƢÅưȇƾººƷ�Ƣººē ¦ǂǫ

فعاد لإلرث األرسطي وإسـهامات بريملـان إّال أنّـه "واملتقّصية لإلجابات، ورؤيته الفلسفّية املثرية لألسئلة 

بــل كّيــَف خالصــات هــاتني املــرجعيتني مبــا ينســجم ونظريتــه اجلديــدة يف ،مل يقــف عنــد جمــّرد االســتلهام

.)3("املساءلة واالستشكال

ث فيهــا فقــد وقــف وقفــًة متأنّيــة عنــد حمــددات أرســطو حــول اخلطابــة ووســائل االســتمالة الــثال

Le، الباتوس L´Ethosاإليتوس ( pathos اللوغوس ،(�ȄºǴǟ�¦ÅǄºËǯǂǷ�ƢȀƬǣƢȈºǏ�®ƾºŸÂ�Ƣē ¦ǂǫ�ƾȈǠÉȈǳ

أهم نظريات احلجاج يف التقاليد : ضمن كتاب  ،البالغة واحلجاج من خالل نظريّة احلجاج مليشال ميار،حممد علي القارصي. (1)

  .392ص  ،إشراف محادي صمود ،الغربية من أرسطو إىل اليوم

..392، ص املرجع نفسه.(2)

  .106ص  ،بالغة اإلقناع يف فن املناظرة ،عبد اللطيف عادل. (3)
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ليخـرج عـن مقصـديّة االسـتمالة واإلقنـاع الـيت وقـف عنـدها )املـتكلم، املَخاطَـب(طريف الفعل التخـاطيب 

علـــى اِحلجـــاج باعتبـــاره أرســطو، إىل فضـــائه اجلديـــد فضـــاء إثـــارة األســـئلة خاّصــة تلـــك األســـئلة القائمـــة

األخـالق، السـؤال، (مفاوضة للمسافة بني طـريف التخاطـب وتكييفهـا حسـب املقاصـد، لتصـبح عنـده 

، ويفـــــرّع )األخـــــالق(يف العنصـــــر األول ) خمَاطَـــــب،مـــــتكّلم(خيتـــــزل طـــــريف الفعـــــل التخـــــاطيب ) اجلـــــواب

Ȑºǯ�ǲºǯ�ÀȂºǰȇ�Ǧ)1()السؤال و اجلـواب(إىل عنصري ) اخلطاب( ºǫȂŭ¦�¦ǀºđ�� م اخلطيـب يف فلسـفة ميـار

.ضمنية عن أسئلة اجلمهور الذي يقف فيهم أو اآلخر الذي ُحياورهإجابة إّمنا هو 

املصـرّح بــه هـو ظــاهر الســؤال، " بـارزان يف فلســفته؛ إذ ) املصـرّح بــه(، و)الضــمين(ومصـطلَحا 

اإلطـار بالضـبط أّما ما هو ضمين فتلك اإلمكانـات املختلفـة لإلجابـات عـن السـؤال الواحـد، ويف هـذا 

، وهذا يعين أّن كثرة االحتماالت لإلجابة عن السؤال الواحد ختـرج مبسـاءلة )2("يرتبط اِحلجاج بالبالغة

�¾ƢººĐ¦�Ʈ ººȈƷ�ŅƢººǸƬƷȏ¦� Ƣººǔǧ�ń¤�¿°Ƣººǐǳ¦�ļ°Ƣǰȇƾººǳ¦�ȆººǬǘǼŭ¦Â�ňȐººǬǠǳ¦Â�ȆººǠǘǬǳ¦�Ǻººǟ�ǾººƳƢƴ ÊƷÂ�°ƢººȈǷ

.فسيًحا للبالغة

Ȃºººǐǳ¦�®ȂºººƳÂ�ËÀ¢�ŐºººƬǠȇ�̄¤��±ƢºººĐ¦�ƨºººËǏƢƻ�ƨºººȈǣȐ°̈�هـــذا وينتبـــه ميـــار يف املســـاءلة إىل الصـــور الب

، )3(البالغية يف اخلطاب يدّل على وجود سؤال يصاحبها، وهو سؤال كغريه يثري إشكالية وينتظر إجابة

�ȆƳƢººƴū¦Â�ǲƟƢººǈƬŭ¦�œǗƢººƼƬǳ¦�ǲººǠǨǳ¦�Ŀ�» ǂººǗ�ǲººǯ�ƾººǼǟ�¾ƢººȈƼǴǳ�ƢÅǠººǇ¦Â�¾ƢººĐ¦�ƶȈººƬÉȇ�À¢�ƾººȇǂÉȇ�¦ǀººđ�ȂººǿÂ

ǀºǿÂ��Ƣºđ�¬Ëǂºǐŭ¦�Śºǣ�ƨËȈǼǸºǔǳ¦�©ƢºƥƢƳȍ¦�ǺºǷ�±ƢºĐ¦Â�¾ƢºȈŬ¦�ǾºƸȈƬÉȇ�ƢºǷ¦�، باعتبـار)اخلطيب و املسـتمع(

خيدم مشروعه اإلقناعي الذي يعتمد السؤال واجلواب وإثارة املناقشـات واالستشـكاالت احلجاجيـة ومـا 

.فيها من تقارٍب أو تنافر يف الرؤى واملواقف

أهم نظريات احلجاج يف التقاليد : ضمن كتاب  ،البالغة واحلجاج من خالل نظريّة احلجاج مليشال ميار،حممد علي القارصي. (1)

  .398ص  ،إشراف محادي صمود ،الغربية من أرسطو إىل اليوم

  .394ص  ،نفسهاملرجع . (2)

  .396ص  ،نفسه.(3)
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 :النص والخطاب  -رابعا

جتاذبــت الدراســات املعاصــرة، اللســانية والفلســفية والبالغيــة والتداوليــة، مفهــوم الــنص ومفهــوم 

اخلطـــاب، فتشـــّعب املفهومـــان وتعـــّددت الـــرؤى حوهلمـــا ورّمبـــا تضـــاربت بتعـــّدد التوّجهـــات املعرفّيـــة الـــيت 

يف التفريــق بينهمــا، أو يف وهــذا مــا كــان حمــّل إشــكاٍل خاّصــًة ،تناولتهمــا، واخــتالف زوايــا النظــر إليهمــا

إحصاء أوجه التداخل بينهمـا وأوجـه االخـتالف والتنـافر، مثّ واسـتقّل البحـث البالغـي املعاصـر حوهلمـا 

هــــل هنـــاك مـــا مييّـــز بالغــــة الـــنص عـــن بالغــــة :بـــبعض اإلشـــكاالت كـــذلك، أبرزهــــا اإلشـــكال القائـــل

  اخلطاب؟

 :حول المفهومين في بالغة القدماء  -1

Ƣººčǐǻ�ǾººËǐǼȇ�Ʈ:الــنّص : "يف لســان العــربجــاء            ȇƾººū¦�ǎ ººǻ�� Ȇººǌǳ¦�Ǯ ººǠǧ°: رفعــه، وكــّل مــا

، ووضــع (...)نَــّص احلــديث إىل فــالن أي رفعــه، وكــذلك نصصــته إليــه :، يُقــال(...)أُظِهــر فقــد نُــّص 

، وكــالم ابــن منظــور الســابق يــدل علــى أّن )1("أي علــى غايــة الفضــيحة والشــهرة والظهــور: علــى املنّصــة

يف اللغة يأيت مبعنيني، األول هو الظهور والبيان، والثاين فهو الكالم املنسوب املرفوع إىل صـاحبه النصّ 

وقائلــه، وهــذا املعــىن األخــري، رفــع الــنص ونســبته لصــاحبه وقائلــه، طاملــا اعتــربه رواة األدب والبالغيــون 

�¦ȂƦººËǐǠƫ�ǲººƥ��Ǿººǳ�¦ȂººȀƦƬǻ¦�́ ȂººǐǼǳ¦�Ŀ�ƢººčǷƢǿ�ƢÅǗǂººǋ� ƢǷƾººǬǳ¦�§ǂººǠǳ¦�®ƢººǬǼǳ¦Â حربًــا مــنهم علــى مــا وصــفوه

باالنتحال أو السرقات يف األدب، وأبرز هؤالء الرواة أبو عمرو بن العالء واألصمعي وأبو عبيدة وحيـي 

.)2(بن جنيم وغريهم

مراجعـة الكـالم، وقـد خاطبـه : اخلطـاب واملخاطبـة :"أّما اخلطاب فيقـول فيـه صـاحب اللسـان

، وخطــــب اخلاطــــب علــــى املنــــرب، واختطــــب خيطــــب (...)بــــالكالم خماطبــــًة وخطابًــــا، ومهــــا يتخاطبــــان 

  .97ص ،07ج ،لسان العرب ،ابن منظور. (1)

  .61ص  ،1ج ،املستطرف ،األبشيهي ، 23ص ، 4ج ،البيان والتبيني ،اجلاحظ:ينظر. (2)
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، وهـــو يف هـــذا الكـــالم ينتبـــه للبعـــد التـــداويل للخطـــاب الـــذي اعتـــربه )1("خطابـــًة، واســـم الكـــالم اخلطبـــة

مطلــق الكــالم، هــذا البعــد التــداويل الــذي يتجّســد مــن خــالل تبــادل الكــالم بــني املتخــاطبني، أو بــني 

  .اخلطيب ومجهوره ومستمعيه

يف القرآن الكرمي بصـيغ خمتلفـٍة للداللـة علـى مـا ذكـره ابـن منظـور ) خطاب(لمة وقد جاءت ك

َقـاَل ﴿ :، وقولـه تعـاىل)2(﴾اُم اْلَجاِهُلوَن قَاُلوا َسـَالمَوِإَذا َخاطَبَـهُ ﴿ :يف كالمه السابق، يقول تعاىل فـَ

ـــا َوَعز ا  ـــيْكِفْلِنيَه ـــي ِن ـــَماَواِت َواْألَْرضِ  برَ  ﴿:، ويف آيـــٍة أخـــرى)3(﴾اْلِخَطـــابِ ِف ـــا السَّ نَـُهَم ـــا بـَيـْ َوَم

ن .)4(﴾ اَال َيْمِلُكوَن ِمْنُه ِخطَابۖ◌ الرَّْحمَٰ

وقد ظهر اهتمام البالغيني العرب القدماء باخلطاب يف مفهومـه وتقنياتـه ورسـالته الـيت حيملهـا 

ن وعلمـــاء اللغـــة بـــدًء بنـــزول اخلطـــاب املقـــّدس، القـــرآن الكـــرمي، فـــالتف حولـــه علمـــاء األصـــول واملفســـرو 

والبالغيـــون حيـــاولون فهـــم معانيـــه وتشـــريعاته وإدراك وجـــوه إعجـــازه وتفوقـــه، مســـتلهمني منـــه مـــا خيـــدم 

توّجههم الديين يف هذه القرون األوىل خدمًة ومواصلًة ملشروع التأثري واإلقناع الذي جاء به اإلسالم يف 

د الصـحيحة، وهـو مـا كـان لـه األثـر املباشـر دعوته لإلنسان مطلًقا إىل التحّول والتمّسك بعقيدة التوحي

تعلــيم، ،وعـظ(يف اخلطـاب العـريب الـذي خــرج بأنواعـه املعروفـة وأبرزهــا اخلطـاب الـديين الــوعظي املتنـوّع 

.)5(، مضافًا إليه اخلطاب السياسي واخلطاب االجتماعي)حجاج

ــــان خاّصــــًة أرســــط ــــة ووإن كــــان فالســــفة اليون ــــار فصــــله بــــني اخلطاب والشــــعر واخلطابــــة ، باعتب

والفلسفة، قد انتبهوا يف العناصر اليت اصطلحوها لبناء اخلطاب اإلقناعي إىل ثقافة اخلطيب ومتّكنه مـن 

  .361ص  ،01ج ،لسان العرب ،ابن منظور. (1)

  .63اآلية  ،سورة الفرقان. (2)

  .23اآلية  ،سورة ص  (3)

  .37اآلية  ،سورة النبأ. (4)

  .40ص  ،يف بالغة اخلطاب اإلقناعي ،العمريحممد . (5)
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كمــا تبــّني ذلــك اللغــة وانتباهــه ألحــوال مســتمعيه النفســية واالجتماعيــة، مثّ ترتيــب أجــزاء القــول اخلطــيب

:"تضـى احلـال واملقـام، يقـول الـدكتور حممـد العمـري، فإّن البالغيني العرب القدماء اهتّموا مبقفيما سبق

فــــالبالغيون العــــرب وإن مل يهتّمــــوا كثــــريًا بالدراســــة النفســــية واألخالقيــــة للمرســــل واملتلّقــــي، حــــاولوا أن 

يدرجوا حتت عنوان املقـام واحلـال مالحظـات كثـرية فيمـا ينبغـي للخطيـب أن يكـون عليـه أو يراعيـه مـن 

هتّم له خطباء اليونان يف انتباههم ألحوال املستمعني النفسية واالجتماعية ، فما ا)1("أحوال املستمعني

ويف ضــوابط وخطــوات إصــدار القــول املقنــع، خــرج بــه علمــاء العــرب يف مفهــومي املقــام واحلــال مــدركني 

اشـتغال علـى َمـْنت اخلطـاب يف لغتـه مـنأمهّية االنتباه ملقـام الكـالم وحـال السـامع ومـا يطلبـه هـذا وذاك

.اليبه ونوع احلجاج املستعمل فيه، سعًيا إلخضاعه هلذه الضرورات ضمانًا لتحقيق اإلقناع والتأثريوأس

 :النص والخطاب في الدراسات المعاصرة  -2

تــراوح املفهومــان يف الدراســات اللســانية والنصــية والتداوليــة املعاصــرة بــني هــذه الــرؤى املختلفــة؛        

فبقي لكّل منهما خصوصيته اليت متّيزه عن اآلخر، جاء يف معجـم املصـطلحات األدبيـة لسـعيد علـواش 

"أّن الــنص م اإلبــداع الفــردي، ، ويف احلــني الــذي نــرفض فيــه مفهــو )العمــل األديب(مصــطلٌح حيــّل حمــّل :

جممـــوع : "أّمـــا اخلطـــاب فهـــو يف نفـــس املعجـــم، )2("متثيليـــة الواقـــع، يصـــبح الـــنص أثـــًر للكتابـــة/الداللـــة 

، ومــن هــذا وذاك يُفهــم )3("خصوصــي، لتعــابري، تتحــّدد بوظائفهــا االجتماعيــة ومشــروعها األيــديولوجي

وليّــــة لرســــالة اخلطــــاب علــــى اخــــتالف أّن اخلطــــاب يف الدراســــات املعاصــــرة حتكمــــه ومتيّــــزه األبعــــاد التدا

، وهذا هو املـراد بالوظيفـة االجتماعيـة، أّمـا الـنص فـيمكن اعتبـاره )خطيب، مستمع، خطاب(أشكاله 

  .خطاب أثبتته الكتابة

  .21ص  ،يف بالغة اخلطاب اإلقناعي ،العمريحممد . (1)

،م1985 ،1ط ،املغرب ،سوشربيس الدار البيضاء ،عرض وتقدمي وترمجة ،سعيد علواش، معجم املصطلحات األدبية.(2)

  . 213ص      

  .83ص  ،املرجع نفسه. (3)
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وِوفــق مــا اصــطلحه سوســري يف حماضــراته، خاّصــًة يف الثنائيــات الــيت أقامهــا ومنهــا فصــله بــني 

بعده من علمـاء اللسـانيات البنيويـة والبالغـة وعلـم الـنص وعلمـاء  ، استقّر رأي من جاء)الكالم/اللغة(

التداوليــة يف التفريــق بــني الــنص واخلطــاب وحــّد كــّل منهمــا ومــا ميّيــزه عــن اآلخــر، فهــذا بــول ريكــور يف  

§��ÀȂººǰȇ��ǪººȇǂǨƬǳ¦�¦ǀººŮ�ƢººÅǠƦƫ��ƨººƥƢƬǰǳ¦�ǾººƬƬËƦÈºƯ:" يقــول) مــن الــنص إىل الفعــل(كتابـه  Ƣººǘƻ�ǲººǯ�Ƣººčǐǻ�ďǶººǈÉǼǳ

، فريكـــور يعتـــرب أّن اللغـــة تتحّقـــق يف خطـــاب حـــني تكـــون )1("بالكتابـــة مؤسًِّســـا للـــنص نفســـه التثبيـــت

بكتابــة  ثبــت هــذا الكــالم الشــفوي وُأجنــزوباملقابــل مــىت مــا أُ ،شــفويًّة يتــداوهلا األفــراد باســتعمال الكــالم

ƨȈËǐǼǳ¦�ń¤�ƨȈƥƢǘŬ¦�ǺǷ�Ƣđ�«ǂź�ǾËǻƜǧ�ƨȈËǘƻ.

مـــن خـــالل إثباتـــه لـــدور األبنيـــة اللغويـــة، خاّصـــة الصـــيغ وقـــد أقـــّر الـــدكتور فضـــل هـــذا الكـــالم

�ƨȀǧƢººǌŭ¦�śººƥ�ƢººȀƬǳƢƷ�» ȐƬººƻ¦Â�ƢǿƾººǳȂȇ�Äǀººǳ¦�ǖȈººǇȂǳƢƥ�ƢººȀǗƢƦƫ°¦Â��ƢººčȈǨȈǛÂÂ�ƢººčȇȂȈǼƥ�ƢººŮ�ƨººǻËȂǰŭ¦� ¦ǄººƳȋ¦Â

والكتابة، منبّـًهـا إىل أّن املنطلـق الـرئيس لتحديـد النصـوص هـو هـذه األبنيـة واجلمـل املتتاليـة الـيت تشـّكل 

�Â¢�ÅƨºººƥȂƬǰǷ�ÅƨºººȈËǘƻ�ƢºººĔȂǯ�¶ǂºººǋ�ƢºººÅǏȂǐǻ�ƨºººȇǂǜǼǳ¦�ƨºººȀƳȂǳ¦�ǺºººǷ�ȄËǸºººǈÉƫ�Ŗºººǳ¦�Ȇºººǿ�ÃŐºººǯ�Â¢�Ãبُـــىن صـــغر 

.)2(مطبوعة

وإذن فاالنتقال الذي حتّقق يف الدراسـات املعاصـرة ِمـن حنـِو اجلملـة إىل حنـو الـنص، باالسـتناد 

ة علــــــى تأسيســــــات سوســـــــري، هــــــذا التوّجــــــه النّصـــــــي اجلديــــــد متَّ واكتمــــــل بظهـــــــور اللســــــانيات النصـــــــي

Linguistiques textuel  رأْت أّن الصفة األساسية القارة يف الـنص هـي صـفة االطّـراد أو "اليت

وهـــــي صـــــفة تعـــــين التواصـــــل والتتـــــابع والـــــرتابط بـــــني األجـــــزاء املكّونـــــة   ) Continuity(االســــتمرارية 

.)3("للنص

،1ط ،القاهرة ،عني للدراسات والبحوث العلمية ،حسان بورقية ،حممد برادة: تر ،من النص إىل الفعل ،بول ريكور. (1)

  .105ص  ،م2001

  .236ص  ،بالغة اخلطاب وعلم النص ،صالح فضل. (2)

(3).ƾȈĐ¦�ƾƦǟ�ǲȈŦ� دط  ،مصر ،القاهرة ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،بالغة النص مدخل نظري ودراسة تطبيقية،

  . 30ص  ،م1999
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أن يُنظّـر للوجـه وإن كان هذا االنتقال قد دعا لـه قبـل ذلـك األسـتاذ أمـني اخلـويل، الـذي أراد 

اجلديد للبالغة والنحو العربيني توّجه به للمهتّمـني خاّصـًة أولئـك الـذين ميتهنـون تعلـيم العربيـة لألجيـال 

�ǾƥƢƬǯ�Ŀ�ǲȈŦ�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ�°ȂƬǯƾǳ¦�¾ȂǬȇ�ƢǿŚǣÂ�² °¦ƾŭ¦�Ŀ"يف أواخـر ثالثينيـات هـذا " :" بالغـة الـنص

 ُجمــاوزة البحــث البالغــي املســتوى الــذي وقــف عنــده القــرن دعــا األســتاذ أمــني اخلــويل ـ رمحــه اهللا ـ إىل

إىل مستوى وراء اجلملة يف الفقرة والنص، وقـد تأّكـدت قيمـة هـذه الـدعوة مـع ظهـور ) مستوى اجلملة(

ين معاصــر، بــدأت مالحمــه ومناهجــه وإجراءاتــه يف التبلــور منــذ منتصــف الســتينات تقريًبــا هــو ااّجتــاه لســ

.)1("وحنو النص، وهو حنو يّتخذ النّص كّله ِوحدًة للتحليلاّجتاه ُعرف باللسانيات النصية 

��Ƕē¦ŚººǜǼƫ�Ŀ�ǶººȀǨǳ¦�¦ǀººđ�©ǂººȀǛÂ�ǽƾººǠƥ�ÀÂǂººǏƢǠŭ¦�§ǂººǠǳ¦�ÀȂººȈǣȐƦǳ¦�Ƣººđ�ǺººǷ¡�̈Ȃǟƾººǳ¦�ǽǀººǿÂ

�ƢēƢǷƢȀºººǇ¤Â�ƨËȇǂǠººǌǳ¦�̈°Ȃººǐǳ¦�¿ȂººȀǨǷ�Ǻººǟ�ƨººưȇƾƷ�µ ǂººǠǷ�Ŀ�ƶººËǓÂ�Äǀººǳ¦�¾ƢƦººǌǷ�°ȂƬǯƾººǳ¦�Ǯ ººƠǳÂ¢�ǺººǷÂ

�ª ȂººƸƦǳ¦�ƢººŮ�ƢººēËǂǫ¢�Ŗººǳ¦�ƨººȈǳƢǸŪ¦ الشــعرية املعاصــرة، الــيت وقفــت عنــد أمهيتهــا الفاعلــة يف حتقيــق التعبــري

البليـــغ يف األدب، غـــري أنــــه عـــاد ليبــــّني أّن األمـــر بــــات أوســـع ِمـــن أن ُحتصــــر هاتـــه الصــــور مـــن حيــــث 

مفهومهـــا وأشـــكاهلا وأنواعهـــا يف وســـائل التعبـــري األســـلوبية املعـــدودة املعياريّـــة، فقـــد تطـــورت مـــع تطـــّور 

الغية حول الصورة، فبات يُعرف ما يسّمى بالصورة ذات احلدود املتعالّية؛ واملقصود صـور النظريات الب

، وهــــذه صــــورة تســــتمّد تكوينهــــا اجلمــــايل )الصــــورة املســــرحّية ( أو ) الصــــورة الروائيــــة(النثــــر وتتمثّــــل يف 

.)2(وبالغتها ِمن تلك احلدود املتعالّية

قابًال للتشّكل يف عّدة مظـاهر، فقـد تكـون وصـًفا "وانفتحت الصورة واّتسع مفهومها وأصبح 

�Ŀ�Ƣǿ®ËƾºÉŹ�ƢºǸǧ��ƨºËȇǂȇǂǬƫ�Śǣ�Â¢�ƨËȇǂȇǂǬƫ�ƨËȇŚƦǠƫ�ƨǴȈǇÂ�Ä¢�Â¢�Ƣčȇ®ǂǇ�ƢÅǠǘǬǷ�Â¢�ƢÅǼËǈŰ�Â¢�ƨǸǴǯ�Â¢�ƢÅƬǠǻ�Â¢

.70، ص ة النص مدخل نظري ودراسة تطبيقيةبالغ �ƾȈĐ¦�ƾƦǟمجيل . (1)

  .96ص  ،م2010 ،01ط ،القاهرة ،دارالعني للنشر،البالغة واألدب من صور اللغة إىل صور اخلطاب ،حممد مشبال. (2)
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وتنظـريات مشـبال هاتـه ختـرج بالصـورة مـن  )1("النهاية هو وظيفتها يف نسـيج الـنص األديب ولـيس بنيتهـا

.سلوبية التعبريية الضّيقة إىل صور ذات حدود أوسع وأمشل قد تستغرق النصوص بكاملهاالبنية األ

" خطـــاب"هـــذا وبوصـــول التوّجـــه مـــا بعـــد احلـــداثي يف الفكـــر الغـــريب كانـــت العـــودة ملصـــطلح 

مرسـل، مرسـل إليـه، (مبفهومه التداويل ُمتجاوزًا املفهوم اللساين والنّصي لينتبـه ألطـراف الفعـل التخـاطيب 

يسـتحيل معرفـة الواقـع "كما انتبه النفتاح اخلطاب على التنوّع يف األشـكال، فديريـدا يقـول إنّـه ) رسالة

�©¦°ƢǠƬºǇȏƢƥ�ÆƘºċƦǠǷ�ƢčȈǨºǈǴǧ�¿¢�ÀƢºǯ�ƢºčȈƥ®¢�Ëǎ Ǽºǳ¦Â��ǾºǼǟ�ŚºƦǠƬǳ¦�ƨǳƢƸƬǇ¦Â�¿ƾƼƬǈŭ¦�§ ƢǘŬ¦�¼Ƣǘǻ�«°Ƣƻ

هـــي إّال نصـــوص بالغيـــة جمازيـــة الـــيت حتجـــب الرؤيـــة ومـــن َمثّ فـــإّن النصـــوص الفلســـفية بـــل والعلمّيـــة إن

ƢºººȀƳ°Ƣƻ� Ȇºººǋ�ń¤�ŚºººǌÉƫ�ȏÂ�Ƣē¦ǀºººƥ�ƨºººȈǨƬǰǷ")2( فهـــو يـــرى أن الـــزمن جتـــاوز النصـــوص الـــيت ال ميكنهـــا

�ǺºººǷ�ǲºººƟƢǿ�ƾȈºººǏǂƥ�ƲºººǠƫ�Ƣºººē¦̄�ȄºººǴǟ�ƨºººǬǴǤǼǷ�́ ȂºººǐǼǳ¦�̄¤��Ǟºººǫ¦Ȃǳ¦Â�ƨºººǬȈǬū¦�ƨºººǧǂǠǷ�Ŀ�ÀƢºººǈǻȍ¦�̈ƾǟƢºººǈǷ

ƨǬȈǬū¦�ƪ ƦƴƷ�Ŗǳ¦�̈ƾËǬǠŭ¦�°Ȃǐǳ¦Â�©¦°ƢǠƬǇȏ¦Â�©¦±ƢĐ¦ ّبتهاوغي.  

ففي اعتبار ديريدا ونظـراؤه مـن فالسـفة مـا بعـد احلداثـة أّن النصـوص اشـتغلت بصـناعة الربيـق 

الشــكلي املظهــري األّخــاذ، فــال يبقــى خلــف هــذا املظهــر الــربّاق معــاين ومــدلوالت ميكنهــا أن تكشــف 

وراءه فتنشـغل بألوانـه  الذي حتاول أن ترى ما) املعّشق(فهي تشبه الزجاج " الواقع أو أن تبّني احلقيقة، 

، ألجل ذلـك كـان )3("وتنسى املدلول، واللغة مكّونٌة من لعب الدوال املنفصلة عن املدلوالت) الدوال(

.التحول والتوجه حنو اخلطابات املتنّوعة الىت تصدرها طبيعة احلياة املعاصرة

طوقـات تنتمـي لـيس أكثـر مـن جمموعـة مـن املن: "وهذا ميشال فوكـو يعـّرف اخلطـاب يقـول إنّـه

فهو عبارة عن عدد حمصور مـن املنطوقـات الـيت نسـتطيع حتديـد شـروط وجودهـا؛  ،إىل تشكيلة خطابية

.98، ص دب من صور اللغة إىل صور اخلطابالبالغة واأل ،حممد مشبال .(1)

.89،90ص  ص ،احلداثة وما بعد احلداثة ،عبد الوهاب املسريي. (2)

  .89ص  ،املرجع نفسه. (3)



)وانبعـــاثها الحداثي... أصولها الفـلســفّية  (نـظرّية الحـِجـــاج البـالغي…الفصل األّول

64

، وهـذا الكـالم )1("ومعىن ذلك أّن اخلطاب وحدة أكرب من املنطوق ولكنّـه جـزء مـن التشـكيلة اخلطابيـة

طـاب عنــده عمليـة لغويــة يبـّني أن مفهـوم اخلطــاب عنـد فوكـو يقابــل مفهـوم الكـالم عنــد سوسـري؛ إذ اخل

"تواصــلّية بــني طــرفني يف إطــار زمــاين ومكــاين، مثّ جتــد فوكــو يف مقــام آخــر يقــول يبــدو أّن اخلطــاب يف :

لكــــن أشــــكال املنــــع الــــيت تلحقــــه تكشــــف بــــاكرًا وبســــرعة عــــن ارتباطــــه بالرغبــــة ،ظــــاهره شــــيء بســــيط

صر وتعدد جماالته وارتباطـه بالرغبـة ، وهذا ُيشري من خالله إىل تنوّع أشكال اخلطاب املعا)2("وبالسلطة

واخلطـاب اليـوم أصـبح وسـيلة مـن الوسـائل  ،وبالسلطة اليت يسعى إليهـا اجلميـع أفـراد ومؤسسـات ودول

  . الفاعلة لتحقيق السلطة وبسط النفوذ

:عوٌد على بدء ..ِمن بالغة النص إلى بالغة الخطاب-3

املتــابع للمشــروع التحــديثي للبالغــة الغربيــة والعربيــة جيــده ُيســاير هــذا االنتقــال يف الدراســات 

هاته األخرية اليت برز  ،اللسانية من اللسانيات البنيوية إىل اللسانيات النصية وصوًال للسانيات التداولية

املـــتكلم (طـــريف فعـــل التواصـــل اللغـــوي معهـــا معـــامل التمييـــز بـــني الـــنص واخلطـــاب عنـــدما حتقـــق االنتبـــاه ل

، باعتبارها جتـاوزت البحـوث الدالليـة الـيت وقفـت عنـد حمصـول املعـىن فيمـا بـني تراكيـب الـنص )واملتلّقي

�ǾººǤȈǴƦƫÂ�ǎ Ǽººǳ¦�«ƢººƬǻƜƥ�ƨººǘȈƄ¦�» ÂǂǜǳƢººƥ�ËƾººƬǠƬǳÂ�ǽƾººǏƢǬǷÂ�ǶËǴǰƬººŭ¦�Ƣººȇ¦Ȃǻ�ƾººǼǟ�Ǯ ǳǀººǯ�Ǧ ººǬƬǳ�Ƣººđ�©ƾººƬǷ¦Â

.)3(وتلّقيه 

ـــل واحـــًدا مـــن أبـــرز اآلراء الـــيت صـــدرت عـــن احلـــداثيني والبدايـــة جبهـــود ياكبســـون    باعتبـــاره ُميّث

الغــربيني الــذين خــرج معهــم مفهــوم الشــعريات رافًضــا للنظــرة التقليديــة، وإىل جانبــه نُظــراؤه مــن علمــاء 

رميــاس وميشــونيك وريفــاتري وجــان كــوهني يف حبــوثهم الــيت جــاءت إثــراًء وتعليًقــا علــى گالشــعرية أمثــال 

ول شـعرية الـنص األديب والـيت رأى أنّـه جيتمـع لتحقيقهـا كـل مكّوناتـه مـن اللغـة اإلحيائيـة جهود أّوهلم حـ

ƨǧƢǬưǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆ،الزاوي بوغورة .(1) ǴĐ¦��ȂǯȂǧ�ǲȈǌȈǷ�ƨǨǈǴǧ�Ŀ�§ ƢǘŬ¦�¿ȂȀǨǷ� 102 صم، 2000،دط ،القاهرة .  

. 05ص  ،دت ،دط ،بريوت ،دار التنوير ،حممد سبيال: ترمجة  ،نظام اخلطاب ،فوكوميشيل.(2)

  .07ص  ،يف اللسانيات التداولّية،خليفة بوجادي. (3)
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، فعلمــاء الشــعريّة حــاولوا )1(اجلميلــة والصــور الفنيــة البديعــة وغريمهــا مــن أدوات اجلمــال الفــين يف الــنص

قل بتحقيقهـا وحسَبهم أّن تلـك وظيفـة ال يسـت،الوقوف على اجلوانب اليت حتقق للنص بالغته ومجاليته

للــنص جــزء أو عنصــر دون اآلخــر، وال بنيــة لغويــة دون غريهــا، وال أســلوب تعبــريي أو صــورة أو حمّســن 

دون مـا يبقـى، وإمنـا جيتمـع لصــناعتها أجـزاء الـنص جمتمعـًة متضــافرة، فالبالغـة يف املفـاهيم الشـعرية هــي 

  . بالغة إبداعية نصية

لتقـــف علـــى القـــيم األســـلوبية لوقـــائع التعــــابري والبحـــوث األســـلوبية البنيويـــة كـــذلك انفتحـــت   

اللغوية بصفة عامة يف النص بكّل أجزائه ومكّوناته، وهو ما حتّقـق عنـد أتبـاع شـارل بـايل مـن بعـده؛ إذ 

خــــالفوه وخرجــــوا باألســــلوب إىل الدراســــة األدبيــــة الــــيت كــــان قــــد رأى أســــتاذهم أنــــه ال صــــلة للدراســــة 

Ƙƥ�ǽȂººËũ�Ƣººŭ�śºǈËǇƚǷ��Ƣººđ�ƨȈƥȂǴºǇȋ¦ سـلوبّية الرتاكيــب الكـربى واعتــربوا جمــاالت األسـلوب عنــد أســتاذهم

إّمنا ُتكّون جمتمعًة فقرات ومقـاطع وأجـزاء وفصـول ) الصور واألبنية النحوية  ،األصوات، املفردات(بايل 

ǂºººǷȋ¦�ƨºººȇƢĔ�Ŀ�ƨȇǂǠºººǋÂ�ƨËȈƷǂºººǈǷÂ�ƨȈºººǐǐǫ�¾ƢºººǸǟ¢Â
، وهـــذه اجلهـــود كـــذلك أّسســـت لالنتقـــال مـــن )2(

والتعابري يف األصوات واملفردات والرتاكيب والصور اليت وقف عندها األستاذ شارل بايل أسلوبية األبنية 

إىل األسلوبية النصية اليت انفتح عليها تالمذته بعده، معتربين أن كّلية النص إمنا تتشكل باجتماع تلك 

  .العناصر واألجزاء

ثّلــه بشـــكل خــاص نظريـــات أّمــا مصــطلح اخلطـــاب مبفهومــه التــداويل يف البالغـــة التداوليــة فتم

دراسـة اخلطـاب اإلقنـاعي قـد صـارت مـن األولويـات يف العصـر "اِحلجاج يف البالغـة اجلديـدة، ذلـك أّن 

، وهــذا مــا تنبّــه لــه جمــّددوا اخلطــاب البالغــي وبــاعثوه مــن )3("احلــديث باألحبــاث االجتماعيــة والنفســية

اليونانيــة، وُيشــار هنــا جلهــود بريملــان ورفيقتــه غيبتــه بــالرجوع إىل أصــوله عنــد منظّريــه األوائــل يف البالغــة

  .وما بعدها 82 فحاتص ،قضايا الشعريات ،عبد امللك مرتاض. (1)

  .39ص  ،م1998 ،01ط ،مصر ،القاهرة ،دار الشروق ،علم األسلوب مبادئه وإجراءاته ،صالح فضل. (2)

  .08ص  ،بالغة اخلطاب اإلقناعييف  ،العمريحممد . (3)
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تيتيكاه والّلذين أصبح اخلطاب احلجاجي عندمها كمـا ُأشـري يف عنصـٍر سـابق هـو ذلـك اخلطـاب الـذي 

يسعى الستمالة اآلخرين وكسب تأييدهم، وهو عندمها كذلك خطاب مفتوح على التعدد والتنـوّع؛ إذ  

.حجاًجا بالضرورةكل خطاب خارج عن العلوم الصرفة يتضّمن 

ليعـّدل يف حمـددات اخلطـاب احلجـاجي ،نظريّـة املسـاءلة،جاء كذلك ميار يف نظريته اخلطابية  

، وهـذه وسـابقتها مـن نظريـات )اجلـواب ،السـؤال ،األخـالق(األرسطي الذي أعاد قراءته لتصـبح عنـده 

بـإبراز وظيفتهـا اإلقناعيـة والـيت  احلجاج اخلطايب حاولت إبراز البعد اخلطايب التداويل للخطابات املتنّوعة

  .تسعى للتأثري يف املتلقني مبجموعة متعددة من احلجج غري امللزمة

�Ŀ�ƢēƢǬƥƢººǈǳÂ�ƢººŮ�ŚººǜǼƬǳ¦Â��ƢººǿȂŴ�ǽƢººËš ȏ¦�ǺȇǂººǏƢǠŭ¦�§ǂººǠǳ¦�ƨººǣȐƦǳ¦� ƢººǸǴǟ�¾ÂƢººƷ�ÆƨººǟǄǻ�ǽǀººǿÂ

العـــريب أصـــدر عـــن  مقاربـــة النصـــوص و اخلطابـــات العربيـــة، منتبهـــني لركـــاٍم هائـــٍل مـــن الـــرتاث البالغـــي

��ƢººººǿǄȈȈŤÂ�ƨººººȈƳƢƴū¦�ƨººººȈƥƢǘŬ¦�Ƥ ººººǻ¦ȂŪ¦�ǾººººƫƢǿ�ƾººººǼǟ�Ǧ ººººǫȂǳ¦�ƪ ººººǳÂƢƷ�¾ƢººººĐ¦�¦ǀººººǿ�Ŀ�ƨººººËȇǂǬƦǟ�©ƢººººǜƷȐǷ

، وهنـــــا يشـــــري جلهـــــود طائفـــــة مـــــن البـــــاحثني يف البالغـــــة اجلديـــــدة واحلجـــــاج يف إطـــــار الفـــــرق )1(مبّكـــــرًا

ĺǂººǠǳ¦�®ȐƦººǳ¦�Ŀ�½ƢººǼǿÂ�ƢººǼǿ�ƨººƯȂưƦŭ¦�Ʈ ººƸƦǳ¦�ǂƥƢººűÂ�ƨººȈưƸƦǳ¦�©ƢººǟȂǸĐ¦Â�ǾººƬǫǂǧÂ�®ȂǸººǏ�Ä®Ƣººŧ�Ƣººǿ±ǂƥ¢Â��

يف جامعــة منوبــة تــونس، وحممــد العمــري وطلبتــه، وحممــد مشــبال وفرقتــه وطلبتــه يف املغــرب، ويف اجلزائــر 

جند فيما يُذكر خمرب البحث يف احلجاج يف جامعة ابـن خلـدون بتيـارت برئاسـة عبـد القـادر رزوقـي، ويف 

غالبًـا صـدرت كـذلك العديـد مـن البحـوث والتنظـريات مقابل هذه اجلهود املؤطرة يف تكـّتالت أكادمييـة 

الفردية واملستقّلة هنا وهناك، واليت انتبهت للخصوصية اللغويـة والبالغيـة للنصـوص واخلطابـات العربيـة، 

وحممد العمري، ومحّادي صّمود، وعبد ،أمثال أمني اخلويل، وعبد الرمحان السد، وعبد السالم املسّدي

...مرتاض و صالح فضل وخمتار نويوات، وحممد سامل الطلبة، وحممد مشبال اهللا صولة، وعبد امللك 

  وغريهم 

.09، ص اإلقناعي بالغة اخلطاب ،العمريحممد  .(1)
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  خالصة الفصل

شار إليها، نظرية بريملان ونظرية 
ُ
يُذكر يف خامتة هذا الفصل أّن نظريات اِحلجاج املعاصرة غري امل

مـن خـالل "كـان قـد أصـدر عنهـا ُمتعّددٌة متنّوعة ومنها نظريّـة تـوملني يف احلجـاج املنطقـي والـذي  ،ميار

، أي يف ذات وقــت صــدور )The usges argument"()1:(م بعنــوان1958حبثــه املقــدم يف 

�ȆºǣȐƦǳ¦�¾ƢǤƬºǋȏ¦�À¦ƾºȈǷ�ń¤�Ƣºđ�̧ȂºƳǂǳ¦Â�ƨºȈƳƢƴū¦�ª ȂºƸƦǳ¦�Ʈ ºǠƥ�ǲǔǧ�ƢŮ�Ƥ ǈǼÉȇ�Ŗǳ¦�ÀƢŭŚƥ�ƨȇǂǜǻ

¾ƢºƷ�ǺºÊǷ�ƢºȀƳÂǂƻÂ�ƨȈǻƢºǈǻȍ¦�ƨǣȐƦǳ¦�̈ƢȈƷ�Ƣđ�ƪ ǬËǬŢÂ��ǺȇǂǏƢǠŭ¦�ƾǼǟ�ƪ ºǻƢǯ�Äǀºǳ¦�°ƢºȈĔȏ¦Â�®ȂºǸŪ¦

  .عليه

ويف مقابل ذلك وبعده أصدر كل من ديكرو وأنسكومرب عـن نظريّتهمـا يف احلجـاج اللغـوي ؛ 

�ƢºººǸđƢƬǯ�¾Ȑºººƻ�ǺºººǷ�ǾºººƫƢȈǳ¡Â�«Ƣºººƴū¦�¿ȂºººȀǨǷ�ƢºººǓǂǟ)L´argumentation"إذ  dans la

langue ( م، وهو خيتلف عن املفهومات السابقة ألنّه حجاج لساين 1983يف)2("حبت) لغوي(

كــان هــذا التعــّدد يف النظريــات احلجاجيــة باعتبــار التجــاور وتــداخل التوّجهــات والغايــات املرســومة يف 

�®ËƾºǠƬǳ¦�¦ǀºǿ�ǾºǼǟ�ƾºǳÂ�ƢºǷ�ȂºǿÂ��Ƣºđ�ƨºǘȈƄ¦�Ãǂºƻȋ¦�» °ƢºǠŭ¦Â�¿ȂºǴǠǳ¦�ǞºǷ�ƢºȀǠǗƢǬƫÂ�ƨȈƳƢƴū¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦

(والتنــوّع يف النظريــات احلجاجيــة املعاصــرة اج منطقــي فلســفي، حجــاج حجــاج خطــايب بالغــي، حجــ:

  ...).لغوي لساين 

�©ƢºƥƢǘŬ¦�ǺºǷ�ÅȐƟƢºǿ�ƢºčǸǯ�¦ÅƾºƳȂǷ�Ǟǧ¦ƾºƫÂ�Ƣºǿ£ƢǷ�µ Ƣºǧ�ÅƨºËÉŪ�ǽƾºŸ�ĺǂǠǳ¦�ª ¦ŗǴǳ�®ȂǠȇ�ǺÈǷÂ�¦ǀǿ

املتنّوعـــة ومنهـــا اخلطابـــات احلجاجيـــة اإلقناعيـــة، تُتـــيح للـــدارس الفضـــاء الرحـــب ملمارســـة التحليـــل وفـــق 

.راسات املعاصرة كل أولئك املذكورين سابًقا غربيني أو عرباآلليات احلجاجية اليت نظّر هلا يف الد

  .109ص  ،يف اللسانيات التداولية ،خليفة بوجادي. (1)

.111ص  ،نفسهاملرجع .  (2)
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وقد وقع االختيار يف هذا البحث على واحٍد مـن تلـك اخلطابـات العربيـة ذات البعـد التـداويل 

احلجاجي، هو خطاب الوصّية الـذي مارسـته ثـُلّـٌة مـن املتميّـزين املتفـّوقني مـن العـرب القـدماء تطـرح فيـه 

فادة املخاطبني عادًة بعصارة اخلربة ومثرة التجربة وحصيلة النظر الدقيق لألمـور معاين النصح والتوجيه إل

وحتليلها، وتتحّمل فيـه الوظيفـة الرتبويّـة الشـريفة، وباعتبـار امتـداد خطـاب الوصـّية علـى العصـور األدبيـة 

علــــى القدميــــة منــــذ عصــــر املشــــافهة والروايــــة وصــــوال إىل عصــــور التــــدوين والكتابــــة، وانفتاحهــــا كــــذلك 

األجنــــاس األدبيــــة املختلفــــة؛ إذ قــــد متــــارس الوصــــّية يف اخلطابــــة، أو يف القصــــيدة الشــــعرية، أو الكتــــب 

والرسـائل، ُحيــاول البحــث أن يتخــّري منــاذج تعتــرب هــذا التنــوع وتنتبــه لــه، فوقــع االختيــار علــى النمــوذجني 

:وصّية شفهية، وأخرى مكتوبة(التاليني  (

 .لبنيه هعند وفات وصّية عمرو بن كلثوم.01

رســالة وعظيــة دعويــة للشــيخ حممــد بــن عبــد الكــرمي املغيلــي إىل أمــري ســنغاي حممــد أســكيا .02

  .)أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي: (بعنوان
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  : تمهيد

ظــلَّ النثــر العــريب منــذ القــدمي مقصــد البلغــاء ومــالذ اخلطبــاء وغايــة املرتســلني وأئمــة اإلنشــاء عــرب 

العصـــور منـــذ اجلاهليـــة، وامتـــدادا علـــى العصـــور الالحقـــة هلـــا وصـــوال للعصـــر احلـــديث، يكشـــفون عـــن 

وعـــن مـــدى إحـــاطتهم باملعـــاين وترويضـــهم للغـــة واألســـاليب، بالغـــتهم ومـــا حصـــل هلـــم مـــن احلكمـــة،

فتعّددت أنواع النثر وتنـــــّوعت روافده وكانت الوصية بــــابا من أبوابه وغرضا من أغراضـه، إذ شـاعت يف 

�śƥ�ƪ ƫÂƢǨƫÂ�ƢēƢǟȂǓȂǷ�ƪ ǟȂǼƫ�ƢǸǯ��² °¦®�Ǻǟ�ȄǨź�ȏ�ƢÅǧȂǌǰǷ�ƢÅŹǂǏ�ƢÅǟȂȈǋ�ȆƯ¦ŗǳ¦�ĺǂǠǳ¦�§ ®ȋ¦

  .ا الفنية والرتبويةاألدباء قيمته

وعادًة ما تكون الوصية لصيقًة بأهل البالغة واحلكمـة، فصـدرت يف اجلاهليـة عـن اخلطبــــاء ممّـن 

جتّرعــوا كـــؤوس التجربـــة وعصــارة اخلـــربة، ومـــن بلغـــوا الســيادة يف قـــومهم، كمـــا صـــــــدرت بعـــد ذلـــك عـــن 

الكــرام الــذين ورثــوا البيــان النبــوي الرســول الكــرمي صــلى اهللا عليــه وســلم ومــن أحــاط بــه مــن الصحـــــابة 

وتــأثروا قبلــه ببيــان القــرآن وبالغتــه وســرى يف كالمهــم، كمــا صــدرت الوصــية عــن اخللفــاء وقــادة اجلــيش 

.والوّعاظ والقّصاص والكّتاب والشعراء واملعّلمني واآلباء واملرّبني

يبه مـن العنـــــــــاية، وهي رغم ذلك من شأن النثر العـريب عاّمـة إذ مل حيـظ حبّقـه مـن الدراسـة ونصـ

علـى أن االهتمـام بـالنثر مل يـرق إىل "فاستأثر الشعر بنصيب األسد من عناية القرّاء وحبـوث الدارسـني، 

��ǪººǸǠƬǳ¦�ǺººǷ�ƨººǷÂǂű�ƢººŮ�Ƕē ¦ǂººǫ�ƪ ººǻƢǰǧ��́ Ȃººǐǻ�ǺººǷ�ǶȀǷƢººǷ¢�¦Ȃǧ®ƢºººººººººǏ�ƢººǷ�² ƢººǼǳ¦�¢ǂººǫÂ��¬ȂººǸǘǳ¦�¦ǀººǿ

ƢºȈǳƢŦÂ��ƢđȂǴǇ¢�ƞǳȉ� ¦Ë±¤�ÆƨȈǻƘƬǷ�ÆƨǨǫÂ�ƢȀǸÊǈƫ�ŃÂ��ÅƨưȇŗǷ©�خالية من النضج غــــــــــالبا مل تطبعها جلسةً 

ƢēƢËǏƢǼƫ�̧ ËȂǼƫÂ��ƢȀǸǰ
ÊƷ�ǪǸǟÂ��Ƣǿ°ƢȈƬƻ¦�ǪƟƢººººǫ®Â��ƢȀǛƢºººººººººǨǳ¢")1(.

ديوان املطبوعات اجلامعية، ،)�ÄȂǷȋ¦�ǂǐǠǳ¦�ƨȇƢĔ�ń¤�ȆǴǿƢŪ¦�ǂǐǠǳ¦�ǺǷ(قراءة جديد للنثر العريب القدمي  ،حممد مرتاض. (1)

  . 03ص  ،2012سبتمرب 
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  : ضبط مصطلح ومفهوم الوصية  -أوال

:لغًة واصطالًحاتعريف الوصية -1

�ŘºººǠǷ�ȄºººǴǟ�Ë¾ƾºººƫ�ƾºººǫ�ƢºººËĔ¢�Ǯ ºººǳ̄�ǺºººǷ��ƨºººǨǴƬű�ňƢºººǠǷÂ�©ȏȏ®�ƨºººǤËǴǳ¦�ǶƳƢºººǠǷ�Ŀ�ƨËȈºººǏȂǴǳ� ƢºººƳ

"الفـــرض والعهـــد، يقـــال ، وُيصـــّدق هـــذا املعـــىن بعـــض آيـــات )1("عهـــد إليـــه: أوصـــى الرجـــل ووّصـــاه :

علـيكم، ألن أي يفـرض "؛ )2(﴾َأْوَالدُِكمْ ِفي يُوِصيُكُم اللَّهُ ﴿: الكتاب العزيز وِمن ذلك قوله تعاىل

يِن َمـا َوصـَشـَرعَ ﴿: ، ويقــول اهللا تعـاىل كـذلك)3("الوصـية مـن اهللا إمنـا هـي فـرض ٰى بِــِه َلُكـم مِّــَن الـدِّ

َناَوَوص﴿:، ويقول )4(﴾نُوًحا )5(﴾ِبَواِلَدْيِه ُحْسًناْنَسانااليـْ

تواصـى القـوم، أي أوصـى بعضـهم "كما قد تدل الوصية على معىن النصيحة وتقدمي املشـورة   

؛ مبعــىن تبــادلوا النصــح واملشــورة كــل مــا احتــاجوا لــذلك، وذلــك إمنــا يكــون باالســتعانة بأهــل )6("بعضــا

ºººÉȇ�ƢººǷ�¦ǀººǿÂ��ƢȀǨȇ°ƢºººǐƫÂ�ƢººēƢƦËǴǬƫÂ�ƢȀƯ¦ƾººƷ¢�ǄººËȈǷÂ�̈ƢºººȈū¦�ŐººƼǧ�ǶȀǼººǷ�ǂºººËǸǟ�ǺººǷÂ¢�ƨººǸǰū¦Â�Ä¢ǂººǳ¦ وحي

.بوجود بعض التداخل يف املعىن بني الوصّية والنصيحة ومعاين أخرى

وَصـى الشــيء : "كقـوهلم  ،وقـد تكـون الوصـّية يف اللغـة كـذلك ملعـىن اّتصــال شـيٍء بشـيٍء آخـر

، كمــا يقــال إن الوصــية مسيــت وصــية )7("ووصــى النبــت اّتصــل وكثــر).. وصــل(وأيضــا ) اّتصــل(َوْصــًيا 

  .396ص  ،15مج  ،دت ،دط ،بريوت لبنان ،دار صادر ،لسان العرب ،ابن منظور. (1)

  .11اآلية  ،سورة النساء. (2)

وراجعته جلنة فنية من وزارة  ،عبد الستار أمحد فراج: تاج العروس من جواهر القاموس، تح،السيد مرتضى احلسيين الزبيدي. (3)

  . 209ص  ،40ج  ،م 1965،د ط ،مطبعة حكومة الكويت ،اإلرشاد الكويت

  .13اآلية  ،سورة الشورى. (4)

  .15اآلية  ،سورة األحقاف. (5)

دار العلم للماليني،بريوت ،أمحد عبد الغفور عطار:حتقيق ،تاج اللغة وصحاح العربية:الصحاح ،اجلواهريإمساعيل بن محاد . (6)

  . 2525ص  ،06ج  ،1990يناير  ،04ط ،لبنان

  . 208ص ،40ج  ،تاج العروس ،الزبيدي. (7)
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وقيل لعلّي عليه السالم وصّي التصال نسبه وسببه ومسته بسبب سّيدنا رسول التصاهلا بأمر امليت، "

.)1("اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أما الوصية يف االصطالح األديب فتتمثل مبعانيها السالفة الذكر، إذ هي يف مجلتها أوجٌه مقبولٌة 

ȋ��ÅƨºººƦƫ°�ȄºººǴǟȋ¦�ǺºººÊǷ�ƪ ºººǻƢǯ�¦̄¤�ƾºººȀǠǳ¦Â�µ ǂºººǨǳ¦�ŘºººǠǷ�Ƣºººđ�®¦ǂºººÉȇ�ƾºººǬǧ�ƨºººǴǸƬŰ ّن الفـــرض ال حيصـــل ســـوى

�ƾººǐǬǳ¦�ÀȂººǰȇ�ƾººǫÂ��̈°Ȃººǌŭ¦�ŉƾººǬƫÂ�ƶººǐǼǳƢƥ�̈®Ƣººǧȍ¦�Ƣººđ�®¦ǂººÉȇ�ƾººǫ�ƢººǸǯ�� ȐǠƬººǇȏ¦�¶ǂººǋÂ�¿¦Ǆººǳȍ¦�®ȂººƳȂƥ

.توريث احلكمة واخلربة وتوصيلها جيًال بعد جيل

")*(يقول أسامة بن منقذ  الوصّية وصّيتان؛ وصايا األحيـاء لألحيـاء وهـي أدب وأمـر مبعـروف :

ǂǰǼǷ�Ǻǟ�ȆĔÂ وحتذير من زلل، وتبصرة بصاحل عمل، ووصية األمـوات لألحيـاء عنـد املـوت حبـق جيـب

ـــها؛ الوصــية )2("علــيهم أداؤه أو ديــن جيــب علــيهم قضــاؤه ، هنــا يقــف ابــن منقــذ علــى الوصــية بشكليــــــــ

الدنيـــــــــا كالــدَّْين أو العهـــــــــــــــــدية الفرضــية الــيت حتمــل تــوكيًال وعهــًدا مــن مّيــت حلــّي بقضــاء أمــٍر ِمــن أمــور 

، أمـــا الثانيـــة فهـــي الوصـــية األدبيـــة موضـــوع الدراســـة، إذ تعتبــــــر مظهـــرا مـــن مظـــاهر التجربـــة يف ...احلـــق

�ǺǈŞ�ǶȀǷƢǸƬǿ¦Â�ǶȀǷȐǯ�̈®ȂƳ�Ǻǟ�Ǧ ºººǌǰƫÂ��ǶȀƬǣȐƦǳ��Å¦ǂȀǜǷ�ŐƬǠƫ�ƢǸǯ��ǶēŐƻ�ǲȈǳ®Â��ƢđƢƸǏ¢

ورصـني الرتاكيـب والبــــــــــــارع مـن األسـاليب واجليـد مـن خمرجه وبقاء أثره ملا يتخريونه من فصـيح األلفـاظ 

�ŚºººŬ¦�ȄºººǴǟ�ǒ"األخيلـــة، إذ هـــي  ºººū¦�ń¤�Ƣºººđ�ȆºººǷǂȇÂ��ËśºººǠǷ�ƪ ºººǫÂ�Ŀ�ÀƘºººǌǳ¦�Ƥ ƷƢºººǏ�ƢºººȀȈǬǴȇ�ƨƸȈºººǐǻ

�ǂºǷȋ¦�Ƕºđ�ËƾƬºǋ¦�ƢºǷ�¦̄¤�Ǿºǘǿ°�ƨǴººººººººȈƦǬǳ¦�ƺȈºǋ�ȆºǏȂȇÂ�ǽ°ƢºǔƬƷ¦�ƾºǼǟ�ǽ ƢºǼƥ¢�§ ȋ¦�ȆºǏȂȈǧ��ǂǌǳ¦�Ƥ ǼšÂ

§ ƢǠǐǳ¦�Ƕđ�ƪ ǫƢƷ¢Â")3(.

    . 396ص  ،15ج ،لسان العرب ،ابن منظور. (1)

من أكابر بين منقذ  ،أمري ،مؤيّد الدولة،علي بن ُمقلد بن نصر بن منقذأسامة بن مرشد بن ) ه584 –ه 488. ( *)(

سكن دمشق  ،)لباب األدب(له تصانيف يف األدب والتاريخ منها  ،ومن العلماء الشجعان ،)بقرب محاة (أصحاب قلعة شيزر 

). 291ص ،01ج ،األعالم ،الزركلي.( ومات فيها له ديوان شعر

  .01ص ،م1987 ،02ط ،منشورات مكتبة السُّنة بالقاهرة،أمحد حممد شاكر: تح  ،لباب األدب ،األمري أسامة بن منقذ. (2)

  . 119ص  ،01ج  ،م 1986 ،01ط ،دار اجليل بريوت ،اجلامع يف تاريخ األدب العريب ،حنا الفاخوري. (3)
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ويرى أحد احملدثني أّن أدب الوصايا مـن وسـائل التواصـل الرتبـوي واحلضـاري، متنوعـة أسـاليبها 

�ÀȂºººǼǨǳ¦�ǺºººǷ�ƢºººǿŚǣ�Ǻºººǟ�ƢºººǿǄËȈŻÂ�ƢȀȈǼưƬºººǈȇ�Ë́Ƣºººƻ� ƢºººǟÂ�Ŀ�Ǧ ËǼºººǐƫ�À¢�ȄǟƾƬºººǇ¦�ƢºººŲ�ƢēƢǟȂºººǓȂǷ�ƨǠºººǇ¦Â

عصـــارة األدبيّـــة والنثريـــة خاّصـــة ُعـــرف هـــذا الوعـــاء بـــأدب الوصـــايا، وهـــو وعـــاء ميثـــل مســـتودع اخلـــربة، و 

تّتخذ صيغة األمر أو لغـط اسـم "، وهي عند آخر تتمّيز خبصائصها األسلوبية إذ )1(التجربة احلضارية 

واتصــفت الوصــّية بابتــدائها (...)الفاعــل أو التحــذير لغــرض الــوعظ واإلرشــاد، وفيــه اِحلكــم واملــواعظ 

ألمـــر، أو اســـم الفاعـــل أو مث تســـتمّر يف طـــرح األوامـــر والنـــواهي باســـتخدام صـــيغة فعـــل ا(... )بـــاألمر 

، )2("واختلفــت خــواتيم الوصــايا مبختلــف الكــالم.. لغــرض التحــذير مــن ســوء العاقبــة ) إيــاك(الضــمري 

هــذا الكــالم وســابقه يُوقــف علــى حقيقــة أدب الوصــايا عنــد احملــدثني وموضــوعاته وكيــف أصــبح وســيلة 

دي عصـارة التجربـة واخلـربة لألجيـال تربوية ناجعة وأداة تواصلية فاعلة؛ فهـو أدب يقـّدم النصـيحة، ويُهـ

ǂǗƢººƼǸǴǳ�ÀȂººȀƦƬǼȇ��ǶĔÂƚººǋ�ǂƟƢººǇÂ��ǶēƢººȈƷ�Ŀ�Ǿººƥ�ÀÂƾººƬȀȇ�ÅƢººǈƦǫ�ǾººǻÂǀƼËƬȈǧ�̈ƾǟƢººǐǳ¦،  وحيــذرون الزلــل

واهلفوة، ومن أهم خصائصه األسلوبّية اسـتعمال األسـاليب الطلبيـة بشـكل الفـت خاّصـة األمـر بصـيغه 

.املختلفة، والنهي والتحذير بقرائنه املعروفة 

:بين الوصّية والموعظة والنصيحة-2

ِمـــْن خـــالل التعريفـــات الســـابقة يظهـــر أنـــه يصـــعب فصـــل مفهـــوم الوصـــية ومعناهـــا عـــن بعـــض 

املعـــاين األخـــرى القريبـــة منهـــا كاملوعظـــة والنصـــيحة، وبـــني هاتـــه املعـــاين املتعـــددة اشـــرتاك وتـــداخل كبـــري 

"أّن املوعظة مأخوذة من قوهلم:وبعض الفروق، وتفصيل ذلك  وموعظـة، وعظـت الرجـل أِعظُـُه ِعظـة :

، ويف هــذا الكــالم مــا خيــرج )3("تقبّــل الِعظـــــة وهــــــو تــذكريك إيـّــــــــاه اخلــري وحنــوه ممــا يــــــــــرق لــه قلبــه:واتّعــظ

،01ط ،والشؤون اإلسالمية الكويت وزارة األوقاف ،60اإلصدار ،إصدارات روافد ،من أدب الوصايا ،زهري حممود محوي. (1)

  .  13ص  ،م 2012ديسمرب 

،بريوت لبنان ،مكتبة لبنان ناشرون ،مجهرة النثر النسوي يف العصر اإلسالمي واألموي معجم ودراسة ،ليلى حممد ناظم. (2)

  .   38ص  ،م 2003 ،01ط      

  دت              ،دط ،إبراهيم السامرائي. مهدي املخزومي و د. د:تح  ،كتاب العني  ،أبو عبد الرمحان اخلليل بن أمحد الفراهيدي. (3)

  . 228ص  ،02ج    
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بالوصـّية ملعــىن التــذكري واحلــث علــى فعــل اجلميــل، وإنكــار الســيئ الــرديء، فاملوعظــة إذن أكثــر قربــاً مــن 

: ذا وقــد ذكــر اهللا تعــاىل هــذا املفهــوم يف مثــل قولــه تعــاىلمعــىن األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر، هــ

، واآليـة تـدّل )1(﴾ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة َوَجـاِدْلُهْم بِـالَِّتي ِهـَي َأْحَسـنُ ﴿

  .ملتلقي وال يقبلهعلى أّن املوعظة قد تكون كذلك غري حسنة، جداًال وتعنيًفا، وهو ما قد ينفر منه ا

اخلــالص مــن العســل : والناصــح  ،َنُصــَح الشــيء َخلُــص:"أّمــا النصــيحة فجــاء يف لســان العــرب

ـــه نصـــيحيت ُنُصـــوحاً أي أخلصـــت وصـــَدقت، ...الِغـــش :وغـــريه، والنصـــح نقـــيض ، ويقـــال نصـــحت ل

ناصــح أي : فــالن ناصــح اجليــب :"، ويقــال)2(، وانتصــح فــالن أي قبــل النصــيحة..النصــيحة : واالســم

، ويظهـــر يف كونـــه مـــأخوًذا مـــن معـــىن النصـــح مـــأخوذ مـــن )3("القلـــب مثـــل طـــاهر الثيـــاب، أي الصـــدر

�¾¦Ȃºººǫȋ¦�Ƥ Ɵ¦Ȃºººǋ�ǺºººǷ�ǾºººƬȈǬǼƫÂ�Ƥ ºººǗƢƼŭ¦�ŚºººȀǘƬǳ�» ƾºººē�ƨƸȈºººǐǼǳ¦�ËÀ¢�ŘºººǠŠ�� ƢºººǬǼǳ¦Â�ǂºººȀǘǳ¦Â�́ ȂºººǴŬ¦

:ومنكرات األهواء واألفعال، ورده إىل احلسن الصائب من ذلك، وقد قال بشار بن بُرد

)4(حازِمِ ِبَرْأي َنِصيٍح َأْو َنِصيَحةِ الرَّْأي اْلَمُشورََة فاستعنبـََلغَ ِإَذا

 تـدخل يف بـاب ،وحاصل ما سبق إّن الوصّية واملوعظة والنصيحة كّلها معـاين مشـرتكة متداخلـة

ادُْع ِإلَـــٰى َســـِبيِل رَبِّـــَك بِاْلِحْكَمـــِة  ﴿:التوجيـــه واإلرشـــاد ملـــا ينفـــع وخيـــدم مصـــلحة املنصـــوح، قـــال تعـــاىل

ــِة اْلَحَســَنِة  ، ويف هــذه اآليــة توجيــه لنــّيب اهللا إىل أجــّل شــروط الناصــح وضــوابط النصــح  )5(﴾َواْلَمْوِعَظ

كيفمــا كــان هــذا املنصــوح فــرًدا واحــدا أو فئــة مــن النــاس وِكــال الــوجهني وارد، وهــذا حــىت يــتمّكن ِمــن 

علــى مــا يصــــــلح لــه يف حياتــه ويطّهرهــا مــن دنــس الشــك والقلــق والفوضــى أمــراً التــأثري حبمــل املخاطــب 

.125اآلية  ،سورة النحل. (1)

.615، ص 02كتاب العني، ج،أبو عبد الرمحان اخلليل بن أمحد الفراهيدي. (2)

  . 119ص  ،03ج  ،)باب احلاء والصاد والنون(كتاب العني   ،الفراهيدي. (3)

،مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر ،حممد شوقي أمني: راجعه ،حممد الطاهر بن عاشور: شرح ،الديوان ،بشار بن برد.(4)

.172ص  ،04ج  ،م1966 ،القاهرة

  .125اآلية  ،سورة النحل. (5)
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ǾȈǧ�ƢǷ�ń¤�ǞǧƾȇÂ��ÅƢƦȈǿǂƫÂ�ÅƢƦȈǣǂƫ��ÅƢȈĔÂ":�Ȅºũ¢�§ ®Ȍǳ�ƨȇƢǣ�ƨËť�ǆ ȈǳÂ��¼Ȑƻȋ¦�Ƥ ȇǀēÂ�ǆ ǨǼǳ¦�ƨǓƢȇ°

ƢȀȈǧ�ƨǴȈǔǨǳ¦Â�ŚŬ¦�ǶȈǫ�ËƮ ƥÂ��ƢȀƦȇǀēÂ�² ȂǨǼǳ¦�ǲǬǏ�ǺǷ�ËǲƳ¢Â")1(.

نصوص األدبية العربية بفنونه املتنوعـة ورواده عـرب العصـور، جيـد الوصـّية واملتأّمل للموروث ِمن ال

لغًة ترّددت على ألسـن احلكمـاء والبلغـاء واخلطبـاء والشـعراء والنسـاء وامللـوك واخللفـاء والـوزراء وقـــــــــــــــــادة 

ــــــدل علـى أّن أدب الوصيّـــة أدب وغـريهم، وهـو مـا يــــــــ...اجليوش والزّهاد واملتكلمني واملؤّدبني واملرّبني 

�ËƾǇ�Ŀ�Ƕđ°Ƣš �ǲǏƢƷÂ�ǾƥƢºººƸǏ¢�©¦ŐÊƻ�ƨǏȐş�ǶȀǈȇ�©ƢǟȂǓȂŭ¦�Ƥ ËǠǌƬǷ��̈ƾƟƢǨǳ¦�ËǶƳ�̈Ë®Ƣŭ¦�ǂȇǄǣ

  .اخللل وردم الفجوات اليت قد تصيب حياة األفراد أو اجلمـاعات يف جوانبها املختلفة

  . 18ص  ،من أدب الوصايا ،حممود محوي.  (1)
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:طّورها الوصية في األدب العربّي القديم، نشأتها وت -ثانيا

:نشأة أدب الوصية في العصر الجاهلي -1

شاع أدب الوصّية بني العرب يف اجلاهلّية، خاّصًة وصايا اآلبـاء ألبنـائهم عنـد شـعورهم بِـُدنـُّو 

�¦Â®ËÂǄǧ�ĺƢǘŬ¦�ÀȂǴǳ¦�¦ǀđ�ÀȂËȈǴǿƢŪ¦�ËǶƬǿ¦�ƾǫÂ��ƢȀǧƢǧ±�ǲȈƦÉǫ�ƢȀƬǼƥ¦�¿ȋ¦�ƨËȈǏÂ�Â¢��ǂǨǈǳ¦�ǲȈƦÉǫ�Â¢�ǲƳȋ¦

¨ƢººȈū¦�Ŀ�Ƕđ°Ƣººš �ƨººǏȐş� ƢººǼƥȋ¦وهــذا مــا كــان )1(هم علــى العــيش الكــرمي اآلِمــنوأوصــوهم ِمبــا يُعيــن� ،

.)2(منهم بوجٍه خاص يف نثرهم، إذ كان ِمن أوجِهِه األمثال واحلكم واخلطابة والوصايا وسجع الكّهان

جتـــري علـــى أســـلوب "إذن الوصـــّية مـــن أشـــكال النثـــر املألوفـــة عنـــد العـــرب يف اجلاهليـــة، وهـــي 

وأكثــر مــا تكــون مــوجزة شــديدة الوقــع يف الــنفس ملــا فيهــا مــن عاطفــة جّياشــة ومــن أســلوب ،اخلطــب

��ƢēƢǟȂºǓȂǷ�Ŀ�ƨºȈǴǿƢŪ¦�ƢȇƢºǏÂ�ƪ)3("مسجع عادة رشـيق أبـدا يغمـره جـّو مـن املوسـيقى املـؤثّرة ºǟËȂǼƬǧ��

شـــّر بـــني وصـــايا األخـــالق تـــدعو إىل الفضـــيلة وتنكـــر الرزيلـــة، حتّبـــب اخلـــري وتســـعى لنشـــره وتكـــرّه يف ال

�ǲºƥƢǬŭ¦�Ŀ�°ËǀºÉŢÂ��Ǻºǈū¦�ȄºǴǟ�ǲºǸŢÂ�Ƥ ºȈËǘǳ¦�ȄºǴǟ�ËƮ ŢÂ��ƨƥǂƴƬǳ¦�̈°ƢǐǟÂ�̈ŐŬ¦�̈ǂť�ÄƾÉē��ǾƦƴŢÂ

من القبيح وهذه معـاين تصـّب يف حقـل التوجيهـات االجتماعيّـة، ووصـّية شـيخ القبيلـة حتيـل إىل وصـايا 

ملخـارج مـن الشـدائد حمفوظـة السياسة؛ سياسة القبيلة وتسـيريها واحلكـم وتـدبريه لـدرء الصـعاب وإجيـاد ا

ǶǿǂǷ¢�ǂƟƢǇÂ�ǶēƢǰǴƬŲÂ�ǶȀǓǂǟÂ�ƢȀƟƢǼƥ¢�¿®�Ŀ�ƨǷ¦ǂǰǳ¦�ƨǻƢǐÉǷ��ƨƸǴǐŭ¦Â�» ǂǌǳ¦.

والوصّية يف األدب اجلاهلي ليست فقط أدبًـا ُيشـبه اخلطابـة وجيـري علـى أسـلوبه، بـل هـي ِمنهـا 

، وخرجـت مـن رمحهـا يف نظر بعض املؤرخني لفنون األدب، إذ اخلطابة أصٌل تفّرعت عنه أبواب أخـرى

ــا شــاعت اخلطابــة بــني عــرب اجلاهلّيــة 
ّ
أنــواٌع نثريــة جديــدة، ومنهــا الوصــّية وســجع الكّهــان، وهــو كــان مل

ȆǇƢËƦǠǳ¦�ǂǐǠǳ¦�ƨȇƢĔ�ŕƷ�ÄƾǬǼǳ¦�§ǂǠǳ¦�ª،نبيل خالد رباح أبو علي. (1) ¦ǂƫ�Ŀ�ǂưǼǳ¦�ƾǬǻ،  اهليئة  ،حمّمد زغلول سالم:إشراف

  . 231ص ،1993،دط ،املصريّة للكتاب

.89، ص 01ج ،اجلامع يف تاريخ األدب العريب  ،حنا الفاخوري. (2)

.119املرجع نفسه،ص .(3)
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�ǺººÊǷ�ÀƢººǰǧ��ƨȈººǏȂǳ¦�ƢººȀǼǷ�ƨººǟȂǼƬǷ�ňƢººǠǷÂ�µ ¦ǂººǣ¢�Ŀ�Ƥ ººȈǘŬ¦�µ ƢººƻÂ��ƢēƢǟȂººǓȂǷ�©®ËƾººǠƫÂ�ƪ ººǟËȂǼƫÂ

¢�Â�ǶȀƟƢºǼƥ¢�ń¤�ËǺºǈǳ¦�Ŀ�ÀȂǼǟƢºǘǳ¦�Ƣđ�ǾËƳȂƬȇ�ƢȇƢǏÂ�ƨƥƢǘƻ�ŚºŬ¦�ǲȈƦºǇ�Ŀ�Ƕºđ�ŚºǈǴǳ�Ƕǿ®ƢºǨƷ" اخلطابة

، يُفهم ِمن هذا أّن اخلطابة والوصـايا يف اجلاهليـة فنّـان نثريـان متـداخالن يشـرتكان يف أمـور  )1("والشرف

كثــرية، وال يســتثىن مــن ذلــك ممّــا قــد خيتلفــان فيــه قليــل نــادر، فكالمهــا قــد يــراد بــه الرتغيــب فيمــا ينفــع 

ȏ¤��ǂººººººǔȇ�ƢººººººŲ�Ƥ Ȉººººººººººººººººººººǿŗǳ¦Â�ǶººººººǇ¦Ȃŭ¦Â�ǲººººººǧƢƄ¦Â�ǞǷƢººººººĐ¦�Ŀ�² ƢººººººǼǳ¦�ǺººººººǷ�ȌººººººǷ�ȄººººººǴǟ�ÀȂººººººǰƫ�ńÂȋ¦�À¢�

، واألخرى تكون لفرِد معـّني أو لقـوم معّينـني يف زمـٍن معـّني كوصـّية الرجـل أهلـه عنـد النقلـة )*(واألسواق

اجلــامع يف تــاريخ األدب (وهــذا القــول  صــرّح بــه حنّــا الفــاخوري يف اجلــزء األول ِمــن كتابــه ،)2(أو املــوت

�ƨËȈººǏȂǳ¦�ƢººǸǼȈƥ�ǞººǸƬĐ¦Â�ǲººǨū¦�Ŀ�¾ƢººǬÉƫ�ƨººƦǘŬ¦�ËÀ¢�ȏ¤��Ƥ:" حــني قــال) لعــريبا ººǘŬ¦�§ Ƣººƥ�ǺººǷ�ƨËȈººǏȂǳƢǧ

وسجع الكّهان أيضا من باب اخلطابة ولكّن مجله أقصـر والسـجع يف فصـول الكـالم (...)تُقال للفرد 

.)3("مطّرد، ال ختلو مجلًة منه من سجعة، ولذلك ّمسي سجع الكّهان

تسري معاين النصـح والتوصـية إىل الشـعر اجلـاهلي؛ إذ كـان مـن أغراضـه املتعـددة شـعر كما قد 

نور وهداية، وكان الشاعر على كّل حال حكـيم القـوم ومرشـدهم وخطيـبهم، ونـائبهم املـتكلم بـامسهم، 

ـــراء اجلــاهليني مــن الــذين مارســوا النصــيحة )4(ومــؤرخهم وعــاملهم ، واإلشــارة إىل واحــد مــن أولئــك الشعـــ

  . 117ص ،01ج ،العريب اجلامع يف تاريخ األدب  ،حنا الفاخوري. (1)

،وحيضرها سائر العرب مبا عندهم من املآثر واملفاخر ،للعرب أسواق يف اجلاهلّية وهي كثرية ينتقلون من بعضها إىل بعض(*).

وهو يف واٍد بني خنلة والطائف وهو إىل ،وهو موسم معروف للعرب ومن أعظم موامسهم وأسواقهم ،)سوق ُعكاظ(وأشهرها 

وفيها عّلقت القصائد ،وتنشد األشعار وخيطب اخلطباء ،كانوا يتبايعون فيها ويتعاكظون ويتفاخرون ويتحاّجون،الطائف أقرب

حممد : شرحه وصّححه،بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب ،السّيد حممود شكري األلوسي البغدادي.(السبع افتخارا بفصاحتها

ÄǂƯȋ¦�ƨƴđ� 265،266،267ص ص ،01ج ،02ط.(

،19 – 18ص ص ،01ج ،تاريخ األدب العريب للمدارس الثانوية والعليا ،لزيّاتا أمحد حسن .(2)

.90، ص 01ج ،عمر فّروخ تاريخ األدب العريب-

  .152ص ،03ج ،بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب ،األلوسي-

  . 90ص  ،01ج ،تاريخ األدب العريب ،حنا الفاخوري. (3)

  . 135ص  ،01ج ،املرجع نفسه  .(4)
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واحلكمة يف شعرهم تبعث حرية االختيار بني عدد كبري من األمساء على قائمة هؤالء الشعراء احلكمـاء 

ــــــة بــــــن أيب الصــــــلت)**(، وزهــــــري بــــــن أيب ســــــلمى)*(ُعــــــدي بــــــن زيــــــد: أمثــــــال ــــــن )***(، وأمّي ، ولبيــــــد ب

: يقول زهري بن أيب سلمى يف بعض نصائحه يف آخر معلقته  ،وغريهم... )****(ربيعة

َياٍب ويُوطأ ِبَمْنسَ يُ َكِثيَرٍة َلْم يصانع ِفي أُُمورٍ ْن َومَ  مِ ضّرس بِأَنـْ

َعَلى قـَْوِمِه ُيستغن َعْنه ويُذمم فيبخل ِبَفْضِلِه ْن يك َذا َفْضلٍ َومَ 

  يشتم  ْن َال يـَتَِّق الشَّْتمَ ِفره َومَ يُ ِمْن ُدوَن َعْرِضِه ْن َيْجَعل اْلَمْعُروفَ َومَ 

ذًما َعَليه ويندم يكن َحْمدهِفي َغْير أْهِلِه اْلَمْعُروفَ  لَوَمْن َيْجعَ 

ْن َال يظلم النَّاِس ُيظلم يهّدم َومْوِضِه ِبِسَالِحِه ْن َلْم يذد َعْن حَ َوم

)1(السََّماِء ِبُسلَّمِ َوَلْو رَاَم َأْسَبابْلَنُه اْلَمَنايَا يـَنُـ َومْن َهاَب َأْسَباب

وهو أّول من  ،كان قرويّا من أهل احلرية فصيحا ُحيسن العربية والفارسية،شاعر من دهاة اجلاهليني) م590 ،ق ه35 -(....)*(

، ص 04ج ،الزركلي، األعالم. (سجنه النعمان وقتله يف سجنه باحلرية  ،تزوج مهداً بنت بن املنذر،كتب بالعربية يف ديزان كسرى

220.(

كان ينظم القصيدة شهرا وينقحها   ،ولد يف بالد ُمزَينة بنواحي املدينة،حكيم الشعراء يف اجلاهلية) م609،ق ه13 -(.... )**(

�ȄǸǈƫ�ǽƾƟƢǐǫ�ƪ ǻƢǰǧ�ƨǼǇ�Ŀ�ƢđǀȀȇÂ ":إّن : ويقال  ،)أمن أّم أوىف دمنة مل تكّلم(أشهر شعره معلقته اليت مطلعها  ،"احلوليات

.52، ص 03ج ،املرجع نفسهالزركلي،  .(دة تشبه كالم األنبياء أبياته اليت يف آخر هذه القصي (

،كان مطّلعا على الكتب القدمية يلبس املسوح تعّبدا،شاعر جاهلي حكيم من أهل الطائف) م626،ق ه05 -. (...)***(

و أّول من جعل يف مطالع الكتب وه ،وشعره من الطبقة األوىل ،وممّن حّرموا على أنفسهم اخلمر ونبذا عبادة األوثان يف اجلاهلية

) .23ص ،2ج ،نفسه".( بامسك اللهم"

من أهل  ،أحد الشعراء األشراف الفرسان يف اجلاهلية ،أبو عقيل العامري ،لبيد بن ربيعة بن مالك) م661،ه41 -. (...)****(

عفت :(ومطلع معّلقته،وهو أحد أصحاب املعلقات ،وسكن الكوفة وعاش عمراً طويالً ،أدرك اإلسالم وترك الشعر ،عالية جند

).336، ص 05ج ،نفسه) .( الديار حمّلها فمقامها 

.110ص ،م1988 ،01ط ،بريوت لبنان ،دار الكتب العلمية ،علي حسن فاعور: الديوان، شرحه،زهري بن أيب سلمى. )1(
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بالغته اليت ال تنكر هو من شعراء املعلقات، وميتلك أسلوبا يف احلكمة ًعـرف وزهري إضافة إىل 

�ÀƢººǈǻȍ¦�À¢Â�ƢººđƢǬǟÂ�Ƣººđ¦ȂƯÂ�̈ǂƻȉƢººƥ�ǺǷƚººȇ�ǞººǸƬĐ¦�ǲººƳ°�ƶƦººǏƘǧ��ǲººǬǠǳ¦Â�ǺǷǄººǳ¦Â�ƨººƥǂƴƬǳ¦�ǺººǷ�ǽƢººǼƳ�Ǿººƥ

خلــق ليعــيش يف جمتمــع بعيــدا عــن شــريعة الغــاب، يشــيد بالســلم وميــدح أهلــه، أســلوبه أقــرب مــا يكــون 

التعليمي يف هدوئه ورصانته، موّجـه للعقـل أّوال، مبـنهج صـراحة السـيد يف قومـه يـأمر وينهـى،  لألسلوب

.)1(فهو رجل احلكمة والفطنة اعتاد أن جيعل أوامره ونواهيه يف شكل نصح وإرشاد

ومهـــا، اخلطابـــة والشـــعر، الرافـــدان األساســـيان لـــألدب اجلـــاهلي، واللـــذان لطاملـــا تفّجـــرت فيهمـــا 

ّللــت األلســن فيهمــا بــالكالم الصــادح، فأصــبح اخلطيــب غايــًة ومطلبًــا يف قومــه كمــا كــان القــرائح، وخت

الشــاعر كّلمــا انُتهكــت األســتار و ِديســت األعــراض وُهــزئ باألنســاب واألصــول و أغمــط الفضــل أو 

عــن نفســه  حم حلمايــة األثــر وصــون الــذكر، ينــافحيتــاج القــوم خلطيــبهم وشــاعره ،خــارت العــزائم واهلمــم

�ǶĔƢººǇǂǧ�¦ÂƾººǐǫÂ�ǶĔƢǠƴºǌǳ�Ǯ)2(ه، كمــا يُعـّرب عــن ِحذقـه وبالغتــه وَلســنهوقبيلتـ ººǳ̄�ǲºƦǫ�¦ȂƳƢººƬƷ¦�ƢºǸǯ��

.يوم الّنْبَأة واهلجيعة وحال النازلة و الوقيعة

  : نماذج من وصايا الجاهليين  -2

:يوصي قومه )*(عامر بن الظرب العدواني 2-1

وكــان مــن الرؤســاء واحلّكــام يف قومــه إيــاد، وهــو أول مــن قُرعــت لــه العصــا، وكــان يقــال لــه "

وكــان عــامر بــن الظــرب العــدواين ســّيد قومــه، "، )3)(*(*"، وهــو معاصــر للحــارث الغّســاين"ذو احلِلــم"

  . 135ص  ،01ج  ،اجلامع يف تاريخ األدب العريب ،حنا الفاخوري. (1)

.410، ص 01ج  ،تاريخ األدب العريب ،شوقي ضيف. (2)

،األعالم ،الزركلي(وممّن حّرم اخلمر يف اجلاهلية ،إمام مضر وفارسها ،حكيم خطيب رئيس من اجلاهليني...) -. (...)*(

).252، ص03ج    

،نفسهاملرجع (أدرك اإلسالم  ،من أمراء غّسان يف أطراف الشام،احلارث بن أيب مشر الغساين)م690 ،ه08 -. (... (**)

). 155ص     ،02ج

.112، ص01ج ،تاريخ األدب العريب ،عمر فّروخ.(3)
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ا، فاجعـل لنـا إنّـك سـّيدنا وقائلنـا وشـريفن:فلّما كرب وخشي عليـه قومـه أن ميـوت اجتمعـوا إليـه وقـالوا

كّلفتمــوين بغيــا، إن كنــتم شــرّفتموين فــإّين أريــتكم ذلــك : يــا بــين عــدوان":شــريفا وســّيدا وقــائال فقــال

مــن نفســي، فــأّىن لكــم مثلــي؟ افهمــوا مــا أقــول لكــم، إنّــه مــن مجــع بــني احلــق والباطــل مل جيتمعــا لــه، 

حـــرٍص علـــى توجيـــه قومـــه ، وهـــو يف وصـــّيته هـــذه ميـــارس النصـــح يف )1(..."وكـــان الباطـــل أوىل بـــه 

وهدايتهم، فبدأ بتزكية نفسه واملوافقة على ما ورد من املديح الذي مسعه من قومـه، مث يبـدأ يف حـّث 

قومه على عدم اجلمع بني احلق والباطل تالعباً باألخالق فيوجب عليهم السري يف الطريـق املسـتقيم 

بــني الســرور والشــماتة ألن األيــام املفضــي إىل الفــالح، كمــا أوصــاهم بعــد ذلــك بضــرورة االعتــدال 

.)2(دول، وحثهم يف آخر الوصّية على التمّسك ُحبسن املعاملة والعمل واجلود والسخاء والطموح

:البنتها في الزواج )*(وصية أمامة بنت الحارث 2-2

ƢººȀȈǧ�¾ȂººǬƫ��ƢººȀƳÂǄǳ�ƪ ººǴÊÉŧ�Ƣºº
Ë
ŭ�ƢººȀƬǼƥ¢�Ƣººđ�ƪ ººǏÂ¢�ƨËȈººǏÂ�ƢººŮÂ":لــو تركــت إّن الوصــّية :أي بنّيــة

لفضــل أدٍب، تركــت لــذلك منــِك، ولكّنهــا تــذكرًة للغافــل، ومعونــة للعاقــل، ولــو أّن امــرأًة اســتغنت عــن 

الــزوج لِغــىن أبويهــا، وشــّدة حاجتهمــا إليهــا كنــِت أغــىن النــاس عنــه، ولكــّن النســاء للرجــال خلقــن، وهلــّن 

ّش الــذي فيــه َدَرْجــت، إىل إنّــك فارقــت اجلــّو الــذي منــه خرجــِت، وخّلفــت الُعــ:خلــق الرجــال، أي بنيّــة

وكٍر مل تعرفيه، وقريٍن مل تألفيه فأصبح مبِْلِكه عليك رقيبا ومليكا، فكوين له أمًة يكن لك عبداً وشيكاً، 

، وموضـوع هـذه الوصـّية يؤسـس للمـرأة )3(..."امحلي عـّين عشـر خصـاٍل تكـن لـك ذخـراً وذكـراً :يابنّية

ســكينة ُعّشــها الزوجـّي وتتحــرى عوامــل اســتقراره، فتوصــي العربيـة يف اجلاهليــة كيــف كانــت حتـرص علــى 

،01ط،مكة املكرمة ،دار الباز للنشر والتوزيع ،مجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة ،أمحد زكي صفوت. )1(

. 123ص ،01ج ،م1933     

.36،37ص ص ،قراءة جديد للنثر العريب القدمي ،حممد مرتاض. (2)

أوصت ابنة هلا  ،فصيحة نبيلة جاهلية كانت زوجة عوف بن حملم الشيباين: أمامة بنت احلارث الشيبانية ...)  - . (... )*(

.11،  ص02ج ،األعالم ،الزركلي(تزّوجها ملك كندة احلارث بن عمرو  (

.140، ص01ج ،مجهرة خطب العرب ،زكي صفوت. )3(
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األم ابنتهــا جبملــة مزايــا وأخــالق تضــبط تعاملهــا مــع زوجهــا، وتســلك بـــها مســلك الصــواب واحلشــمة 

.والوقار الذي ُجبلت عليه املرأة العربية منذ العصر اجلاهلي

  : عند موته البنه )*(وصّية أوس بن حارثة 2-3

مل يكن ألوس من الولد إال مالكاً، وكان ألخيه اخلزرج مخسة أوالد، فـأكثر قومـه مـن لومـه إذ 

"تــأّخر يف الــزواج وقــد نصــحوه بــالزواج يف شــبابه فقــال األوس مل َيهلــك هالــٌك تــرك مثــل مالــك، وإن  :

ار مـن الوثيمـة، أن كان اخلزرج ذا عدد، وليس ملالٍك ولد، فلعّل الذي استخرج العْذق من اجلرمية، والن

املنيـة وال الدنيّـة، والعتـاب قبـل العقـاب، والتجلّـد ال التبلّـد، ،جيعل ملالك نسال، ورجاال بسال، يامالـك

واعلــم أن القــرب خــٌري مــن الفقــر، وشــّر شــارٍب املشــتّف، وأقــبح طــاعم املقتــّف، وذهــاب البصــر خــري مــن  

ن قـّل ذّل، ومـن أِمـَر فـّل، وخـري الغـىن القناعـة، كثري من النظـر، ومـن كـرم الكـرمي الـدفاع عـن احلـرمي، ومـ

، ويف هذا الكالم محٌل على حسن اخللق مما متّسك به العرّيب من الرتفّـع عـن )1(.."وشّر الفقر الضراعة 

ǲƟ¦±ǂǳ¦�Ǻǟ�Ƣđ�°ƢƬƬǇȏ¦Â�¼Ȑƻȋ¦�ǺǷ�ƾǷƢƄ¦�Ƥ ǈǰǳ�®ƢȀƬƳȏ¦Â��Ƣȇ¦±ǂǳ¦�Ǟǧƾǳ�ƾËǴƴƬǳ¦Â��ƢȇƢǻƾǳ¦.

:الوعظّية بسوق عكاظ )**(اإليادي خطبة ُقس بن ساعدة 2-4

رأيتـــه بســـوق عكـــاظ علـــى مجـــل أمحـــر وهـــو : "وهـــو الـــذي قـــال فيـــه النـــّيب صـــلى اهللا عليـــه وســـّلم

)2("أيها الناس اجتمعوا وامسعـوا وعـوا، مـن عـاش مـات، ومـن مـات فـات، وكـل مـا هـو آٍت آت:"يقول

حتّول بنوه من اليمن إىل يثرب وجاء اإلسالم ،جد قبيلة األوس إحدى قبيليت األنصار ،من األزد من كهالن...)  –. (... )*(

.31، ص02ج ،األعالم ،الزركلي(وهم فيها   (

  .119ص  ،01ج ،مجهرة خطب العرب ،زكي صفوت. )1(

. 102ص ،01ج ،دت ،دط ،بريوت لبنان ،دار الكتب العلمية ،ايلكتاب األم  ،أبو علي القايل

وأول من قال  ،يقال إنه أول عريب خطب متوّكئا على عصا،من بين إياد كان أسقف جنران) م600 ،ق ه23حنو –. (... )**(

).196ص  ،05ج ،األعالم ،الزركلي" (أما بعد"يف كالمه 

،مكتبة اخلاجني للطباعة والنشر، القاهرة مصر،عبد السالم حممد هارون: تح ،البيان والتبيني ،عمرو بن حبر اجلاحظ. )2(

.308ص  ،01ج،م1997 ،07ط    
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وهـــذه شـــهادة تـــدّل علـــى مـــا بلغـــه قُـــس مـــن وكـــالم الرســـول هـــذا فيـــه حيمـــل نـــربة املعجـــب ولغـــة الثنـــاء، 

�ŉǂºǰǳ¦�¾ȂºǇǂǳ¦�½°®¢Â�ȐȇȂºǗ�ǂºËǸǟ�Ǿºǻ¤�ǲºȈǫ�ƾºǫÂ��ƢËȈǻ¦ǂºǐǻ�ÀƢºǯ�À¤Â� ƢºǼưǳ¦�¦ǀºđ�ȄǜƸȈǳ�ƨǣȐƦǳ¦Â�ƨǸǰū¦

.)1(وأثىن عليه

"ويواصل ُقس يف خطبته السابقة ميارس الـوعظ يف قومـه، خيـّوفهم ويـذّكرهم، يقـول ليـٌل داٍج، :

�©¦̄� ƢũÂ��Ç«ƢǇ�Æ°ƢĔÂ إّن يف السماء خلَـربا، وإّن يف األرض لعِـربا، ...أبراج، وجنوم تزهر، وحبار تزخر

:ما بال الناس يذهبون وال يرجعون، أرضـوا فأقـاموا، أم تركـوا فنـاموا ؟ يُقسـم قُـّس بـاهللا قسـماً ال إمث فيـه

، وهـــذه )2(.."إّن هللا دينـــا هـــو أرضـــى لـــه، وأفضـــل مـــن ديـــنكم الـــذي أنـــتم عليـــه، إّنكـــم لتـــأتون منكـــرا 

.الوصّية لُِقس توحي أن الوصّية الدينّية الوعظّية تداوهلا العرب ِمن أمثاله حىت قبل ظهور اإلسالم

:يوصي قومه  )*(أكثم بن صيفي  2-5

، ومــن أمجــل مــا أُثــر عنــه )3("وهــو مــن أشــهر حكمــاء العــرب يف اجلاهليــة وأكثــرهم ضــرب مثــل"        

�ÀƢºǈǻȍƢƥ�ÀƢºȇȂȀȇ�̄¤��ǾƫǂǰºǇÂ�ÃȂºŮ¦Â�ƢēËǀºǳÂ�ǆمن الوصايا وصـّيته لبنيـه ورهطـه  ǨǼºǳ¦�ƨºǨǳƢƼŠ�ǶȀȈºǏȂȇ

نـَْقصــة، وحــثَّهم علــى اتّبــاع العقــل وعقــد العــزم ومالزمــة 
َ
يف درك الرزيلــة ويُغِمســانه يف أوحــال الــدناءة وامل

إّن يا بين متيم ال يفوتّنكم وعظي إن فاتكم الدهر بنفسـي،":الرويّة يف األمر مع املشورة والصرب، يقول

بــني حيزومـــي وصـــدري لكالمــاً ال أجـــد لـــه مواقــع إالَّ أمســـاعكم، وال مقـــاّر إّال قلــوبكم، فتلّقـــوه بأمســـاٍع 

،مصغية، وقلوٍب واعية، َحتَمدوا مغّبته، اهلوى يقظـان، والعقـل راقـد، والشـهوات مطلقـة، واحلـزم معقـول

تلــف احلــزم، ولــن يعــَدم املشــاور مرشــدا والــنفس مهملــة، والرويّــة مقيّــدة، ومــن جهــة التــواين وتــرك الرويّــة يَ 

  . 125ص ،01ج ،اجلامع يف تاريخ األدب العريب ،حنا الفاخوري. (1)

.309، ص 01ج ،البيان والتبيني ،اجلاحظ. )2(

.38ص  ،01ج ،مجهرة خطب العرب ،زكي صفوت -      

عاش ومناً طويالً وأدرك اإلسالم وقصد املدينة يف مئة من ،حكيم العرب يف اجلاهلية وأحد املعّمرين) م630 ،ه09 –. (... )*(

).06ص ،02ج ،األعالم ،الزركلي(قومه يريدون اإلسالم فمات يف الطريق

.126ص ،01ج ،تاريخ األدب العريب ،حنا الفاخوري. (3)
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واملســــتبّد برأيـــــه موقـــــوٌف علــــى مـــــداحض الزلـــــل، ومـــــن مسّــــع ُمسّـــــع بـــــه، ومصــــارع الرجـــــال حتـــــت بـــــروق 

.)1(.."الطمع

كــّل هــذه الوصــايا أمجعــت علــى أن للعــرّيب لغــًة جزلــة، ومجــالً مســبوكة، وأســاليب راقيــة، وخيــاال 

بالغــًة وبراعــة، يضــاف لــذلك مــا نثــر فيهــا مــن أمثــال واســعا، فجــاءت وصــاياهم تتــدّفق حكمــًة وتقطــر

وحكم، كيف ال وقد صـدرت يف أغلبهـا عـن أنـاٍس عاشـوا شـطر الـدهر، واختزلـوا يف وصـاياهم عصـارة 

.ما مجعوا من اخلربة، وحاصل ما جنوا من التجارب 

:أدب الوصّية في صدر اإلسالم والعصر األموي -3

 :القرآن الكريم و الوصية 3-1

�ŕºƷ��ǶđȂºǴǫ�ǞǷƢºƴŠ�©ǀºƻ¢Â�ǾºƬǤǳÂ�ǾƬǣȐƦƥ�§ǂǠǳ¦�Ƥ ÊƴǟÉƘǧ��ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ǾǠǷÂ�¿ȐǇȍ¦� ƢƳ

كان الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـّلم ال يكـاد ميضـي يف "أّن بالغته غّطْت على ما رأوه ألنفسهم منها و

¢�ǺºǷ�¿¢�ǽ°Ƣºǐǻ¢�ǺºǷ�¦ȂǻƢºǯ¢� ¦ȂºǇ��ǶđȂºǴǫ�ǞǷƢºƴŠ�ǀºƻƘȇÂ�ǾȈǠǷƢºǇ�̧Âǂºȇ�ŕºƷ�ǾƫÂȐƫفأصـبح )2("عدائـه ،

ǶȀƬǼººǈǳ¢Â�ǶđȂººǴǫ�ȄººǴǟ�ǂǘȈººǇÂ�ƨººǣȐƦǳ¦�Ŀ�ȄººǴǟȋ¦�ǲººưŭ¦�ƨººǳǄǼŠ�ǶǿƾººǼǟ�À¡ǂººǬǳ¦)3( وعجــزوا عــن اإلتيــان ،

 ﴿:مبثلــه إذ حتــّداهم بــذلك يف مواضــع متفرقــة مــن آياتــه، ورأوا أّن القــرآن ال يشــبه كالمهــم، قــال تعــاىل

وَن ِبِمْثِلـِه َولَـْو َكـاَن بـَْعُضـُهْم اتُ يَـَال اْلُقـْرآنِ َهَذاَعَلٰى َأن يَْأُتوا ِبِمْثلِ نُس َواْلِجنالُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت ا

ــًرا ــبَـْعٍض َظِهي ، وهــو مــا انعكــس عنــه انقــالب واســع يف تــاريخ اللغــة العربيــة فغلــب علــى العــرب )4(﴾ِل

كمـا ُهـّذبت املعـاين ملـا هلجة قريش، واجتمعوا عليها وسـاد اسـتعماهلا علـى ألسـن العـرب مشـاالً وجنوبـا،

.134، ص 01ج  ،مجهرة خطب العرب ،زكي صفوت. )1(

  .30ص ،01ج ،تاريخ األدب العريب ،شوقي ضيف. (2)

.307،  ص01ج ،اجلامع يف تاريخ األدب العريب ،حنا الفاخوري. (3)

  .88اآلية  ،سورة اإلسراء. (4)
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حّل عليها من املعاين الدينية اجلديدة، وطّهرها باملقابل من احلوشّي والغريب من األلفـاظ وأقامهـا علـى 

.)1(األسلوب املعجز

مثّ وبعــد مــا كــان مــن أثــر القــرآن الكــرمي يف اللغــة واألســاليب واألغــراض واملعــاين، ويف مجلــة مــا 

من القيم واآلداب هو يدعو إىل أدب النصيحة وحيّث عليه، وجعل ذلـك دعا إليه من األخالق وعّززه 

سّنًة بني املسلمني يدعوهم إىل لزومه وإشاعة أدب التواصـي بيـنهم ولـزوم خلـق األمـر بـاملعروف والنهـي 

وَمحــل عــدداً مــنهم علــى الزهــد والــوعظ واإلرشــاد، وكثــرية هــي اآليــات الكرميــة الدالــة علــى ،عــن املنكــر

َر أُمٍَّة ﴿: عاىلذلك، قال ت َهـْوَن َعـِن اْلُمنَكـاْخرَِجْت لِلنَّاِس تَ اُكنُتْم َخيـْ ، )2(﴾ رُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ

ـــْبرِ ﴿: وقـــال تعـــاىل ، وكّلهـــا آيـــات حتُـــض املســـلمني علـــى فعـــل )3(﴾ َوتـََواَصـــْوا بِـــاْلَحقِّ َوتـََواَصـــْوا بِالصَّ

عــاملهم جــاهلهم وكبــريهم لصــغريهم وخبــريهم لغــافلهم، التناصــح والتواصــي، وتــدفعهم إىل الــوعظ يرشــد 

ظهـــر يف اخلطـــب اإلســـالمية مـــا يثـــري يف "وكـــان ذلـــك ظـــاهرا يف األدب اإلســـالمي خاّصـــة اخلطابـــة إذ 

الـــنفس دوافـــع اخلـــري والعبـــادة وااللتـــزام كمـــا كانـــت تفعـــل خطـــب اجلمعـــة واألعيـــاد واملناســـبات الدينيـــة 

.)4("األخرى

:الرسول الكريم و الوصّية 3-2

علــى هــدي القــرآن الكــرمي كــان حممــد صــلوات اهللا عليــه خيطــب يف العــرب ليخــرجهم مــن ظلمــات "    

، كيـف ال )5("الوثنية إىل نور اهلداية السماوية، وقد أُويت من اللسن والفصاحة ما ملك به أزّمة القلوب

  .31ص ،01ج ،تاريخ األدب العريب ،شوقي ضيف. (1)

  .110اآلية  ،سورة آل عمران. (2)

  .3اآلية  ،سورة العصر. (3)

املطبعة اجلهويّة  ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،دراسات يف األدب العريب اإلسالمي واألموي ،قدور إبراهيم عّمار املهاجي.(4)

  . 134ص  ،م1999 ،01ط ،وهران     

  .115ص ،01ج ،تاريخ األدب العريب ،شوقي ضيف. (5)



خطاب الوصّية في التراث العربي...........................................ثانيالفصل ال

-86-

لكلـم، فـال يـتكّلم بـاللفظ مـن كيسـه، وال يتقـّول األقاويـل مـن كالمـه الشخصـي، فهــو وقـد ُأيت جوامـع ا

.النموذج البشري الكامل للتخّلق بأخالق القرآن الكرمي ومتّثل أوامر اهللا فيه واجتناب نواهيه

وحـــديث رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـّلم مطبـــوع بطـــابع البيـــان واإلهلـــام والعبقريـــة، ديباجتـــه 

باراته مّتسقة، وألفاظه متساوقة، تؤّدي معاين واضـحة حمـّددة مطابقـة ملقتضـى احلـال مالئمـة مشرقة، وع

للمخاطـب، وذلــك لتضــّلعه مــن لغـة القــرآن الكــرمي فامتلــك قــدرًة علـى ابتكــار األســاليب العاليــة ووضــع 

بــه وظهــر يف األلفــاظ اجليّــدة للمعــاين الدينيــة املســتحدثة، وقــد ورث عنــه ذلــك الصــحابة الكــرام وتــأثّروا 

خطــبهم ووصــاياهم ورســائلهم وســائر كالمهــم، خاّصــة مــن اشــتّد خالطهــم بــه أو كثُــرت روايــتهم عنــه  

.)1(كاإلمام علي رضي اهللا عنه

�Ƣººđ�ǀººƻȋ¦�ń¤�śǸǴººǈŭ¦�Ƣººǟ®Â�Ƣººđ�ǂººǷ¢Â�ƨËȈººǏȂǳ¦�ȄººǴǟ�ËƮ ººƷ�º�ŉǂººǰǳ¦�¾ȂººǇǂǳ¦�º�Ǯ ǳǀººǯ�ȂººǿÂ

إّن الدين النصـيحة إّن الـدين النصـيحة إّن :"وسّلموتبادهلا بينهم، حيث كان من كالمه صلى اهللا عليه 

�Ŀ�ƨƸȈǐǼǳ¦Â�ǚǟȂǳ¦�²)2("الدين النصيحة °ƢŻ�ǾƬǴǠƳ� ƢǸǈǳ¦�ǺǷ�Ƣđ�Ǧ ËǴÉǯ�Ŗǳ¦�ƨȇȂƥŗǳ¦�ǾƬËǸȀǷ�À¤�ǲƥ��

تقوميه لألخالق وتعليقه على الوقائع واألحداث، ويف خطبـه وسـائر كالمـه، ولعلّـه مـن أبـرز مـا أثـر عنـه 

حيسـن اإلشـارة إىل بعضـها، وهـذه واحـدة مـن أشـهر خطبـه الوعظيـة هـي خطبـة  من الوصايا وهي كثرية

�ƢºËĔ¢�Śºǣ�ƨȈºǇƢȈǇ�ÅƨºƥƢǘƻ�ÀȂºǰƫ�ǶēƢºȈƷ�Ŀ�śǸǴǈǸǴǳ�ǾȈƳȂƬǳ¦Â�ǞȇǂǌƬǳ¦�ǺǷ�ƢȀȈǧ�ƢŠ�ȆǿÂ��̧ ¦®Ȃǳ¦�ƨƴƷ

: وهــذا مقطــع منهــا)3()البيــان والتبيــني(مطبوعــة بطــابع النصــح والــوعظ، وقــد ذكرهــا اجلــاحظ كاملــة يف 

�ǶđƢººǈƷÂ��ǂººÈƴÈū¦�ǂǿƢººǠǴǳÂ��³إّن اهللا" ¦ǂººǨǴǳ�ƾººǳȂǳ¦Â��ª °¦Ȃººǳ�ƨËȈººǏÂ�Ȑººǧ��ǾººËǬƷ�ËǪººƷ�Ǟ �Ëǲººǯ�Ȅººǘǟ¢�ƾººǫ

على اهللا، من اّدعى إىل غري أبيه أو انتمى إىل غري مواليه فعليه لعنة اهللا البالغة إىل يوم القيامة، ال تنفق 

، ومـن "ذلـك أفضـل  أموالنـا: الامرأة من بيتها شيئاً إال بإذن زوجها، قيل يا رسول اهللا، وال الطعام؟ قـ

.95،99، ص ص للمدارس الثانوية والعليا تاريخ األدب العريب ،زياتال أمحد حسن. (1)

  76ص  01م،ج2،1935شهاب الدين أمحد األبشيهي،كتاب املستطرف يف كّل فّن مستظرف،مطبعة املعاهد القاهرة،ط.(2)

  .31ص ،02ج ،البيان والتبيني ،اجلاحظ.  (3)
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ــا قــِدم رســول اهللا املدينــة ُمســع يقــول
ّ
"وصــاياه كــذلك يُقــال أنــه مل أيهــا النــاس، أطعمــوا الطعــام، وأفشــوا :

.)1("السالم، وِصلوا األرحام، وصّلوا والناس نِيام، تدخلوا اجلّنة بسالم

 :الوصية بعد الرسول الكريم  3-3

الوصية، أو الوصّية باعتبارها من أنواع اخلطابـة االجتماعيّـة وإن ومواصلة احلديث عن خطابة       

لـــوِحظ تـــداخٌل واضـــح بينهـــا وبـــني اخلطبـــة الوعظيّـــة يف االقتبـــاس ِمـــن معـــاين القـــرآن الكـــرمي واألشـــعار 

، وهــذا ســيدفع للوقــوف عنــد طائفــة كثــرية مــن الصــحابة الكــرام وغــريهم ِممّــن مارســوا الوصــّية )2(واِحلكــم

يحة بعـد الرسـول الكـرمي صـلى اهللا عليـه وسـّلم اللتفـافهم حـول نبـّيهم واشـتغاهلم بالـدعوة والوعظ والنص

ـا 
ّ
ونشر الدين بعده يف األصقاع، فكان للموعظة والوصّية دور هاّم يف حياة العرب واملسـلمني الدينيـة مل

رأس هـــذه  احتـــاجوا لنشـــر الفضـــيلة وثوريـــث القـــيم الدينيـــة ومساحـــة اإلســـالم، واخللفـــاء الراشـــدون علـــى

أسس مبواعظـه ووصـاياه للجيـوش الفاحتـة، وعمـر )*(الالئحة العريضة، فأبو بكر الصديق رضي اهللا عنه

الـذي كانـت القلـوب تنصـاع انصـياعاً حـني يقـف بـني النـاس واعظـاً أو يقـوم يف )**()ض(بـن اخلطّـاب 

فــوس مبواعظــه، وعلــّي بــن ب أحيانــا فــيمأل النـــــــــكــان خيط  )***()ض(اجلنــد ناصــحا، وعثمــان بــن عّفــان 

.)3(ة النبّوة وقد خّلف خطباً كثريةــــــــــــــــورث احلكمة والبالغة من مدرس )****()ض(أيب طالب 

.99رمضان عبد التّواب، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، دط، دت، ص.د:تحأبو عبيد القاسم بن سّالم، اخلطب واملواعظ، .)1(

ȆǇƢƦǠǳ¦�ǂǐǠǳ¦�ƨȇƢĔ�ËŕƷ�ÄƾǬǼǳ¦�§ǂǠǳ¦�ª،خالد رباح. (2) ¦ǂƫ�Ŀ�ǂưǼǳ¦�ƾǬǻ،  231ص.

وأحد  ،جالمن الر ) ص(وأّول من آمن برسول اهللا ،أّول اخللفاء الراشدين،عبد اهللا بن أيب قحافة)م634-م573)(ه13-ق ه51. ()*(

 ).102ص  ،04ج ،األعالم ،الزركلي(أعاظم العرب 

الصحايب اجلليل الشجاع احلازم  ،ثاين اخللفاء الراشدين وأول من لّقب بأمري املؤمنني،أبو حفص)م644-م584)(ه23-ق ه40. ( )**(

).45،  ص 05ج  ،األعالم ،الزركلي(يضرب بعدله املثل  ،صاحب الفتوحات

من كبار الزجال الذين  ،ثالث اخللفاء الراشدين وأحد العشرة املبشرين ،ذو النورين ،أمري املؤمنني)م656-م577)(ه35-هق 47(.)***(

ǽ°ȂȀǛ�ƾȀǟ�Ŀ�¿ȐǇȍ¦�Ƕđ�ǄƬǟ¦)210، ص 04ج  ،األعالم ،الزركلي.(

،وابن عم النيب وصهره،العشرة املبشرينوأحد ،أبو احلسن،أمري املؤمنني،رابع اخللفاء الراشدين)م661-م600)(ه40-ق ه23.( *)***(

 ).295ص ،الزركلي، األعالم) (ض(وأحد األبطال الشجعان، ومن أكابر اخلطباء، وأول الناس إسالما بعد خدجية

.123،125،126،128ص ص  ،01ج  ،تاريخ األدب العريب ،شوقي ضيف. (3)
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مثّ اسّنت املسلمون بسّنة هؤالء األبرار وشاعت الوصية بينهم وتنّوعت مواضيعها بـني سياسـية 

كيــف ارتقــت اخلطابــة يف "واألخــالق فأصــبح واضــحاً وتربويّــة وتعليميّــة ووصــايا الســفر والــزواج والطــب 

، )1("هذا العصـر وكيـف حتّولـت إىل وعـظ النـاس وإرشـادهم ملـا فيـه كمـاهلم وفالحهـم يف الـدنيا واآلخـرة

إىل الوصــية بأنواعهــا املختلفــة خاّصــة الوصــايا االجتماعيّــة فقــد وقــد أضــاف اإلســالم الكثــري ِمــن املعــاين

ئهم بطاعــة اهللا واجتنــاب املعاصــي واحلــذر ِمــن رفــاق الســوء وُحســن معاشــرة جــنح اآلبــاء إىل توصــّية أبنــا

.)2(اإلخوان وكذا احلث على تعّلم القرآن والّتفّقه يف الدين وغري ذلك ِمن اخلصال اإلسالمية احلميدة

أّما العصر األموي فكان إيذاناً بعـودة النزاعـات واخلالفـات السياسـية والـيت أحيـت العصـبيات 

، مثّ إن هذه املنافسة يف طلب اخلالفة قّسمت العرب ِشَيعاً فكريّة ودينية منها السّنة والشيعة من جديد

، فازدهرت اخلطابـة )3(ئّمة هذه التّياراتأواخلوارج وغريهم، وظهر مع ذلك طائفة النّساك والوّعاظ بني 

ش، كمــا خرجـــت السياســية ونشــطت يف احلـــض علــى اجلهــاد وتوصـــية اخللفــاء وعهــودهم  لقـــادة اجليــو 

اخلطبة الوعظّية من املساجد إىل الساحات واملناسبات الدينّية األخـرى لتعـدد األفكـار ووجهـات النظـر 

وله من ذلـك وصـية )*(احلسن البصري:مثل،)4(يف العقيدة، وِمن الوّعاظ من قصد اخللفاء يف قصورهم

ومــن أل البيــت حمّمــد ،)6(بــن يزيــدأوصــى الوليــد )**(، وعمــرو بــن عتبــة)5(للخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز

  .128ص ،01ج  ،تاريخ األدب العريب ،شوقي ضيف. (1)

ȆǇƢƦǠǳ¦�ǂǐǠǳ¦�ƨȇƢĔ�ËŕƷ�ÄƾǬǼǳ¦�§ǂǠǳ¦�ª،خالد رباح. (2) ¦ǂƫ�Ŀ�ǂưǼǳ¦�ƾǬǻ، 231ص.  

  . 353ص ،01ج ،تاريخ األدب العريب ،فّروخ.(3)

  .135ص ،دراسات يف األدب العريب اإلسالمي واألموي ،املهاجي. (4)

وهو أحد  ،تابعي، كان إمام أهل البصرة وحرباألمة يف زمنه،أبو سعيد ،احلسن بن يسار البصري)م728-م642)(ه110-ه21(.)*(

 ).226ص  ،02ج ،األعالم ،الزركلي(العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك 

§،شهاب الدين النويري: ينظر. (5) ®ȋ¦�ÀȂǼǧ�Ŀ�§°ȋ¦�ƨȇƢĔ� منشورات حممد علي بيضون دار الكتب العلمية،  ،جمموعة من احملققني

  . 246ص ،05ج ،دت ،دط ،لبنان ،بريوت

أمحد (جاء عنه يف حلية األولياء أنه عمرو بن عتبة بن فرقد من كبار تابعي أهل الكوفة مشهور بالتعبد والزهد شغلته العبادة عن الرواية . **)(

).155،158ص ص ،04،ج1996بن عبد اهللا األصفهاين،حلية األولياء وطبقات األصفياء،دارالفكر للطباعة،بريوت لبنان، 

§،النويري. (6) ®ȋ¦�ÀȂǼǧ�Ŀ�§°ȋ¦�ƨȇƢĔ� 12ص ،06ج.
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وكـــان خطيبـــا  )**(، ومـــن الوّعـــاظ اخلـــوارج قطـــرّي بـــن فجـــاءة)1(يوصـــي عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز)*(البـــاقر

.)2(واعظاً 

  :نماذج من وصايا خطباء صدر اإلسالم والعصر األموي  3-4

:أبو بكر الصّديق يوصي الخليفة من بعده. أ

،وموصــيك بتقــوى اهللا، إّن هللا عمـالً بالليــل ال يقبلــه بالنهــار،إّين مســتخلفك مــن بعـدي:"يقـول       

وعمال بالنهار ال يقبله بالليـل، وإنّـه ال يقبـل نافلـة حـّىت تـؤّدى الفريضـة، وإّمنـا ثقلـت مـوازين مـن ثقلـت 

يكـون موازينه يوم القيامة باتّباعهم احلّق يف الدنيا، وثقله عليهم؛ وُحّق مليزاٍن ال يوضع فيـه إّال احلـق أن 

ثقيال، وإّمنا خّفت موازين من خّفت موازينه يوم القيامة باتّباعهم الباطل وِخّفته عليهم يف الدنيا؛ وُحّق 

مليــزاٍن ال يوضـــع فيـــه إّال الباطــل أن يكـــون خفيفـــا، إّن اهللا ذكــر أهـــل اجلنّـــة فــذكرهم بأحســـن أعمـــاهلم، 

�Éƪ ºǴǫ�ǶÉēǂºǯ̄ �¦̄Ɯºǧ��ǶēƢƠËȈºǇ�Ǻºǟ�±ÂƢºƴƬǳ¦Â: أكـون مـن هـؤالء، وذكـر أهـل النّـار فـذكرهم إّين أخـاف أّال

�Éƪ ºǴǫ�ǶÉēǂǯ̄ �¦̄Ɯǧ��ǶēƢǼǈƷ�ǂǯǀȇ�ŃÂ��ǶŮƢǸǟ¢�¢ȂǇƘƥ: إّين ألرجـو اهللا أّال أكـون مـن هـؤالء، وذكـر آيـة

الرمحـة مـع آيـة العـذاب، ليكـون العبـد راهبـا، وال يتمـّىن علـى اهللا إّال احلـق، وال يُلقـي بيـده إىل التهلكــة، 

ال يكونّن غائٌب أحّب إليك من املوت؛ وهـو آتيـك، وإن ضـّيعت وصـّييت، فـال فإذا حِفظَت وصّييت، ف

، وهـذه وصــّية جامعـة يوصــيه فيهـا بــأداء )3("يكـونّن غائــٌب أبغـض إليــك مـن املــوت؛ ولسـت مبعجــز اهللا

يامـة حّق اهللا يف العبادة فرضاً ونافلًة، واالنتباه حلقوق العباد ليكون ممّن ثُقلت موازينهم عنـد اهللا يـوم الق

كان ناسكا عابدا   ،خامس األئمة االثين عشر عند اإلمامية ،حممد بن علي زين العابدين) م732-م676)(ه144-ه57(.)*(

).270،271ص ص  ،06ج ،األعالم ،الزركلي(

  .308ص ،02ج ،كتاب األمايل  ،القايل. (1)

وأبطاهلم،  ) اخلوارج(من رؤساء األزارقة  ،ابن مازن بن يزيد الكناين املازين)وامسه جعونة(أبو نعامة )م697-)(...ه78-(....)**(

).200ص  ،05ج ،نفسه ،الزركلي(كان خطيبا فارسا 

  .126ص ،02ج ،البيان والتبيني ،اجلاحظ. (2)

.45ص ،02ج ،املصدر نفسه. )3(
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يف عبـاده الصــاحلني، كثـري احلســنات  قليـل الســّيئات ينتبـه ملــواطن رمحـة اهللا فيقصــدها، وخيشـى مســالك 

.الوعيد والعذاب فيحذرها، فإن كان كذلك كان ممّن حيّب اهللا لقاءه يوم القيامة

  : للمسلمين  )*(وصّية أبي عبيدة . ب

ه ومــات فيــه بشــٌر كثــري 18ســنة أصــيب أبــو عبيــدة بطــاعون عمــواس الــذي عــّم أهــل الشــام 

¾Ƣºǫ�ǾºȈǴǟ�¦ȂºǴƻ®�ƢºËǸǴǧ�śǸǴºǈŭ¦�Ƣºǟ®�� ¦ƾºǳ¦�¦ǀđ�ǾƫȂǷ�ǲƦǫÂ��ƅ¦�Ǿŧ°�̈ƾȈƦǟ�Ȃƥ¢�ǶȀǼǷÂ:" إّين أوصـيكم

�¦ȂǷȂºººǏÂ��̈ƢºººǯǄǳ¦�¦Ȃºººƫ¡Â�̈Ȑºººǐǳ¦�¦ȂºººǸȈǫ¢��ÀȂºººǰǴē�ƢǷƾºººǠƥÂ��ǶƬºººȈǬƥ�ƢºººǷ�Śºººş�¦Ȃºººǳ¦Ǆƫ�Ń�ƢºººǿȂǸƬǴƦǫ�À¤�ÇƨËȈºººǏȂƥ

ابّوا، واصــُدقوا أمــراءكم وال تغّشــوهم، وال تلهكــم الــدنيا، فــإّن وتصــّدقوا، وحّجــوا واعتمــروا، وتواصــوا وحتــ

امـرأً لــو ُعّمـر ألــف حــول مـا كــان لــه بُـدٌّ مــن أن يصــري إىل مصـرعي هــذا الــذي تـرون، وإّن اهللا قــد كتــب 

.)1("املوت على بين آدم فهم مّيتون، وأكرُمهم منهم أطوعهم لربّه، وأعلمهم ليوم َمعاده

:لمؤّدب ولده )**(ي سفيانوصّية عتبة بن أب. ج

�Ŗººǳ¦�©ƢǨººǐǳ¦�Ƕººǿ¢�ȄººǴǟ�ƢººŮȐƻ�ǺººǷ�ǾººǨǫȂȇ�ǽƾººǳÂ�§ Ë®ƚººŭ�Ƣººđ�ǾººËƳȂƫ�ƨËȈººǏÂ�ÀƢȈǨººǇ�ĺ¢�Ǻººƥ�ƨººƦƬǠǳ

�ǶȀǼººǷ�ǾººǻȂǸËǴǠƬȇ�ƢººǷ�¾ËÂ¢�̄¤��Ƕººđ�®ȏÂȋ¦� ¦ƾººƬǫ¦�ǺººǈƸȈǳ�ǶȀººǈǨǻ¢�Ŀ�Ƣººđ�¦ȂººËǴƸƬȇ�À¢�śƥË®ƚººŭ¦�ȄººǴǟ�Ƥ ººŸ

�ȂºǬȇ�ǶȀǼºǷ�ÀȂºǰȇ�ƢǷ�ǂƟƢǇÂ�ǶŮƢǠǧ¢Â�ǶŮ¦Ȃǫ¢�Ŀ�ǶǿƾȈǴǬƫÂ�Ƕđ� ¦ƾƬǫȏƢƥ�ÀȂǰȇلـيكن أّول مـا تبـدأ بـه ":ل

مــن إصــالحك بَــِينَّ إصــالحك نَفســك؛ فــإّن أعيــنهم معقــودة بعينــك، فاحلســن عنــدهم مــا استحســنت، 

والقبيح عندهم ما استقبحت، علِّمهم كتاب اهللا، وال ُتكرههم عليه فيمّلوه، وال ترتكهم منـه فيهجـروه، 

جهم مــن علـــٍم إىل غــريه حـــّىت ُحيكمــوه، فـــإّن ُمثّ روِّهــم مـــن الشــعر أعّفـــه، ومــن احلـــديث أشــرفه، وال ختـــر 

،األمري القائد فاتح الديار الشامية ،بن هالل الفهري القرشيعامر بن عبد اهللا بن اجلراح)م639-م584)(ه18-هق 40(.)*(

).252، ص 03ج ،الزركلي، األعالم(والصحايب أحد العشرة املبشرين باجلنة

.257، ص01ج ،مجهرة خطب العرب ،زكي صفوت. )1(

شهد مع  ،كان عاقال فصيحاً َمهيبا من فحول بين أمّية،من ِقبل أخيه معاويّة أمري مصر وواليها) م664-)(...ه44-(....)**(

).200،201ص ص  04ج ،األعالم ،الزركلي) (ض(وشهد يوم اجلمل مع عائشة  ،يوم الدار) ض(عثمان
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ازدحـــام الكـــالم يف الســـمع مضـــّلًة للفهـــم، وعّلمهـــم ِســـيَـَر احلكمـــاء وأخـــالق األدبـــاء، وجّنـــبهم ُحمادثـــة 

�ȏÂ�� ¦ƾºǳ¦�» ǂºǠȇ�ËŕºƷ� ¦ÂƾºǳƢƥ�ǲºƴǠȇ�ȏ�Äǀºǳ¦�Ƥ ȈƦºººººǘǳƢǯ�ǶºŮ�ǺºǯÂ��ňÂ®�Ƕºđď®¢Â�ĺ�Ƕǿ®ËƾºēÂ�� ƢǈǼǳ¦

.)1("فإّين قد اّتكلت على كفايتك، وزد يف تأديبهم أزدك يف بّري إن شاء اهللاتتّـــــــــكل على عـــذري 

  : عند موته يوصي ابنه يزيد)*(معاوية بن أبي سفيان . د

يــا بُــّين إّين قــد كفيتــك الشــّد والرتحــال ووطّــأت لــك األمــور، ":ّما مــرض دعــا ابنــه يزيــد وقــالـلــ       

وذلّلــت األعــداء، وأخضــعت لــك رقــاب العــرب، ومجعــت لــك مــا مل جيمعــه أحــد، فــانظر أهــل احلجــاز 

��ǶȀǼºǟ�¾ǄǠƫ�À¢�½ȂǳƘǇ�ÀƜǧ��¼¦ǂǠǳ¦�ǲǿ¢�ǂǜǻ¦Â��§ Ƣǣ�ǺǷ�ƾǿƢǠƫÂ��ǶȀǼǷ�¿ƾǫ�ǺǷ�¿ǂǯƘǧ��Ǯ ǴǏ¢�ǶËĔƜǧ

عامل أيسر من أن يشهر عليك مائُة ألف سيف، وانظـر أهـل الشـام، كّل يوٍم عامال فافعل، فإّن عزل

�ń¤�¿Ƣºǌǳ¦�ǲºǿ¢�®®°Ƣºǧ�ǶȀƬƦºǏ¢�¦̄Ɯºǧ�Ƕºđ�ǂºǐƬǻƢǧ� Ȇǋ�½ËÂƾǟ�ǺǷ�Ǯ ƥ¦°�ÀƜǧ��Ǯ ƬƦȈǟÂ�Ǯ ƬǻƢǘƥ�¦ȂǻȂǰȈǴǧ

�Ëȏ¤�ǂºǷȋ¦�¦ǀºǿ�Ǯ ºǟ±ƢǼȇ�À¢�Ǯ ºȈǴǟ�» Ƣºƻ¢�ƪ ºǈǳ�Ëň¤Â��ǶºȀǫȐƻ¢�©ËŚǤƫ�ƢǿŚǤƥ�¦ȂǷƢǫ¢�À¤�ǶËĔƜǧ��Ƕǿ®Ȑƥ

احلسني بن علي وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن الزبري وعبد الرمحان بن أيب بكر، : ريشأربعة نفٍر من ق

فأّما ابن عمر فرجٌل قد وقذته العبادة، فإذا مل يبق أحٌد غريه بايعـك، وأّمـا احلسـني فإنّـه رجـٌل خفيـف، 

ّسًة وحّقا عظيما ولن يرتكه أهل العراق حىت ُخيرجوه، فإن خرج فظفرت به فاصفح عنه، فإّن له رمحاً ما

وقرابــًة مــن حممــد صــلى اهللا عليــه وســّلم، وأّمــا ابــن أيب بكــر فــإن رأى أصــحابه صــنعوا شــيئا صــنع مثلــه 

ليست له مهٌّة إال يف النساء واللهو، وأّما الذي جيـُثُم لـك جثـوم األسـد، ويُراوغـك مراوغـة الثعلـب، فـإن 

.73،  ص02ج ،البيان والتبيني ،اجلاحظ. )1(

كان فصيحا   ،وأحد دهاة العرب املتمّيزين الكبار،الشاممؤسس الدولة األموية يف ) م680 -م603)(ه60-ق ه20(.)*(

ا ويل أبو ،يف كّتابه) ص(تعّلم الكتابة واحلساب فجعله رسول اهللا ،ه08ولد مبكة وأسلم يوم الفتح سنة  ،حليما وقورا
ّ
ومل

الديار ) ض(عثمان ومجع له  ،على األردن مثّ على دمشق) ض(وّاله عمر ،وّاله قيادة جيش حتت إمرة أخيه يزيد) ض(بكر

�ƪ،وعلم باألمر قبل وصول الربيد ،فوّجه فورا بعزل معاوية) ض(فويل علّي ،الشامية كّلها ƦǌǻÂ��ǾǷƾƥ�ǾǸËē¦Â�ÀƢǸưǟ�°Ƙưƥ�Ã®ƢǼǧ

وبعد مقتل علي سّلم احلسن اخلالفة ملعاوية سنة ،احلروب الطاحنة بينهما وانتهى األمر ملعاوية يف الشام وإمامة علي يف العراق

).261ص ،07ج ،األعالم ،الزركلي(ه  41
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فــرت بــه فقطّعــه إربــا إربــا، واحقــن دمــاء أمكنتــه فرصــة وثــب، فــذاك ابــن الــزبري، فــإن هــو فعلهــا بــك فظ

.)1("قومك ما استطعت

يوصي معاوية ابنه يف هذه الوصّية مبواصلة حكمه من بعده وسياسـته الـيت انتهجهـا يف حياتـه 

مع خصومه وأعدائه أو مع مـن ناصـره ووااله، اعتصـر لـه املشـهد كـامال يف هـذا الكـالم القصـري ووضـع 

لـــة بـــني يديـــه ليســـتفيد منهـــا، وليعامـــل كـــل طـــرف مبـــا يناســـبه خاّصـــة مـــن خاللـــه التجربـــة السياســـية كام

  .  مناوئيه يف السياسة

  :لبنيه  )*(وصّية المهّلب بن أبي ُصفرة. ه

قــال لبنيــه عنــد وفاتــه يوصــيهم باالجتمــاع حــول أخــيهم يزيــد الــذي وّاله علــيهم يف خراســان، 

وحــّثهم يف هــذه الوصــّية علــى التمّســك بكــّل مــا حيفــظ هلــم اجتمــاعهم، كمــا أوصــاهم بــالتقوى وصــلة 

"الرحم وحفظ الّلسـان والكـرم، وأوصـاهم يف احلـرب باألنـاة واملكيـدة يقـول إّين قـد اسـتخلفُت علـيكم :

لــو مل تقّدمــه لقــّدمناه، وأحضــر ولــده فأوصــاهم وأحضــر ِســهاما :يزيــد فــال ختــالفوه، فقــال ابنــه املفّضــل

فهكـــذا : نعـــم، قـــال:¢ȂǳƢºººǫ��ÅƨºººǫËǂǨƬǷ�ƢĔÂǂºººǈǰƬǧ¦�:ال، قـــال:¢ȂǳƢºººǫ��ÅƨºººǠǸƬů�ƢĔÂǂºººǈǰƫ¦:خمزومـــًة فقـــال

�Â�ǲººƳȋ¦�ƞººǈǼÉƫ�ƢººËĔƜǧ��ǶƷǂººǳ¦�ƨǴººÊǏÂ��ƅ¦�ÃȂººǬƬƥ�ǶǰȈººǏÂ¢��®ƾººǠǳ¦�ǂººưǰÉƫÂ��¾Ƣººŭ¦�Äǂººưƫ:اجلماعـة، مثّ قــال

�ǶǰǳƢºººǠǧ�ǺǰƬºººǳÂ��ƨºººǟƢǸŪ¦Â�ƨºººǟƢǘǳƢƥ�ǶǰȈºººǴǟÂ��ƨºººËǴǬǳ¦Â�ƨºººËǳǀǳ¦Â�°ƢºººǼǳ¦�Ƥ ºººǬǠÉƫ�ƢºººËĔƜǧ��ƨºººǠȈǘǬǳ¦�Ǻºººǟ�ǶǯƢºººĔ¢Â

أفضــل مــن مقــالكم، واتّقــوا اجلــواب وزلّــة اللســان، فــإّن الرجــل يــزلُّ قدمــه فينــتعش، ويــزلُّ لســانه فيهلــك، 

جل ورواحه إليكم تذكرًة له، وآثروا اجلود على البخل، وأحّبا واعرفوا ملن يغشاكم حّقه، فكفى بُغُدّو الر 

العرب، واصنعوا املعروف؛ فإّن الرجـل مـن العـرب َتعِـُدُه العِـَدة فيمـوت دونـك، فكيـف بالصـنيعة عنـده، 

�ǀºƻ¢�¦̄Ɯǧ�� ƢǔǬǳ¦�¾Ǆǻ� ƢǬǴǳ¦�ÀƢǯ�¦̄¤Â��ƨǟƢƴǌǳ¦�ǺǷ�ǞǨǻ¢�ƢǸËĔƜǧ��̈ƾȈǰŭ¦Â�̈®ƚƬǳƢƥ�§ǂū¦�Ŀ�ǶǰȈǴǟÂ

§،النويري. )1( ®ȋ¦�ÀȂǼǧ�Ŀ�§°ȋ¦�ƨȇƢĔ� 229ص ،20ج.

،أبو سعيد أمري بطّاش جواد، نشأ يف البصرة وقدم املدينة مع أبيه،ظامل بن ُسراق األزدي)م702-م628)(ه83-ه04(.)*(

).315ص  ،07ج ،األعالم ،الزركلي(مثّ وّاله عبد امللك بن مروان والية خراسان ،انتدب لقتال األزارقة
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مـا فــّرط وال :أتـى األمــر مـن وجهـه فظفــر فمـد، فـإن مل يظفــر بعـد األنـاة قيــل:زم فظِفــر قيـلالرجـل بـاحل

ضـــّيع، ولكـــن القضـــاء غالـــب، وعلـــيكم بقـــراءة القـــرآن وتعلـــيم الســـنن وآداب الصـــاحلني، وإيّـــاكم وكثـــرة 

.)1("الكالم يف جمالسكم

 :شعر الوصايا في صدر اإلسالم والعصر األموي  3-5

ـَعَراُء يَتـب﴿:القرآن الكرمي كقوله تعـاىلجاء يف بعض آي  ـَر أَنـَُّهـمْ ُعُهُم اْلغَـاُوونَ الشُّ ِفـي أَلَـْم تـَ

، و يُـذكر عنـه صـلى )3(﴾يَنَبِغـي لَـهُ َوَمـاالشِّْعَر َوَما َعلَّْمَناهُ ﴿:، وكقوله تعاىل)2(﴾ُكلِّ َواٍد َيِهيُمونَ 

أعلــن احلــرب علــى كــّل خلــٍق فيــه بقيــة جاهليّــة مــن اهللا عليــه وســّلم أنّــه حــني جهــر بــدعوة النــاس للحــّق 

��śǸǴººǈǸǴǳ�Ƣººǿ®¦°¢�Ŗººǳ¦�̈ƾººƷȂǳ¦Â�¿ȐººǇȍ¦�Ƣººđ� ƢººƳ�Ŗººǳ¦�ƨººǨǳȋ¦�¼ËǂººǨÉȇ�ƢººǷ�Â¢�� ƢººǨƳÂ�̈Ȃººǈǫ�Â¢�ƨËȈƦººǐǟ

فازور جانب املسـلمني عـن قـرض الشـعر وروايتـه، علـى علمهـم بـأّن الـدين مل ُيكّرهـه علـى إطالقـه وإّمنـا  

.)4(شمل، ويثري دفائن القلوبكرّه منه النوع الذي ميزق ال

وإذا كان من غري املنكر أن يكون قسم من ذلك الشعر قد ظـّل جاهليّـا يف كـّل شـيء، فـإّن "

مــن غــري املســتغرب أيضــا أن جنــد قســما آخــر منــه قــد أصــبح إســالميا قــّل فيــه اإلفحــاش يف املبالغــة يف 

النسيب، وكثُر يف هذا الشـعر ضـرب املديح، وقّل فيه اإلفحاش يف اهلجاء، ومثل ذلك جرى يف الغزل و 

األمثال وإيراد احلكم والقصد إىل املواعظ مبا ُحيّث على مكارم األخـالق وعلـى التمّسـك بـاآلداب الـيت  

، فالوصية إذن من املعاين الـيت دفـع إليهـا اإلسـالم طائفـة مـن )5("كانت مثال علّياً حىت يف أيّام اجلاهلية

§،النويري. )1( ®ȋ¦�ÀȂǼǧ�Ŀ�§°ȋ¦�ƨȇƢĔ� 158،  ص21ج.

  .224اآلية  ،سورة الشعراء. )(2

  .69اآلية  ،سورة يس. (3)

  .103ص ،01جللمدارس الثانوية والعليا، تاريخ األدب العريب ،الزيّات أمحد حسن. (4)

  .256ص ،01ج ،تاريخ األدب العريب ،عمر فّروخ.(5)
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، ونشـر الفضـيلة ومكـارم األخـالق حتبيبـاً يف الـدين ورغبـة يف املسـامهة الشعراء فانشغلوا باحلـّث والتـذكري

  .يف تعزيز أخالقه ونشرها بني الناس

:نماذج من شعر الوصية اإلسالمي واألموي  3-6

 :يوصي بنيه يقول )*(عبدة بن الطبيب. أ

عُ َبَصِري َوِفّي ِلُمْصِلٍح ُمْسَتْمتَ ورابَني  تكِبر أبَنيَّ ِإنَّي َقْد  

َلِئْن َهَلْكُت َلَقْد بـَنَـْيُت َمَساِعًيا  َها مآِثُر َأْرَبُع فـَ تَبقى َلُكْم ِمنـْ

َوِورَاثَُة اْلَحَسِب اْلُمَقدَِّم تنفُع ِذْكٌر ِإَذا ذُْكِر اْلكراِم َيزِيُنُكْم 

ِعْنَد اْلَحِفيظَِة َواْلَمَجاِمَع تجمُع َوَمَقاُم أيَّاٍم ِلُهنَّ َفِضيَلٌة 

الُنفوس اْلَمْطَمُع يـَْوًما ِإَذا ِاْحَتَضرنيُكمهًى ِمَن اْلَكْسِب الَِّذي يُغَولُ 

)1(َما دمُت أُبِصُر ِفي الرَِّجاِل َوَأْسَمعُ َوَنِصيَحٌة ِفي الصَّْدِر َصاِدرٌَة َلُكْم 

هـي مجلــة وصــايا هاّمـة أرادهــا رجــل خــِرب احليـاة زمنــا طــويال واكتشــف خباياهـا ومجــع مــن اخلــربة 

�Ŀ�Ƣººđ�¦ȂººǠǨƬǼȈǳ�ǾººȈǼƦǳ�ƶƟƢººǐǻ�Ƣººǿ®¦°¢��¦®®ƚººǇÂ�ȐººǔǧÂ�ƨººŻǂǯ�ƨººǳǄǼǷ�ǾººǷȂǫ�śººƥ�±ȂººŹ�Àȋ�ÉǾººÈǴËǿ¢�¦Śººưǯ�ƢƠȈººǋ

ǾººǳȂǫ�¦ȂººǠũÂ�ǽȂǟƢººǗ¢�Ƕººǿ�À¤�ǶººŮ�ǽƢººËǼŤ�Ƣººŭ�ǶȀǴǿƚººȇ�ƢƦƟƢººǏ�ƢǰǴººǈǷ�¦ȂǰǴººǈȈǳÂ�ǶēƢººȈƷ  وانتصــحوا بنصــيحته

وهذا مـا خـّربهم بـه يف مطلـع نصـحه، مث بعـد ذلـك وضـع بـني أيـديهم جمموعـة مـن النصـائح حتفـظ هلـم 

:دينهم واجتماعهم، وتكّف عنهم أعداءهم يقول

عاش أكثر حياته  ،كنيته أبو زيد  ،والطبيب أبوه وامسه يزيد بن عمرو بن وعلة بن عبد تيم ،وعبدة امسه ،شاعر خمضرم ِمن متيم.)*(

،شعر عبدة بن الطبيب ،عبد اهللا اجلبوري(ه  25تويف سنة  ،ǺȇƾȈĐ¦� ¦ǂǠǌǳ¦�ǺÊǷ�ȂǿÂ،يف اجلاهلية وأدرك اإلسالم وحُسن إسالمه

).05ص  ،م1971 ،د ط ،العراق ،دار الرتبية للطباعة والنشر

. 43ص  ،املرجع نفسه. )1(
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الرَّغاِئَب َمْن َيشاُء َوَيْمَنُع يـُْعِطيُأِصيُكُم بِتـَُقى اْإلَلِه فَِإنَّه 

ِإنَّ األبـَرَّ ِمَن الَبِنين األْطوَعِة َأْمرِِه َوبِِبرِّ َواِلدُِكْم َوطَاعَ 

ضاَقْت َيَداُه بَِأْمرِِه َما َيصَنُع ِإنَّ اْلَكِبيَر ِإَذا َعَصِاِه أْهُلُه 

ِإنَّ الضََّغاِئَن لِْلَقَرابَِة ُتوَضُع َوَدُعوا الضَِّغيَنَة َوَال َتُكْن ِمْن َشْأِنُكْم 

َنُكْم  َقُع ُمتَـَنصًَّحا َذاكواْعُصوا الَِّذي يُزِجي الّنمائَم بـَيـْ السَِّماُم اْلُمنـْ

َنُكْم  األخدَُع َحْربًا َكَما بـََعَث اْلُعُروقيُزجي َعَقارِبَُه لَِيبعَث بـَيـْ

ناِء ُمَشْعشَ َال ُيشفي َغِليَل فـَُؤاِدِه َحرَّان    عَعَسٌل ِبَماٍء ِفي اْإلِ

بـَْيَن اْلَقَواِبِل بِاْلَعَداَوِة يـُْنَشُع أَمُنوا قـَْوًما َيشبُّ َصِبيـُُّهْم َال تَ 

َزعُ َوأَبْت َضَبابْم َعَداَوتـُُهْم َعَلى أْحَالِمهَفضَلتْ  )1(ُصُدورِِهم َال تـُنـْ

:من وصايا اإلمام علّي كّرم اهللا وجهه . ب

حيـــب كـــل اخلـــري لولـــده، أوصـــاه بعـــدم قـــال ينصـــح ابنـــه احلســـني نصـــيحة األب احلنـــون الـــذي      

االنشـغال بشــكل زائــٍد جبمــع املــال وكســب الــدنيا الزائـل الفــاين، ألّن هــذا النــوع مــن الكســب تكّفــل بــه 

  :اهللا لعباده يرزقهم كما يرزق الطري قال

فافهم فَأَْنَت اْلَعاِقُل اْلُمَتَأدُِّب ُحسين ِإنَّي َواِعٌظ َوُمَؤدَّبأَ 

 تعَطُب يَغُدوك بِاْآلداِب َكْيالٍن اِلٍد متحنّ وَ فظ َوِصيَّةواح

ْجَماِل ِفيَما تطُلُب أبُنّي ِإنَّ الرِّْزَق َمْكُفوٌل ِبِه  فـََعَليَك بِاْإلِ

.44،45ص ص   اجلبوري، شعر عبدة بن الطبيب،عبد اهللا. )1(
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َوتـَُقى إَلِهَك فاجَعَلْن َما تكِسب َك ُمْفَرَداَال تجعلّن اْلَمال َكْسب

عارِيٌَّة تجيء وتذهُب َواْلَمالُ رِيٍَّة بَ كَفل اْإلَله ِبِرْزق ُكلّ 

ْنساِن ِحيَن يسّبُب ِمْن تـََلفُِّت نَاِظٍر والرزُق َأْسَرع َسَبًبا ِإَلى اْإلِ

)1(بُ َوالطَّْير ِلْألَوَْكاِر ِحيَن ُتَصوّ َوِمْن السُِّيوِل ِإَلى َمَقرِّ قـََرارَِها 

ودعــاه بعــد ذلــك إىل مجــع العمــل الصــاحل إذ هــو خــري زاد املــؤمن، يتــزّود بــه للقــاء ربّــه يف الــدار 

الباقيــة، مـــن دوام الـــذكر وقـــراءة القــرآن بتـــدبٍر وتفّكـــٍر وإخـــالٍص يف النيــة هللا الواحـــد يف مجيـــع العبـــادات 

  : ته قالتائباً منيباً، يغمره يف ذلك خشيًة صادقًة من عذابه ورغبًة ُمِلّحًة يف جنّ 

فَمِن الَِّذي ِبِعظَاتِِه يتأّدُب ِإنَّ الذِّْكَر ِفيه َمَواِعظأبُنيّ 

ُب فَيَمن يقوم ِبِه ُهَناك َويـَْنصفاقرأ ِكَتاب اِهللا َجْهدَك َواُتْـُلُه 

ِإنَّ اْلُمَقرََّب ِعْنَده المتقّرب بتَـَفكٍُّر َوَتَخشٍُّع َوتـََقرٍُّب 

وانُصت ِإَلى اْألَْمثَاِل ِفيَما ُتْضِرُب   ا اْلَمَعارِج ُمْخِلصواعبد إَلِهَك َذا

ُب َك ُيْسكَتِصُف اْلَعَذاَب َفقف َوَدْمعَ ِظيٍَّة َوِإَذا مررت ِبآيٍَة َوعِ 

َال تجعلّني ِفي الَِّذين تَعّذبِلِه يا َمْن يـَُعذُِّب َمْن يشاء ِبَعدْ 

ِإلَيَك َولَْيَس ُدوَنك َمْهَربَهَربا ي أبُوُء بعثرتي وخطيئتي ِإنَّ 

ُب َوِسيَلِة َوالنَِّعيُم اْلُمْعجَوْصُف الْ َوِإَذا مررت ِبآيٍَة ِفي ِذْكرَِها 

دار اهلدى للطباعة والنشر، عني مليلة اجلزائر، ،عبد املنعم خفاجي. د:تح ،الديوان ،اإلمام علّي بن أيب طالب كّرم اهللا وجهه.)1(

.  26ص ،دت ،دط
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نابَِة ُمْخِلَصا فاسأل إَلِهكَ  َمْن يـَتَـَقرَُّب َدار اْلُخُلوِد ُسَؤالَ بِاْإلِ

)1(َال تخُربُ وتنال َرْوح مساكنتحّل بِأْرِضَها واجهد َلَعلََّك َأنَّ 

مث بعــد هــذا يزيــد اإلمــام يف نصــح ولــده، وهــذه املــرّة ينّبهــه مبخالفــة هــواه واالجتهــاد يف العمــل 

الصـــاحل وجتنّـــب املنكـــرات إن هـــو أراد الفـــالح يف الـــدنيا والفـــوز يف اآلخـــرة، وحثّـــه مـــع ذلـــك باختيـــار 

:الكذابني املنافقني، يقولصحبته وإكرامهم وإكرام ضيوفه، وتقريب الصاحلني منهم وجتّنب 

غلبُ َف اْلَغوايَِة ِإَذا ُنجيُء وتَخوْ َهَواك ِإَذا هممت ِبَصاِلٍح  ربادِ 

الَِّذي يُتجّنُب ِب اْألَْمرَوَتَجنّ َوِإَذا هممَت بَسّيٍء فاغمض َلُه 

َعَلى َأْوَالِدِه يتحّدُب َكَأبَوِاْخِفْض َجَناَحَك للصِديق وَُكْن َلُه 

َحتَّى يعّدك َوارِثًا يتنّسب رم َما استطعت ِجَوارهكَوالضَّْيف أ

َخاء وََكاَن ُدوَنكَك َمْن ِإَذا آخيته واجعل َصِديق َيْضِرُب حِفظ اْإلِ

َلْيَس ِممَّْن ُيصَحب َودِْع اْلَكُذوباْلَمرِيِض ِشَفاَءُه واطلبُهُم طََلب فـَ

)2(َوَعَليَك بِاْلَمْرِء الَِّذي َال يكِذبُ َها ُكلّ واحفْظ َصِديقَك ِفي اْلمَواِطِن  

:رضي اهللا عنه )*(ِمن نصائح حّسان بن ثابت. ج

¾ȂǬȇ�¿ȐǇȍ¦�Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ¦�¼Ȑƻȋ¦�¿°ƢǰǷ�ǺǷ�ÇƨƦËȈǗ�
ÇƨǟȂǸƴŠ�ǶǴǈŭ¦�ȆǏȂȇ:

َواقُعد َكأَنََّك َغاِفٌل َال َتسَمُع أعِرض َعِن اْلَعْورَاِء ِإنَّ ُأْسِمْعَتها 

.26، صالديوان ،اإلمام علّي بن أيب طالب كّرم اهللا وجهه.)1(
.27، صاملصدر نفسه .)2(

،ستون منها يف اجلاهلية وستون يف اإلسالم ،عاش مائة وعشرين سنة ،حسان يف يثرب وينتمي إىل قبيلة اخلزرج األزديةنشأ .)*(

حسان بن )( ص(وهو من شعراء الرسول  ،ه يف خالفة معاوية50وذكر بعضهم أنه ولد قبل الرسول وروى آخرون أنّه مات سنة 

.)07ص  ،1994،لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،02ط  ،عبد أ مهنا: شرح ،الديوان ،ثابت
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ْصَرُع َلُربَّ حاِفِر ُحْفَرٍة ُهَو يُ فَـ َهاَؤاَل َعِن اْألُُموِر َوَبْحثالسُّ َودَع

رْن َمْن تـَْتَبُع َوِإَذا اتّبعَت فَأبصَوالزم ُمَجاَلَسَة اْلكراِم َوِفْعَلُهْم 

جَمُع يـِإنَّ الِغوايََة ُكلُّ َشرٍّ َال تَتبَعنَّ َغوايًَة ِلَصَبابٍَة 

َال َتقُعَدنَّ ِخَالَلُهْم تـََتَسمَُّع روا َفزِْد ِفي نـَْزرُِهْم ِإْن نز َواْلَقْومَ 

َصِحيَح الرَّْأِس َال تـََتصدُّع ُتْصِبحَوالشُّْرَب َال ُتْدِمن َوُخذ َمْعُروَفُه 

َرَها كَدح بِنَـْفِسَك َال تكَوا  َها َتدَفُع فَبدينّلف َغيـْ َها ُتجزى َوَعنـْ

)1(ِمْنه ِلِذي َهَرٍب نجاًة تَنفعُ ُت أعداُد النـُُّفوِس َوَال َأَرى َواْلَموْ 

  :   ينصح  )*(أبو األسود الدؤلي. د

ينصــح ابنــه باالجتهــاد والعمــل، ألّن الــرزق ال ينــال باألمــاين وإمنــا بالســعي والطلــب، مث أوصــاه 

:بعد ذلك بالقناعة بقسمة اهللا له

َوَلِكْن أْلِق َدْلِوَك ِفي الدِّالِء َوَما طََلُب اْلَمِعيَشِة بالتَّمني 

)2(َتجيُء ِبَحْمأٍة َوَقِليِل َماءِ تجيُء ِبِمْلِئَها يـَْوًما و يـَْوًما 

:وِمنها يف موضع آخر، ألن القصيدة رويت له يف شكل مقطعات

.158الديوان، ص،حسان بن ثابت)1(

كان معدودا من   ،واضع علم النحو ،ظامل بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤيل الكناين)م688-م605)(ه69 -ق ه01(.)*(

).236،  ص03ج ،األعالم ،الزركلي(من التابعني  ،الفقهاء واألعيان واألمراء والشعراء والفرسان واحلاضري اجلواب

منشورات دار ومكتبة  ،الشيخ حممد حسن آل ياسني: تح ،صنعة أيب سعيد احلسن السكري ،الديوان ،أبو األسود الدؤيل. )2(

.160ص  ،م1998 ،الطبعة الثانية منقحة ومصححة ،اهلالل
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ُل َعَلى الَمقاِدِر َواْلَقَضاءتحي      َوَال تـَْقُعْد َعَلى َكَسِل التََّمنِّي 

بَِأْرزَاِق الرَِّجاِل ِمَن الَسماء فَِإنَّ َمَقاِديَر الرَحَمِن َتْجِري 

)1(َوَعْجُز اْلَمْرِء َأْسَباُب اْلَبالءِ ُمَقدَّرًَة ِبَقْبٍض َأْو بَِبْسٍط 

¾Ƣǫ��Ƕē°Ƣȇ±�ǂưǰÉȇ�ÀƢǯ�Äǀǳ¦�ǽƾǳÂ�ǪȇƾǏ��Ǿǳ�ǂƻ¡�Ëǎ ǻ�Ŀ�ȄǏÂ¢Â:

�ƢÅƥÊ°ƢÈǬÉǷ�ƢčƦÉƷ �Èƪ ƦÈƦÌƷ È¢�¦È̄Ê¤� ÌƤ ÊƦƷ È¢ فَِإنََّك َال َتدري َمَتى أَْنَت نَازٌِع

َر ُمَقارِبًا  فَِإنََّك َال َتدري َمَتى أَْنَت رَاِجٌع َواْبِغْض ِإَذا أَبَغْضَت َغيـْ

)2(َساِمعُ فَِإنََّك راٍء َما َعِمْلَت وَ ناً لِْلِحْلِم َوِاْصَفْح َعِن اْألَذى وَُكْن مْعد

وأليب األسود الدؤيل قوله كذلك يوصي بضرورة بذل املعروف للناس ما استطعت، وأن يكون 

  : املرء يف حاجة أخيه جيود عليهم بفضله وعونه يقول

َذا َما َجاَء لِْلَخْيِر طَاِلبَعَليَك إِ ُعدَّ ِمَن الرَّْحَماِن َفْضًال ونِعمًة 

ُر ِعْنَده َوِإن امرء ًنا ثِْقًال َعَلى َمْن ُيَصاِحُب َال يُرتجى اْلَخيـْ َيُكْن َهيـِّ

َك َال تدري َمَتى أَْنَت راِغبفَِإنَّ     ا َفَال َتْمنَـَعْن َذا حاَجٍة جاء طَالِب

نَـُهْم ِفيه تكوُن النوائبُ رأيُت اْلِتَوا َهَذا الزَّماِن بِأْهِلِه  َوبـَيـْ
)3(

:الكتابة ورسالة الوصّية إنشاء دواوين  3-7

ّما أُنشـــئت الـــدواوين بالشـــكل الرمســـي يف العصـــر األمـــوي، واهـــتّم اخللفـــاء واألمـــراء والقـــادة ـلـــ

باختيــار الُكتّــاب ممّــن ُعرفــوا بقــدٍر مــن الثقافــة واملعرفــة الواســعة والبالغــة احلاضــرة والقــدرة الــيت تتطّلبهــا 

.325ص  ،صنعة أيب سعيد احلسن السكري ،الديوان ،أبو األسود الدؤيل. )1(

.104، ص املصدر نفسه .)2(

.179نفسه، ص .)3(
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يف أن معاين الـوعظ والوصـّية والنصـح وردت علـى ألسـن اخلطبـاء ، وبعدما سبق ذكره )1(صناعة الكتابة

والشعراء، ُيالحـظ ُوُرود هـذه املعـاين كـذلك يف فـّن الرسـالة، إذ بـات يُعـرف نـوٌع آخـر مـن الرسـائل غـري 

تلــك الرســائل اإلداريــة أو السياســية الــيت تبادهلــا اخللفــاء أو األمــراء مــع وّالة األمصــار وقــادة اجلــيش يف 

�ƢºǸǯ��®ȂºȀǠǳ¦�ǶŮ�ÀȂǷƾǬȇÂ�ǶĔȂȀËƳȂȇ�ƢȀȈǧ�ƶǐǼǳ¦�Ŀ�ǲƟƢǇ°�½ƢǼǿ�ƪتدبري احل ǻƢǯ��³ ȂȈŪ¦�ŚȈǈƫÂ�Ƕǰ

، ومـــن رّوادهــــا عبــــد احلميـــد بــــن حيــــي )2(خرجـــت إىل مواضــــيع أخــــرى كالكتابـــة والشــــطرنج واألخــــالق

ورًة ، وله ـ عبد احلميد الكاتب ـ رسالًة مشـه)**(الذي كان كاتب ديوان اخلليفة مروان الثاين )*(الكاتب

وّجههــا للكّتــاب أمثالــه، ينصــحهم أن يّتخــذوا منهجــه يف الكتابــة منوذجــاً، وقــد أمجــع كثــريون علــى أنّــه 

)3(.أّول من لزم التحميدات يف فصول الكتب، فقد كان صاحب براعة أدبّيًة ظهرت يف رسائله

هللا صـلى ورسالة الوصّية والنصح متداولٌة حـّىت قبـل إنشـاء الـدواوين، مـن ذلـك رسـائل رسـول ا

، وبعــده اخللفــاء الراشــدون فــأبو )4(اهللا عليــه وســّلم إىل زعمــاء وملــوك األمــم األخــرى يــدعوهم لإلســالم

، وعمـر بـن اخلطّـاب أوصـى )5(بكر الصّديق أوصى يف رسائل ومنها رسـالته إىل عمـر بـن العـاص وغـريه

375،376ص ص ،01ج ،تاريخ األدب العريب ،عمر فّروخ.(1)

.176،177ص ص  ،01ج ،املرجع نفسه. (2)

ُيضرب به ،من أئمة الُكّتاب،عامل باألدب ،عبد احلميد بن حيي بن سعد املعروف بالكاتب)م750-)(...ه132-. (...)*(

).289ص ،03ج ،السابق ،الزركلي(واختّص مبروان بن حممد أخر ملوك بين أمية ،املثل يف البالغة وعنه أخذ املرتسلون

وّاله هشام بن عبد امللك على ،وكان حازما شديدا ،آخر ملوك بين أمية يف الشام)م750-م693)(ه132-ه72(.)**(

ه وظهر ضعف الدولة دعا الناس وهو يف أرمينية 126وملا قُتل الوليد بن عبد امللك سنة،ه114أذربيجان وأرمينية واجلزيرة سنة

ثار عليه  ،ه127للبيعة فبايعوه وزحف جبيش كثبف قاصدا الشام وخلع إبراهيم بن الوليد واستوىل على عرش بين مروان سنة

).208،209ص  ،07ج ،عالماأل ،الزركلي(العباسيون وقتل يف بوصري وُمحل رأسه إىل السّفاح العباسي 

،أيب العباس القلقشندي: رسالة عبد احلميد الكاتب عند: وينظر  ،474ص 01ج ،تاريخ األدب العريب ،شوقي ضيف. (3)

.85،  ص01م، ج1922،دار الكتب املصرية بالقاهرة ،كتاب صبح األعشى

  .46 – 37ص ص  ،01ج  ،دت ،01ط  ،بريوت لبنان ،املكتبة العلمية ،مجهرة رسائل العرب ،زكي صفوت. (4)

  .187ص  ،املرجع نفسه. (5)
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ا رســائل وصــايا، خاصــة ، وغــري هــؤالء ممـّـن تبــادلو )1(كــذلك يف رســائل ومنهــا الــيت لســعد بــن أيب وقّــاص

 .اجلهاد والفتوح وتسيري اجليوش الغازيةالسياسية يف وصايا ال

:نماذج من رسائل الوصّية 3-8

  :رحمه اهللا  )*(رسالة عمر رضي اهللا عنه إلى أبي موسى األشعري . أ

كتب عمر بن اخلطاب إىل أيب موسى األشعري يوصيه فيها مبعاملة الناس بالعدل واملساواة، 

ال فرق بني شريف وال ضعيف، يسمع للطرفني حىت يفهم ويهتدي إىل مـا بـراه صـائباً وفـق مـا جـاء يف  

يعـدل ، وإن اضطرّه األمر إىل مراجعة ما قد يصدر عنه من خطأ أو سـهو ف)ص(كتاب اهللا وسّنة نبّيه 

"عن ذلك إىل الصواب فيفعل خري مـن التمـادي يف الباطـل، يقـول بسـم اهللا الرمحـان الـرحيم، أّمـا بعـد :

فإّن القضاء فريضٌة حمكمة، وسّنة مّتبعة فافهم إذا أُديل إليك، فإنّه ال ينفع تكلّـٌم حبـّق ال نفـاذ لـه، آِس 

خيـــاف ضــعيف مـــن جـــورك، بــني النـــاس يف جملســك ووجهـــك، حــّىت ال يطمـــع شـــريف يف حيفــك، وال 

البّينــة علــى مــن اّدعــى واليمــني علــى مــن أنكــر، والصــلح جــائٌز بــني املســلمني إّال صــلحاً حــّرم حــالالً أو 

أحّل حراماً، وال مينعك قضاٌء قضيته باألمس فراجعت فيه نفسك، وُهـديت فيـه لرشـدك أن ترجـع عنـه 

يف الباطـل، الفهـَم الفهـم عنـدما يـتلجلج يف إىل احلق، فإّن احلّق قدمي، ومراجعة احلّق خري من التمـادي

صـدرك، ممـا مل يبلغـك يف كتـاب اهللا وال يف سـّنة النــّيب صـلى اهللا عليـه وسـّلم، اعـرِف األمثـال واألشــباه، 

وِقِس األمور عند ذلك، مثّ اعمـد إىل أحّبهـا إىل اهللا، وأشـبهها بـاحلّق فيمـا تـرى، واجعـل للمـّدعي حّقـا 

ينتهـي إليـه، فـإْن أحضـر بّينـة أخـذت لـه حبّقـه وإّال وّجهـَت عليـه القضـاء فـإّن ذلـك غائباً أو بّينة، أمـداً 

)2(..."أنفى للشك، وأجلى للعمى، وأبلغ يف العذر

.224مجهرة رسائل العرب، ص ،زكي صفوت. (1)

أبو موسى ِمن بين األشعر ِمن قحطان صحاّيب ِمن ،عبد اهللا بن قيس بن سليم) م665-م602)(ه44- ق ه21. ()*(

).114ص  ،04ج  ،األعالم ،الزركلي( الشجعان الوالة الفاحتني 

.48،49ص ص ،02ج ،البيان والتبيني ،اجلاحظ. )2(
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مث أوصــاه ُحبســن النيــة وإخالصــها ومراقبــة اهللا يف حكمــه، وعــدم التجّمــل باألحكــام للــبعض 

والتـأّذَي بالنـاس، والتنّكـر للخصـوم يف مـواطن احلـّق الـيت مثّ إيّـاك والقلـق والضـجر " :دون اآلخرين فقال

�ȂººǳÂ�ńƢººǠƫÂ�½°ƢººƦƫ�ƅ¦�śººƥÂ�ǾººǼȈƥ�ƢººǸȈǧ�ǾººƬËȈǻ�ǎ ººǴÉź�ǺººǷ�ǾººËǻƜǧ��ǂƻǀººǳ¦�Ƣººđ�Ǻººǈ ÉŹÂ��ǂººƳȋ¦�Ƣººđ�ƅ¦�Ƥ ººƳȂÉȇ

علـى نفســه، يكِفـِه اهللا مــا بينـه وبــني النـاس، ومــن تــزّين للنـاس مبــا يعلـم اهللا منــه ِخـالف ذلــك هتــك اهللا 

.)1("دى فعله ـ فما ظّنك بثواب غي اهللا يف عاجل رزقه، وخزائن رمحته، والسالم عليكسرته، وأب

:حين وّاله مصر)*(كتاب علّي بن أبي طالب كّرم اهللا وجهه إلى مالك بن األشتر.ب

وهو كتاب طويل ساق له فيه جمموعة عهود ضـبط لـه فيهـا منهجـا قوميـا يف احلكـم والسياسـة   

ه بــه يف الكتــاب هــو تقــوى اهللا وإيثــار طاعتــه واتّبــاع ســّنة نبّيــه صــلى اهللا عليــه الشــرعية، وأّول مــا أوصــا

وسّلم، ونّبهه إىل ضرورة إخضاع نفسه وكسرها ورّدها عن السوء والشهوات، وإقامة نفسه وجنده على 

م، مــا حيــّب أْن يــراه مــن رعّيتــه، وأْن يكــون يف حكمــه رحيمــاً ُحمبــاً لطيفــاً جمتنبــا الســلطة علــيهم وقهــره

هذا ما أمر به عبد اهللا علّي أمري املؤمنني إىل مالك بن احلـارث األشـرت يف عهـده إليـه حـني وّاله :"يقول

وعمـــارة بالدهـــا، أمـــره بتقـــوى اهللا، وإيثـــار ،مصـــر جبايـــَة خراِجهـــا، وجهـــاد عـــدّوها، واستصـــالح أهلهـــا

د أحــٌد إّال باتّباعهــا، وال يشــقى إّال طاعتــه، واتّبــاع مــا أمــر بــه يف كتابــه ِمــن فرائضــه وُســَنِنه الــيت ال َيْســع

بالعدول عنها؛ وأْن ينُصر اهللا تعاىل بيده وقلبه ولسانه، فإنّه جّل امسه قد تكّفل بنصر من نَصَره وإعزاز 

.َمن أعزّه؛ وأمره أن يكسر نفسه عند الشهوات ويـََزَعها عند اجلمحات، فإّن النفس ألّمارٌة بالسوء

قد وّجهُتك إىل بالد قـد جـرت عليهـا دوٌل قبلـك ِمـن عـدل وَجـْور، وأّن مثّ اعلم يا مالك أّين 

الناس ينظرون ِمن أمورك يف مثل ما كنت تنظـر فيـه ِمـن أمـر الـوّالة قبلـك ويقولـون فيـك مـا كنـت تقـول 

.49ص ،02ج ،البيان والتبيني ،اجلاحظ. )1(

أمري من كبار الشجعان كان رئيس  ،مالك بن احلارث بن عبد يغوث النخعي، املعروف باألشرت)م657-)(...ه37-. (...)*(

ووّاله علي مصر ،»علي « وشهد اجلمل وأيّام صّفني مع » عثمان « وكان ممّن أّلب على ،أدرك اإلسالم  وسكن الكوفة ،قومه

).259، ص5الزركلي،األعالم،ج(ويُعّد من الشجعان األجواد العلماء الفصحاء،له شعر جيد ،وقصدها فمات يف الطريق
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فــيهم، وإّمنــا ُيســتدّل علــى الصــاحلني مبــا ُجيْــرِي اهللا هلــم علــى ألســنة عبــاده فلــيكن أحــّب الــذخائر إليــك 

العمــل الصــاحل، فامِلــك هــواك وُشــّح بنفســك عّمــا ال حيــّل لــك؛ فــإّن الشــّح بــالنفس اإلنصــاف ذخــريةَ 

�ƢǠÉƦººǇ�ËǺǻȂººǰƫ�ȏÂ��Ƕººđ�Ǧلمنهــا فيمــا أحّبــت أو كرهــت، وأشــِعر قلبــك الرمحــة للرعّيــة واحملّبــة هلــم؛ وال ººǘ

.)1("ضارياً تغتنم أكلهم

ال يكـونّن يف بطانتـه أحـٌد مـن مثّ نصحه باصطفاء واختيار من يستعملهم للمشاورة والرأي، ف

وال تُـدخلّن يف مشـورتك خبـيالً :"..أهل الشّر والسوء، وأْن يسّد مسعه عن املطرين مـنهم بالباطـل يقـول

فيعــِدل بــك عــن الفضــل ويَِعــدك الفقــر، وال جبانــاً فُيضــعفك عــن األمــور، وال حريصــاً فيــزّين لــك الشــره 

 جيمعهـا سـوء الظـّن بـاهللا، واعلـم أن شـّر وزرائـك مـن كـان باَجلور فإّن البخل واجلنب واحلرص غرائز شّىت 

��ƨºÈǸÈǴËǜǳ¦�À¦Ȃºƻ¤Â�
Êƨºťȋ¦�ÉÀ¦Ȃºǟ¢�ǶËĔƜºǧ��ÅƨºǻƢǘƥ�Ǯ ǳ�ËǺÉǻȂǰȇ�Ȑǧ��¿ƢƯȉ¦�Ŀ�ǶȀǯÊǂǋ�ǺÈǷÂ�Å¦ǂȇ±Â�Ǯ ǴƦǫ�°¦ǂǋȌǳ

وأنت واجٌد منهم خَري اخلََلف ممّـن لـه مثـل آرائهـم ونفـاذهم، ولـيس علـيهم مثـل آصـارهم وأوزارهـم ممّـن 

وأحــىن  ،عــاون ظاملــاً علــى ظلمــه وال آمثــا علــى إمثــه، أولئــك أخــّف عليــك مؤونــًة وأحســن لــك معونــةمل ي

مثّ لـيكن آثـَـرُهم عنـدك أقـوَهلم ،فاختِّـْذ أولئـك خاّصـًة ِخلَْلوتِـك وَحَفالتـك،عليك ِعطفـاً وأقـّل لغـريك إلفـاً 

مثّ ،واقعــاً ِمــن هــواك حيــث وقــعوأقّلهــم مســاعدًة فيمــا يكــون منــك ممّــا كــرِه اهللا تعــاىل ألوليائــه،للحــقّ 

فــــإّن كثــــرة اإلطــــراء ُحتــــِدث الزهــــو وتُــــدين إىل،ُرضــــهم علــــى أّال يُْطــــُروك وال يُبجِّحــــوك بباطــــل مل تفعــــل

)2(..".الِعزّة

�ǺºǷ�ÇƨËǼºÉǇ�½ǂƫ�ȄǴǟ�ƢȀǿ¦ǂǯ¤�¿ƾǟÂ�Ƣđ�ËǺǜǳ¦�ǺǈÉƷ�Â�ƨËȈǟǂǴǳ�ÀƢǈƷȍƢƥ�Ǯ ǳ̄�ƾǠƥ�ǾƸǐǻ�ƢǸǯ

ºººǌǴǳ�ÅƨºººǬǧ¦ȂǷ�ƪ ºººǻƢǯ�ƢºººǷ�Ƣºººē¦®ƢǟÂ�ƢȀǼǼºººǇأو دفعـــا الســـتحداث ســـنن جديـــدة ليســـت مألوفـــة عنـــدها  ،رع

ألّن الرعيّـة طبقـاٌت واملناسـب هـو أن تُعـاَم كـل طائفـة مبـا ،وُمدارَسة العلماء يف ذلك ويف معاملـة الرعيّـة

فــإّن ،ولــيكن منــك يف ذلــك أمــُر جيتمــع ل كبــه ُحســن الظــّن برعّيتــك" ..  :يقــول ،يناســبها ويليــق هلــا

§،النويري. )1( ®ȋ¦�ÀȂǼǧ�Ŀ�§°ȋ¦�ƨȇƢĔ� 21،  ص 06ج.

.22، ص 06ج ،املصدر نفسه. )2(
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وإّن أحــّق ،وإّن أحــّق مـن َحُســَن ظنُّــك بـه َحُســن بـالؤك عنــده،ك َنَصــًبا طـويالُحسـن الظــّن يقطـع عنــ

�ƨººººËǷȋ¦�ǽǀºººǿ�°ÂƾºººÉǏ�Ƣººººđ�ǲººº،مـــن ســـاء ظنُّـــك بــــه َلَمـــن ســـاء بــــالُؤك عنـــده
ÊǸÈǟ�ÅƨūƢºººǏ�ÅƨËǼººººÉǇ�ǒ ÉǬǼºººƫ�ȏÂ

ƨººËȈǟǂǳ¦�ƢººȀȈǴǟ�ƪ ƸÈǴººǏÂ�ƨººǨǳȋ¦�Ƣººđ�ƪ ººǠǸƬƳ¦Â،وال ُحتــِدثّن ُســّنًة َتُضــّر بشــيٍء ِمــن ماضــي تلــك الســنن،

وأكثِـر ُمدارسـة العلمـاء ومناقشـة احلكمـاء يف ،والـوِزر عليـك مبـا نقضـت منهـا،فيكون األجر ملـن سـّنها

واعلـم أّن الرعيّـة طبقـات ال يصـُلح ،تثبيت ما صُلح عليه أمر بالدك، وإقامة ما استقام به الناس قبلك

ومنهـا  ،اب العامـة واخلاّصـةومنهـا ُكتّـ،فمنهـا جنـود اهللا ،وال غىن ببعضها عن بعض ،بعضها إّال ببعض

،ومنها أهل اجلِزية واخلَراج ِمن أهل الذّمـة وَمسـلمُة النـاس،ومنها ُعّمال اإلنصاف والرفق،ُقضاة العدل

وكــلُّ قــد مسّــى اهللا ،ومنهــا الطبقــة الســفلى ِمــن ذوي احلاجــة واملســكنة،ومنهــا التّجــار وأهــل الصــناعات

)1(..."ى اهللا عليه وسّلم عهًدا حمفوظًاهللا وُسّنة نبّيه صلووضع على حّده فريضته يف كتاب ا،سهمه

  : الحسن البصري يوصي عمر بن عبد العزيز رحمهما اهللا تعالى . ج

كتـــب إليـــه يف نـــص رســـالٍة ُخيـــربه حبقيقـــة الـــدنيا وحـــّذره مـــن االنســـياق هلـــا واحلـــرص علـــى متعهـــا 

ƨȈǻƢǨǳ¦�Ƣē¦ǀǴǷÂ�ƨǷƢǫȎǳ�ƪ ǈȈǳ�ƢĔ¢Âتُنسي املعاد وتشُغل العبد عنـه ،بل هي خّداعة فّتانة ال عهد هلا�

فإّن الـدنيا دار ظعـٍن ليسـت بـدار ،أّما بعد":فتكثُر حسرته ويَعظُم ندمه إذا نزل املوت بساحته يقول

د منهــا وإّمنــا أُنــزل آدم عليــه الســالم ِمــن اجلّنــة إليهــا عقوبــًة؛ فاحــذرها يــا أمــري املــؤمنني ؛ فــإّن الــزا،إقامــة

وتُفقــر َمــن مجعهــا ؛ هــي كالســّم ،والِغــىن منهــا فقرُهــا ؛ هلــا يف كــّل حــٍني قتيــل ؛ تُــِذّل َمــن أعّزهــا،ترُكهــا

ـــداري جراحَتـــه،يأكلـــه َمـــن ال يعرفـــه وهـــو حتفـــه
ُ
،حيتمـــي قلـــيالً خمافـــة مـــا يكـــره طـــويالً ،فكـــن فيهـــا كامل

الغــّدارة اخلّتالــة اخلّداعــة الــيت قــد تزيّنــت فاحــذر هــذه الــدار  ،ويصــُرب علــى شــّدة الــدواء خمافــة طــول الــداء

ËȂºÈǴƴÉ¨،وَحَلت بآماهلا،ُخبَدعها وفتنت بغرورها
ŭ¦�² ÂǂǠǳƢºǯ�ƪ ƸƦºǏƘǧ��ƢºđƢǘÊş�ƪ ǧËȂǇÂ،  فـالعيون إليهـا

§،النويري. )1( ®ȋ¦�ÀȂǼǧ�Ŀ�§°ȋ¦�ƨȇƢĔ� 23، ص 06ج.
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وهــي ألزواجهــا كّلهــم قاليــة ؛ فــال البــاقي باملاضــي ،والنفــوس هلــا عاشــقة ،والقلــوب عليهــا واهلــة ،نــاظرة

.)1(..."عّز وجّل حني أخربه عنها ُمدّكر والعارف باهللا ،ل ُمزدجرُمعتِرب وال اآلخر باألوّ 

�ȏ�ÆƨºººȀǧƢƫ�ƢºººËĔ¢�ŉǂºººǰǳ¦�À¡ǂºººǬǳ¦�Ŀ� ƢºººƳ�ƢºººǿŐƻ�À¢�§ ƢºººƬǰǳ¦�ǎ ºººǻ�ǺºººǷ�ȆºººǬƥ�ƢºººǸȈǧ�Őºººƻ¢�Ǯ ǳǀºººǯ

�ƢǿË®ǂǧ�ƢȀǼƟ¦ǄƻÂ�ƢȀƸȈƫƢǨŠ�ǶËǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�ËœǼǳ¦�ȄǴǟ�ƪ،ُتساوي عند اهللا جناح بعوضةٍ  ǓÊǂÉǟ�ƢËĔ¢Â

إّمنـا الواجـب اإلعـراض عنهـا وتركهـا واحلـذر مـن غـدرها واالسـتعداد لنيـل مـا عنـد اهللا ،وفّضل اهللا واجلنّـة

، لكانــت ومل يضــرب هلــا مــثالً ،فلــو كــان اخلــالق مل ُخيــرب عنهــا خــربًا" ..  :يــوم القيامــة مــن النعــيم املقــيم

فمـا  ،فكيـف وقـد جـاء ِمـن اهللا عـّز وجـّل عنهـا زاجـر وفيهـا واعـظ،الدنيا أيقظت النائم ونّبهت الغافـل

ولقد ُعرضت على نبيّـك صـلى اهللا عليـه وسـّلم ،وما نظر إليها منذ خلقها ،هلا عند اهللا جّل ثناؤه َقْدر

أىب أن يقبلهــا إذ كـره أن ُخيــالف علــى اهللا مبفاتيحهـا وخزائنهــا ال يـَنـُْقصـه ذلــك عنـد اهللا جنــاح بـَُعوضــة فـ

وبســـطها  ،فَزَواهـــا عـــن الصـــاحلني اختبـــارا،أو يرفـــع مـــا وضـــع مليكـــه ،أو ُحيـــّب مـــا أبغـــض خالقـــه،أمـــره

�ƅ¦�ȄǴºǏ�ƾºËǸƸŠ�ËǲºƳÂ�ËǄºǟ�ƅ¦�ǞǼºǏ�ƢºǷ�ÈȆº،ألعدائه اغرتارًا
ÊǈÈǻÂ�Ƣºđ�È¿ÊǂºǯÉ¢�ǾËǻ¢�ǾȈǴǟ�°ƾƬǬŭ¦�°ÂǂǤŭ¦�ËǺǜÈȈǧ

ولقد جاءت الرواية عنه عن ربّه عّز وجّل أنّه قال ملوسى عليـه ،احلجر على بطنهعليه وسّلم حني شّد 

وإذا رأيت الفقر ُمقبال فقل مرحبًـا بشـعار ،ذنٌب ُعّجلت عقوبته:إذا رأيت الِغَين مقبالً فقل : السالم 

: يقـول فإن شئت اقتديت بصاحب الروح والكلمة عيسى ابِن مـرمي عليـه السـالم فإنّـه كـان ،الصاحلني

وِســـراجي ،وِصـــالِئي يف الشـــتاء مشـــارق الشـــمس،ولِباســـي الصـــوف،وِشـــعاري اخلـــوف،إَداِمـــي اجلـــوع

أبيــت لــيس يل شــيء وأصــبح ولــيس يل  ،وطعــامي وفــاكهيت مــا تُنبِــت األرض،القمــر، ودابّــيت رِجــَالي

)2(."شيء وابس على األرض أغىن ِمّين 

§،النويري. )1( ®ȋ¦�ÀȂǼǧ�Ŀ�§°ȋ¦�ƨȇƢĔ� 246، ص05ج.
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:رسالة عبد الحميد الكاتب إلى الُكّتاب يوصيهم . د

وعـــّدها ِصـــناعًة شـــريفة كرميـــة ِمـــن بـــني جممـــوع الصـــناعات ،أثـــىن يف البـــدء علـــى أهـــل الكتابـــة

�ƨǧȐŬ¦�ÀÂƚǋ�ǶǜƬǼƫ�Ƕđ،إذ الكّتاب هم أهل العلم واألدب واملروءة والرواية،ومصادر العيش األخرى

فـإّن اهللا ،وحـاطكم ووّفقكـم وأرشـدكم،اهللا يـا أهـل صـناعة الكتابـةأّما بعد حفظكـم :" ويستقيم أمرها

صــلوات اهللا علــيهم أمجعــني ؛ وِمــن بعــِد امللــوك املكــرمني ،عــّز وجــّل جعــل النــاس بعــَد األنبيــاء واملرســلني

وضــروب احملــاوالت إىل أســباب  ،وصــرّفهم يف صــُنوف الصــناعات،وإْن كــانوا يف احلقيقــة ســواءً ،أصــنافًا

،واملـروءة والعلـم ،وأبواب أرزاقهم ؛ فجعلكم معَشر الكّتاب يف أشرف اجلهات أهل األدب،معايشهم

،ǶĔƢǘǴººǇ�ǪººǴƼǴǳ�ƅ¦�ÉƶǴººǐȇ�ǶǰƸƟƢººǐǼƥÂ���ƢººǿÉ°ȂǷ¢�ǶȈǬƬººǈƫÂ،والروايــة، بُكــم تنــتِظم للخالفــة حماســنها

فمــــوقعكم ِمــــن امللــــوك موقــــُع ،وال يوجــــد كــــاٍف إّال مــــنكم،ال يســــتغين امللــــُك عــــنكم،وتعُمــــر بالدهــــم

Ƣºđ�ÀȂǠǸºǈȇ�Ŗºǳ¦�ǶȀǟƢũ¢�ÀÂǂºǐƦÉȇ�Ƣºđ�Ŗºǳ¦�Ƕǿ°Ƣºǐƥ¢Â،ÀȂºǬǘǼȇ�Ƣºđ�Ŗºǳ¦�ǶȀƬǼºǈǳ¢Â��Ƣºđ�Ŗºǳ¦�ǶȀȇƾºȇ¢Â

وال نــــزع عــــنكم مــــا أضــــفاه ِمــــن النعمــــة ،يبطشــــون، فــــأمتعكم اهللا مبــــا خّصــــكم ِمــــن فضــــل صــــناعتكم

)1("عليكم

احلِلـم واحلكمـة واإلقـدام والِعّفـة : ألخـالق مثـل وحّثهم على لزوم اخلّريِ احملمود مـن اخلصـال وا

ولـيس أحـٌد :" مـذكرا إيـاهم مبـا جيـب علـيهم اإلملـام بـه مـن العلـوم ،والعدل وكتمان السر والوفـاء وغريهـا

وخصــال الفضــل املــذكورة املعــدودة مــنكم أيّهــا الكتّــاب إذا  ،أحــوَج إىل اجتمــاع ِخــالل اخلــري احملمــودة

الكتــاب مــن صــفتكم فــإّن الكاتــب حيتــاج مــن نفســه وحيتــاج مــن صــاحبه كنــتم علــى مــا يــأيت يف هــذا 

وِمقداًما يف ،فهيًما يف موضع اُحلكم،الذي يثق به يف ُمهّمات أموره أْن يكون حليما يف مواضع احللم

�ƢºčȈÊǧÂ�°¦ǂºǇȌǳ�ƢºÅǷȂƬǯ،والعـدل واإلنصـاف ،وُحمجًما يف موضع اإلحجام ؛ ُمؤثِرًا للعفاف،موضع اإلقدام

ا مبا يأيت ِمَن النوازل ؛ ويضع األمور مواضـعها،الشدائدعند 
ً
وقـد نظـر يف كـّل ،والطـوارق أماكنهـا ،عامل

وُحسـن ،يُعـرف بغريـزة عقلـه،فـإن مل ُحيكمـه أخـذ منـه مبقـداٍر يكتفـي بـه،فّن من فنون العلوم فأحكمه

.85ص  ،01ج ،صبح األعشى ،القلقشندي. )1(
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؛ فيعـّد لكـّل أمـٍر عّدتـه ما يرد عليه قبـل وروده وعاقبـة مـا يصـدر عنـه قبـل صـدوره  ،وفضل جتربته ،أدبه

وتفّقهــوا يف ،يف صــنوف اآلداب ،فتنافســوا يــا معشــر الُكتّــاب،ويهيــئ لكــّل وجــه هيئتــه وعادتــه،َعَتــاده

«�¢ǶǰƬǼºǈǳ،الدين ؛ وابدؤوا بعلم كتـاب اهللا عـّز وجـّل والفـرائض ƢºǬÊƯ�ƢºËĔƜǧ�ƨºȈƥǂǠǳ¦�ËĽ، مثّ أجيـدوا اخلـّط

وأحاديثهـا وسـَريها ؛ ،وأيّـام العـرب والعجـم،وارووا األشـعار واعرفـوا غريبهـا ومعانيهـا ،فإنّه ِحلية كتبكم

وال تضــّيعوا النظــر يف احلســاب فإنّــه ِقــوام ُكّتــاب ،فــإّن يف ذلــك معــني لكــم علــى مــا تســمو إليــه َمهُمكــم

�ƨººººººËǳÈǀÈǷ�ƢººººººËĔƜوَســــــفاف األمــــــور وَحماقرهــــــا ف،وارغبــــــوا بأنفســــــكم عــــــن املطــــــامع ســــــِنّيها ودنِّيهــــــا،اخلَــــــرَاج

)1(..."للرقاب

وســـؤال بعضـــهم عـــن اآلخـــرين أمثالـــه يف صـــناعة  ،بعـــدها أوصـــاهم بالتعـــاون والتشـــاور بيـــنهم

وتزيــد  ،وإيفــاء واجــب النصــح واالحتمــال والشــكر وكتمــان الســر بيــنهم لتنتفــي عــنهم املعايــب ،الكتابــة

ويثـوَب ،ه وواسوه حّىت يرجَع إليه حالـهوإْن نبا الزمان برجٍل منكم فاعطفوا علي:" بينهم احملامد يف قوله

إليـــه أمـــره ؛ وإن أَقَعـــد أحـــدكم الكـــرب عـــن مكســـبه ولقـــاء إخوانـــه فـــزوروه وعظمـــوه وشـــاوروه واســـتظهروا 

بفضل جتربته وِقدم معرفته، وليكن الرجل منكم على َمن اصطنعه واستظهر به ليوم حاجته إليـه أحفـظ 

وإْن عرضـت َمَذّمـة ،َمـدة فـال يضـيفها إّال إىل صـاحبهفـإن عرضـت يف الشـغل حمَ ،منه على ولده وأخيه

فإّن العيب إليكم معشر الكّتاب ،فليحملها هو ِمن دونه وليحذر السقطة والزلّة وامللل عند تغّري احلال

فقـد علمـتم أّن الرجـل ِمـنكم إذا صـحبه الرجـل يبـُذل لـه ،أسرع منه إىل الِفرَاء؛ وهو لكم أفسد منـه هلـا

عليه ِمن حّقه ؛ فواجب عليه أن يعتقد له من وفائه وشـكره واحتمالـه وصـربه ونصـيحته نفسه ما جيب 

وُيصــّدق ذلــك بفعالــه عنــد احلاجــة إليــه اضــطرارًا إىل مــا ،وكتمــان ســرّه وتــدبري أمــره مــا هــو جــزاء حلّقــه

.)2(..."فاستشعروا ذلك وّفقكم اهللا من أنفسكم ،لديه

.85ص  ،01ج ،صبح األعشى ،القلقشندي. )1(
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فنصــحهم أن إذا كــان مثــل  ،ببعضــهم فينزلــه بعــض املراتــب مثّ نــّبههم إىل أّن الــدهر قــد يتقــّدم

ذلـــك ألحـــدهم فوقـــع عليـــه االختيـــار ألداء َمهّمـــة أو تقلّـــد منصـــًبا مـــن املناصـــب فلـــيكن العـــدل صـــفته 

..كما نّبههم إىل ختّري األصحاب واالنتباه ألخالقهم،والرمحة بالرعّية دأبه والتواضع شيمته فإذا ُويلِّ :"

ولـيمن  ،وليُـؤثر طاعتـه،فلرياقـب اهللا عـّز وجـلّ ،الرجل منكم أو ُصـّري إليـه ِمـن أمـر خلـق اهللا وعيالـه أمـر

فـــإّن اخللـــق عيـــال اهللا وأحـــّبهم إليـــه أرفقهـــم بعيالـــه، مثّ لـــيكن،علـــى الضـــعيف رفيقـــا وللمظلـــوم منِصـــًفا

بالعــدل حاكًمــا ولألشــراف ُمكّرًمــا وللفــيء مــوفـّرًا وللــبالد عــامرًا وللرعّيــة ُمتألًّفــا وعــن إيــذائهم ُمتخّلفــا ؛ 

ويف سجّالت َخراِجه واستقضاء حقوقه رفيًقـا، وإذا صـحب أحـدكم ،وليكن يف جملسه متواضًعا حليًما

افقــه ِمــن اَحلســن واحتــال لصــرفه فــإذا عــرف َحَســنها وقبيحهــا أعانــه علــى مــا يُو ،رجــال فليختــرب خالئقــه

)1(.."عّما يهواه ِمن القبيح بألطف حيلة وأمجل وسيلة 

¼Ȑºººƻȋ¦�ǺºººǷ�Ƕē¦ǂǛƢºººǼǷÂ�Ƕē¦°ÂƢºººŰ�Ŀ�ǶºººŮ�ÉǺºººÉǈŹ�ƢºººǷ�ǶºººŮ�Ëśºººƥ�ËĽ ":والكاتـــب بفضـــل أدبـــه،

، و خيـاف سـطوتهومعاملته ملن حيـاوره ِمـن النـاس ويُنـاظره ويفهـم عنـه أ،ولطيف حيلته ،وشريف صنعته

ىل بــالرفق بصــاحبه وُمداراتــه وتقــومي َأوده مــن ســائس البهيمــة الــيت ال ُحتــري جوابًــا وال تعــرف صــوابًا وال أو 

أال فأمعنوا رمحكـم اهللا يف النظـر واعملـوا  ،َتفهم ِخطابًا إّال بقدر ما ُيصّريها إليه صاحبها الراكب عليها

ويصــري  ،تموه النَّبــوة واالســتثقال واَجلفــوةفــيم مــا أمكــنكم مــن الرويّــة والفكــر تــأمنوا بــإذن اهللا ممّــن صــحب

.)2("منكم إىل املوافقة وتصريوا منه إىل املؤاخاة والشفقة إن شاء اهللا تعاىل 

�Ëǲºǯ�Ŀ�Ǿºǳ�ǲºǔǨǳ¦�®ƢǼºǇ¤Â�ǲºǸǠǳ¦�¿ƢºŤ¤�Ŀ�ƅ¦�ȄǴǟ�ǲËǯȂƬǳ¦�ǺǈÉƷ�ȄǴǟ�ǶđƾÈǻ�ǾƬǳƢǇ°�¿ƢƬƻ�ĿÂ

وال يُقـل أحـٌد مـنكم إنّـه :" كاء ومجيل الصنعةشيء، والرباءة إليه ِمن ُحسن التدبري وحضور الفطنة والذ 

فــإّن أعقــل الــرجلني ،أبصــر بــاألمور وأمحــل لعــبء التــدبري ِمــن ُمراِفِقــه يف صــناعته وُمصــاِحِبه يف خدمتــه

وعلـى   ،ورأى أّن صـاِحبه أعقـُل منـه وأمحـُد يف طريقتـه،عند ذوي األلباب َمن رمى بالُعجب وراء ظهـره

يعــرف فضــل نِعــم اهللا جــّل ثنــاؤه ِمــن غــري اغــرتار برأيــه وال تزكّيــة لنفســه وال كــّل واحــٍد ِمــن الفــريقني أن 

.87ص  ،01ج ،صبح األعشى ،القلقشندي. )1(

.املصدر نفسه. )2(
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،وَمحـُد اهللا واجـٌب علـى اجلميـع وذلـك بالتواضـع لعظمتـه،تكاثُر على أخيه أو نظريه وصاحبه وعشريته

)1(.."والتذّلل لعزّته والتحّدث بنعمته 

:ازدهار أدب الوصّية في العصر العباسي -4

  :ونشاط الحركة العلمية وأثره على األدب ازدهار  4-1

،أّســس العّباســيون لعهــٍد جديــٍد ُمتحّضــر ُمزدهــر تضــافرت علــى صــناعته ودعمــه مجلــة عوامــل

�ǲººǠǨƥ�ÄȂººǷȋ¦�ƾººȀǠǳ¦�ǂººƻ¦Â¢�ǀººǼǷ�ǽ°®¦Ȃººƥ�©¢ƾººƥ�Äǀººǳ¦Â�̈°ÂƢººĐ¦�©ƢȈǻƾººŭƢƥ�ĺǂººǠǳ¦�ǲººǬǠǳ¦�½ƢººǰƬƷ¦�Ƣººǿ±ǂƥ¢

الفتوحــات وظهــور عنصــر املــوايل، ُيضــاف لــذلك ازدهــار حركــة النقــل والرتمجــة الــيت وضــعت بــني يــدي 

ة العّباسـيني وغـريهم، اسـتند هـذا كلّـه علـى ثـرو )**(وأفالطـون  )*(العرب بعـد زمـٍن قصـري كتـب آرسـطو 

.)2(الطائلة، وتشجيعهم لرجال الفكر والعلم والفن يف غري حساب وال اقتصاد 

ـــد ألن  كـــان هلـــذه احليـــاة العلميـــة الزاهيـــة انعكـــاس صـــريح علـــى األدب فظهـــر األســـلوب املوّل

ذا كمـا ُمسّـي هـ،معظم األدباء يف هذا العصر كانوا موّلدين؛ ِمن أبـوين أحـدمها عـرّيب واآلخـر غـري عـريب

حدث ِنسبًة إىل كون هؤالء األدباء ُحمدثني ُجُدًدا ُمتأّخرين 
ُ
فكان أسلوبًا موّلدا؛ ،)3(األدب باألدب امل

�ȄººǴǟ�́،جديــًدا يف معانيــه وفنونــه وأغراضــه مل يألفــه العــرب ِمــن قبــل ǂººŹ�ƢººǸǯ�ƢººēƢǷËȂǬÉŠ�ƨººËȈƥǂǠǴǳ�ǚǨƬººŹ

بهمـةوا ،الوضوح والتجايف عن األلفاظ البدويّة اجلافية الغامضة
ُ
وحيـرص فـوق هـذا علـى األداء  ،ملعاين امل

البليـغ حبيـث يـروق املـتكّلم والكاتـب واملـرتجم والسـاِمع بُعذوبـة منطقـه كمـا يـُروق العقـول جديـَد معانيــه 

.88،90، ص ص 01ج ،صبح األعشى ،القلقشندي).1(

وميتاز عن أستاذه أفالطون  ،أعظم فيلسوف جامع لكّل فروع املعرفة اإلنسانّية: آرسطوطاليس ) ق م 322 –ق م  384( .)*(

،موسوعة الفلسفة ،عبد الرمحان بدوي. (علم املنطق كّله تقريًبا لُّقب باملعّلم األّول وهو واضع ،واستقامة الربهانِبِدّقة املنهج

).98ص  ،01ج ،دت ،دط ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر

ِمن أسرة عريقة يف ،قبل امليالد 428ولد يف أثينا ـ أو يف أجيينا ـ على األرجح األقوال سنة  ،فيلسوف يوناين عظيم: أفالطون.**)(

ƾĐ¦��¶¦ǂǬǇ�Ȃǿ�ƢčȈǨǈǴǧ�ǾƬƠǌǼƫ�ȆǬȈǬū¦�ǲǔǨǳ¦�Ƥ ƷƢǏ)154ص  ،01ج  ،املرجع نفسه ،عبد الرمحان بدوي.(

.219،222،223ص ص  ،01ج  ،اجلامع يف تاريخ األدب العريب ،الفاخوري. (2)

  .39ص  ،02ج ،تاريخ األدب العريب ،عمر فّروخ.(3)
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الـذين   )***(، وظهر إثر ذلك ِصراع القدمي واجلديد يف الشعر والنثر قاده رّواد احلركة الشـعوبّية)1(وِفكره 

يهـامجون الثقافـة العربيـة وأبـرزهم بشـار بـن بُـرد، وأبـو ،ǶēƢȈǻƾǷÂ�ƨËȈǫ¦ǂǳ¦�ǶēƢȈŞ�ǶǿÂǂكابروا العرب وفاخ

الــــذي ســــار يف مســــلك عبــــد احلميــــد  )*****(، وقــــاد لــــواء التجديــــد يف النثــــر ابــــن املقّفــــع )****(نــــّواس

بينمــا حـــافظ  ،الكاتــب، وأعــرض عــن اإلجيـــاز القــدمي ونقــل العـــرب إىل حضــارة اهلنــد واليونـــان والفــرس

نميــــــق علــــــى خطّــــــة العــــــرب األصــــــيلة يف الكتابــــــة مــــــع االســــــتفادة ِمــــــن املدنّيــــــة والت)******(اجلــــــاحظ 

)2(.اجلديدين

:تطّور أدب الوصّية في ظّل النهضة العلمّية 4-2

الوصّية النثريّة:

تطّور النثر يف هذا العصر وتعّددت فروعه وظهر النثر العلمي الذي انربت له العبقريّة العربية تضـع 

وركــــض ِمــــن خاللــــه العقــــل العــــريب يف جمــــال العلــــوم الطبيعيّــــة الكونّيــــة يف ،ƢēƢƸǴǘººººǐǷ�®ËƾººººÉŢÂ،العلــــوم

 الـذين َمـّدوا مبـاحثهم إىل كـّل وظهر النثر الفلسفي خاصـًة يف بيئـة املتكّلمـني،..الكيمياء والرياضيات 

واعتمـــدوا القيـــاس املنطقـــي  ،واهتّمـــوا بالرتكيـــب والرتتيـــب،ِشـــعاب الفلســـفة فتنـــاولوا األفكـــار بالتحليـــل

وتـأثّر النثـر األديب اخلـالص مبلكـات اللغـة الفارسـية علـى حنـو مـا يُـرى يف ترمجــات ،واالسـتدالل والتعليـل

ن ونشــأت الرســالة األدبيــة الــيت تُعــىن بالكتابــة يف موضــوع ُحمــّدٍد،  وجتــاوزت الرســائل للــدواوي ،ابــن املقّفــع

  .443ص  ،03ج ،تاريخ األدب العريب ،شوقي ضيف. (1)

ǶǿŚǣ�ȄǴǟ�Ȑǔǧ�ǶŮ�ÀÂǂȇ�ȏ�ǶĔ¤Â�§ǂǠǳ¦�ÀƘǋ�ŚǤǐƫ�ń¤�¦ȂƦǿ̄: الشعوبية . )***( �² ƢǼǳ¦�ǺǷ�ƨǫǂǧ� ُمسّوا بذلك النتصارهم للشعوب

).160، 159ص ص 01ج ،بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب ،حممد شكري األلوسي( اليت هي مغايرة للقبائل العربية 

وهو أّول َمن ،شاعر العراق يف عصره،أبو نّواس،احلسن بن هانئ بن عبد األول بن صباح)م814-م763)(ه198-ه146. ( )****(

ƨȇÂƾƦǳ¦�ƨƴȀǴǳ¦�ǺǷ�ǾƳǂƻ¢Â�ƨȇǂǔū¦�ǾƬǬȇǂǗ�ǂǠǌǴǳ�ƲĔ� 225ص  ،02ج ،األعالم ،الزركلي( وأجود شعره مخرياته .( 

وأّول َمن عين يف اإلسالم برتمجة كتب املنطق، ،ِمن أئّمة الكّتاب:عبد اهللا بن املقّفع )م759-م724)(ه142-ه106. ( )*****(

 ).140ص ،04املرجع نفسه، ج(وترجم له كتب آرسطوطاليس الثالثة ،أصله ِمن الفرس ويل كتابة الديوان للمنصور

كبري أئمة األدب ورئيس الفرقة اجلاحظّية من ،أبو عثمان ،عمرو بن حبر بن حمبوب)م869-م780)(ه255-ه163.( )******(

املرجع  ،الزركلي)( جمموع رسائل)(البخالء)(البني والتبيني)(احليوان أربع جملدات(له تصانيف كثرية  ،مولده ووفاته يف البصرة ،املعتزلة

 ).74ص ،05ج ،نفسه

.523،524ص ص  ،01ج  ،اجلامع يف تاريخ األدب العريب ،حنا الفاخوري. (2)
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كما تشّعبت املعاين يف األغـراض النثريـة إىل معـاين ُمبتكـرة ظلـت الوصـّية بينهـا ُحمافظـًة علـى موقعهـا يف 

)1(.الوعظ وتقدمي النصيحة

يــدة مل يعرفهــا والوصــّية كأحــد الفنــون النثريّــة خضــعت ملوجــة التغيــري وظهــرت فيهــا أنــواع جد"

�Ƣºººđ� ƢºººƳ�Ŗºººǳ¦�®¦ȂºººǬǳ¦�ƢȇƢºººǏÂÂ..فظهـــر يف هـــذا العصـــر وصـــايا املـــؤّدبني واملعّلمـــني ..العـــرب ِمـــن قبـــل 

.)2("ووصايا مل تظهر بوضوٍح يف العصور السابقة كوصايا الصداقة واإلخوان،اجلاحظ

  : خطابة الوصية -أ

،مبــرور الصــدر األول ِمــن العصــر العّباســي جبميــع تقّلباتــه السياســية وثوراتــه االجتماعيــة العنيفــة

،وانشـغل النـاس بالثقافـة والعلـوم ،آلت اخلطابة إىل الضعف شيئا فشيًئا هلدوء دواعيهـا وقلّـة احلاجـة هلـا

ومل يبــق هلــا إّال بعــض ،علميــة واألدبيــةواملنــاظرات ال ،واملنشــورات ،وحلّــت حمــّل اخلطابــة الرســائل اإلداريــة

، ولتوضيح )3(تبسط املوضوعات الدينية يف اُجلَمع واألعياد واملناسبات ،األصداء يف املساجد واجلوامع

القصد من هذا يكون القول إن اخلطابة املقصودة برتاجعها وضعفها هي اخلطابة السياسـية، والـيت هـدأ 

�ËǂƷ�̄¤�ȆǇƢȈǈǳ¦�ǞǓȂǳ¦� Âƾđ�ƢȀƦƼǏوبعثتها الصدامات السياسية  ،كتها املنافرات والعصبيات اجلاهلية

وتواصـل ذلـك يف عصـر نـزاع السـلطة بـني األحـزاب  ،منذ ظهور اإلسالم وانطالق الفتوحـات والغـزوات

ـــة ـــرق الدينيـــة يف عصـــر بـــين أمّي حـــىت فـــرتة الثـــورات االجتماعيـــة الغاضـــبة مطلـــع العصـــر  ،السياســـية والِف

وعلـى هـذا النحـو أصـبح هـذا النـوع ِمـن اخلطابـة شـيًئا نـادرًا وتضـاءلت حـىت مل يعـد هلـا شـأن ،العباسي

)4(.يُذكر

.442،443ص ص  ،03ج ،تاريخ األدب العريب ،شوقي ضيف. (1)

، تصدر عن  32الرسالة  ،06احلولية  ،حوليات كلية اآلداب ،الوصايا ومدى تطّورها يف العصر العباسي األول،سهام الفريج. (2)

  .10ص  ،م1985 ،جامعة الكويت ،كّلية اآلداب

  . 529ص ،01ج ،اجلامع يف تاريخ األدب العريب ،حنا الفاخوري. (3)

  .451ص  ،03ج  ،تاريخ األدب العريب ،شوقي ضيف. (4)
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ومعهــا الوصــايا االجتماعيّــة فبقيــت علــى شــيوعها ،أّمــا اخلطابــة الدينيــة ومنهــا الــوعظ والوصــّية

·�،وانتشارها بل ازدهارها بازدهار النثر العباسي يف ظل احليـاة العلميـة الراقيـة ƢºËǟȂǳ¦�ǂƳƢºǼƷ�Ƣºđ�¬ƾºǐƫ

حــّدثني واملتكّلمــني يف املناســبات الدينيــة كــاُجلمع 
ُ
والنّســاك الــذين كــانوا خليًطــا ِمــن الزّهــاد والفقهــاء وامل

ǞǷƢĐ¦Â�ƾƳƢǈŭ¦�Ŀ�®ƢȈǟȋ¦Â��śƥ�ÀȂǠǸŸ�¦ȂǻƢǯ�ǶËĔ¢�ǶȀǼǟ�» ÂǂǠŭ¦�̄¤�̈ ËȏȂǳ¦Â� ƢǨǴŬ¦�Ǯ ǳ̄�Ŀ�½°ƢǋÂ

)*(الـــبالد وُيصـــّلون بالنـــاس يف املســـاجد اجلامعـــة كمـــا فعـــل املهـــديالوِاليـــة والصـــالة ؛ يُـــديرون شـــؤون

Ȑººǰƥ�ÀȂººƦǘź�¦ÂƾººÈǸÈǟ�śººƷ�ǶǿƾººǼǟ�ƪ¿�)***(واملــأمون )**(والرشــيد ººǠƳ¦ǂƫÂ�ƪ ººƦƻ�ƢººǷ�ÀƢǟǂººÉǇ�ƢººËĔ¢�Śººǣ��

وُوجــد ِمــن بــني الّنســاك الوّعــاظ َمــن ،ورّمبــا نــدبوا مــن خيطــب عــنهم ويقــوم مقــامهم يف الصــالة،غــريهم

ǶĔȂºººǧËȂÉźÂ�ǶȀȈºººǴǟ�ÀÂǂºººǰǼÉȇ���Ƕǿ°Ȃºººǐǫ� ƢºººǨ،�Â¢�ƢºººŮƢŷ¤�Â¢�ƨºººËȈǟǂǳ¦�ǶºººǴÉǛ�Ǻºººǟ�ǶĔÂǂºººƳǄȇÂاقـــتحم علـــى اخلل

، وصـاحل )*****(واعظ املنصـور   )****(االستغراق يف املعاصي و أبرزهم عمرو بن عبيد املعتزيل الزاهد 

)1(.واعظ املهدي )******(بن عبد اجلليل

أبو عبد اهللا املهدي باهللا من خلفاء الدولة العباسية  ،حممد بن عبد اهللا املنصور العباسي)م785-م744)(ه169- ه127( .(*)

).221ص  ،06ج  ،األعالم ،الزركلي(حمّبًبا إىل الرعّية جواًداكان حممود السرية ،ه158ويل بعد وفاة أبيه  ،بالعراق

خامس خلفاء  ،أبو جعفر ،بن املنصور العباسي) املهدي(بن حممد) الرشيد(هارون )م809-م766)(ه193-ه149( .(**)

).62،  ص 08ج ،األعالم ،الزركلي(ازدهرت الدولة يف عهده،الدولة العباسية يف العراق وأشهرهم

سابع اخللفاء من بين العباس  ،أبو العباس ،عبد اهللا بن هارون الرشيد بن حممد املهدي)م833-م786)(ه218-ه170( .(***)

).142، ص 04ج  ،األعالم ،الزركلي( وأحد أعاظم امللوك يف سريته وعلمه وسعة ملكه 

له رسائل وخطب ،املشهورين شيخ املعتزلة يف عصره وأحد الزهاد،أبو عثمان البصري)م761-م699)(ه144-ه80((****)

).81ص  ،05ج ،األعالم ،الزركلي)( الرد على القدرية ،التفسري:(وكتب منها

كان عارفًا بالفقه ،ثاين خلفاء بين العباس وأّول َمن عين بالعلوم،أبو جعفر املنصور)م775-م714)(ه158-ه95(.*****)(

،04ج ،األعالم ،الزركلي(ه أقام مدينة بغداد وجعلها دار ملكه136ويل اخلالفة بعد أخيه  ،مقّدًما يف الفلسفة حمًب للعلماء

).117ص

حلية األولياء، ،األصفهاين(�ƨǟƢǼǬǳ¦Â�ƨǤǴƦǳƢƥ�ÄǄƬĐ¦Â�ƨǟƢǘǳƢƥ�ǀǴƬǈŭ¦�ǲȈǴŪ¦�ƾƦǟ�Ǻƥ�ŁƢǏ) : حلية األولياء(قال صاحب .******)(

.317ص ،08ج

.452،453ص ص  ،03ج  ،تاريخ األدب العريب ،شوقي ضيف. (1)
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التهـــذييب ظهـــرت بـــني هـــؤالء الوعـــاظ طائفـــة وحـــني نشـــطت الرتمجـــة وكثُـــرت كتـــب األدب 

ـــذّكرين
ُ
�Ŀ�ÀȂºººǰƫ�ƢºººǷ�Å̈®ƢºººǟÂ�ǂǯǀºººǳ¦�ǆ،جديـــدة يُعرفـــون بامل ǳƢºººů�ƢĔȂËǸºººǈÉȇ�ǶȀºººǈǳƢůÂ�ƨȈǧȂºººǐǳ¦�Ǻººº

ÊǷ�ǶºººǿÂ

، وابـن )***(، وِبشـر احلـايف )**(، وأبـو محـزة الصـويف )*(املساجد أو الزوايا، ومـنهم حيـي بـن معـاذ الـرازي

.)****(أخته اجلَُنيد 

:ِمن خطابة الوصّيةنماذج -ب

  :وصية المنصور البنه المهدي  -

فمــازال يوّصــيه باملــال ،وصــحبه ابنــه املهــدي ،ســار اخلليفــة املنصــور يف آخــر حياتــه إىل احلــج

فأوصـــاه يف اليـــوم الـــذي ارحتـــل فيـــه  ،والســـلطان يف كـــل بكـــرة وعشـــّية إىل أن مـــات بعـــد إمتامـــه حّجتـــه

وقد ترك له مـن الكتـب والكـراريس مـا أوصـاه بقراءتـه انتفاًعـا ،بالزيادة يف العلم حفاظًا على إرث آبائه

وليستلهم منها ما يعينه علـى مواصـلة سياسـة الدولـة علـى مـنهج أسـالفه حـىت ال يـرتك األمـر إىل ضـياع 

.وسأوصـيك خبصـاٍل ومـا أظنّـك تفعـل منهـا واحـدة،ت إليـك فيـهإّين مل أدع شيًئا إّال وقد تقّدم:" قال

انظــر إىل هــذا الســفط : فقــال للمهــدي  ،وكــان لــه ســفط ـ فيــه دفــاتر علمــه وعليــه قفــُل ال يفتحــه غــريه

فـإّن فيـه علـم آبائـك ـ مـا كـان ومـا هـو كـائُن إىل يـوم القيامـة ـ فـإْن أمهّـك أمـُر فـانظر إىل ،فـاحتفظ بـه

فإْن ثقل عليك فالكراسة ،أصبت فيه ما تريد وإّال يف الثاين والثالث حىت بلغ سبعةفإنْ ،الدفرت الكبري

�Ƣºººđ�¾ƾƦƬºººǈƫ�À¢�½Ƣºººȇ¤Â�ƨºººǼȇƾŭ¦�ǽǀºººǿ�Ǻºººǘǫ¦Â!ومـــا أظنّـــك تفعـــل ،فإنّـــك واجـــُد فيهـــا مـــا تريـــد،الصـــغرية

الزركلي، األعالم (حيي بن معاذ بن جعفر الرازي،أبو زكريا،واعظ،مل يكن له نظري يف وقته)م872-)(...ه258-(....)*(

8/172.(

 ،أستاذ البغداديني يف التصّوف،أبو محزة ،حممد بن إبراهيم الصويف) م883- )(...ه270-(....**)(
ً
ا بالقراءات وكان عامل

).294ص  ،05ج  ،األعالم ،الزركلي(

ِمن كبار ،أبو نصر املعروف باحلايف،بشر بن احلارث بن علي بن عبد الرمحان)م841-م767)(ه227-ه150( .***)(

).54ص ،02ج ،األعالم ،الزركلي(وهو من ثقات رجال احلديث ،الصاحلني له يف الزهد والورع أخبار

ضبط مذهبه  ،صوّيف ِمن العلماء بالدين،أبو القاسم ،اجلُنيد بن حممد بن اجلنيد البغدادي)م910-)(...ه297-(....****)(

). 141ص  ،02ج ،األعالم ،الزركلي( بقواعد الكتاب والسّنة 
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نــد وقــد مجعــت لــك فيهــا مــن األمــوال مــا إْن ُكســر عليــك اخلــراج عشــر ســنني لكفــاك لِـــأرزاق اجل،غريهــا

فإنّـــك ال تـــزال عزيـــزًا مـــا دام بيـــت ،والنفقـــات ومصـــلحة الثغـــور والذريـــة ومصـــلحة البعـــوث فـــاحتفظ بـــه

"وما أظّنك تفعل ،مالك عامرًا !)1(.

وأهل خراسان إقرارًا بفضلهم واسرتضاًء ،بعدها وبعدما أوصاه باإلحسان ألهل بيته ومواليه

من الشرع عن اهللا يف رعّيته وال ) ص(وأْن يرعى اهللا وحيفظ ما جاء به نبّيه حممد ،أوصاه بدينه ،هلم

وإياك والدم  ،يا بّين احفظ حممًدا صلى اهللا عليه وسّلم يف أُّمته حيفظ اهللا عليك أمورك:"يظلم، قال

صالحك يف  والزم احلدود فإّن فيها،وعار يف الدنيا الزٌم مقيم،احلرام فإنّه حوٌب عند اهللا عظيم

فإّن اهللا تعاىل لو علم شيًئا أصلح منها لدينه وأزجر عن معاصيه ألمر به ،وال تعتِد فيها فتبور،العاجل

يف كتابه، واعلم أّن ِمّن شّدة غضب اهللا لسلطانه أمر يف كتابه بتضعيف العذاب والعقاب على َمن 

)2(..."مع ما ذخره له عنده ِمن العذاب العظيم،سعى يف األرض فساًدا

«��ƢºÅǛƢǨƷ،وِصلة الرحم وبِـّر القرابـة،مث أوصاه بلزوم العّفة والقناعة ¦ǂºǇȍ¦Â�ǂȇǀºƦƬǳ¦�Ǻºǟ�ǽƢºĔÂ

وُعـّف عـن الفـيء :"ومباشرة األمور بنفسه نفيًـا لالّتكـال وضـياع األمـر،على دولته ورعّيته ِمن املخاطر

،وإيّاك والتبذير ألموال الرعية،قرابةوافتتح بصلة الرحم وبّر ال،فليس بك حاجة إليه مع ما أخلفه لك

وادفـــع املكـــاره  ،واشـــحن الثغـــور واضـــبط األطـــراف وأّمـــن الســـبل وســـكن العامـــة وادخـــل املرافـــق علـــيهم

وأعــّد ،وإيّــاك والتبــذير فــإّن النوائــب غــري مأمونــة وهــي ِمــن شــيم الزمــان،ƢººĔǄƻ¦Â�¾¦ȂººǷȋ¦�Ëƾººǟ¢Â،عــنهم

اك وتأخري عمل اليوم إىل غٍد فتتـدارك عليـك األمـور وتضـيع ؛ وإيّ ،الكراع والرجال واجلند ما استطعت

ƢººȀȈǧ�ǂººËſÂ�ȏËÂ¢�ȏËÂ¢�ƢººēƢǫÂȋ�©ȏ±ƢººǼǳ¦�¿ƢººǰƷ¤�Ŀ�ǀººƻ،واعــدد رجــاًال بالليــل ملعرفــة مــا يكــون بالنهــار،

)3(..".األمور بنفسك وال تضجر وال تكسل ورجاًال بالنهار ملعرفة ما يكون يف الليل، وباشر

§،النويري. )1( ®ȋ¦�ÀȂǼǧ�Ŀ�§°ȋ¦�ƨȇƢĔ� 71،72ص ص ،22ج.

.72ص ،22ج ،املصدر نفسه. )2(

.73، ص22ج ،نفسه. )3(



خطاب الوصّية في التراث العربي...........................................ثانيالفصل ال

-115-

:وصّية صالح بن عبد الجليل بين يدي المهدي -

تكّلم وبدأ باإلشارة إىل أّن دخوله عليه إّمنا هو أداءٌ ألمانة ،بعد أْن سأله لِيأذن له يف الكالم

وأقّر له بعدها بالفضل واخللق احلسن، وأوصاه ،األمر باملعروف والنهي عن املنكر اليت حيملها يف عنقه

ا سُهل علينا ما توّعَر على غرينا :"ه بصدٍر رحيب ورضا مث أوصاه يقولبعدها بقبول قوله ونصح
ّ
إنّه مل

بإظهار ما يف أعناقنـا  ،قمنا مقام األداء عنهم وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسّلم،ِمن الوصول إليك

،وال سّيما حني اّتسمَت مبيسم التواضع،ِمن فريضة األمر باملعروف والنهي غند انقطاع ُعذر الكتمان

ووعــدَت اهللا وَمحََلــَة كتابــه إيثــار احلــق علــى مــا ســواه فَجَمَعنــا وإيّــاك مشــهٌد ِمــن مشــاهد التمحــيص لِيــِتّم 

أو يزيـدنا متحـيص اهللا إيّانـا يف اخــتالف ،وقابلنـا علــى موعـود القبـول ،مؤّدينـا علـى موعـود األداء عـنهم

، وُمنابـذة األهـواء فإنّـك إن مل ينّور به القلوب ِم إيثـار احلـقّ  ع اهللا على قلبك مبافأطل...السّر والعالنية 

.)1("تفعل ذلك يُر أثرك وأثر اهللا عليك فيه، وال حول وال قّوة إّال باهللا 

  :البنه  )*(وصّية عبد الملك بن صالح -

وَمــن ،أي بــين احلــم فــإّن َمــن حُلــم ســاد:" يوصــيه باحملامــد مــن األخــالق وحيــذره مــن الســيئ قــال     

وِفيُّــك َمـــن ،والــق أهــل اخلــري فــإّن لقــاءهم ِعمــارٌة للقلــوب، وال جتمــح بــك َمطيّــة اللجــاج،تفّهــم ازداد

وُحسـن ،الضـغائن املِـزاح يُـورث،والصـرب علـى املكـروه يعِصـم القلـب،والصاحب املناسـب لـك ،أعتبك

ــري الكثــري،التــدبري مــع الكفــاف خــٌري ِمــن الكثــري مــع اإلســراف، واالقتصــاد يُثّمــر القليــل ،واإلســراف يُِب

ورّمبــا أبصــر العمــّي ُرشــده ،وشــّر مــا صــِحب املــرء احلســد، ومــا كــّل عــورٍة ُتصــاب،ونِعــم احلــّظ القناعــة

،والِعّفة مع احلِرفة خٌري ِمن الغىن مـع الفجـور،واليأس خٌري ِمن الطلب إىل الناس،وأخطأ البصري قصده

.1/181،البيان والتبيني ،اجلاحظ. )1(

العباس وّاله اهلادي إمرة أمري ِمن بين :عبد امللك بن صاحل بن علي بن عبد اهللا بن عباس )م811-)(...ه196-(... .)*(

ا مات الرشيد أطلقه األمني ووّاله الشام ،مثّ بلغه أنّه يطلب اخلالفة فحبسه يف بغداد،مث دمشق ،، ووّاله الرشيد املدينةاملوصل
ّ
ومل

).159ص  ،04ج  ،األعالم ،الزركلي(له مهابة وجاللة  ،كان ِمن أفصح الناس وأخطبهم،واجلزيرة
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كَســبأ
َ
لــيس كــّل طالــب مبــنِجح وال  ،فإنّــه ُرّب طلــٍب قــد جــّر إىل َحــَرب،رفــق يف الطلــب وأِمجــل يف امل

ال  ،وفاِكـه َمـن أِمنـت بلـواه،عاتب َمن رجوت ُعتباه،واملغبون َمن ُغِنب حّقه ِمن اهللا،كّل ُمِلٍح مبحتاج

وَمـن اقتصـر ،وَمن نأى عن احلق ضاق مذهبـه،غري عجب وال َمّشاًء إىل غري أربتكن ِمضحاًكا ِمن

)1(.."على حاله كان أنعم لِباله

:الرسالة الوصّية في العصر العباّسي  -ج

رســائل العهــود والوصــايا كانــت منوذجــا بــارزًا ِمــن مجلــة الرســائل املتنّوعــة الــيت صــدرت عــن ديــوان 

عّقدة واملتنوعة
ُ
وهـذه احلـال الـذي آلـت إليـه الـدواوين كـان عـامال  ،الرسائل يف دواوين الدولة العباسية امل

ل عربهـا يف تصـريف شـؤون الدولـة فتجاوزت الرسالة ما كان يقـا ،رئيًسا يف نشاط الكتابة نشاطًا فاعًال 

إىل رسـائل الفتـوح واجلهـاد  ،سياسًيا وما يّتصل بذلك ِمن تولّيِة الوالّة وأخذ البيعة للخلفاء ووّالة العهـد

ُيضــــاف هلـــــا ُعهــــود اخللفــــاء ألبنـــــائهم، ،ورســـــائل األخبــــار عــــن الواليـــــات وأحواهلــــا ،واملواســــم الدينيــــة

)2(.السياسة واُحلكم ووصاياهم ووصايا الوزراء يف تدبري أمر

،ُمثّ تطـــّور أمرهـــا فـــوق ذلـــك بازدهـــار الرســـالة األدبيـــة الـــيت زامحـــت الشـــعر يف أغراضـــه ومعانيـــه

وهــي معــاين مل تكــن تـُــَؤدَّى قبــل هــذا يف غــري ،والتعزيــة وغريهــا ،واالعتــذار ،والعتــاب ،كرســائل التهنئــة

،الشـــعر، ومـــع ذلـــك انزلقـــت الرســـالة يف تّيـــار الزخرفـــة والتصـــّنع حـــّىت أصـــبحت ميـــدانًا إلظهـــار الرباعـــة

)3(.ويأخذ مبجامع القلوب وُبستانًا زاهَي األلوان يسحر الناظر،ومصنًعا ِمن مصانع التطريز والتوشية

ســـواًء ،كـــذلك قــد حتمــل يف موضـــوعها عهــدا أو نصـــًحا ووصــّيةويُفهــم ممّــا ســـبق أن الرســالة  

وصّية سياسّية يف رسائل اخللفاء وأمثاهلم إىل الـوالة والقـادة يف تـدبري شـؤون الدولـة أو تسـيري اجلـيش أو 

.3/232،البيان والتبيني ،اجلاحظ. )1(

  .467ص  ،03ج ،تاريخ األدب العريب ،شوقي ضيف. (2)

.641، ص 01ج ،اجلامع يف تاريخ األدب العريب ،حنا الفاخوري.(3)
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أّمــا األخــرى ـ الوصــايا االجتماعيةـــ ،احلــض علــى القتــال أو وصــاياهم إىل أبنــائهم ووّالة العهــد بعــدهم

.الرسائل األدبّية يف حكم أمثال ابن املقّفع واجلاحظ وغريهم فقد ُتدرك يف 

:نماذج ِمن رسائل الوصّية  -د

:ِمن ِحكُم ابن المقّفع-

مجــع فيهــا جمموعــة مــن " كتــاب األدب " هــذه رســالة مــن رســائل ابــن املقفــع مسّاهــا يف أّوهلــا 

،أحــّق مــا َصــَن العبــد أمــَر دينــه،عمــل الــّرب خــري صــاحب:" احلكــم والوصــايا اجلليلــة يقــول يف بعضــها

املغبــون مــن طلــب ثــواب اآلخــرة يف  ،َمــن ألــزم نفســه ذِكــر اآلخــرة اشــتغل بالعمــل،اآلِلــف للــدنيا ُمغــرت

االعــرتاف يــؤّدي إىل ،القلــب أســرع تقّلبًــا ِمــن الطــرف أحســن العفــو مــا كــان عــن عظــيم اجلُــرم،الــدنيا

تكلّـف ،ذَل مـا ُيضـّن بـهاجلـواد َمـن بـ،واإلصرار ِوعاٌء للذنوب،التوبة
ُ
، ملـا ال يعنيـه ُمتعـّرٌض ِلمـا يكـرهامل

أكـَرُم األخـالق ،ُكُمون احلقود كُكُمون النار يف العـود،االستماع أسَلم ِمن القول،الفكر مفتاح القلب

َمـن اسـتبعد،َمـن عـذب لسـانه كثُـر إخوانـه،التواضع يُورُث احملّبة، الِكُرب مقروٌن به سوء الظـن،التواضع

، املصــيبة غبــون َمــن طلــب الــدنيا بعمــل اآلخــرةامل ،ســرور الــدنيا كــأحالم النــائم ،اآلخــرة رََكــن إىل الــدنيا

َغّبة،العظمى الرزيّة يف الدين
َ
،وَمن أهلك نفسه يف َمرضـاة غـريه َعظَُمـْت ِجنايتـه،سرور الدنيا َخمُوف امل

)1(..."أنفع الكنوز العمل الصاحل

   :البنه عبد اهللا ولي المأمون على مصر  )*(وصّية طاهر بن الحسين -

ا وّاله املـأمون الرقـة ومصـر ومـا بينهمـا سـنة 
ّ
ه، 206كتب طاهر بن احلسني البنه عبد اهللا مل

افتــتح نّصــه ،وهــو كتــاب طويــل ســنكتفي بــذكر بعضــه ،يوصــيه فيهــا جبملــة وصــايا يف احلكــم والسياســة

.341ص  ،م1989 ،01ط ،لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمّية،آثار بن املقّفع،عبد اهللا بن املقّفع.)1(

ِمن كبار الوزراء والقواد ،وأبو طلحة ،أبو الطيب ،طاهر بن احلسني بن مصعب اخلزاعي)م822-م775)(ه207-ه159. ()*(

لك للمأمون العباسي،أدبًا وحكمًة وشجاعةً 
ُ
).221ص  ،03ج  ،األعالم ،الزركلي(وهو الذي وّطد امل
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واستحضـار اخلشـية مـن اهللا وتـذّكر املعـاد ،بتقدمي نصيحة التقـوى ومراقبـة اهللا يف عملـه الـذي أوكـل إليـه

فعليـك بتقـوى اهللا وحـده ال : أّما بعد ،بسم اهللا الرمحان الرحيم"  :ِمن خالل التفاين يف خدمة الرعية 

الــزم مــا ألبســك اهللا ِمــن العافيــة بالــذكر و  ،شــريك لــه وخشــيته ومراقبتــه ومزايلــة ُســخطه وحفــظ رعّيتــك

والعمـــل يف ذلـــك كلّـــه مبـــا يعصـــمك اهللا ،ومـــا أنـــت صـــائر إليـــه وموقـــوٌف عليـــه ومســـؤول عنـــه،ِلمعـــادك

فـــإّن اهللا قـــد أحســـن إليـــك وأوجـــب عليـــك الرأفـــة مبَـــن ،وينجيـــك يـــوم القيامـــة ِمـــن عذابـــه وألـــيم عقابـــه

والـذّب عـنهم والـدفع عـن ،القيام حبّقه وحدوده فـيهماسرتعاك أمرهم ِمن عباده وألزمك العدل عليهم و 

ومؤاِخذك مبـا ،واألمن لسبيلهم وإدخال الراحة عليهم يف معايشهم ،حرميهم وبيضتهم واحلقن لدمائهم

وُمســائلك عنــه وُمِثيُبــك عليــه مبــا قــّدمت وأّخــرت ففــرّغ لــذلك ،فــرض عليــك ِمــن ذلــك وُموّقفــك عليــه

.)1("فكرك وعقلك وبصرك ورويّتك

وإيثار محلة الـدين واالسـتفادة  ،مثّ أَمره يف مقطٍع الحٍق ِمن الكتاب بتقريب أهل العلم والفقه

وليتمّكن يف قلـوب النـاس تـوقريه واهليبـة ِمـن سـلطانه واألنـس ،ِمن زادهم تقرّبًا ِمن اهللا ورغبًة يف رضوانه

فـإّن أفضـل مـا تـزّين بـه ،والعـاملني بـه وكتـاب اهللا ،وآثر الفقـه وأهلَـه والـدين ومحلتَـه:" به والثقة يف عدله

فإنّه الدليل على اخلـري كلّـه ،املرء الفقه يف دين اهللا والطلب له واحلث عليه واملعرفة مبا يُتقّرب به إىل اهللا

�ƅƢºƥ�ƨºǧǂǠǷ�®ƢºƦǠǳ¦�®¦®Ǆºƫ�ƅ¦�ǪºȈǧȂƫ�ǞºǷ�ƢºđÂ،والقائد له واآلِمـر بـه والنـاهي عـن املعاصـي واملوبقـات كّلهـا

مــع مــا يف مــع مــا يف ظهــوره للنــاس ِمــن التــوقري ،جــالال لــه ودرًكــا للــدرجات الُعــال يف املعــادعــّز وجــل وإ

"ألمرك واهليبة لسلطانك واألنَسة بك والثقة بعدلك  ..)2(

�ǒ ººǠƥ� ¦®ȋ�² ƢººǼǳ¦�ǺººǷ�ǶđƾººƬǼȇ�ǺººÈŠ�ǾººƬǬƯ�ǺººÊǷ�ǞººËǇȂÉȇ�ÌÀ¢Â�ǾººËƥǂƥ�ËǺººǜǳ¦�Ǻººǈ ÉŹ�À¢�ƢǿƾººǠƥ�ǽƢººËǏÂÂ

،طـرًدا حلـّظ الـنفس وفجـوات الشـيطان يف اإلفسـاد بـني األمـري ورعّيتـهاألدوار، وللقيام بـبعض الوظـائف 

ـــة  دون أن يصـــرفه هـــذا عـــن مباشـــرة املســـألة هلـــم وإيقـــافهم علـــى البحـــث واملتابعـــة حفظًـــا ألمـــالك الرعّي

.582ص ،08ج  ،تاريخ الرسل وامللوك ،الطربي. )1(

.املصدر نفسه،الصفحة نفسها.)2(
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والــتمس الوســيلة إليــه يف األمــور كّلهــا ،وأحســن الظــّن بــاهللا عــّز وجــّل تســتقْم لــك رعيتــك:" وحوائجهــا

وال تـّتهمّن أحـًدا ِمـن النـاس فيمـا تولّيـه ِمـن عملـك قبـل أن تكشـف أمـره فـإّن ،مة عليكتستدم به النع

�ĽƘǷ�Ƕđ�ƨƠȈǈǳ¦�ÀȂǼǜǳ¦Â� ¡ŐǳƢƥ�ǶȀƬǳ¦�̧ƢǬȇ¤... وال مينعّنك حسن الظّن بأصـحابك والرأفـة برعّيتـك أْن

ـــة  والنظـــر فيمـــا يقيمهـــا تســـتعمل املســـألَة والبحـــَث عـــن أمـــورك واملباشـــرَة ألُمـــور األوليـــاء واحلياطـــَة للرعّي

.)1("وُيصلحها

 الوصّية الشعريّة:

وفتحــت قــرائحهم ؛ النتشــار النــاس يف األرض  ،وّســعت احلضــارة العّباســّية ِمــن خيــال الشــعراء

فـــابتكروا املعـــاين اجلديـــدة  ،وخـــروج الشـــعراء ِمـــن الباديـــة ووقعـــوا علـــى صـــورة حيـــاٍة جديـــدٍة مل يألفوهـــا

لكــّن هــذا مل ينــف املوضــوعات واألغــراض ،ع عــن بعضــها أغراًضــا ُمســتحدثةوتفــرّ ،وتعــّددت األغــراض

شـأن اآلداب احليّـــــة الـيت "الشـــــعرية القدمية عن ألِسنة الشــــعراء العّباســــــيني ذلـك أّن شـــــــــأن الشـعر ِمـن 

ـــطع صلتـــــــها مباضــيها مهــــما وقــع عليهــــا وعلــى أهلهــــا ِمــن تــــــأث ، إّمنــا )2(" ريات حضــارية وثقافيــةال تنقـــ

�ƢººËĔ¢�Ŀ�̈ƾººȇƾŪ¦�ƨººǧƢǬưǳ¦Â�̈°Ƣººǔū¦�ŚƯƘººƫ�ÀȂººǰȇ" ُحتــِدُث بعــض إضــافات تكثــر أو تقــل حســب ملكــات

ومـــا كـــان يُـــداخلهم ِمـــن إعجـــاب إزاء مظـــاهر ،وحســـب مـــا كـــانوا يتغـــّذون بـــه ِمـــن الثقافـــات،الشـــعراء

.)3("احلضارة اجلديدة 

األغـــراض واملعـــاين قصـــيدة الوصـــّية يف شـــعر الزهـــد واألدب وبـــرزت يف هـــذا الكـــم اهلائـــل ِمـــن

إذ شـــاع هـــذا النـــوع مـــن القصـــائد وأصـــبحا فنّـــني يُعاجلهمـــا نـََفـــٌر ِمـــن الشـــعراء يف قصـــائد أو ،)احلكمـــة(

، وإن كانت معـامل التمـّدن واحلضـارة قـد عصـفت حـّىت بـبعض الزّهـاد البـارزين يف هـذا )4(ُمقطّعات تامة

.583،  ص 08ج  ،تاريخ الرسل وامللوك ،الطربي .)1(

  .203ص  ،03ج  ،تاريخ األدب العريب ،ضيفشوقي . (2)

  .203ص  ،املرجع نفسه. (3)

  .44ص  ،02ج ،تاريخ األدب العريب ،عمر فّروخ.(4)
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وِمـن ذلـك مـا ُيالحـظ ،ون يف احلرية والقلق نتيجة اختالط األجناس والثقافـاتالعصر وجعلتهم يتخّبط

إذ كــان أّول عهــده رفيــع املكانــة عنــد اخللفــاء لشــعره ،شــاعر الزهــد والتــذكري )*(يف تــاريخ أيب العتاهيــة 

وسـّخر بعـد ذلـك فنّـه ِخلدمـة حياتـه ،لكن سرعان ما عقد العزم وانصـرف إىل الزهـد ،التجديدي الغزيل

)1(.وبلغت مواعظه حيث أراد ِمن النفوس،فلقي ترحيًبا وإعجابًا،الروحّية اجلديدة

:نماذج ِمن شعر الوصايا  -أ

:)**(من وصايا اإلمام الشافعي  -

ينصح العبد بالرضـا بالقضـاء  ،قال الشافعي يف بعض حكمه الشعريّة يوصي مبكارم األخالق

:والقدر والصرب والتجّلد يقول

َوْطب نـَْفًسا ِإَذا حكم اْلَقَضاءتفعل َما تشاء اْأليَّامدع 

ْنيا بَقاءُ فَ َوَال َتْجَزْع ِلحاِدثَِة اللََّياِلي  َما ِلحواِدِث الدُّ

َوِشيَمُتَك السََّماَحة َواْلَوفَاءْلًدا ًال َعَلى اْألَْهَواِل جَ وَُكْن رَج

َك َأْن َيُكون َلَها ِغطَاُء رَّ َوسوإْن َكثـُْرِت ُعُيوبَك ِفي اْلَبرايا 

يغطّيه َكَما ِقيَل السََّخاُء بِالسََّخاِء َفُكلُّ َعْيٍب  رَتَستَّ 

�َوَال ُتِر لألعادي  čȏ É̄�Čǖ Èǫفَِإنَّ َشَماَتة األعدا َبالء

ترك بيع  ،أبو إسحاق ،وامسه إمساعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان ،أبو العتاهية كنيٌة غلبت عليه) ه210-ه130.()*(

مثّ عدل عن قول الشعر ،واتصل مبوسى اهلادي والرشيد ،واستقدمه اخلليفة املهدي إىل بغداد فمدحه ،اجلرار وزاول الشعر مليله له

).5،6، ص ص1986،سلسلة ديوان العرب،دار بريوت للطباعة، بريوت،الديوان ،أبو العتاهية(إىل الزهد وأخذ يذكر املوت

.715، ص01ج  ،اجلامع يف تاريخ األدب العريب ،حنا الفاخوري. (1)

أحد األئمة  ،أبو عبد اهللا ،حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع اهلامشي)م820-م767)(ه204-ه150(.**)(

).26، ص 06ج ،األعالم ،الزركلي(وإليه ِنسبة الشافعّية كافة ،األربعة عند أهل السنة
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ِفي النَّاِر لِلظَّْمآِن َماءَفَما ترُج السماحَة ِمْن َبِخيٍل َوَال 

يزيد ِفي الرِّْزِق اْلَعَناءَولَْيسَ َك لَْيَس يُنقصه التَّأَنِّي َوِرْزق

َال بـُْؤٌس َعَليَك َوَال رََخاءوَ َال ُحْزٌن يدوم َوَال ُسُروٌر وَ 
)1(

:وقال يف نص آخر يوصي بتخّري األصدقاء

ُه َوَال ُتكثر َعَليه التأّسفا َفَدعَفا َال يـََرَعاَك إّال ُتَكلُّ ِإَذا اْلَمْرءُ 

ٌر لِْلَحبيِب وإْن جفَوِفي اْلَقلْ َفِفي النَّاِس أَْبَداٌل َوِفي التـَّْرِك رَاَحٌة    ا ِب َصبـْ

ْلبهَفَما كُ  َلَك َقْد َصَفا  هتَوَال ُكلُّ َمْن َصافيلُّ َمْن تـَْهَواُه يهواك قـَ

ِفي َودٍّ َيِجيُء َتَكلَُّفاَفَال َخْيرٌة ِإَذا َلْم َيُكْن َصْفُو اْلِوَداِد طَِبيعَ 

رَ  اْلَمَودَِّة بِاْلَجفا ويلقاه ِمْن بـَْعدُه ِفي خلٍّ َيُخوُن َخِليلَوَال َخيـْ

�Ȅ     هَويـُْنِكُر َعْيًشا َقْد َتقاَدم َعْهدُ  ÈǨÈƻ �ÌƾÈǫ� Êǆ ÌǷÈÌȋ ƢÊƥ�ÈÀƢÈǯ�¦čǂ
ÊǇ �ǂ ÊȀ ǜÉȇÂ

ْنيا ِإَذا َلْم َيُكْن ِبَها  2َصِديٌق َصُدوٌق َصاِدُق اْلَوْعِد ُمْنِصًفاسالٌم َعَلى الدُّ

:تذكير أبي العتاهية .ب

ــه نفســه فأعجــب،قــال ُخياطــب العبــد املــنغمس حياتــه كّلهــا يف الــذنوب واملعاصــي وأغــواه  ،أغرّت

وكـأّن املـوت ال يطلبـه واحلســاب ،حياتـه دائمـةً ونسـَي نفسـه وراح ال يُلقـي بـاًال كـأنّ ،الشـيطان فأذنـب

  : فصاح الشاعر يف وجه هذا الغافل الغارق يدعوه للتوبة ،يوم القيامة ال يعنيه

َوَقْد َصبَـَغْت َذوائِبَك اْلُخطُوبَأَال هللا أَْنَت َمَتى تتوب 

اْلُغُروبَيُحثُّ ِبَك الشُُّروق َكَما َكأَنََّك َلْسَت َتعلُم َأيّ 

.27ص  ،م2003 ،01ط ،بريوت لبنان ،املكتبة العصرية ،د صابر القادري: تح ،الديوان ،اإلمام الشافعي. )1(

.59ص  ،املصدر نفسه. )2(
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تُقابل َوْجَه نَائَِبٍة تـَُنوُب أََلْسَت تراك ُكلَّ َصَباِح يـَْومٍ 

نـََعاَك ُمَصرًِّحا َذاك اْلُهُبوبّب الريُح إّال َلَعْمُرَك َما َته

وُح َعَلى ُمَفارِِقَك الذُّنُوبتـَلُ َأَال هللا أَْنَت فَتى وََكْهال

َفَال يـَْلَعْب ِبَك اْألََمُل اْلَكُذوُب ِمْنه ُهَو اْلَمْوُت الَِّذي البُدّ 

َوأَْنَت ِلُكّل َما تـَْهَوى ركوبوََكْيَف تُرِيُد َأْن ُتدعى َحِكيًما 

)1(َوَتْذُكُر َما اجترْمَت َفَال تـَُتوبُ َوُتْصِبُح َضاِحًكا َظِهًرا لَِبْطٍن 

:خطاب الوصّية في بالد المغرب واألندلس -5

:الوصّية في بالد المغرب 5-1

ويبقـى فيـه للوصـّية وظيفتهـا ،يُعّد األدب املغريب شعرًا ونثرًا امتداًدا لـألدب املشـرقي ُمسـايرًا لـه

ســواًء كــان هــذا يف اخلطابــة الدينيــة وغــري ،يف الــوعظ والرتبيــة واحلــث علــى التــدّين والتمّســك بــاألخالق

املنطقـــة متّســـكوا بكـــّل مـــا هـــو ديـــّين إســـالمّي ِمـــن املواضـــيع الدينيـــة كمـــا يف الشـــعر لكـــون شـــعراء هـــذه 

غــــري ُمّتصـــــٍل بالعقيـــــدة واألغــــراض؛ حلداثـــــة إســــالمهم ورغبـــــتهم يف االبتعـــــاد عــــن كـــــّل مــــا هـــــو مـــــاِجٌن 

ƢºººÅƦȇǂǬƫ�ÄǂºººƴŮ¦�Ǟºººƥ¦ǂǳ¦�ÀǂºººǬǳ¦�ŕºººƷ�Ƕēǂºººǜǻ�ǽǀºººǿ�ƪاإلســـالمّية ºººËǴǛÂ��
، ولعـــّل الـــداعم لـــذلك مشـــروع )2(

وقـد تبـع هــذه  ،الرببـر وتعلــيمهم القـرآن الكـرمي وتشـريعات الــدين وأخالقـه الفـاحتني األوائـل يف اسـتعراب

¨®ƾǠƬŭ¦�Ǿƫ¦ƾǬƬǠǷÂ�ĺǂǤŭ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǧ Ɵ¦ȂǗ�śƥ�©Ƣǟ¦ǄǼǳ¦Â�ŔǨǳ¦�ƨǴƷǂǷ�̈ŗǨǳ¦�  وهذا دفع بـاألدب والعلـوم

.إىل حال سّيئة ال تدعو لالهتمام 

.35،36ص ص  ،الديوان ،أبو العتاهية. )1(

مجع ) ه230-ه�ƨȈǈȇ°®ȍ¦Â�ƨȈǸƬǇǂǳ¦Â�ƨȈƦȈǴǣȍ¦�©¦°ƢǷȍ¦�ƨȇƢĔ�ń¤�ȆǷȐǇȍ¦�ƶƬǨǳ¦�ǺÊǷ�ĺǂǤŭ¦�ǂǠǌǳ¦)30،العريب دّحو.(2)

  .34ص ،1994،دط ،الساحة املركزية بن عكنون اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،وتوثيق وتعليق ودراسة
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واملوّحـــدين الهتمـــامهم بالشـــعر أّمـــا النهضـــة العلميّـــة واألدبيّـــة فكانـــت خـــالل فـــرتة املـــرابطني

،وتقـــريبهم بـــني املغـــرب واألنـــدلس يف ظـــّل دولـــٍة واحـــدةٍ ،واألدب والعلـــم، وفـــتح بالطهـــم أمـــام هـــؤالء

أّما الكتابة بشكليها ـ ديوانّية وأدبيّـة ـ ،فأّسسوا بذلك حلياة علمّية وأدبّية زاهية تضاهي الشرق وتنافسه

Ƣºǫ�� Ƣºƥ®ȋ¦�Â¢�¾ƢºËǸǠǳ¦Â� ¦ǂǷȋ¦�©ƢƦƫƢǰǷ�Ŀ�ƢȀƦȈǳƢǇ¢Â�ƢēƢǟ®�فاّتسعت وكثُرت أغراضها وتعّددت موضو 

)*(هذه احلملة العلمّية واألدبّية أُمراء هذه الدول وعلى رأسـهم املهـدي بـن تـومرت وخليفتـه عبـد املـؤمن

ــــذين اجتهــــدوا يف تقريــــب العلمــــاء وإرشــــاد  العامــــة  ــــاريخ هلــــم عظــــات وُخطــــب )1(ال ، وقــــد حفــــظ الت

.)**(ووصايا

:الوصّية في بالد األندلس5-2

ما يُقال عن أدب الوصّية يف األندلس يكاد يكـون يف مراحلـه ذات الكـالم الـذي قيـل قبلـه عـن 

إذ تطــّور علــم ،فقــد منــا هــذا الفــن بنمــّو املنتــوج األديب األندلســي يف النثــر والشــعر،الوصــية يف املشــرق

، ُمتـأثـّرًا بالوضـع )2(حىت أصبح ِمن أنبل علـومهم األدب يف النظم والنثر ومستظرف احلكايات عندهم 

.السياسي واالجتماعي والثقايف الذي مّرت به هذه البالد 

كــان للــدين ِمــن العــّز الســامي يف األنــدلس مــا حرصــْت عليــه كــّل ســلطٍة فيــه بــدأً بعهــد فقــد  

وقـد ، )3(وسقوط األنـدلس )****(، وَمْن جاء بعدهم ُوُصوًال إىل فرتة بين األمحر )***(الوّالة بعد الفتح 

حممد بن تومرت امللّقب باملهدي مؤّسس دولة املوحدين بعد ضعف املرابطني، خلفه عبد املؤمن بن علي الذي متّكن ِمن أن حيوز إىل .)*(

ه، آل 668وتسّمى بأمري املؤمنني، زالت دولة املوحدين مبوت آخر أمرائها سنة بالد األندلس وملك كثريًا منها وملك إفريقية وضُخم ملكه 

إحسان عباس، دار :أمحد بن حممد املقري التلمساين، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، حتقيق(األمر بعدهم للمرينيني باملغرب

).377، ص04م، ج1988صادر، بريوت لبنان، دط، 

.996، 995، 994ص ص 01ع يف تاريخ األدب العريب، جحنا الفاخوري، اجلام.(1)

.180، ص 03أمحد زكي صفوت، مجهرة خطب العرب، ج:ينظر بعض خطب املهدي بن تومرت يف .)**(

  .222ص  01املقري، نفح الطيب، ج .(2)

املقري، نفح الطيب ِمن غصن (ه 91سنة ذكر صاحب نفح الطيب روايات ِعّدة يف تاريخ الفتح منها أنّه كان يف شهر رمضان ِمن .)***(

.229، ص01األندلس الرطيب، ج

�ƶȇ°�ƪ،بين األمحر يُنسبون إىل حممد بن يوسف بن نصر املعروف بابن األمحر)****( Ǵǌǧ�Ƣ
Ë
ŭ�ƨËȈǇǂŠ�ËǲǬƬǇ¦�Ľ�ƢčȇƾËƷȂǷ�ÀƢǯ�Äǀǳ¦Â

).447، ص01املقري، نفح الطيب،ج(ى عليهاوملوك بين األمحر هم آخر ملوك األندلس وِمن يدهم استوىل النصار ،املوّحدين
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خاّصًة نّص الوصّية الذي حافظ على ،ألقى هذا التدّين بظالله على األدب شعره ونثره بشكل واضح

إذ  ،بقائـه شــاخمًا بــني النصـوص النثريّــة واملوضــوعات املتنّوعـة الــيت طرحتهــا اخلطابـة والرســالة األندلســيتني

وخصائصه األسلوبية كذلك تشبه  ،له الفاحتون والنازحون معهمُميّثالن أبرز الزاد األديب النثري الذي مح

املعـروف عـن أدب الصـدر األول لإلسـالم يف املشـرق العـريب يف إجيـازه وخلـّوه ِمـن الزخرفـة والتنميـق غـري 

ƢººčȇȂǨǟ�ļƘººȇ�ƢººǷ، فكانــت التوصــية والــوعظ والنصــح هــي املســيطرة علــى اخلطــب الدينيــة املومسيّــة وغريهــا؛

إىل مـــا حيمـــل النـــاس علـــى القيـــام بفـــرائض الـــدين والتمســـك بأخالقـــه يف مرحلـــة الفـــتح  لوجـــود احلاجـــة

.يف ُخطبه ورسائله وشعره)*(، وِمن مناذج ذلك وصايا لسان الدين ابن اخلطيب)1(األوىل

وأصـبح الشـعراء أصـحاب وجاهـٍة عنـد امللـوك ،أّما الشعر فقد كان له مع األيّـام حظًـا عظيًمـا

جيدون ِمنهم يف جمالس العظماء 
ُ
، وإن كان يف بداية عهده غامًضا  تردد فيـه الشـعراء علـى )2(يُنِشد امل

، وهـــو كـــذلك قـــد خضـــع لســـلطان الـــدين يف ألفاظـــه )3(أغلـــب املعـــاين واألغـــراض الشـــائعة يف املشـــرق 

إىل التـــذكري والوصـــّية مبختلـــف أنواعهـــا  وِمـــن رواد الوصـــية  وجـــنح فيـــه بعـــض الشـــعراء ،ومعانيـــه اجلليلـــة

.)**(الشعريّة لسان الدين ابن اخلطيب 

ــــة الــــيت أّســــس هلــــا دعــــم اخللفــــاء األمويــــون وملــــوك  ــــة مرحلــــة النهضــــة العلمّي ويف املرحلــــة الثانّي

ب وكتابــــة الطوائــــف بإنشــــاء املــــدارس واملكاتــــب وإرســــال البعثــــات إىل املشــــرق العــــريب وإســــناد املناصــــ

كمــا   ،وتبــّوأ النثــر ِمبــا فيــه الوصــايا مقاًمــا ســامًيا،جعــل العقــل العــريب يتــأّلق،الــدواوين إىل املهــرة احلــاذقني

.902ص  01اجلامع يف تاريخ األدب العريب، ج،حنا الفاخوري. )1(

ولسان الدين هو الوزير الشهري الطائر الصيت  ،أبو عبد اهللا لسان الدين حممد بن عبد اهللا بن سعيد الفقيه الصاحل اخلطيب. )*(

ه ومات مسجونًا بفاس يف 713ولد بغرناطة سنة  ،املثل املضروب يف الكتابة والشعر والطب ومعرفة العلوم ،يف املغرب واملشرق

) 07ص  05ج  ،نفح الطيب ،املقري(ه 776عهد املرينيني سنة 

.222، ص 01ج ،املرجع نفسه. (2)

.937نفسه، ص .(3)

.207ص  ،3ج ،مجهرة خطب العرب ،صفوتأمحد : بعض الوصايا الشعرية البن اخلطيب يف : ينظر )**(
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ُمثّ فتئ األدب األندلسي كلّـه يف ،ازداد الشعر انتشارًا وتوّسًعا فتعّددت األغراض وتشّعبت املوضوعات

)1(.املقيتة عهد املرابطني واملوّحدين ينزوي حتت آفة التصّنع

:نماذج الوصّية في بالد المغرب واألندلس 5-3

  : البنه  )*(تأديب عبد الرحمان األوسط . أ

كثــري اإلصــغاء إىل أقــوال   ،كــان املنــذر بــن األمــري عبــد الرمحــان األوســط ســيء اخللــق يف أّول أمــره"

ُمكثـر التشـّكي ممّـن ،معاقًبا على ذلك َمـن يقـدر علـى معاقبتـه،مفرط القلق ِممّا يُقال يف جانبه،الوشاة

وثُقــل عليــه مــا كــان ِمــن ،، كــرِه ِمنــه ذلــك األمــري عبــد الرمحــان)2(" ال يقــدر عليــه لوالــده عبــد الرمحــان 

ال يـدخل  ،فطلب ِمن أحد عّماله أن يعزله عن قصره يف مسكٍن يبنيه ِجببـٍل منقطـع عـن العمـران،ولده

وكــان ذلــك فاســتوحش األمــري الصــغري وكتــب لوالــده  ،عليــه فيــه أحــد ممّــن ألفهــم ِمــن خدمــه وحاشــيته

وكان أن دعاه األب وقال له يف معرض حوار تربوّي يوصيه بالتحّمل واستعمال العقل والفطنة ،يشكو

فإذ قد عرفـت :" ولية يقولحّىت ال ُيكثر التشّكي فإّن يف األمر تكليٌف ومسؤ ،يف تدبري وسياسة الرعّية

ُمث يواصـل 3"وترى كأّنك مل تر ،وعّول على أْن تسمع كأّنك مل تسمع،وتأّدبت فارجع إىل ما اعتدته

..قائالً  وبعد هذا فمـا خيلـو صـدرك يف وقـت ِمـن األوقـات ،وأحّبهم يفّ ،واعلم أّنك أقرب الناس إيلّ :"

لكــن  ،غــريك ممـّـا لــو أطلعــين اهللا عليــه لســاءين وســخط ملــا أفعــل يف جانبــك أو جانــب ،عــن إنكــار علــيّ 

.902،937ص ص  01ج ،اجلامع يف تاريخ األدب العريب ،الفاخوري. (1)

يُعرف باألوسط ألّن األول عبد الرمحان ،األمري عبد الرمحان بن احلكم بن هشام بن عبد الرمحان الداخل)ه238-ه176(.*)(

).344، ص 01ج ،نفح الطيب ،املقري)(ه238-ه206(حكم األندلس بني سنيت  ،الداخل والثالث عبد الرمحان الناصر

.164ص  ،03ج  ،مجهرة خطب العرب ،زكي صفوت. (2)

.165املرجع نفسه، ص .)3(
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وإنّـــك لـــذو مهّـــة ،احلمــد هللا الـــذي حفـــظ مـــا بـــني القلــوب بســـرت بعضـــها علـــى بعـــض  فيمــا حيـــول فيهـــا

"وَمطَمح وَمن يكن هكذا يصرب ويـُْغِض وحيِمل  ..)1(

:)*(ُنصُح اإلمام أفلح بن عبد الوهاب .ب

�Ŀ�®ƢºººȀƬƳȏ¦Â�ǶǴǠǳƢºººƥ�¾ƢǤƬºººǋȏ¦�̈°Âǂºººǔƥ�ƢºººȀȈǧ�ǶȀËưºººŹ�śȈǸƬºººǇǂǳ¦�ǺºººÊǷ�ǾºººǷȂǬǳ�Ƣºººđ�ǾºººËƳȂƫ�̈ƾȈºººǐǫ�ǾºººǳÂ

كمـــا دّهلـــم علـــى األخـــالق الـــيت جيـــب علـــى املشـــتغل بـــالعلم أن حيـــرص علـــى ،ومراجعـــة أهلـــه ،حتصـــيله

Ƣđ�» ƢǐËƫȏ¦،  يقول:  

  ا اْلِعْلِم ِفي اْآلفاِق أْسَفار َلىوصِل إِ ْد ِإَلى اْلِعْلِم رَْحًال فـَْوَق رَاِحَلِة ْشدُ اُ 

  ا ه اْألْرَض أْحَزانًا َوَأْقطَار َمهامِ واصِبر َعَلى دلج األغساق ُمعتسًفا

فَُأْكرُِم بِأْهِل اْلِعْلِم ُزوَّارا ،َفْضًال اِلُهْم َحتَّى تزور رَِجاًال ِفي رَح

َرار َم ُمْقَتَبًسا َواُْلُطْف ِبَمْن أَْنَت ِمْنه اْلِعلْ    اجدَد َلُه ُكّل يـَْوٍم ِمْنَك أَبـْ

  ا ِر يحمل بـَْيَن اْلِعيِر أْسَفار َكاْلِعيَها ـَوَال َتُكْن َجاِمًعا لِلصُّحِف َتُخون

  ا لِنَـْفسَك اْليَـْوَم ِإن أْحسْنت آثَار ْعَم الذُّْخُر تورثه نِ اْلَفِضيَلةنعمَ 

َبْدًوا وأحضارا َوَال ُترائي ِبهِ واجعله هللا َال تجعله َمفخرًة 

َر ُمْقَتِصٍد تـَْعًسا ِلُكلّ  )2(اَقلًُّد آثَاًما َوأْوزَار َوَقْد تَـ ِمَراٍء َغيـْ

.165، ص 03ج  ،مجهرة خطب العرب ،زكي صفوت. )1(

ه 240تويف سنة  ،ُيشهد له بالعدل والورع والتقوى،ثالث أمراء الدولة الرستمّية بتيهرت باجلزائر،اإلمام أفلح بن عبد الوهاب.*)(

). 207ص  ،الشعر املغريب ،العريب دحو( 

.الصفحة نفسها ،املرجع نفسه. )2(
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:أدب الوصّية في عصر االنحطاط -6

تتنازعهــــا ِقــــوى ،ه متــــوج بالصــــراع656أصــــبحت الــــبالد اإلســــالمية منــــذ ســــقوط بغــــداد ســــنة        

، واسـتأثر كـلٌّ بطـرٍف ِمنهـا حـىت )الصـليبيون  ،األتراك العثمـانيون ،الفرس الصفويون ،املغول( األطماع 

أوشــك بــذلك أن يــزول أثــر أّمــٍة بلــغ صــداها اآلفــاق يف العلــوم واآلداب والشــعر، لــوال أن ظــّل املماليــك 

وأصـــبحت مصـــر والشـــام ِقبلـــة الشـــعراء واألدبـــاء ورجـــال العلـــم، غـــري أّن ،الـــذين حفظـــوا الـــدين والعربيـــة

، واشــــتغل الشــــعراء بــــاألدب فــــألّفوا الكتــــب ومجعــــوا األشــــعار )1(ر أصــــبح بضــــاعة كاســــدة الشــــعر والنثــــ

وكثُـــــر ،وأكثـــــروا ِمـــــن الشـــــعر الـــــديين وظهـــــرت األوزان املســـــتحدثة،والنكــــات واملـــــواعظ واِحلكـــــم وحنـــــوه

وغلب على دواوين اإلنشاء إصدار املراسيم واملخاطبات، وما ،)2(الناظمون ِمن الباعة وأرباب احلِرف 

وجــاءت تطفـــح  ،بِقــي ِمــن الرســائل بــالغ فيهــا الكتّــاب يف مــدح احلّكــام فابتعــدت عــن الــذوق والطبــع

.)3(بالسجع والبديع 

، وإن  )4("فسـدت َمَلكــة اللسـان وجّفــت القــرائح " إذ  ،مثّ ازداد األمـر ســوًء يف العصـر العثمــاين

ƨºËȇƾȈǴǬƫ�Ƕē®ƢºƳ¤�ƪ"ض الشعراء ُجميدين كان بع ǻƢǯ�ƢËŶƜǧ،�ǶĔÂƾºËǴǬÉȇ�śǷËƾºǬƬŭ¦�ƨºËǘÉƻ�ȄºǴǟ�ƢºȀȈǧ�¦Â°ƢºǇ

)6(".¦�ƢčȈǷƢǟ�ÀȂǰȇ�À¢�®Ƣǯ�ŕƷ� Ƣǌǻȍ¦�ËǖŴ"، كما و)5(" يف املعاين واألساليب واأللفاظ 

ِمـن الوصـايا فإنّه بقيت بعض منـاذج ،على أنّه يُقال وإن كان أدب هذا العصر على هذا احلال

جيدر اإلشارة هلا وإعطاءها حّقها ِمن الدراسة والوصف ؛ أّما الشعر فتمثّلت معاين التوصـّية أو الـوعظ 

.1024،1026،  ص ص 01ج  ،اجلامع يف تاريخ األدب العريب ،حنا الفاخوري. (1)

.126، ص 03ج ،تاريخ األدب العريب ،جرجي زيدان. (2)

  .1026ص  ،ج ،اجلامع يف تاريخ األدب العريب ،الفاخوري. (3)

.291، ص 03ج ،تاريخ األدب العريب ،جرجي زيدان. (4)

.293،  ص 03ج ،املرجع نفسه.(5)

.292، ص 03ج ،نفسه. (6)
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، ولــه فيــه القصــائد )*(وِمــن أبــرز مناذجــه البوصــريي ،الــديين فيــه عنــد شــعراء املــديح النبــوي الــذي شــاع

  :  ففي الربدة مثال يقول ،يةوكثريًا ما ختّللها هذه املعاين الدينية التذكري ،املشهورة

َفِطمُحبِّ الرِّضا َعَلى َوالنـَّْفُس َكاْلطِّْفِل ِإن تـُْهِمْلُه َشبّ  ِع َوِإنَّ تـَْفِطْمُه يـَنـْ

)1(َأْو َيِصمِ ِإنَّ اْلَهَوى َما تَولَّى يصمَولَِّيُه فَِاْصِرْف هواها َوحاذر َأن ت

الـذي يقـول يف مطلـع )**(ومـنهم ابـن الـوردي  ،الزهدوقد تتمّثل هذه املعاين كذلك عند شعراء 

:المّيته

َوُقل اْلَفْصَل َوَجاِنب َمْن َهزلاعتِزل ذَكر اْألَغاِني َواْلَغزل

)2(َفِأليَّاِم الّصبا َنْجٌم أَفل        با َودِع الذِّْكَرى ِأليَّاِم الصّ 

.)****(وابن حجة احلموي  ،)***(ومنهم كذلك ابن أيب حجلة 

أّمــا الوصــّية النثريــة فتحــّول بعضــها فيمــا متيّــز بــه هــذا العصــر إىل أدب الكتّــاب الــذين اشــتغلوا 

�śǬƥƢººǈǳ¦�ǚǟ¦ȂºǷÂ�ǶºǰÊƷÂ�ƢȇƢººǏȂǳ�ƢºÅǠŦ�ǶēƢǨËǼºǐǷ�ƪ،بالتـأليف يف أكنـاف الســالطني وغـريه ººǻƢǯ� ¦ȂºǇ

،شرف الدين ،حممد بن سعيد بن محّاد بن عبد اهللا الصتهاجي البوصريي املصري)م1296-م1212)(ه696-ه608( .)*(

).139، ص 06ج  ،األعالم ،الزركلي(شاعر حسن الديباجة  ،أبو عبد اهللا

. 07ص  ،دت ،دط ،القاهرة ،مكتبة الصفا ،الشيخ إبراهيم الباجوري:شرح ،الربدة ،البوصريي. )1(

شاعر أديب  ،زين الدين ابن الوردي ،أبو حفص ،عمر بن مظفر بن عمر بن حممد)م1349- م1292)(ه749-ه691( .)**(

).67، ص 05األعالم،  ج ،الزركلي( ولد يف معرّة النعمان وويل القضاء مبنبج وتويف حبلب ،مؤوخ

.151ص  ،م2006 ،01ط ،بنانبريوت ل ،دار الكتب العلمية،شرح المية ابن الوردي ،صالح الدين الزماكي. )2(

شهاب الدين ابن أيب حجلة، عامل ،أبو العباس ،أمحد بن حيي بن أيب بكر التلمساين)م1375-م1325)(ه776-ه725( .)***(

ديوان ) (سكردان السلطان: (منها  ،له أكثر من مثانني مصنفا ،سكن دمشق ووِيلَ مشيخة الصوفية،باألدب وشاعر من أهل تلمسان

).268، ص 01ج  ،األعالم ،الزركلي) (الطارئ على السكردان)(شعر

، ن حّجة، إمام أهل األدب يف عصرهتقي الدين اب ،أبو بكر بن علي بن عبد اهللا احلموي)م1433-م1366)(ه837-ه767( .)****(

) مثرات األوراق) (خزانة األدب(مصّنفاته كثرية منها ،النفس يف النظم والنثر وكان طويل) بسورية(وكان شاعرا جيد اإلنشاء من أهل محاه 

).67، ص 02ج  ،األعالم ،الزركلي(
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،)طانســكردان الســل(أو غـري ذلــك، ومـنهم ابــن أيب حجلـة الــذي كــان لـه يف بعــض تأليفـه كتــاب امسـه 

، وابــن حّجــة احلمــوي ولــه كتــاب يف احملاضــرات غزيــر املــادة فيــه )1(ألّفــه للســلطان وفيــه نصــائح وآداب 

ǲǧƢƄ¦Â�ǆ ǳƢĐ¦�Ŀ�Ǿǳ�ƨƳƢū¦�ÀȂǰƫ�ƢǷÂ�ƨËȈƥ®¢�ƾƟ¦Ȃǧ،  2() مثرات األوراق ( واسم الكتاب(.

ــــن َمعــــن الشــــامي ــــن قرمقــــاز ب ــــدين ب ــــاب و )*(ومــــنهم يف العصــــر العثمــــاين حســــني بــــن فخــــر ال ــــه كت :      ل

:، ولـــــــه كتـــــــاب )**(،  وعبـــــــد اهللا بـــــــن شـــــــرف الـــــــدين الشـــــــرباوي األزهـــــــري)3()التمييـــــــز يف النصـــــــائح(

.)4(فيه نصائح للحّكام يف تقومي األخالق ) عروس اآلداب وفرحة األلباب(

  .133ص  03ج،،تاريخ األدب العريب ،جرجي زيدان. (1)

  . 135ص  03ج،،نفسهاملرجع . (2)

ويُعرف بابن َمعن، أديب من أمراء الدروز يف ،حسني بن فخر الدين قرمقاس املعين)م1697-م1627)(ه1109-ه1036( .)*(

نشأ يف سراي غلطة على مذهب السنة وعال  ،ثار أبوه على الدولة العثمانية وُأسر ومحل إىل اسطنبول ومعه أسرته وفيها حسني صغريا،لبنان

).251، ص02الزركلي، األعالم، ج(فيه أدٌب وحكم وأخبار ،يف دار الكتب)) خ(كتاب التمييز ( وصّنف،شأنه

.104، ص 03ج ،تاريخ األدب العريب ،جرجي زيدان. (3)

حّدث األصويل املتكلم الشاعر األديب أبو حممد عبد اهللا بن عامر بن شرف الدين الشرباوي الشافعي األزهري.)**(
ُ
ولد  ،هو اإلمام الفقيه امل

معجم املعاجم واملشيخات  ،عبد احلي بن عبد الكبري الكتاين)(ه1172-ه1091(وقيل  ،ه1171وتوّيف سنة ،ه1092سنة 

).1065، ص02م، ج1982، 02ط ،بريوت لبنان ،دار الغرب اإلسالمي ،إحسان عّباس: تح ،واملسلسالت

.292، ص 03ج ،تاريخ األدب العريب ،جرجي زيدان. (4)
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  : خالصة الفصل

تلك هي املسرية الطويلة احلافلة خلطاب الوصّية على تنـوّع األجنـاس األدبيـة الـيت صـدر عليهـا 

وإّال ،حــاول البحــث أن يســتعرض اجلانــب املشــرق منهــا علــى األقــل يف هــذا الفصــل ،يف الــرتاث العــريب

ººȈưǸƬǴǳ�Ŕººŭ¦�Ŀ�̈°Ȃǯǀººŭ¦�«¯ƢººǸǼǳ¦�ǺººǷ�¦čƾººƳ�ƨººǴȈǴǬǳ¦�ƨººǟȂǸĐ¦�ǲººƥƢǬǷ�Ŀ�½ƢººǼȀǧ ل عــن كــل عصــر حســب

،أو سياسـية ،أو اجتماعيـة ،وعظيّـة دينيـة،سـواء كانـت ،األجناس هناك كمٌّ غزيٌر من الوصايا املختلفـة

ƢºǿŚǣÂ�§ ®ȋ¦Â�ƨǣȐƦǳ¦Â�ƾǬǼǳ¦Â�ƺȇ°ƢƬǳ¦�Ƥ Ƭǯ�©ƢȀËǷ¢�Ƣđ�ǲǨŢ�Ŗǳ¦Â،�ÇƾºƷ¦Â�ÇƮ ºŞ�Ŀ�Ƣºđ�ƨºǗƢƷȍ¦�ǞºǼƬŤ

.فكيف بباحٍث مبتدئ 

�Ƣººđ�ǂººƻǄȇ�Ŗººǳ¦�̈®Ƣººŭ¦�Ŀ� ¦ǂººưǳ¦�¦ǀººǿ�¿ƢººǷ¢�Àȉ¦�ǾººǈǨǻ�Ǻººǟ�°ƾººǐÉȇيبقــى التســاؤل العــريض الــذي   

هـو ذلـك الـذي  ،خاّصة خطابات الوصـّية املتنّوعـة،الرصيد األديب لألسالف من النصوص واخلطابات

ƢºººčȈǣȐƥ�ƢȀƬºººǇ¦°®Â�ƢºººȀǴȈǴƸƬǳ�Ƥ: يقـــول  ºººǈǻ¢�©ƢºººȈǳȉ¦�ËÄ¢،  أم أن النزعـــة احلجاجيـــة البـــارزة فيهـــا جتعلهـــا

ِوفـــق ،خلطابـــات احلجاجيـــة فيكـــون بـــذلك مـــن األنســـب هلـــا أن تقـــارب حجاجيًـــاألصـــق يف نوعهـــا با

  .اإلقناع اآلليات اليت وضعها املعاصرون ملقاربة اخلطابات احلجاجية لتحقيق غاية 
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  :ثالثالفصل ال
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  تمهيد

على مساءلتها  ،خاّصًة اخلطابات اِحلجاجّية اإلقناعّية،يشتغل الباحث يف حتليل اخلطاب

ƢȀȈǧ�ƨËȈƳƢƴū¦�ƨǇ°ƢǸŭ¦�ǺƟƢǧ®�«¦ǂƼƬǇ¦Â�ƢčȈƳƢƴ
ÊƷ،�ǪȈǬŢ�ǂǷȋ¦�¿ƢƬƻ�Ŀ�ƢđƢƸǏȋ�ǲǐƷ�Ǧ ȈǯÂ

  .وإقناعهم مبا يطرحون من األقاويل وما يدعون له ويريدون اإلقناع به من املعاين أاستمالة املخاطبني 

�ÀȂǳÂƢŹ�Ƕē¦ŚǜǼƫÂ�ǺȇǂǏƢǠŭ¦�§ǂǠǳ¦�ƨǣȐƦǳ¦� ƢǸǴǟ�©¦®ƢȀƬƳ¦�ǺǷ�¬ƢƬŭ¦�ǒ Ǡƥ�Ŀ�ǲǠǳÂ

ما معناها وما حقيقتها وما هي آليات وتقنيات  ،التأسيس ملفهوم عريب حمض للبالغة احلجاجّية

كيف يكون اخلطاب مهما كان   ،ومفهوم عريب حمض للخطابات اإلقناعية ،اإلقناع واحملاججة البالغية

وذكر يف الفصل األول جمموعة من هؤالء ومنهم حممد  ،شكله وغرضه وجنسه األديب خطابًا حجاجيا

  .وغريهم ...وحممد مشبال العمري وعبد اهللا صولة ومحّادي صّمود 

هؤالء وغريهم حاولوا فيما اجتهدوا فيه وصدر عنهم من البحوث والكتب واملقاالت إثبات   

ƨȈƯ¦ŗǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢƥƢǘŬ¦�ǺǷ�«¯ƢŶ�ȄǴǟ�ƨȈƳƢƴū¦�Ƕē¦ŚǜǼƫÂ�ƨȈǣȐƦǳ¦�ǶȀǸȈǿƢǨǷ� واليت  ،شعرا ونثرا

فحاولوا حتليلها  ،فى عن القارئيظهر بُعدها التداويل احلجاجي بشكل صريح معلن مكشوف ال خي

وما اآلليات والتقنيات اليت استمّد منها ،يكشفون عن وجهها احلجاجي وكيف حصل اإلقناع فيها

�ǾƬǳƢǸƬǇ¦Â�Ƥ ǗƢƼŭ¦�Ŀ�ŚƯƘƬǳ¦�Ƣđ�ǶŮ�ǲǐƷ�Ŗǳ¦�ƨȈƳƢƴū¦�̈ȂǬǳ¦�ƢđƢƸǏ¢.

فلون عّما بلغته ال يتغا ،ومبنطق املثاقفة والتواصل ،علماء البالغة العرب املعاصرين ،وهم

�Ƣđ�ƪ،البالغة احلجاجية يف الغرب من املبالغ ȈƷ¢�Ŗǳ¦�©ƢȇǂǜǼǳ¦�ǺǷ�Ǿƥ�ƪ ƳǂƻÂ�ǾƬƸǴǘǏ¦�ƢǷÂ مجود

منذ القرن السادس عشر امليالدي حني انكفأت على البعد األسلويب  ا يف الغربē¦ȂǷالبالغة العربية و 

ǾƬǼȇ±�ǲǷ¦ȂǠƥ�ËǶƬēÂ�ǾǷƾţ�ŅƢǸŪ¦
،فتحّققت اليوم على أيدي هؤالء من أمثال بريملان وتيتيكاه،)1(

´�ƨǴǷƢǯ...وميار  ȂǐǼǳ¦�ǲȈǴƸƬǳ�®ȂǠƬǳ�ƢȀƬǫƢǨƬǇ¦Â�Ƣē®ȂǟÂ�§ǂǤǳ¦�Ŀ�ƨǣȐƦǳ¦�¨ƢȈƷ�ǶǿŚǣÂ�

�ȆƳƢƴū¦�ƾǠÉƦǳ¦�Ŀ�ǾƫƢȈǏȂǐƻÂ�ǂǐǠǳ¦�ƨǠȈƦǗ�Ƣđ�ƪ Ƴǂƻ�Ŗǳ¦Â�ƨƯƾƸƬǈŭ¦�ƨËǏƢƻ�ƨǟȂǼƬŭ¦�©ƢƥƢǘŬ¦Â

  .105ص  ،البالغة واخلطاب ،حممد مشبال. (1)
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والوقوف على كل العناصر الداعمة للحجاج يف اخلطاب سواًء كانت ،ةوآلياته وتقنياته التداوليّ 

يف غري إغفال للوجه اجلمايل للنص  ،منطقّية فلسفّية أو بالغّية أو لغوية لسانية أو سيميائية تداولية

.والذي تكّفل به من قبل علماء الشعرية واألسلوبية 

بعضها يف هذا الفصل الذي يقصد إىل انطالقًا من هاته املتاحات حياول البحث أن يستثمر 

ƢčȈƳƢƴ ÊƷ�ƢčȈǣȐƥ�ÅȐȈǴŢ�ª ¦ŗǳ¦�Ŀ�ƢȇƢǏȂǳ¦�©ƢƥƢǘƻ�ǺǷ�Ǻȇ°Ȃǯǀŭ¦�śƳ Ȃ̄ǸǼǳ¦�ǲȈǴŢ،  سيستنري جبهود

يف بالغة ( حممد العمري يف حبوثه حول متييز اخلطابات اإلقناعية وبالغتها وخصائصها خاّصة كتاب 

التطبيقية على اخلطاب الرتاثي العريب وقبله على اخلطاب  وجهود عبد اهللا صولة ،)اخلطاب اإلقناعي

يف نظريّة احلجاج ،احلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية(القرآين املقّدس يف كتا بيه 

قراءة جديدة (وممارسات حممد مرتاض اجلمالية على بعض النصوص يف كتابه  ،)دراسات وتطبيقات

البالغة العربية يف (وخمتار نويوات يف دراسته  ،)ÄȂǷȋ¦�ǂǐǠǳ¦�ƨȇƢĔ�ń¤�ȆǴǿمن العصر اجلاللنثر القدمي 

وحبوث وتطبيقات حممد مشبال وفرقته يف البالغة وحتليل اخلطابات  ،)ضوء البالغات املعاصرة

  ) .بالغة النص الرتاثي ،البالغة واخلطاب(احلجاجية وقد صدر عنهم 

�ȆƳƢƴū¦�ǲȈǴƸƬǳ¦�ƾǐǫ�ƢǷ�¦̄¤�Ƣđ�ÄƾƬȀȇومن أولئك من اقرتح للباحث خطّة عملية 

على حنو اخلطاطة اليت قّدمها احلسني بنو ،للخطابات اإلقناعية وفق ما خرج به بريملان يف نظريته

ال تتيح للدارس التحليل البالغي احلجاجي  ،تلك اخلطاطة ،ƢĔ¢�ƢǿƾǠƥ�ǪËǴǟ�ÀƢǯ�À¤Â)1(هاشم 

ǲǸÉē�̄ ¤��§ ƢǘƼǴǳ�ǲǷƢǌǳ¦ جوانب هاّمة كاجلانب النفسي الذايت للخطيب واملخاطب وتكتفي

.)2(بوصف اخلطاب معزوًال عن القائل واملقول إليه 

�ǲȈǴƸƬǳ¦�Ŀ�ƨËǘŬ�ǲǐȈǳ�ǽƾȈǨȇ�ƢǷ�ǾǼǷ�ǀƻƘȇÂ�¦ǀǿ�ǂǸưƬǈȇ�À¢�Ʈ ƸƦǳ¦�¾ÂƢƸȈǇ�°ƢƦƬǟȏ¦�¦ǀđ

ƢÅȈƳƢƴƷ�ƢǸđ°ƢǬƬǳ�Ǻȇ°ƢƬƼŭ¦�śƳ Ȃ̄ǸǼǳ¦�Ŀ�ƨȈǟƢǼǫȍ¦�©ƢȈǳȉ¦�Ǧ ǏÂ�¾ÂƢŢ.

ضمن كتاب البالغة واخلطاب تنسيق   ،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان وآفاق حتليل اخلطاب ،احلسني بنو هاشم: ينظر .(1)

.159حممد مشبال، ص 

  . 160ص  ،املرجع  نفسه.(2)
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:النموذج األّول  -أوال

)*(لبنيه عند موته وصّية عمرو بن كلثوم -

:اإلطار العام للوصّية -1

ƢȀǯƢËƬÉºǧÂ�ƢĔƢǠƴǋ�ǺǷ�̧،عمرو بن كلثوم حكيم من حكماء العرب ƢƴǋÂ،  وهو من ساد

ألفته قبل  ،قومه يف فتّوته ال يزال ابن مخسة عشر سنة، يقال أّن أّمه كان قد أتاها آٍت يف منامها

:ƢǫÂ�̈ƾƷ¦Â�ƨǼǇ�ǽǂǸǟ�ǺǷ�ȄǔǷ�ƢčȈƦǏ�¾¦Ǆȇ�ȏ�ȂǿÂ�ÂǂǸǟ�ń¤�°ƢǋƘǧ¾�،ذلك

النَّْحِر اْلِجدِّ َكرِيمِ ِبَماِجدٍ ِإّني زَعيٌم َلك أُّم َعْمرو

)1(اْألَْسرِ وقّاص َأقَراٍن َشِديدِمْن ِذي لِْبٍد ِهَزْبٍر َأْشَجعِ 

له بني قومه من السيادة والرياسة وما عرف عنه من وعمرو صاحب الوصّية إضافًة ملا كان 

ال  ،يُذكر له كذلك أنه كان بليًغا خطيًبا وشاعرًا شهد قومه ببالغته وَلسنه،القوة والفتك والشجاعة

،بل شاع ذكره بذلك بني العرب كيف ال وهو أحد السبعة أصحاب املعّلقات اليت عّظمتها العرب

"ومعّلقته  قاهلا بعد حادثة قتله  ،"األندرينا َوَال تُبقي ُخُمورْحِنك فأصبحينا َأَال ُهبِّي ِبصَ :

.)2(لعمرو بن هند ملك احلرية 

إعجابًا مبا )3(عّظموا هذه القصيدة وقّدسوها وأكثروا من ترديدها ،بين تغلب ،حّىت إّن قومه

�°ƘưǳƢƥ�ǀƻȋ¦�Ŀ�̈Ëƾǌǳ¦Â�ǆ ǨǼǳƢƥ�±¦ǄƬǟȏ¦Â�ƾĐ¦Â�ƨǳȂǘƦǳ¦�ǺǷ�ƢȀȈǧ� ƢƳ ومحاية العرض وصون الذمار

 .يف امللحق  وصّيةينظر نص ال.(*)

، 11ج          ،م2008 ،3ط ،بريوت لبنان ،دار صادر ،حتقيق إحسان عباس ،كتاب األغاين  ،أبو الفرج األصفهاين.  )1(

 .40ص

.36،  ص11ج ،نفسه املصدر.(2)

.37، ص11ج ،نفسه .(3)
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وملا جاءت عليه من القوة العجيبة يف التعبري عن ذلك واإلبداع يف القول وبالغته  ،والدفاع عن أّمه

وقد خّلف بعده ،)سنة150(وتذكر الروايات أن عمرو مات عن مخسني ومائة سنة  ،وُسْلطَة لسانه

ƢčȈǫƢƥ�ƢÅƦǬǟÂ�ƢÅǨǴƻ،الشاعر صاحب   )*(وامسه كلثوم بن عمرو العّتايب وآخر  ،منهم ابٌن له امسه عّباد

.)1(الرسائل 

،    واها البديعة بألفاظها وأساليبهالـّما حضرته الوفاة مجع بنيه وأوصاهم هاته الوصّية اجلليلة مبحت

وال بّد من أمٍر ،يا بنّي إّني قد بلغت من العمر ما لم يبلغه أحد من آبائي وأجدادي:" يقول 

فاحفظوا عّني ما أوصيكم  ،وأن ينزل بي ما نزل باآلباء واألجداد واألّمهات واألوالد،مقتبل

.)2("...به

يُذكر مثلها ألحٍد من مل وهو بعد أن أعلن عّما خّصه به الدهر من احلياة الطويلة اليت 

هذا العمر الطويل الذي حلب فيه احلياة وجترّع فيها من كؤوس التجربة ،أسالفه، آبائه وأجداده

مّر عليه من تصاريف األيام ،وعصارة احلكمة والنظرة الفاحصة لألمور واألحداث والوقائع ،واخلربة

يُراجعه الناس يف أمورهم وما تعّسر ،وأحداثها ما صنع منه الرجل السّيد الشريف احلكيم الشاعر

�ǶēƢǧËǂǐƫ�ǂƟƢǇÂ�ǶŮ¦Ȃǫ¢Â�ǶŮƢǠǧ¢�Ŀ�ǶȀȀȈƳȂƫÂ�ƢȀƷȐǏ¤�ȄǴǟ�ǶȀǼȈǠȈǧ�Ǿƫ°ȂǌǷÂ�Ǿȇ¢°�ÀȂعليهم يطلب

  .امد محد ما شاع بينهم من السجايا واحمللتكون على أرشد ما يُذكر عن العرب وأ

ǶȀǐǫƢǼǷ�ǂǯ̄Â�² ƢǼǳ¦�ŚȈǠƫÂ�ǶƬǌǳ¦Â�ËƤ ǈǳ¦�Ǻǟ�ǶǿƢĔ�À¢�ƾǠƥ�ËĽ، وراح يوّجههم إىل ما به

وبّني واجبهم جتاه كل تلك الفئات لتحصل ،°ǶĔ¦ŚƳÂ�ǶȀƟƢǼƥ¢Â�ǶȀǴǿ¢Â�ǶȀÊÊŧ يكون صالح حاهلم يف

كاتب حسن   ،من بين عتّاب بن سعد،أبو عمرو ،كلثوم بن عمرو بن أيّوب العتّايب:العتّايب ) م835- )(...ه220 -(....*)(

ص  05ج ،األعالم ،الزركلي(وهو من أهل الشام  ،يّتصل نسبه بعمرو بن كلثوم الشاعر،الرتّسل وشاعر جميد يسلك طريقة النابغة

231(.

.37،  ص 11ج كتاب األغاين،،أبو الفرج األصفهاين. (1)

.121، ص 1ج  ،مجهرة خطب العرب ،زكي صفوت. (2)
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وحتصني البنت  ،الصلة وحفظ اجلار وإكرام النساء وحفظهّن وسرتهّن عن مسالك الرجال وجمالسهم

وِصلوا أرحامكم تعمر داركم، ...:" يقول  ،بتزوجيها للكرمي الكفء وإن كان بعيد النسب أو غريًبا

فإن تعّديتم بهّن إلى الغرباء فال ،وزّوجوا بنات العم بني العم،ا جاركم يحُسن ثناؤكموأكرمو 

وأعّف للذكر، ،فإنّه أغّض للبصر،وأبعدوا بيوت النساء من بيوت الرجال ،تألوا بهّن األكفاء

)1("...ومتى كانت المعاينة واللقاء ففي ذلك داء األدواء 

ضبطهم إىل أساليب احلكمة يف النزاعات و اخلالفات خاّصًة ويف مقطٍع الحق من الوصّية 

وبّني هلم ،ومثله..نزاعات الدم منها واليت قد تؤّدي إىل تقاتل ال يتوّقف يقتل األخ أخاه واالبن أباه 

وأّسس هلم العالمات ،أمهية التواصل واحلوار البّناء اهلادف البعيد عن اهلذر واإلكثار وأدب اإلصغاء

لشجاعة يف العطف باآلخرين واالنتباه لتقّلبات احلياة وتصاريفها وغريب مشاهدها الصحيحة ل

،فُرّب رجل خير من ألف،وإذا تنازعتم في الدماء فال يكن حّقكم للقاء...:" يقول  ،وأحواهلا

،فإّن مع اإلكثار يكون اإلهذار،وإذا حّدثتم فأوجزوا،وإذا حدثتم فعوا ،وُودٍّ خير من ُخلف

وربّما شجاني من ،وما بكيت من زمان إّال دهاني بعده زمان،اجا خيٌر من ضنى آجلوموت ع

واعلموا أّن أشجع القوم ،وما عجبت من أحدوثة إّال رأيت بعدها أعجوبة،لم يكن أمره عناني

)2("...العطوف وخير الموت تحت ظالل السيوف 

ومن احلّب املفرط ،باألشياء اجلميلة يف احلياةويف ختام الوصّية حّذرهم من املبالغة يف التعّلق 

وأنّه ال ،يدور وتدور معه األحداث وطبائع الناس ،ألّن األيّام ال ُتؤَمن والدهر ُمتقّلب،لألشخاص

وال :" يقول  ،وال سالمة سوى يف جنب السيف وصحبة الدرع ،ثقة إّال يف احلكمة وكثرة الصمت

.121، ص 1ج  ،مجهرة خطب العرب ،زكي صفوت. (1)

  .الصفحة نفسها،املرجع نفسه.(2)
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وكم زارني إنساٌن وزرته ،ي حبٍّ آل ذلك إلى قبيح بُغضفإنّه من بّرح ف،تبّرحوا فب حّبكم

.)1("...وأّن السيف كليم ،واعلموا أّن الحكيم سليم،فانقلب الدهر ينا فُبرته

:مسار الِحجاج -2

فهو بعد أن مجعهم حوله  ،ِججاجّية هذا اخلطاب النموذج يف وصّية ابن كلثوم ظاهرًة صرحية

ǾȈǧ�ǶȀȇƾȇ¢�śƥ�ƢȀƷǂǗ�ǾƫƢȀȈƳȂƬƥ�ǶȀǟƢǼǫȍ�ȄǠǈȇ�§ ƢǘŬ¦�¦ǀđ�ǶȀǠǷ�ǲǏ¦Ȃƫ�  عصر هلم فيها حصيلة

وليقّوموا ،حياته الطويلة ليستفيدوا ولُيحسنوا التصّرف والتعامل مع تقّلبات احلياة وتصاريف الدهر

.سلوكهم وتعاملهم مع الناس حوهلم من قريٍب أو بعيد 

:ُمنطلقات الِحجاج 2-1

ǾȈǼƥ�ǽƢƦƬǻ¦�Ƣđ�°ƢƯ¢�©ƢǸËǴǈÉǷ�ƨǴŦ�Ǻ
ÊǷ�§ ƢǘŬ¦�¦ǀǿ�Ŀ�¿ȂưǴǯ�Ǻƥ¦�ǂËǸǠŭ¦�ǶȈǰū¦�ǪǴǘǼȇ،  وزاد

  .وما سيدفعهم له من النصائح والتوجيهات ،يف نفوسهم مقدار الثقة مبا سُيسِمعهم من الوصايا

 ويف هذا النداء جرعة  ،)يا بِنيَّ :(أّول هذه املسّلمات افتتاحه النص بنداء األب لبنيه يقول

عميقة ِمن احلنان األبوي جتاه هؤالء األبناء حياول االنطالق منها وليُبّني هلم يف البدء أّن هذا 

خلطيب الكالم الذي سيأيت يف منت الوصّية إّمنا سيصدر من مشكاة األبّوة اليت تربط ا

.ƢȈū¦�ǲƷÂÂ�ǂǿƾǳ¦�«ȂǷ�ǶȀǧǂŸ�ȏ�ËŕƷ�Ƕđ�ƨǧ¢ǂǳ¦Â�ÀƢǼū¦�̧ǂǓ�ǺǷ�ǪǴǘǼƫÂ̈�،مبخاطبيه

ّمث إن هذا النداء يف صيغته األسلوبية هو كما يظهر أسلوب إنشائي طليب غرضه لفت االنتباه 

بنائه يف منت واسرتعاء األمساع واستفتاح القلوب الستقبال الدفقة الرتبويّة والرتشيدية اليت ضّخها أل

  .اخلطاب 

.121،122، ص ص 1ج  ،مجهرة خطب العرب ،زكي صفوت. (1)
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 لحقائقوالثانية جمموعة من اśǠǸƬǈŭ¦� ƢǼƥȋ¦�Ãƾǳ�ƢÅǨǴǇ�Ƣđ�ǶËǴǈŭ¦، وتتمّثل األوىل يف قوله:

وكشف يف هذا القول  ،)إّني قد بلغت من العمر ما لـم يبلغه أحد من آبائي وأجدادي(

ويًال فحظي حبصاٍد غزير زرع فيه ط ،وما حباه به الدهر من العمر الطويل ،عن حقيقة تعمريه

�ǾȈǼƥ�Ƣđ�ǞǨǼȇ�À¢�ƾȇǂȇ�ÅƨƥǂšÂ�ÅƨǸǰƷ،وبعصارٍة زاخرة من التجربة،الكّم جّم النفع من احلكمة

فيكلؤهم بكأل املوّدة ويزّودهم بزاد الرمحة لينهجوا وليشقوا سبيل احلياة ،وقومه قبل موته وحتفه

،، واملروءةِمن الشجاعة،ية الصحيحةم العربيربّيهم على القي،الوعرة الشاقة ببصريٍة ووعي

وصون  ،والغرية على احملارم ،وصيانة األعراض ،وتزويج األكفاء ،وإغاثة امللهوف ،وحفظ اجلار

  .وغريها ...وُحسن االستماع ،وإجياز احلديث ،وغّض البصر،الذكر

عّززها كذلك ،حقيقة طول عمره وسعة خربته ،وكذلك جتد اجلملة اليت ضّمنها هاته احلقيقة

�Ƣŷ�ƾȈǯȂƫ�ļ¦®Ƙƥ�ƢčȈƥȂǴǇ¢)وكان هلما شأٌن كذلك يف تنبيه بنيه وخماطبيه ،)قد التحقيقية  ،إّن التوكيدية

ومل ينتبهوا إىل أّن أباهم قد كُرب وبلغ ،إىل تلك احلقيقة إن حدث أن غفلوا عنها أو تناسوها مع األيام

ƢčȈƬǟ�ǂǸǠǳ¦�ǺǷ،يه يرحتل وميوت كما مات اآلباء واألجدادوال بُّد له من يوم يذهب ف.  

اليت أصبحت تالحقه   ،احلقيقة الثانية اليت قّدمها يف مطلع الوصّية هي حقيقة املوت نفسها

وأن يلحق بي ما لحق باآلباء واألجداد  ،وال بّد من أمر مقتبل: ( كما حلقت أسالفه يقول 

يف أّي حلظة ستلحق باألب ،وهنا يُذّكرهم حبتمية املوت اليت تالحق اجلميع،)واألّمهات واألوالد

ينّبههم من خالل ذكر املوت إىل ضرورة استغالل الفرصة األخرية ،املوِصي فينقطع السلف عن اخللف

�Ŀ�ƢȀǼǷ�ȆǬƥ�ƢǸȈǧ�ƢĔÂƾǿƢǠƬȇ�ǶēƢȈƷ�Ŀ�̈®ËƾƴƬǷ�̈°ǀƥ�ƢǿÂ°ǀƦȈǳÂ�ƨƸȈǐǼǳ¦�°Ƣť�ǺǷ�ƨǨǘǫ�ǂƻ¡�¦ȂǼƴȈǳÂ

لضمان اّتصال اخللف بالسلف فيما كانوا عليه من األخالق ،ǶĔƢȈƬǧÂ�ǶĔƢȈƦǏ�ƢȀȈǴǟ�¦ȂƠËǌǼȇÂ�ǶȀǈǨǻأ

، إشارًة )البدّ (وهذه كذلك يف بنيتها األسلوبية عّززها بتوكيد لفظي متّثل يف قوله ،والقيم والفضائل

.وتذكريًا منه أّن املوت حق ال ُيستثىن أحد وال ينجو منه خملوق 
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ملسّلمة الثالثة يف جمموعة مقّدمات احلكيم ابن كلثوم يف وصّيته متثّلت يف استعراضه لبعض أّما ا

وهي أّن للدهر تصاريف وأّن األيام تتداول ،اليت تعّلم منها هو نفسهاألحداث والوقائع

إّني واهللا ما عّيرت رجًال قّط أمًرا : (فقوله  ،وتتالحق تعود عليك كما كانت لك فيما مضى

وقّل من انتهك ُحرمًة لغيره إّال انتهكت :(وقوله  ،)ومن سّب ُسب...ُعّير بي مثله إّال 

تلك األحداث اليت  ،وهذه وقائع وأحداث تعّلم منها ويريد ألبنائه أن يستفيدوا منها،)حرمته

ǾȈǧ�ËǮ،عاينها هو وعايشها ǋ�ȏ�ƢčȈǬȈǬƷ�¦ÅƾȀǌǷ�ǾȈǼȈǠƥ�ǾǷƢǷ¢�ƢǿƾȀǋ،يعّلمهم أّن دولة األيّام

مستمرّة ال تقف فكما تفعل سُيفعل بك ومن تعامل مع الناس بأي تصّرف أو قول لقي يف 

.حياته املستقبلية من يواجهه به وحيّققه عليه 

�ǽǀđ�ƾȇǂȇ�ǾËǻƘǯÂ)...إّني لم أمت ولكّني هرمت :(ّمث يُلحظ أنّه عاد يف آخر الوصّية وقال 

فقد  ،الفرصة األخرية من حلظات حياته القليلة الباقيةالكلمة أن يبعث يف أنفسهم حرارة استثمار 

كان هذا بعد أن انطلق يف بداية الوصّية ،شكا هرمه وضعفه وسكوته لكرب سّنه وامتداد عمره

وكأنّه علم ،بتذكريهم حبتمية املوت اليت أصبحت تقف عند بابه توشك أن تقع عليه وتنقله عن الدنيا

ǼǬȇ¢Â�ǶȀƬǴǨǣ�ǺǷ�¦ȂǫƢǨƬǇ¦�ǶĔ¢ظة فأعاد هلم بصيص األمل األخريوا هالكه وموته ال حمالة  بعد حل ،

والفرصة األخرية أحّق أن ُتستغل وأجدر بأن ُتدرك وإدراكها قبول النصيحة واستغالهلا وإنفاذ عهده 

وهو أن يثبتوا على ما ربّاهم عليه من من ،وصون ذكره واإلبقاء على أثره الذي أراده فيهم بعد موته

ّمث جيتهدون يف أن تستمّر من بعدهم كذلك يف ،وما نّشأهم عليه من السجايا والقيماألخالق 

  .عقبهم الباقي 

 ؛  القيم وهرمياتهايضاف هلذه املنطلقات احلجاجية اليت اعتمدها صاحب الوصّية مقّدمات

ا عرب إذ مجلة ما دعا له بنيه يف هذا اخلطاب إمنا هو مجلة من القيم النبيلة اليت تعارف عليه

.اجلاهلية واتّفقوا على حمموديتها وشرفها 
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،المواضعّمث صّنف تلك القيم هاته القيم يف بعض اهلرميات والرتاتبيات وكان ذلك باعتماد 

فكّفوا عن الشتم فإنّه أسلم (كتفضيله لكّف الشتم وما يصاحبة من السالمة العالية ،مواضع الكم

وفّضل الفصل الواضح بني بيوت النساء وبيوت الرجال ملا حيصل منه من غّض البصر ،)ألعراضكم

، وفاضل )وأعّف للذكر،فإنّه أغض للبصر،وأبعدوا بيوت النساء عن بيوت الرجال(وِعّفة الذكر 

كما فاضل بني القيم   ،)وأشجع القوم العطوف:( الشجاعة املقرتنة بالعطف عن غريها يقول 

فرّب : (من ذلك قوله  ،)ال خري  ،خري(اذج أخرى من األشخاص باستعمال كلميت األخرى أو من

وال خير فيمن ال  : (وباملقابل يقول  ،)وخير الموت تحت ظالل السيوف(،)رجل خير من ألف

).وال فيمن إذا عوتب لم يعتب  ،رويّة له عند الغضب

ملوِصي املثالية القيمية املتعارف ّدم فيها اق ،كما ميكن اعتبار بعض هذه املواضع مواضع كيف

،كتمييزه للشجاع العطوف عن سائر أشكال الشجاعة البدنية العنيفة املتسّلطة،عليها بني العرب

ومتييزه للموت حتت ظالل السيوف دفاًعا عن النفس والعرض ومحايًة للذمار عن سائر أشكال املوت 

ومتييزه للرجل الواحد الظاهرة  ،األخرى واليت قد تكون على شيء من الذل واهلوان والعبودية وغريه

على شيء من  املتفّرد والنموذج يف القيم واألخالق والسيادة والشجاعة خري من األلف رجل ليسوا

  .ذلك وال هلم شأن بني قومهم 

�ƨǴȇȂǘǳ¦�ǾƫƢȈƷ�Ƣđ�ǾƬƦƷ�ƨǰÈǴÈǷ�ȄǴǟ�©ȐǓƢǨŭ¦�ǽǀǿ�Ëǲǯ�Ŀ�ƨËȈǏȂǳ¦�ǽǀǿ�Ƥ ƷƢǏ�ƾǼƬǇ¦�ƢËŶ¤Â

.وهي اخلربة باحلياة واحلكمة احلاضرة ودّقة املالحظة لألمور واألشياء والوقائع األحداث 

  : استخراج الحجج وتصنيفها  2-2

أراد  ،عان ابن كلثوم يف وصّيته لبنيه مبجموع من التقنيات احلجاجية املتنوعةلتعزيز كالمه است

لترتاص احلجج يف خطابه وليحصل له من  ،من خالهلا أن يدعم احلجة بأختها والدليل بدليل آخر

وقد  ،ذلك اإلثبات الكايف الذي ميّكنه من استمالة نفوس أبنائه ملا يدعوهم له من القيم واألخالق



تحليل حجاجي بالغي لنموذجين ِمن خطابات الوصية في التراث العربي...ثالثالفصل ال

-142-

ه احلجج متنّوعة بني احلجج القائمة على الوصل أو األخرى اليت تقوم على الفصل بني جاءت هذ

  :املرتابطات ومن ذلك 

:الحجج شبه المنطقّية -أ

 كقوله حيتقر منوذًجا من الناس،بني امللفوظات يف البنية الواحدة          حجة التناقض:

فُبكؤه خير من دره وعقوقه خير من ،ومن الناس من ال يُرجى خيره وال يخاف شّره(

شخٌص ال خري له ينفع به فال ،فهذا إنساٌن يقّدم صورة من التناقض املذموم املستهجن،)بّره

وال هو  ،هو صاحب مال وال صاحب رأي أو حكمة وفضيلة فيطلب رأيه ويقصد حلكمته

قٌض بشري تنا ،صاحب شّر من أذى أو بطش وظلم واعتداء على اآلخرين فُريفض وُحيذر

.حّذرهم منه ومنعهم حىت من التعامل معه أو برّه والتواصل معه 

وحيصل التعارض كما سبق التفصيل يف الفصل األّول بني ،حّجة التعارضوقد سبقتها

ومتى ما كانت : (وجند من هذا قوله  ،القضّية أو األطروحة من جهة والواقع من جهة أخرى

؛ إذ كيف حيصل للقوم أن يطلبوا الِعّفة وغض )دواءالمعاينة واللقاء ففي ذلك داء األ

مام القريب أو البصر وِحفظ الِعرض والسالمة لنسائهم من األذى واالختالط والسفور أ

��ƢǈǼǳ¦�©ȂȈƥ�¾ǄǠÉƫ�ǶǴǧ�¬ȂǸǈǷ�Æ ƢǬǳÂ�ƨƷƢƬÉǷ�ÆƨǼȇƢǠÉǷ�ǶēȂȈƥ�Ŀ�ƢȀȈǴǟ�Ƕǿ�Ŗǳ¦�¾Ƣū¦Â �البعيد

.ذلك من أسباب املعاينة واللقاء شيًئا ولو باملصادفة عن بيوت الرجال عزًال صارًما، ال يُتيح 

 الذي للتعريف  حّجة التعريف أو التماثل التاموتوجد كذلكdéfinition  بني املعرِّف

ƢčǬƸ: (فقوله  ،واملعرَّف ǧ�ƢčǬƷ �À¤،وليس هذا الكالم من باب التكرار  ،)وإن باطًال فباطل

¨ƾƟƢǧ�Śǣ�ǺǷ�¿Ȑǰǳ¦�ƨǔǨǔǧ�Â¢�ÄƾĐ¦�Śǣ� فإّن ) باطل ،حق(فهو وإن تكّررت كلميت

،تكرارها هنا لداللتني خمتلفتني فالثانية ليست كاألوىل وإّمنا هي توضيًحا وتعريًفا وبيانًا هلا

ا فيه أو مبا ليس فيه أو مبا استقبحه فكأنّه يقول إنّه من استقوى على إنسان وَعّريه أو سّبه مب

.منه سيجد عاجًال أم آجًال َمن يُعّريه ويستهجنه ويستقبح منه 
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 واليت تعترب دعوة إلقامة العدل بني  ،الحّجة القائمة على العالقات التبادليةوفيه كذلك

ƢǸȀđƢǌƬǳ�śƫǂǛƢǼƬǷ�śƬËȈǔǫ، وَمتّثل بعض ذلك يف قوله) ه أسلم فكّفوا عن الشتم فإنّ :

فالعدالة تقول  ،)وأكرموا جاركم يحُسن ثناؤكم،ألعراضكم، وصلوا أرحامكم تعمر داركم

فال يطلب أحد أن تعُمر داره بالزائرين ،إن ما تريدونه ألنفسكم حيسن أن تبادروا به غريكم

،ِمن رِمحِه خاّصةً ،ممّن يعوده أو يسأل عن أحواله قبل أن يبادر هو بصلة من له حق عليه

كما ال حيصل أن يطلب سالمة ِعرضه وِلسانه طليق يف ،¦ǶēȂȈƥ�Ŀ�ǶǿÊƾǐǫÂ�ǶȀǼǟ�¾¦ƚǈǳو 

وال يكون لكم الثناء والذكر  ،فاحفظوا أعراض الناس ُحتفظوا يف أعراضكم،أعراض الناس

وقّل من انتهك حرمًة : (وقوله  ،احلسن بني الناس سوى بإكرام اجلار ومراعاته يف حقوقه

فالعدل يف هذه القضّية يقول إن سالمتكم يف حرماتكم يكون )انتهكت حرمتهلغيره إّال 

 .الواحدة مبثلها ،يف كّفكم عن حرمات اآلخرين

وال بُّد من أمر ،إّني قد بلغت من العمر ما لم يبلغه أحٌد من آبائي وأجدادي: (ويف قوله

لى إدماج الجزء في الحّجة القائمة ع)مقتبل وأن ينزل بي ما نزل باآلباء واألجداد

على اعتبار تبعّيته ألسالفه وآبائه وأجداده فيجري عليه ما جرى عليهم يف سائر أمور ،الكل

فاختّصته تلك احلياة ،احلياة واليت جعل هو العمر واملوت أحد ظروفها ومن أحداثها ووقائعها

¦ƾƷ¢�ǺǷ�ƾȀǋ�ǾËǻ¢�ǾȈǼƥ�ǾËƦǼȈǳ�ǶǿƾƷȋ�Ǻǰȇ�Ń�Äǀǳ¦�ǲȇȂǘǳ¦�ǂǸǠǳƢƥ�ǶĔÂ®ثها أكثر منهم،

،ورصيده فيهم من التجربة واخلربة مل حيصل ألحدهم ،وعلم من أخبارها فوق علمهم

�Ƕđ�¾Ǆǻ�ƢǸǯ�Ǯ ǳǀǯ�Ȃǿ�Ǿƥ�©Ȃŭ¦�¾ǄǼȇ�À¢�ǲƦǫ�Ǯ ǳ̄�¾ȐǤƬǇ¦�ń¤�ǶǿȂǟƾȈǧ.

:الحجج المؤسسة على بِنية الواقع  -ب

واليت فيها يُربط احلكم بأسبابه ودواعيه ،وهي من حجج االّتصال التتابعي،حّجة التبذير

(وجند مثل هذا املعىن حني قال يف أّول الوصّية  يا بَـنـّي إّني قد بلغت من العمر :
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وهو يف هذا يقنعهم أنّه حّصالة األيّام من التجربة واخلربة ،)فاحفظوا عّني ما أوصيكم به...

ǳ�Å ƢƦǿ�½ŗƫ�ȏÂ�Ƣđ�ǞǨƬǼÉȇÂ�ËǲǤƬǈÉƫ�À¢�Ƥ Ÿ�Ŗǳ¦فيكون بذلك تبذير  ،تضيع حني يُفقد وميوت

.هلا وضياع لزاٍد من املعرفة باحلياة أريق ومل ينتفعوا به 

 يف هذا اخلطاب تلك اليت تقوم على عالقة الشخص ومن حجج االّتصال التواجدي

بسلطته، فكل ما تقّدم به األب ألبنائه من النصائح والتوجيهات إّمنا صدر هلم من شخص 

وسلطته فيهم معلومة وسيادته قدمية منذ فتوته وشبابه األول وما ُعلم ،مهابة بينهمصاحب 

�ÀƢǟ̄،عنه من الرأي والعزمية والشجاعة Ȏǳ�ǶȀǠǧƾƫ�ǶȀȈǴǟ�ƨǘǴǇ�Ƥ Ʀǈǳ¦�¦ǀđ�ǾǷȐǰǴǧ

 .بصمت وقبوله بوقار واحرتام

ياة فهو السّيد أصبح فيهم يرمز للمسلك الصحيح يف احل ،ّمث هو ُميّثل فيهم قّوة رمزيّة معلنة

وهي يف  ،الناجح يف حياته وهذا يكفي العتباره قدوة صائبة ومنوذجا حسنا للحياة الكرمية

�ÄƾƳ¦ȂƬǳ¦�¾Ƣǐƫȏ¦�ƲƴƷ�Ŀ�ÀƢŭŚƥ�ƢȀǨËǼǏ�ƨȈƳƢƴƷ�̈ËȂǫ�ǲËưŤ�Ƣē¦̄حّجة الشخص ورمزيّته ،

 .وهي مما يستعان به إلثارة انفعاالت املتلقي لتستجيب لألطروحات 

:  مؤسسة لبنية الواقع الحجج ال -جـ

 ويوجد واحدًة منها وهي تلك اليت تعتمد االستدالل باعتماد التمثيل لتؤسس للواقع الذي

وال خير فيمن ال يغار لغيره كما يغار : (يف قوله  حّجة التمثيلوهي  ،تريده وتدعو له

سه حىت ال ُتظلم األوىل غرية الشخص لنف ،ويف هذا القول مماثلة بني عالقتني اثنتني ،)لنفسه

Ã̄ ƚÉƫ�Â¢�ǶƬǌÉƫ�Â¢�ƢēƢǷǂƷ�ǺǷ�ƨǷǂƷ�Ǯ ȀƬǼƫ�Â¢،  والثانية غريته لآلخرين إن حصل هلم شيء

ويكون انتفاء اخلريية عن هذا الشخص يف كل واحدة من احلالتني ؛ إذ ال حيسن به  ،من ذلك

�ƨǴǷƢǯ�ƨǟȂǸĐ¦�Ƥ Ȉǐȇ�Ƣŭ�°ƢǤȇ�ȏÂ�ǶȀǼȈƥ�Ǌ ȈǠȇ�ƨǴȈƦǬǳ¦� ƢǼƥ¢�ǺǷ�¦ÅƾƷ¦Â�ÀȂǰȇ�À¢ أو واحًدا من

وغريته لآلخرين دون نفسه  ،واكتفاؤه بنفسه يُعّد أنانّية ونزعة انفرادية،أفرادها مهما كان

.يكون امهاًال 
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: طرائق الفصل  -د

   وحّجة ،)واعلموا أّن أشجع الناس العطوف:(يف قول ابن كلثوم يف منت خطابه لبنيه

وفّكها ،الواقع احلقيقي/ تقصد البنية اليت تقوم بطبيعتها على ثنائية الظاهر الزائف  الفصل

،الفهم السليم للشجاعة ،إىل املعنيني اللذين ُحتيل عليهما تلك الصيغة والتوكيد على األوىل

 .ونفي  الباقية الوامهة 

ون سوى يف شّدة البطش ويف اجلملة السابقة نفى عن أذهان بنيه االعتقاد أّن الشجاعة ال تك

وأبقى هلم املعىن الصحيح الذي أراد أن  ،والكثري من الفتك والقتل مهما كان من يقابله ويعارضه

ǶĔƢǿ̄ ¢�Ŀ�Ǿũǂȇخاّصة إن  ،حقيقة أّن الشجاعة إّمنا هي قرين العطف باآلخر واحلنّو عليه والرأفة به�

  .الشجاعة يف التجاوز والرمحة فمع مثل هؤالء تكون ،كان ضعيفا أو أعزال أو غري كفء

:الوجوه البالغية ووظيفتها الحجاجية  -3

ووجد  ،)الصور(الوجوه البالغية مصطلح بالغي غريب معاصر يقابله يف البالغة العربية كلمة  

.)*()حماسن(أو  ،)التحسني (من البالغيني العرب القدماء من قابله بكلمة 

وهذا املصطلح يطرح يف البالغة العربية اليوم إشكالية واضحة تتعّلق برتمجته على مصطلح 

يقابله يف اللغة العربية يُراعي الداللة التصويرية واألدبية والشعرية اليت حيملها يف أصل استعماله يف 

مفهوم الصورة يطرح يف أّن "إضافة إىل إشكالية أخرى تزيد املوضوع تعقيًدا وهي ،)1(البالغة  الغربية 

وقد تكّشفت مفارقة استعمال هذا ،الدراسات األدبية احلداثية إشكاالت عّدة يف مستويات متعددة

فأّول من استعملها هو )حمّسن(أّما كلمة ،البديعيةاستعمل ابن املعتز هاتني الكلمتني للداللة على بعض الصور البالغية غري  .*)(

: ينظر (واإلضافات التحسينية  �Ȑǰǳ¦�ǺǇƢƸŠ�ǶƬȀȇ�Äǀǳ¦�ǞȇƾƦǴǳ�Ƣđ�°Ƣǋ¢Â¿) بديع ،بيان ،معاين(السّكاكي يف تبويبه للبالغة إىل 

 ).210ص  ،البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول ،حممد العمري

  .211ص  ،املرجع نفسه .(1)
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�¾ȂǏ¢�ń¤�ƢēƢƸǴǘǐǷ�ǆ ȈǇƘƫ�Ŀ�̈ƾƟƢǠǳ¦�ƨȈƥǂǤǳ¦�©ƢǤǴǳ¦�Ŀ�ƢȀŦŗȇ�Ŗǳ¦�©ȐƥƢǬŭ¦�ń¤�ǂǜǼǳƢƥ�¿ȂȀǨŭ¦

 Icôneو Formeو  Fugureو  Imageانظر هنا للكلمات التالية  ،(...)إغريقية أو التينية 

")1(.

والبالغة الغربية اجلديدة عادت بالصور لتقّر هلا بالوظيفة احلجاجية بعد احنرفت عنها طويًال 

�śǈƸƬǳ¦Â�ƨǧǂƻǄǴǳ�ƨȈǳ¡�®Ëǂů�ƨǣȐƦǳ¦�ƪ ƸƦǏ¢�śƷ�¦ǀǿ�ÀƢǯ�ĺȂǴǇȋ¦�¾ƢĐ¦�ȄǴǟ�©ǂǈŴ¦Â

الصور (ومّيز بني ،الصور والوظيفة احلجاجية ويعّد بريملان أّول من عاد لريبط بني،)2(األسلويب

وباملقابل  ،الذي اعتربها عامل زخرفة ومجالية يتعّلق بشكل اخلطاب يثري البؤر اجلمالية فيه) األسلوبية

�Ãƾǳ�ÀƢǟ̄) الصور البالغية( ȍ¦�ǪȈǬƸƬǳ�» ƾē�ƨȈǟƢǼǫ¤�ƨǨȈǛȂƥ�ǞǴǘǔƫÂ�ȆƳƢƴū¦�ƢȀǠƥƢǘƥ�ǄËȈǸƬƫ�Ŗǳ¦

.)3(املتلقي وإثارته 

ȆǷȏ�®°ƢǻŚƥ�ǺǷ�ǲǯ�°ȂǐǴǳ�ȆƳƢƴū¦�ƾǠƦǳƢƥ�¦čǂǬǷ�ÀƢŭŚƥ�ǞǷ�«ǂƻÂ، الذي رأى أّن سياق

ƨȈǼȈȇǄƫ�Â¢�ƨȈƳƢƴƷ�ÀȂǰƫ�À¢�śƥ�Ƣē¦ǄȈǷÂ�ƢȀǐƟƢǐƻ�°Ȃǐǳ¦�ƶǼŻ�Äǀǳ¦�Ȃǿ�§ ƢǘŬ¦�  ومعه مارك بونوم

،اطفيةوالوظيفة الع ،والوظيفة التنبيهية ،الوظيفة اجلمالية(الذي خرج بالصور ألداء عّدة وظائف 

.)4() والوظيفة احلجاجية ،والوظيفة املعرفية

�ǽ°ƢƦƬǟ¦Â�Ƣđ�ƢȀǘƥ°Â�ƨȈƳƢƴū¦�ƨǨȈǛȂǳ¦�Ŀ�°ȂǐǴǳ�ǽǂǐƷ�Ŀ�ÀƢŭŚƥ�ƾǬƬǻƢǧ�¾ȂƥÂ°�ȆǨȈǳÂ¢�ƢËǷ¢

تلك املتعة اليت ميكن  ،وهذا رأى فيه إقصاًء للبعد اجلمايل املوّلد للمتعة،للصور صيغ مكثّفة للحجج

)5(فالصورة عنده هي املتعة األسلوبية لتمرير احلجة  ،احلجة من خالله هلا أن تكون جسرًا تعرب

.201،202ص ص ،البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول ،حممد العمري .(1)

ص  ،حممد مشبال: تنسيق  ،البالغة واخلطاب: ضمن كتاب  ،بالغة صور األسلوب وآفاق حتليل اخلطاب ،حممد مشبال.(2)

105.

  .108ص  ،املرجع نفسه .(3)

.108،109ص ص  ،نفسه .(4)

  .109ص  ،نفسه. (5)
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تستمّدها باإلضافة إىل ذلك من مظاهرها احلجاجية "هذه الوظيفة احلجاجية اليت تؤّديها و

احلوارية والتسمية والتقييم واالختزال والتبئري وهي عوامل تسهم يف تقوية توجيه املتلّقي حنو : املتمثلة يف

¤�Ŀ�ȆǬǴƬŭ¦�ǾËƳȂƫ�ƢĔ،فهذه الصور تسّمي املفاهيم اليت نتحّدث عنها مبا خيدم دعوانا،تيجة املتوخاةالن

االّجتاه الذي نرومه وبناًء على ذلك قد تكون التسمية حوارية تبئريية وتقييمية واختزالية ؛ إذ تربز 

ة املساءلة أّن الصور تثري وقد أشار ميار يف نظريّ ،)1("مظهرًا يف الشيء على حساب مظاهر أخرى 

  .أسئلة ضمنية حتاول اإلجابة عنها ومن هنا ينشأ دورها احلواري 

 يوجد من الصور قوله  ،خطاب عمرو بن كلثوم لبنيه ،ويف النموذج يشتغل عليه البحث :

كما   استعارة تصريحيةوهذه  ،)ففي ذلك داء من األدواء ،ومتى كانت المعاينة واللقاء(

يف   Fentanierيقول " أّما االستعارة يف البالغة الغربية فهي كما ،تسّمى يف املفهوم العريب

االستعارة أن تعّرب عن معىن مبعىن آخر أشد اسرتعاًء ) : الصور البالغية يف اخلطاب (كتابه 

)2(" به وليس بني املعنيني عالقة غري عالقة التوافق أو التشا ،لالنتباه أو أقرب إىل الذهن

�©ȂȈƦǳ¦�ƨƠȈē�ǺǷ�ǂȇǀƸƬǳ¦�¿ƢǬǷ�Ŀ�̈°ƢǠƬǇȏ¦�ǽǀǿ�ǲǸǠƬǇ¦�Ǿǻ¢�ÂƾƦȇ�ǾƬËȈǏÂ�Ŀ�¿ȂưǴǯ�Ǻƥ¦Â

فيكون ذلك إتاحًة إلمكانية اللقاء ،وبنائها على شكٍل يّتصل فيه بيوت النساء ببيوت الرجال

املفاجئ أو غري املفاجئ يف املمرات واملسالك بني الرجال من أهل البيت ومن الضيوف وبني نساء 

وما قد ينجّر عن ذلك من الفتنة وانتهاك احلرمة وانكشاف احلرمة وسوء الذكر بني ،البيت وغريهم

  .الناس 

بني  حّجة المشابهةباعتماد ) داء(ها بكلمة ولعّل هذا ما جعله يصف هذه العواقب كلّ 

تسمية تلك العواقب اليت حّذرهم حّجة التسميةوهي كذلك  ،أضرار اللقاء واملعاينة اليت ذكرها والداء

فأوجب عليهم  ،بيانًا خلطر ذلك وتوضيحا لعواقبه،)داء(منها عند حصول اللقاء واملعاينة بكلمة 

.114بالغة صور األسلوب وآفاق حتليل اخلطاب، ص ،حممد مشبال.(1)

  .44ص  ،البالغة العربية يف ضوء البالغات املعاصرة ،خمتار نويوات .(2)
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واليت تندلع من الداء  ،بيوت الجتناب هاته اآلفات اليت مسّاهااحلرص على الفصل واملباعدة بني ال

الذي قد يعترب صغريًا هيّـًنا يف البدء وهو داء اللقاء واملعاينة هذا الداء قد يزيد شرّه ويظهر خطره مع 

.األيّام فينتج عنه آفة هتك احلرمة والتطاول على األعراض وشيوع الذكر السيئ 

ورة الفصل بني البيوت دون ر ر عن تركيزها على جانب واحد هو ضهاته الصورة تصد تبئيريةو

فتصدر عن  حواريتهاأّما ،توضيح فيما يتعّلق بباقي مرافق الدار لبيان اخلطر وتسميته حتذيرًا منه

تقدميها توضيًحا جييب عن سؤال احلفاظ عن العرض والذكر واحلرمة كيف يكون ؟ يف ذات املوَصى 

�Ƥ ǈǻȋ¦�Ǯ Ǵǈŭ¦�ń¤� ƢǼƥȋ¦�ƪ ȀËƳÂ�ƨȈƳƢƴƷ�̈ËȂǫ�̈°Ȃǐǳ¦�ǾƫƢǿ�ƪ ǻƢǯ�ƨǠǸƬů�©ƢȇȂƬǈŭ¦�ǽǀđÂ�� ƢǼƥȋ¦

رباء ممّن يزورون البيت وال ضمانًا حلماية األعراض وصون احلرمات واحلفاظ عليها حىت ال ينتهكها الغ

أو من الذين جيدون يف شكل البيت واجتماعه فرص متاحات للقاء الذي قد ينجّر ،يُؤمن غدرهم

  . عنه داء اخللوة املؤدي آلفة انتهاك احلرمة 

 وما بكيت من زماٍن إّال دهاني بعده زمان:( وقد جاء بعد هاته صورة أخرى يف قوله( ،

لغري ) دهاين ( يف البالغة العربية خيرج للعالقة الزمانية ؛ فقد أسند الفعل  مجاز عقليوهي 

جمازًا وهو يريد أهله وما يصدر عنهم من األقوال واألفعال ،أسنده لزمانه ،فاعله احلقيقي

ǶŮ¦ȂƷ¢�ǂƟƢǇÂ�ǶēȐǷƢǠǷ�Ŀ�Ǧ ǫ¦Ȃŭ¦Â� فما أصابه من اهلّم واحلزن إّمنا كان منهم وما نزل به

 .والداهية هو بسببهم  من البالء

�ǾȈǴǟ�ƶǴǘǐÉȇ�ƢǷ�ȂǿÂ�ǾǴǟƢǧ�̈®¦°¤Â� Ȇǌǳ¦�¼ȐǗȍ�ÀȂǰȇ�ƾǫ�ƨȈƥÂ°Âȋ¦�©ƢǤǴǳ¦�Ŀ�±ƢĐ¦Â

ƢǸǴǯ�̈ËƾǠƥ�±ƢĐ¦�ǺǷ� ǄƳ�ȆǿÂ©��،هذه الصورة البالغية" و Subjectivationبالفرنسية مثال 

حب الفعل احلقيقي، وبعبارة تكمن يف إطالق الشيء حمسوًسا أو جمّرًدا عضًوا أو آلة أو مسنًدا إىل صا

أخرى هو استبدال غري الفاعل احلقيقي بالفاعل احلقيقي وتكون يف التشخيص وهو األغلب ويف غري 

.)1(" التشخيص 

  .95ص  ،البالغة العربية يف ضوء البالغات املعاصرة ،خمتار نويوات .(1)
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Ǿƥ�ÀƢǠƬǇ¦�ǾËǻ¢�Ŀ�ǺǸǰƫ�±ƢĐ¦�¦ǀǿ�ƨȈƳƢƴƷÂ  لتوجيه أذهان بنيه إىل أمهية الزمان واستغالله

واستثماره؛ إذ ال خري يف زمان ال يستغل يف عمل يعود على صاحبه بالنفع يف دنياه وحياته وحياة 

...أو ُيستثمر لكسب احملامد والتدرب على الفضائل كالكرم والشجاعة ،عائلته وأهله وقومه وقبيلته

فهو ينّبههم ،ثل ذلك كان على صاحبه مهوما وأحزانا ومصائبوكّل زمان مل يكن يف م،وغريها

واأليام مدرسة تتزايد  ،ألجل ذلك كّله لشغله مبا ينفع وإّال فاجأهم باستمرار األحزان املتعاقبة واملتوالية

  .فيها احملن يوما بعد يوم 

 وهي كناية عن )وخير الموت تحت ظالل السيوف: ( وصورة أخرى توجد يف قوله ،

يقاتلون دفاعا عن أعراضهم أو محاية  ،وت يف إقبال وشجاعة وبأس يف أرض املعركةامل

وهذا خري من أن يقال مات حتف أنفه  ،لذمارهم أو صونا لذكرهم وحرصا على البقاء الكرمي

الدم ال فائدة فيه ذليال حقريا تافها ال يساوي شيئا وال  أو مات على فراشه كالبعري مطلول

�Ǿƥ�ǲǐƬȇ�ƢǷ�ǲǯÂ�ǾǈǨǻ�ǲƳȋ�ǲƫƢǬȇÂ�Ƣđ�Ǟǧ¦ƾȇ�ƨƦǴǏ�¦ƾȇ�Ǯ ǴŻ.

�±ƢĐ¦�¾Ƣǰǋ¢�ǺǷ�Ȑǰǋ�ƨȈƥǂǤǳ¦�ƨǣȐƦǳ¦�Ŀ�ǲƥƢǬƫ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǣȐƦǳ¦�Ŀ�Ǧ ǏȂǳ¦�¦ǀđ�ƨȇƢǼǰǳ¦Â

�ƨȈǈǻǂǨǳƢƥ�Â¢�Ä°Ȃǐǳ¦�±ƢĐ¦�ȄËǸǈȇAllégorie يقول شيئا ويقصد آخر " م ويعين أن املتكل(...)،

.)1("إنّه جتسيد معىن جمّرد بطريقة تعين يف آن واحد ما يقال وما يشار إليه 

ولكّنها صورة أيقونية سيميائية فنية ،والكناية هنا يف هذا القول ليست صورة حّسية فوتوغرافية

تكمن يف الدليل الذي اختزالية اجية ƴū¦�ƢēËȂǫÂ،أدبية، حتمل أبعادا ودالالت أرادها املوِصي لبنيه

فهي ختتزل  ،حتمله على قيمة املوت يف أرض املعركة شجاعا مدافعا مقاتال وشرف هذا املوت ونبله

املوت الشريف على هاته احلالة يف أرض املعركة دون سواه؛ إذ كل موت خالفها هو موت الذل 

  .والتفاهة 

  90ص  ،البالغة العربية يف ضوء البالغات املعاصرة ،خمتار نويوات. (1)
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واعلموا أّن الحكيم سليم : ( تظهر يف قوله  ،منت اخلطاب الوصّية،صورة أخرى يف آخر املنت

وفيه تشبيه بليغ أحلق من خالله السالمة باحلكمة واملنطق والكالم  ،)وأّن السيف كليم

،فحسب األب ابن كلثوم أن السالمة إمنا هي سالمة احلكمة ،الفصل القاطع بالسيف

فكّل  ،أو الكالم غري املدروس أو يف غري فائدة احلكمة اليت متسك لسانك عن الكالم الزائد

كالٍم مل ُتدفع له بشّدة أو مل حتتجه لبيان أو قول مفيد موجز فقد يكون سبب هالك صاحبه 

 .وكل كالم ومنطق مل خيرج من لسان السيف ال معىن له وال أثر  ،وورطته

يف الداللة على أن السالمة  وهي أشد) فعيل ( على أنّه يُنتبه إىل أنّه استعمل صيغة املبالغة 

�ƢǿǂǐƷ�Ŀ�ƢēȂǫ�ƪ،وأّن املنطق القاطع هو منطق السيف،يف احلكمة وإمساك اللسان ǻƢǯ�ƢǼǿ�ǺǷÂ

إضافة العتمادها  ،على تلك الصورة للسالمة دومنا سواها وذلك املنطق يف الكالم دون غريه بؤريتهاو

řǸǔǳ¦� ƢǼƥȋ¦�ȄǴǟ�Ƣđ�ƪحجة المشابهةعلى  ƥƢƳ¢�Ŗǳ¦  يف ذلك.  

�Ŀ�ǾȈǼƥ�¿ȂưǴǯ�Ǻƥ�ÂǂǸǟ�Ƥ ȈǘŬ¦�Ƣđ�Ǧ ǐǫ�Ŗǳ¦�ƨȈƳƢƴū¦�̈Śƻǀǳ¦�ƶǷȐǷ�±ǂƥ¢�Ȇǿ�Ǯ Ǵƫ

ألنّه عززه يف البداية حبّجة سلطته ،وصّيته ليحملهم على التسليم مبا ذّكرهم به بل العمل واالقتناع به

فلم يرتك هلم بعد هذا سوى  ،كيف ال وهو يف قومه وبنيه السيد املطاع املقبول واملسموع له  ،هو فيهم

ƢȇƢǏȂǳ¦�ǺǷ�Ǿƥ�ǲǸǠǴǳÂ�¼Ȑƻȋ¦Â�©ƢǨǐǳ¦�ǺǷ�Ǿǳ�Ƕđƾǻ�ƢŠ�¦ȂǴǸǠȇ�À¢�  ألن يف ذلك سالمتهم

�ǂǿƾǳ¦�ǶȀËǈŻ�ȏ�ŕƷ�ƢĔÂǂǸưƬǈȇÂ�ǶȀȈƥ¢�Ő̈ƻ�ǺǷ�ǾȈǧ�ÀÂƾȈǨƬǈȇ،ومسلكا صحيحا يسلكونه

  .أكثرها حاول أن يرسم هلم أسلم الطرق لتجنبها والنجاة من  ،باملتاعب واملضائق
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  :النموذج الثاني  - ثانيا

:رسالة وعظّية بعنوان -

)*(للشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني  أسئلة األسكيا وأجوبة المغيلي 

  :    اإلطار العام للنص  -1

، الصويف اإلمام املغيلي التلمساينهذا النموذج رسالة يف الوعظ لإلمام الفقيه املالكي والداعية 

وما  ،الذي عرف اشتغاله بالعلم الشرعي كما اشتغل جهده بنشره يف األصقاع والبقاع والدعوة له

وما رحالته اليت  ،وإن كان بعضها مل ُحيقق بعد،رسائله  وكتبه الدعويّة اليت يأىب التاريخ إّال أن تبقى

، )**(إىل بوادي توات يف البداية من تلمسان ،سجلتها له الذاكرة سوى شاهدا له على مشواره الطويل

اليت زارها تباًعا يقصد التعليم والوعظ واإلصالح )***(ومنها إىل أقاليم وإمارات بالد السودان الغريب 

 .ينظر نص الرسالة كامال يف امللحق  .(*)

يذكر املؤّرخون يف سبب ،والية أدرار حتديدا ،إقليم توات يقع جغرافيا وسط الصحراء يف اجلنوب الغريب اجلزائري: توات .)**(

�ǶǇȏ¦�¦ǀđ�ǾƬȈǸǈƫ)منها اليت تقول إن الفاتح عقبه بن نافع الفهري ،عدة روايات) توات �̈ƢǐǟÂ�śǷǂĐ¦�ǾȈǳ¤�ȆǨǼȇ�ƢǻƢǰǷ�ǽǀËţ¦

ورأٌي ثاٍن وهو األقرب للصواب يقول إن سالطني الدولة املوحدية باعتبار نفوذهم على املنطقة اّختذوها قطرا جلمع األتوات ،املغرب

مقال للدكتور أمحد (وأصبح هذا الوصف سائرا على األرض احملصورة بني تبلكوزة مشاال وعني صاحل جنوبا  ،فُعرف بأرض األتوات

،www.taouat.net،تاريخ توات: قسم ،نشره يف صفحة مرياث تواتأصل التسمية والتاريخ .. توات: جعفري بعنوان

 )  .2016أكتوبر  30: تاريخ االستفادة

العليا والنيجر األوسط كما يشمل املناطق احمليطة ببحرية تشاد   يشتمل على حوض السنغال وغامبيا وفولتا:السودان الغريب  .)***(

شهدت  ،وغريها ،سنغاي ،مايل ،غاو ،من أبرز مدنه متبكتو ،كانت قبلة هاجر هلا العلماء والتجار بعد قيام اإلمارات اإلسالمية

ان على هاته املناطق جنوب الصحراء أّما إطالق كلمة السود،هذه البالد ثورات على امللوك بعد تعّرف األهايل على اإلسالم

أسئلة  ،الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي.( الكربى كان من طرف العرب وهو اسم مستوحى من البشرة السمراء لسكانه 

،دط ،م1974 ،اجلزائر ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،ذخائر املغرب العريب ،عبد القادر زبايدية: تح ،االسقيا وأجوبة املغيلي

 ).38ص
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، وصهره اليت تلّقاها عن شيوخه يف تلمسانوالدعوة ونشر الفكر الصويف املّتزن على الطريقة القادرية 

.)1(مجيعا  اإلمام سيدي عبد الرمحان الثعاليب رمحهم اهللا

وإّمنا كان اجتهاد الشيخ املغيلي ورحالته الدعوية بعد ما رآه من اضطراب ألحوال البالد يف 

وابتعاد  ،حتت طائلة القلق والفوضى السياسية واالجتماعية والقيمية ،إقليم املغرب اإلسالمي عاّمته

فقد سقطت  ،اإلنسان يف تلك البقاع بأخالقه وعاداته وتقاليده عن الشريعة اإلسالمية السمحة

وقبلها احتالل الربتغاليني  ،م1492سنة ) قشتالة وارجون(غرناطة آخر ممالك األندلس بيد امللك 

،حل غينيا غرب إفريقياملدينة سبتة وعدد من املوانئ املغربية املطّلة على احمليط األطلسي ليبلغوا سا

جرّاء ،وهذا نتج عنه معاناة قبائل تلك املناطق احملاذية هلا من الوطاسيني وبين عبد الواد واحلفصيني

.)2(هذا االجتياح الربتغايل ملوانئ املغرب األقصى 

ورحلة الشيخ املغيلي األوىل كانت لبالد توات حيث كان من أبرز اشتغاالته اليت حبسته يف 

مقاومة الطوائف اليهودية اليت عّمرت �ǚǟȂǳ¦Â�¬ȐǏȍ¦Â�̈Ȃǟƾǳ¦Â�ǶȈǴǠƬǴǳ�ƨǧƢǓ¤�ƢēƢƷ¦ÂÂ�ƨǬǘǼŭهذه ا

مستغّلة سذاجة عّمارها وِسلمّيتهم فاستولوا على حركة القوافل ،هاته البالد واستباحتها لفرتة طويلة

 يف حرية تامة وحياولون śǸǴǈŭ¦Â�¿ȐǇȎǳ�ƨȇ®ƢǠŭ¦Â�ƨƠǗƢŬ¦�ǶēƾȈǬǟ�ÀȂǇ°ƢŻ،التجارية مع السودان

�ƨǟƾƦǳ¦�̧ ȂȈǋ�ǶȀȈǓǂÉȇ�¿ȐǇȎǳ�ƨǟƾƬƦŭ¦�ƨǇ°ƢǸŭ¦�ń¤�ǲǫȋ¦�ȄǴǟ�Ǿƥ�Ǟǧƾǳ¦Â�ļ¦ȂƬǳ¦�ǞǸƬĐƢƥ�̧ ƢǬȇȍ¦

ويستهويهم افتتان العامة عن املسلك الصحيح ويسّليهم السيطرة على كل أسباب احلياة الكرمية يف 

قضية حماربة اليهود  ،الف رأيه يف هذه القضيةوإن كان الشيخ قد وجد آراء وفتاوى خت ،)3(املنطقة 

من علماء املنطقة ومناطق أخرى مثل تلمسان وفاس كان قد راسلها الفريقان  ،وختريب كنائسهم

،استفتاًء ومنهم الشيخ سيدي عبد الرمحان بن حيي بن حممد بن صاحل العصنوصي املعروف بشروحه

اإلمام حممد بن عبد الكرمي املغيلي التلمساين ودوره يف تأسيس اإلمارة اإلسالمية بإفريقيا الغربية خالل القرن  ،مربوك مقّدم.(1)

  .30ص   ،دط ،م2006 ،وهران ،دار الغرب للنشر والتوزيع ،التاسع للهجرة

.27،28ص ص  ،املرجع نفسه. (2)

  .09ص  عبد القادر زبايدية،: حتقيق ،أسئلة االسقيا وأجوبة املغيلي ،الشيخ املغيلي .(3)
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أّما املؤيّدون فمنهم حممد بن عبد اهللا بن ،)1(سنوسي وقاضي توات أبو حممد عبد اهللا بن أيب بكر األ

وأبو عبد اهللا التلمساين احلسين عامل تلمسان  ،وحممد بن يوسف السنوسي ،عبد اجلليل التنسي

بعد  ،وأمحد بن حممد بن زكري املانوي أبو العباس املغراوي التلمساين مفيت تلمسان يف زمنه ،وصاحلها

.)2(كنائس اليهود باملنطقة وهدموها   هذا محل الشيخ وأنصاره على

مشال ) االهري(ورحالته املوالية كانت جتاه إمارات إفريقيا يف السودان الغريب بدايه من بالد  

، )كاستينا(مثّ ) كانو(إىل مدينة  ومنها ،)تيغيزة وتيغيدا أ(واستقّر مبدينة ) اهلوسا(مثّ إىل بالد ،نيجرييا

عاصمة مملكة ) كاغه أو غاو(مسال السنغال والتحق مبدينة ) التكرور(لبالد ومن بالد اهلوسا ارحتل 

�ƢǿȂŴ�ǾǯËǂƷ�ƢËŶ¤�Ƣđ�ËǲƷ�Ŗǳ¦�ǪǗƢǼŭ¦�Ǯ،)الكىب(كما زار بالد   ،السنغاي ǴƫÂ�©ȐƷǂǳ¦�ǽǀǿ�ǲǯÂ

ووّجهه جتاهها وازع نشاطه الديين املشهود يف نشر اإلسالم والتعليم والوعظ وتصحيح العادات 

.)3(املعوّجة لتتوافق مع الدين اإلسالمي احلنيف والتقاليد 

،هذه املناطق كّلها استقبلته حبفاوة بالغة وقرّبه أمراؤها وملوكها وجعلوا منه مرجعية فقهية

  :منها  ،وكتب هلم رسائل ووصايا وفتاوى يف أمور احلكم والسياسة الشرعية

تاج الدين فيما جيب على : (حممد بن يعقوب يف اإلمارة والسياسة بعنوان  رسالته ألمري كانو

 .)امللوك والسالطني 

 ما جيوز للحّكام يف ردع الناس عن احلرام: (وكتب لألمري حممد بن يعقوب رسالة أخرى يف(.

اإلمام حممد بن عبد الكرمي املغيلي التلمساين ودوره يف تأسيس اإلمارة اإلسالمية بإفريقيا الغربية خالل القرن  ،مربوك مقّدم.(1)

  .29ص  ،التاسع للهجرة

مقال شبكة األلوكة  ،سرية حممد بن عبد الكرمي بن حممد املغيلي التلمساين ،بن حيىي الطاهر ناعوس. (2)

http://www.alukah.net/Culture/0/22525/   4،5ص ص  ،2016أكتوبر  30يوم.

ودوره يف تأسيس اإلمارة اإلسالمية بإفريقيا الغربية خالل القرن  اإلمام حممد بن عبد الكرمي املغيلي التلمساين ،مربوك مقّدم.(3)

  .30ص  ،التاسع للهجرة
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 عن ) سنغاي(وأّلف أجوبة للسلطان حممد بن أيب بكر التوري املعروف بأسكيا أمري مملكة

.)1() أسئلة االسكيا وأجوبة املغيلي: (وعرفت بـــــ  ،ة كثرية وجهها إليهأسئل

وتواُجُد الشيخ املغيلي يف هذه املناطق مّكَن النتشار اإلسالم بكثرة طالبه وانتشار مريديه 

ينقل هلا اإلسالم  ،وهذه احلفاوة والتكرمي وجده الشيخ يف كل منطقة قصدها ،وزيادة امللتفني حوله

ويعرّفهم بسماحته ويصّحح األفكار اخلاطئة واملفاهيم املعوّجة اليت دأب عليها الناس يف ،الصحيح

ǶǿƾȈǳƢǬƫÂ�Ƕē¦®Ƣǟ�ǶȀȈǴǟ�ƢȀȈǴÉŻ�ǪǗƢǼŭ¦�Ǯ Ǵƫ،  أو فهمهم اخلاطئ أو حىت ضالهلم باعتبار ما كان

.سائًدا من الوثنية قبل وصول اإلسالم 

 بل يؤرَّخ لفرتته حني يتحّدثون عن تاريخ ال ،فأصبح اسم الشيخ حمفورًا يف تاريخ املنطقة

ا أرّخ املرحوم الشيخ آدم األلوري حلركة األدب واللغة "ومن ذلك أنّه ،اإلسالم يف تلك الربوع
ّ
مل

أشاد بدور  ،)مصباح الدراسات األدبية يف الديار النيجريية(العربيني يف نيجرييا يف كتابه الذي مسّاه 

ممّا ،واعرتف بتأثريه الكبري يف هذه الناحية ،لوم العربية والثقافية واإلسالميةاإلمام الفعال يف ترقية الع

جعله ُيسّمي قسًما من اخلمسة أدوار اليت عرفتها عصور األدب العريب يف نيجرييا منذ قيام هذا 

.)2(" قلت يسميه نعصر املغيلي  ،األدب فيها إىل العصر احلاضر

�śǸƬȀŭ¦�ƢȀȈưƷƢƥÂ�ƢȇŚƴȈǻ�¿Ȑǟ¢�ǺǷ�ǂƻ¡�ÆǶÈǴÈǟ�Ƣđ�ƾويُقابله رأي آخر وشهادة أخرى شه

،وهو من أبناء كانو كذلك ،بالتاريخ اإلسالمي يف املنطقة وهو الدكتور شيخو أمحد سعيد غالدنثي

ونتائج عظيمة تركت أثرًا �ŚƦǯ�ÃƾǏ�ȂǻƢǯ�ń¤�ȆǴȈǤŭ¦�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�̈°ƢȇǄǳ¦�ǽǀŮ�ÀƢǯ�ƾǬǳÂ: " يقول

ألّن انتشار اإلسالم يف كانو أّدى إىل ،ولكن يف واليات اهلوسا مجيًعا،فحسبواضًحا ال يف كانو 

  . 5ص مقال شبكة األلوكة،الطاهر ناعوس، سرية حممد بن عبد الكرمي بن حممد املغيلي التلمساين،.(1)

.6نفسه، ص املرجع .(2)
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ومنذ ذلك الوقت نستطيع أن نقول إّن والية كانو أصبحت ،انتشاره يف الواليات األخرى من نيجرييا

.)1("والية إسالمية حًقا وبدأت تلعب دورًا هائًال يف خدمة الثقافة اإلسالمية يف الواليات األخرى 

�ÄƢǤǼǇ�ƨǬǘǼǷ�ŚǷȋ�Ƣđ�ǾËƳȂƫ�ƾǫ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�ǾƫƢǿ�ƺȈǌǳ¦�ƨǳƢǇ°Â
األسكيا حممد علي بن أيب )*(

�ǂƯ¤�ÄƢǤǼǇ�³،بكر التوري ǂǟ�ǺǷ�ǺËǰŤ�À¢�ƾǠƥ�ƺȈǌǴǳ�Ƣđ�ǾËƳȂƫ�Ŗǳ¦�ƨǴƠǇȋ¦�ǒ Ǡƥ�Ǻǟ�ƢȀȈǧ�ǾƦȈŸ

قائًدا بارزًا يف جيش سابقه واستوىل إثره على  بعد أن كان األسكيا ،)سىن علي (ثورته على سابقه 

وكان عهد إصالحات واسعة  ،وبه بدأ عهد جديد يف كانو عرف بعهد األسيقيني ،عرش اململكة

.)2(وعالقات جتارية وثقافية متينة مع بالد املغرب العريب ومصر 

والتوجيهات وإجابات الشيخ املغيلي على أسئلة األسكيا ضّمنها كمٌّ غزير من النصائح 

واليت ندبه فيها للمسالك الكفيلة بالتأسيس للحكم اإلسالمي الرشيد الذي كان يطمح له     ،الشرعية

  .األسكيا نفسه 

ففي املسألة األوىل بّني له كيف يكون التعامل مع فئة من احلفاظ واملنتسبني للعلم يف سنغاي 

متناسني أمانة العلم غري مهتّمني ،الدينممّن كانوا يبتّزون الناس ويسعون خلدمة مصاحلهم باسم 

ǶȀǼǷ�ǶËĔ¢�ÀȂǸǟǄȇÂ� ƢǸǴǠǳ¦�ƾǏƢǬǷ�ÀȂǧǂǠȇ�ȏÂ�ÅȐȈǴǫ�Ëȏ¤�ƨȈƥǂǠǳ¦�ÀȂȀǬǨȇ�ȏ�ǾȈǧ�ǶȀǐǬǻ�¾ƢǸǯƜƥ،  وهذا

أو يف إمكانية تنصيبهم يف مناصب   ،سبب للملك حممد حرية يف جواز األخذ عنهم من عدمه

وكّل مكّلف ،ه يف البداية أّن امللك تكليف وليس متليكفأجابه الشيخ بأن بّني ل،كالقضاء والتعليم

  .6ص مقال شبكة األلوكة،املغيلي التلمساين،الطاهر ناعوس، سرية حممد بن عبد الكرمي بن حممد .(1)

كانت إمارة   ،بالد قبيلة سنغاي اليت سكنت حول النيجر األوسط بعد انفصاهلا عن مملكة مايل بعد ضعفها: مملكة سنغاي  .)*(

م وهي السنة اليت توّىل فيها آل سىن 1336بدأ عهد توسعها الكبري سنة  ،صغرية خالل القرنني الثاين عشر والثالث عشر امليالدي

وكان األسكيا حممد أحد  ،اإلمارة وهي فرع من عائلة ضياء الرببرية اليت تعود يف أصوهلا إىل طرابلس الغرب اليت حكمت قبلها

م قام األسكيا حممد وهو سوداين 1493ويف سنة  ،لتضّم معظم جهات السودان الغريب،ضباطها البارزين يف جيش سىن علي

 )  .   10ص عبد القادر زبايدية،: تح  ،أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي ،الشيخ املغيلي(األصل بثورة ضّده 

  .10ص  ،نفسه صدرامل .(2)
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فاعلم أعاننا اهللا وإياك : " يقول  ،مسؤول يوم القيامة عّما كّلف به من أمور الناس حفظ أم ضّيع

�Ǿǜ يكن لك ،فكن هللا عبًدا بطاعته،أّن الملك كّله هللا وما النصر إال من عند اهللا ǨƸ ƥ� Ƣčƥ°

وإعانته، إنّما أنت مملوك ال تملك شيئا وقد رفعك موالك على كثير من عباده لتصلح لهم 

وكّل راع ،وأنت في جميع مملكتك راٍع ال مالك،دينهم ودنياهم ال لتكون سّيدهم وموالهم

.)1("مسؤول عن رعّيته

ليبّينوا له ويوّجهوه يف حكمه ونصحه بتقريب البطانة الصاحلة وأبرزهم أهل الذكر الصادقني 

فإذا علمت ذلك أيّها األمير ...: " يقول  ،ويف سلوكه، وباملقابل وأقصاء األشرار من جملسه

ألّن من الغالب ،وأن تقّرب منك أهل الخير،األول أن تبعد عنك أهل الشر: فعليك بأمرين 

بته من نفسك فقد مّكنته من فمن قرّ ،على اإلنسان التأنس بقرينه والميل إلى طبعه وتزيينه

أن : الثاني  ،(...)ألّن األذن زمام القلب ،، ومن مّكنته من أذنك فقد مكنته من قلبكأذنك

تسأل أهل الذكر عن كل ما ال تعلم حكمه من تصّرفاتك كّلها لتحكم بما أنزل اهللا في كل ما 

.)2("حملك   منها

فمن أعظم : " صاحلني والفاسدين من العلماء ّمث بّني له كيف يتمّكن من التمييز بني ال

الواجبات على أمراء المسلمين حفظ الدين بأن ال يتركوا أحًدا يتكّلم في دين اهللا بتعليم وال 

أليس من أعظم الواجبات على كل  ،(...)حتى يكون من أهل العلم والتقوى  ،حكم وال فتوى

ف ال يجب عليه أن يطردهم عن طريق أمير أن يطرد عن طريق الدنيا جميع المفسدين ؟ فكي

الدين؟ وقد تبّين بالكتاب والسنة وإجماع علماء األّمة أّن كثيرا من قّراء هذه األمة إنما هم من 

  .23ص  حتقيق عبد القادر زبايدية، الشيخ املغيلي، أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي،.(1)

.24نفسه، ص  صدرامل. (2)
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ويصّدون عن سبيل اهللا فهم لصوص الدين ،الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ،علماء السوء

)1("وأضّر على المسلمين من جميع المسلمين

،ّمث بّني له أن هؤالء ال يصعب متييزهم ؛ إذ ال يلتبسون عن الناس يف أقواهلم وأفعاهلم

إنّه ليلتبس حال أهل الذكر ) : "العلم والتقوى ( وصّنف له العلماء إىل ثالثة أصناف مبقياس 

نوارا بحال علماء السوء أصال ال قوال وفعال بل ال بّد أن يجعل اهللا لكّل هلٍد من أهل الذكر أ

وبيان ذلك أّن من حكمة ،في كل عصر من األعصار هداية لسهم الجّنة وحّجة على سهم النار

فال بّد إذن من نور واضح يعلم به ،(...)اهللا تعالى أن ال يعذب قوما حتى يبين لهم ما يّتقون  

وأهل الذكر  ،فجعل اهللا ذلك لألنبياء بخوارق العادات ،صدق الهادين وكذب الشياطين

وأن لم تفهم ما قّررناه وأشكل عليك شيئا مما :"ويقول بعد ذلك،)2(" األعمال الصالحات ب

الثاني من  ،األّول من تبّين ال بال شك أنّه عالم تقي،ذكرناه فاعلم أّن القّراء كّلهم ثالثة أنواع

فلم تعلم هل هو عالم تقي  ،الثالث من شككت فيه ،تبّين لك أنّه ليس بعالم أو أنّه ليس بتقي

ويف تفصيله لكيفية التعامل الشرعي مع هاته األقسام الثالثة نصحه باستعمال الصنف ،)3(" أم ال؟ 

وهذا يستند إىل ما ميلكه العامل  ،)الشك واليقني(األول واإلعراض عن الصنفني الباقيني واملعيار هو 

وما يُلحظ عليه من الورع والتقوى ودعوة الناس ،علممن العلم بالكتاب والسّنة وحاله يف العمل مبا ي

  .دون حتريف وال تزييف ألي غرض كان 

خاصة تلك اليت حيتاج  ،كما صّنف له األمور يف احلكم والسياسة وإدارة شؤون البالد والعباد

ها وبّني له كيف يتعامل مع،فيها لتوضيح عامل أو فتوى مفيت يف الشرع فجعلها له على ثالثة أنواع

وخفت  ،األول أمر تعلم وأمر شككت في حكمه ،األمور كّلها على ثالثة أنواع:"مجيعا، يقول 

  .28ص  عبد القادر زبايدية،: حتقيق  الشيخ املغيلي، أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي،.(1)

.30، 29 ص نفسه، ص صدرامل. (2)

.31نفسه، ص .(3)
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فإنّه خير وال يأتي عنه ،وإذا علمت ذلك فكل أمر علمت أنّه مما أمر اهللا به فافعله،من اثمه

،(...)فإنّه شر وال يأتي عنه إال الشر ،وكل أمر علمت أنه مما نهى اهللا عنه فاتركه ،إال الخير

فإن  ،وكل أمر شككت في حكمه وخفت من إثمه فعليك فيه باالحتياط الصارف عن الشبهات

فاقطع الشك باليقين واحتط لدينك أكثر مما  ،الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات

.)1(" تحتاط لدنياك 

يخ عن تعامله مع أعوان وأتباع سىن علي امللك الظامل يف املسألة الثانية سأل األمري أسكيا الش

فسأل األمري عن  ،خيالفها رغم كونه مسلما أو يدعي اإلسالم ،واملتمّرد على الدين وشرائعه وتعاليمه

حكم الشرع يف هؤالء األعوان بعد موت زعيمهم فيما ميلكونه من األموال والعبيد واألراضي اليت 

ƢđƢƸǏ¢�ǺǷ�̈ȂǼǟ�ƢǿÂǀƻ¢� فأجابه اإلمام بأن بّني له يف البدء أّن جهاده يف سىن علي وثورته عليه

وأحاله إىل رأي العلماء يف من كفي  ،من أعظم اجلهاد وأشرفه مث بّني له ضوابط التكفري وحدوده

والجواب واهللا الموفق للصواب أّن سنى علي وجميع أعوانه :" يقول  ،وممتلكاته وذراريه وأراضيه

صاره ال شك أنهم من أظلم الظالمين الفاسقين الذين يقطعون ما أمر اهللا به أن وأتباعه وأن

فجهاد األمير أسكيا فيهم وأخذه السلطنة من أيديهم من أفضل  ،يوصل ويفسدون في األرض

وإذا  ،(...)وأّما قولك هل هم كفار أم ال ؟ فال يكّفر أحد بذنب من أهل القبلة ،الجهاد وأهّمه

وإن  ،فإن تاب ترك ،من فعل شيئا من تلك األفعال الموجبة للتكفير ُيستتابعلمتم ذلك فكل 

وأّما ما وجد ،(...)لم يتب قتل بالسيف كفرا وال تسترق أوالدهم إنما يجبرون على اإلسالم 

اآلن من تلك األموال التي نهبوها من المسلمين فلربّه أخذه حيثما وجده بغير شيء ألن الذين 

.)2("أنهم مسلمون   نهبوه منه يزعمون

  .33ص عبد القادر زبايدية، : حتقيق  الشيخ املغيلي، أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي،.(1)

.41، 40نفسه، ص ص صدرامل. (2)
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أولئك الذين يعظمون غري اهللا  ،يف املسألة الثالثة حّدثه عن التعامل مع نوع آخر من املشركني

ألن هؤالء الذين وصفت لّبسوا الحق :" جييبه الشيخ  ،ويذحبون لغريه ويقدسون بيتا عري بيته

فهم أولى  ،بحيث يضل بهم كثير من جهلة المسلمين حتى يكفر وهو ال يشعر ،بالباطل

فجاهدهم لقتل رجالهم وسبي نسائهم وذراريهم  ،بالجهاد من الكفار الذين ال يقتدي بهم مسلم

فإن صّمموا على شركهم ،ونهب أموالهم على ما قدمناه في جواب السؤال الذي قبل هذا

.)1(" هتهم بالنار فحّرق سدنة بيوتهم لكفرهم وآل

�ƾƳȂȇ�Ŗǳ¦�ǺǷ�Ǿǳ�̈°ÂƢĐ¦�®ȐƦǳ¦�Ǻǟ�ƨǠƥ¦ǂǳ¦�ƨǳƘǈŭ¦�Ŀ�ƺȈǌǳ¦�ƢȈǰǇ¢�ƾǸŰ�ŚǷȋ¦�°ƢǌƬǇ¦Â

فوضح الشيخ احلكم الشرعي يف  ،أو تلك البالد اليت ال سلطان عليها ،عليها سالطني جائرين

ثّم اعلم أّن البالد ثالثة :" يقول  ،التعامل مع هاته البالد وضوابط التوسع عليها على ثالثة أحكام

األول بالد سائبة ليس لهم أمير بل مهملون فهؤالء أجبهم إلى مبايعتك والدخول تحت : 

الثاني بالدهم يرعاهم في مصالح  ،(...)فإن أبوا ذلك فأجبرهم عليه ما استطعت  ،طاعتك

منهم أن ينزع يدا من وهؤالء ال يحّل ألحد ،دينهم ودنياهم بحسب اإلمكان في هذا الزمان

الثالث بالد لهم أمير من هؤالء األمراء الذين  ،(...)طاعته وال يحل ألحد أن ينازعه في رعّيته 

وصفت يأخذ المكس بالظلم وبالفساد وعدم اإلصالح فأن استطعت أن تزيل ظلمه عن 

.)2("المسلمين من غير مضّرة عليهم حتى تقيم أميرا عادال فافعل 

لإلمام العادل أن :" جييب الشيخ  ،املسألة اخلامسة يف الزكاة وأحكامها ومصارفهاأّما 

ينّصب عامال لجمع زكاة الحرث والماشية وصرفها في مصارفها التي ذكر اهللا تعالى من 

وليس له  ،األصناف الثمانية باجتهاده على ما يراه األصلح بعد استشارة أهل المعرفة واألمانة

أن ينقل زكاة بلد إلى غيره على وجه النظر باألصلح فيفرق في أهل بلدها ما اضطّروا إليه وينقل 

  .46ص  عبد القادر زبايدية، : حتقيق  الشيخ املغيلي، أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي،.(1)

.50،51نفسه، ص ص املصدر . (2)
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وواجب على الناس دفع زكاتهم لإلمام العادل وعّماله عليها إن ،(...)لغيرهم ما اضطّروا إليه 

.)1(" عدل في صرفها بأن يصرفها بالتقوى ال بالهوى 

،بّني له حدودها وكيف تضبط وتوزع ومن هم مستحقيها،واملواريث والسادسة يف الرتكات

أّما القوم :" فيجيبه  ،واألمري يستفيت اإلمام يف أحوال قوم بينهم ال يتوارثون وفق الضوابط الشرعية

الذين من شأنهم ال يتوارثون على الكتاب والسنة إنما يرث منهم الخال وابن األخت وابن 

وإن لم يجحدوا  ،فهم كفار ،ك حالال وجحدوا شرائع ميراث اإلسالمالخال فإن رأوا أن ذل

،الميراث وأّروا أنهم عصاة فليؤمروا بالتوبة والرجوع إلى فرائض اهللا في الميراث فيما يستقبل

.)2(" فإن أبوا فللسلطان أن يأخذ أموالهم كلها 

والقدرة على النفع والضر واملسألة السابعة سأله عن حكم السحرة ممّن يّدعون علم الغيب 

ومعهم قوم يغّشون يف املبادالت والبيوع ويُطّففون الكيل ،مستعينني بالشياطني والنجوم وأخبار اجلن

وجاء يف  ،وغري ذلك من منكرات األسواق والطرقات وما فيها من االختالط والفسوق وغريه ،وامليزان

شيء من تلك األمور أو غيرها فإنّه كاذب أّما من يزعم أنّه يعلم علم الغيب ب:" جواب الشيخ 

ومن أبى قتل بالسيف   ،فمن تاب ترك ،فواجب أن يوَقفوا للتوبة تحت السيف،ومن صّدقه كفر

وأّما التطفيف فهو حرام ،(...)كفًرا وال يغسل وال يكّفن وال يدفن في مقابر المسلمين 

منين أن يجعل أميًرا على األسواق وواجب على أمير المؤ  ،بالكتاب والسنة وإجماع علماء األمة

وحفظ األرزاق فليصلح موازين كل بلد على نسبة واحدة بتقويم الميزان والوزن وتسوية الصنوج 

ومن أعظم المنكرات ما ذكرتم من اختالط الرجال بالنساء وكشف العورات فواجب  ،(...)

  .54ص  عبد القادر زبايدية،: حتقيق الشيخ املغيلي، أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي،.(1)

.60نفسه، ص  صدرامل. (2)
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ويحتسبون ذلك  ،على أمير المؤمنين أن يجتهد في منع ذلك كّله بما استطاع وأن يجعل أُمناء

.)1(" ليال ونهارا سرا وجهارا 

 :مسار الحجاج  -2

به إىل أمري سنغاي جييبه على أسئلته إّمنا يتكّلم الشيخ املغيلي يف هذا اخلطاب الذي أرسل 

يرشد األمري للمسالك الصحيحة لتصحيح الوضع الفاسد وتقومي  ،يتكّلم بقول الشرع ومنطق الدين

ولذلك جتده يستند على كثري من اآليات الكرمية واألحاديث النبوية وأقوال الصحابة  ،االعوجاج

لرئيسية اليت بىن عليها الشيخ حجاجية رسالته وهذا كّله ميّثل الدعامة ا،وغريهم من علماء السلف

�ƨƸȈƸǐǳ¦�ƨȈǧƢǐǳ¦�ǞƥƢǼŭ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�̈°®Ƣǐǳ¦�ƨȈǟƢǼǫȍ¦�ƢēȂǘǇÂ.

 :منطلقات الحجاج 2-1

 أبرز ما اعتمده الشيخ من املقدمات احلجاجية اليت استند عليها يف رسالته وإجاباته على أمري

دينية نفسها واليت متثّلت يف نص الرسالة الالحقائق سنغاي ليقنعه ويلزمه حبّجة الدين يربز يف 

يبّني له حكم ،املسألة تلو األخرى ،بكامله، يتابع فيه الشيخ املسائل اليت استفتاه األمري فيها

Ƣđ�¾ȂǬȇÂ�Ǻȇƾǳ¦�ƢȀǴƦǬȇ�Ŗǳ¦�©¦°ƢȈƬƻȐǳ�ǾƥƾǼȇÂ�ƢȀȈǧ�̧ǂǌǳ¦�  أو تلك اليت ال تتعارض معه

.ه ودأبوا عليه من التقاليد وما ألفو  ،وتُبقي على عادات أهل تلك املناطق

فقد اسند الشيخ فتاويه بآيات كثر وأحاديث نبوية كثرية كذلك وشيء جليل من أقوال 

ففي املسألة األوىل  ،الصحابة الكرام والعلماء التابعني املقتدين واملتمّسكني مبنهج السنة النبوية الطاهرة

اْألَْحَباِر ِمَن ا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َكِثيًرايَ ﴿:فقط للتمثيل ذكر من اآليات الكرمية قوله تعاىل 

فَاْسأَُلوا ﴿: وقوله تعاىل  ،)2(﴾ َوالرُّْهَباِن لََيْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّاِس بِاْلَباِطِل َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَّهِ 

.64،67ص ص  ،أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي ،املغيليالشيخ . (1)

  .24اآلية  ،سورة التوبة. (2)
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اهللا صلى اهللا عليه  وذكر من األحاديث قول رسول ،)1(﴾  ُكنُتْم َال تـَْعَلُمونَ ِإن َأْهَل الذِّْكرِ 

وقوله  ،"ما من أمري عشرة إّال يُؤيت به مغلوال يوم القيامة حىت يفّكه العدل أو يوبقه اجلور :"وسّلم

ومن وِيل من ،اللهم من وِيل من أمر أّميت شيئا فشّق عليهم فأشقق عليه:"صلى اهللا عليه      وسّلم 

�Ǿƥ�Ǫǧ°Ƙǧ�Ƕđ�Ǫǧ°Â�ƢƠȈǋ�ŖËǷ¢�ǂǷ¢")2(.

ال متّكن :" كما استشهد بكالم بعض الصحابة الكرام من مثل مالك بن أنس حيث يقول 

يدعم  ،وهذا ما دأب عليه الشيخ يف كامل الرسالة ،وأقوال أخرى وأشعار ،"زائغ القلب من أذنك 

  .نية واألحاديث النبوية وغريها من األقوال املأثورة فتواه مبثل هذه الشواهد من اآليات القرآ

 اليت دعاهم هلا  القيممتّثل الشكل الثاين من املقّدمات يف اليت انطلق منها الشيخ متّثل يف

Ƣđ�Ǯ ǈǸƬǴǳÂمنها ما أمر به األمري  ،وباملقابل االنتهاء عّما شاع بينهم من الضالل والغواية�

�ƢȀƬȈǴǟ°Â�Ƣđ�Ǫǧǂǳ¦Â�ƨËȈǟǂǳ¦�¬ȐǏ¤�ȄǴǟ�ǲǸǠǳ¦Â،وحفظ الدين ،من عبادة اهللا الواحد وطاعته

Ƣǿƾǋ°Â�ƢȀƷȐǐǳ�Ƣđ�®ȂǠȇ�ƢǸȈǧ� وسؤال أهل الذكر  ،واصطفاء البطانة الصاحلة املصلحة

ƨǓ°ƢǠǳ¦�°ȂǷȋ¦�ǂƟƢǇ�Ŀ�Ƕē°ȂǌǷÂ�  وجهاد ومقاتلة املعارضني واملخالفني للدين وأهله

علماء سنغاي مهما كان حاهلم إىل التمسك بالعلم  كما دعا  ،وغريها...واملتجّربين املفسدين 

ونصح العامة بالعمل الصاحل والتمسك بالدين  ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،والتقوى

وزجرهم عن التطفيف يف املوازين واملكاييل وعن  ،واجتناب أعمال السحرة واملشعوذين

 .الفجور والفسق واالختالط وغريه 

وهرميات يبّني فيها احلسن تصنيف تلك القيم في تراتبياتانا على وقد عمل الشيخ أحي

كما رّجح بعض اآلراء يف مواضع كان فيها ،أو احلسن من السيئ ،من األحسن واألفضل

.تعدٌد يف آراء العلماء وتنوٌّع يف الفتاوى 

  .07اآلية  ،سورة األنبياء. (1)

.23،24ص ص ،أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي ،الشيخ املغيلي. . (2)
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 مها الشيخ لبعض الفئات أووكذلك تظهر هاته الرتاتبيات يف بعض التصنيفات اليت قدّ 

،األّول من تبّين لك بال شك أنه عالم تقي:" يقول  ،، مثل تصنيفه للقرّاء إىل ثالثة أصنافاألمور

الثاني من تبين لك أنه ليس بعالم أو أنّه ليس بتقي، الثالث من شككت فيه فلم تعلم هل هو 

كما صّنف له األمور يف احلكم والسياسة من اليت قد حيتاج معها إىل فتوى ،)1(" عالم تقي أم ال 

أمر تعلم أمر شككت في حكمه وخفت : " إىل ثالثة أنواع كذلك  ،عامل بالدين أو مشورة خبري

نه خير وال يأتي منه ’ف ،وإذا علمت ذلك فكل أمر علمت أنه مما أمر اهللا به فافعله ،من إثمه

)2(" علمت أنه مما نهى اهللا عنه فاتركه فإنه شر وال يأتي إال بالشر وكل أمر ،إال الخير

ومن ترجبحات الشيخ لألمري يف األمور اليت تعّددت فيها آراء العلماء مثل قضّية التكفري من 

لى وجهها كالصالة الصحيحة عدمه للمرتّدين أو للمتمّلصني من أداء بعض الفروض الدينية ع

أو من يتكلم بكلمة فيها كفر أو يفعل  ،رع يف الزواج واحملّرمات من النساء، ومن خيالف الشووقتها

رّجح له ،فبعد أن ذكر له بعض آراء العلماء ممّن قال بكفر هؤالء ومن قال بغري ذلك،أفعال كفرية

قال ابن القاسم في أهل حصن من المسلمين ارتّدوا :" يقول  ،رأي عامة العلماء وأئمة السلف

،وأما أموالهم فهي في فيء للمسلمين ،ال تسبى ذراريهم ونساؤهم ،اإلسالم إلى الكفرعن دين 

قال وإلى  ،ألن المرتدين أحرار من أصلهم ،قال ابن رشد وهذا هر الصحيح من جهة النظر

.)3("مذهب ابن القاسم في المرتدين ذهب عامة العلماء وأئمة السلف 

  األحداث والوقائع Les faits  هي كذلك من املقدمات اليت اعتمدها الشيخ املغيلي إلقامة

�ǂǷȋ¦�ǾȈǳ¤�¾ÂƚȈǇ�ƢŠ�ƨǬƦǈŭ¦�ǾƬǧǂǠǷ�Ƣđ�Ëśƥ�Ŗǳ¦�ª ¦ƾƷȋ¦�Ǯ Ǵƫ� ¦ȂǇ�ǾƬǳƢǇǂǳ�ƨȈƳƢƴū¦�ƨȈǼƦǳ¦

أو  ،والوضع مع األشخاص أو يف البالد بكاملها إن هي خالفت الشرع يف أوامره وزواجره

.31،32ص  ص ،أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي ،الشيخ املغيلي. (1)

  .33ص  ،نفسه صدرامل. (2)

  .40ص  ،نفسه. (3)
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ǷÂ�ǾǟȐǗȏ�Ƣđ�°Ƣǋ¢�Ŗǳ¦�Ãǂƻȋ¦ عرفته املسبقة بأحوال البالد وحال ساكنتها ومدى إقباهلم

على تعاليم الدين وتشريعاته؛ باعتبار أن الشيخ عايش الوضع هناك وعاينه شخصّيا فقد 

تواجد يف تلك الربوع وانتقل إىل تلك املناطق ليعيش بني أبنائها داعية ومرشدا وناصحا 

ومن اللوازم يف نص الرسالة الدالة  ،ئعهومصلحا ومعلما يلقن أحكام الدين ونصوصه وشرا

هاته الكلمة اليت ترددت يف كالمه أكثر  ،)1("وليس الخبر كالعيان:" على هذا املعىن قوله 

وهي تدل بشكل صريح على معرفة الشيخ باملنطقة وأحواهلا وحال  ،من مرة فيما يشبه الالزمة

 .ع مدعوما مبعرفة الشيخ للبالدفكل ما أفىت به األمري اسكيا كان قول الشر  ،ساكنتها

 فاستعملها الشيخ بشكليها مواضع الكيف ومواضع الكم كمنطلق لتحقيق  المواضعأّما

فهو يقّدم الشريعة اإلسالمية باعتبارها حقائق ،اإلقناع مبا يدعو له من الشرائع اإلسالمية

قائق كالوثنّية تتفّوق بشكل قطعي ال شك فيه عن كل ما آمن به الشعب يف سنغاي من احل

Ƥ ȈǤǳ¦�ÀȂǸǴǠȇ�ǶĔ¢�ƢȀǼȈǗƢȈǋ�ȆǟËƾȇ�Ŗǳ¦�¨̄ ȂǠǌǳ¦Â�ǂƸǈǳ¦Â،�Â¢�¼¦±°ȋ¦�ÀÂŚǈȇ�ǶĔ¢Â

ƢĔÂƾȇǄȇ� وحقيقة اإلسالم القطعية الساطعة هي اليت ألغت   ،وادعاء القدرة على دفع الشرور

كل هذه املفاهيم اخلاطئة واملعتقدات الضالة اليت انصرف عنها الشعب السوداين ألنه أصبح 

�ǶēƢǰǴƬŲÂ�ǶŮ¦ȂǷ¢Â�¾ȂǬǠǳƢƥ�ƢȀƦǟȐƫÂ�ƢȀǧ¦ǂŴ¦Â�ƢŮȐǔƥ�ǶǴǠȇ.

من  ،التفضيلأّما مواضع الكم فتمثلت يف بعض املفاضالت اليت عقدها باستعمال أمساء 

وال شّك في أن الجهاد فيهم أولى وأفضل من الكفار :" ذلك ما جاء يف املسألة الثالثة حني قال 

يقصد جهاد مجاعة  ،)2("الذين ال يقولون ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

Ƣǈǧ¤Â�ǶĔ¦ÂƾǟÂ�ǶȀǸǴǛÂ�ǶǿƾȈǯÂ�ǶǿǂǰǷ�ǂȀǛ�ǺŲ�ǾƫȂǷ�ƾǠƥ�ǾǟƢƦƫ¢Â�ȆǴǟ�ŘǇ دهم يف البالد وعلى

ألن ارتكاب أخف :" وقوله  ،فقّدم الشيخ قيمة اجلهاد يف هؤالء عنه يف املشرك الصريح،العباد

.31،43،55 ص ص،أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي ،الشيخ املغيلي. . (1)

.45نفسه، ص صدر امل. (2)
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حتذيره لألمري يف املسألة الرابعة من دفع مضار يف، )1(" الضررين قاعدة مشهورة وسنة مأثورة 

فحذره من تغيري املنكر مبنكر مثله أو  ،أولئك املعتدين، وتعارض ذلك مع وجود بعض املسلمني فيهم

.فبّني له األنسب واألحوط لإلسالم ومصلحة املسلمني يف ذلك ،أسوأ منه

أليس من أعظم الواجبات على كل أمير أن يطرد عن طريق الدنيا :" ومنها كذلك قوله 

مي فبّني له تقد،)2("جميع المفسدين ؟ فكيف ال يجب عليه أن يطردهم عن طرق الدين؟

فهي من الواجبات  ،واجب طرد املفسدين ورّدهم عن كثري من واجبات األمري جتاه بلده ورعيته

وإن تعارض أمران :" ويف قوله  ،املقدمة لظاهر أمهيتها وواضح ضررها قبل الواجبات األخرى

ثم افعل أثقلهما عليها فإن الغالب على النفس في  ،مستويان في نظرك فاعرضهما على نفسك

وإن أعرضتهما على نفسك فاستويا عندها فانظر أيهما أحب  ،حال الحياة أن ال تكره إال الحق

إليها أن تموت عليه ثم افعله ألن الغالب على النفس في حال االنتقال على الدنيا أن ال تقبل 

التفريق بني الشبهة والشك واليقينيات يف جو ويف،والسياسةفرتتيب األمور يف احلكم ، )3(" إال الحق

ندب األمري لنفسه باعتبار   ،علماء سوء يهملون واجبهم ،اخلوف من اإلمث ووجود أئمة غري ثقاة

فتكون النفس بذلك  ،كرهها للحق ونفورها منه يف احلياة وتعلقها به عند االحساس باقرتاب األجل

  .ذ باألصوب فيها مقياسا لرتتيب األحكام لألخ

أشار الشيخ كذلك يف موضع آخر إىل جهاد األسقيا حممد يف سىن علي ومجاعته وجعله 

ال شّك أنهم من :" يقول  ،وباملقابل اعترب سىن علي من أظلم الظاملني الفاسقني ،أفضل اجلهاد وأمهّه

.51، ص أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي ،الشيخ املغيلي. (1)

  .28ص  ،نفسه صدرامل. (2)

  .33ص  ،نفسه. (3)
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فجهاد  ،األرضأظلم الظالمين الفاسقين الذين يقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل ويفسدون في 

.)1("األمير أسكيا فيهم وأخذه السلطنة من أيديهم من أفضل الجهاد وأهّمه 

�ǞǇȂƬǳ¦Â�ƢȀƸƬǧ�Ǿǳ�±ȂŸ�ŕǷ�̈°ÂƢĐ¦�®ȐƦǳ¦�ÀƘǋ�Ŀ�ƺȈǌǳ¦�ŚǷȋ¦�¾ƘǇ�śƷ�ƨǈǷƢŬ¦�ƨǳƘǈŭ¦�Ŀ

śǸǴǈŭ¦Â�¿ȐǇȎǳ�Ƕē¦®ƢǠǷ�Â¢�ǶǿǂǨǯ�ƪ ƦƯ�ƢǷ�¦̄¤�ƢȀǼȈǗȐǇ�¾ǄǟÂ�ƢđƢǈƷ�ȄǴǟ� ففّضل له الشيخ

مبيزان الشرع أنه جيب عليه مساع أقواهلم وحججهم والنظر يف حاهلم مع رعاياهم ألن لسان احلال 

،فإن لكل قول حقيقة ولكل حقيقة برهان:" بقول  ،أصدق يف بيان احلقيقة من لسان املقال

ال األغبياء فال يغتر بحسن األقوال مع سوء األحوال إ ،ولسان الحال أنطق من لسان المقال

وحني أفتاه يف مسألة مجع الزكاة من احلرث واملاشية وصرفها يف مصارفها ، )2(" من الرجال واألطفال 

على ما :" يقول  ،أّن األصلح من اآلراء هو ما يهتدي له بعد مشورة أهل املعرفة واألمانة،الثمانية

.)3(" يراه األصلح بعد استشارة أهل المعرفة واألمانة 

:استخراج الحجج وتصنيفها  2-2

لكن الرسالة الدعوية الوعظية   ،كالم الشيخ يف الرسالة وإن كان ظاهره موّجه لألمري أسكيا

ميارس التعليم واإلصالح وحيارب  ،اليت ميثلها الشيخ يف هاته املنطقة حيّل ويرحتل بني الربوع خدمة هلا

لتعّبد بالصورة الصحيحة املتابعة للهدي النبوي يرّد العامة لدينهم ول،أشكال اجلور والبغي والفساد

ƢȈǰǳƢǷ�ƢȈǼǇ�ƢËȇ°®Ƣǫ�ƢčȈǧȂǏ�ǾǻȂǯ�Ƕǣ°�ƢȀǟƾƥÂ�ƨȈǧȂǐǳ¦�©ƢǬǗǂŮ¦�§°ƢŹÂ،  يدعو للتصوف الصحيح

إذن فكالمه موّجه لعامة الناس يف سنغاي يريد هلم ،البعيد عن اخلرافات والبدع وضالالت األهواء

  .األسلوب البليغ املقنع يروم استمالة القلوب والعقول لإلسالم يعتمد الكلمة املؤثرة و  ،هذا اهلدى

  .39ص  ،وأجوبة املغيلي أسئلة األسكيا ،الشيخ املغيلي. (1)

  .52ص  ،نفسه صدرامل. (2)

  .54ص  ،نفسه. (3)
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:الحجج شبه المنطقّية  -أ

وقف الشيخ يف مطلع الرسالة يف خطابه لألمري عند حقيقة امللك :  التعارض وعدم االتّفاق

واإلمارة ليبّني له أّن اإلمارة ليست متليك وإّمنا هي تكليف من اهللا له ليكون يف الواقع على 

أن يكون يف خدمة من هم حتت يده من  ،احلال اليت يطلبها الفهم الصحيح للدين احلنيف

Ǵǟ�́ ǂŹÂ�ǶĔÂƚǋ�Ȅǟǂȇ�ƨËȈǟǂǳ¦ ى مصاحلهم ال أن يرتدي جلباب اإلمارة والسيادة وتاجها

�Ƣčƥ°�Ǯ،فكن هللا عبًدا بطاعته:" ...يقول الشيخ  ،ويُعمل عصى األمر والنهي فيهم ǳ�Ǻ ǰ ȇ

إنّما أنت مملوك ال تملك شيئا وقد رفعك موالك على كثير من عباده ،بحفظه وإعانته

وأنت في جميع مملكتك راٍع ،الهمال لتكون سّيدهم ومو ،لُتصلح لهم دينهم ودنياهم

أّن الشرع والواقع يعارض ما قد ǀđ�Ǿǳ�ËśƦǧ¦، )1("وكّل راٍع مسؤول عن رعيته ،ال مالك

وهو على  ،فهو عند اهللا عبًدا مملوًكا مكّلًفا،يراه لنفسه من امللك والسيادة وال يّتفق معه

�ǶȀūƢǐǷ�ǚǨŹÂ�ǶĔÂƚǋ�Ȅǟǂȇ�ƢÅǷ®Ƣƻ�² ƢǼǳ¦.

مري يف املسألة األوىل من الرسالة كذلك إىل الطريقة السليمة يف التعامل مع هذه حني ندب األ

الفئة من العلماء ممّن يّدعون االنتساب للعلم وأهله وهم مع ذلك ميارسون دور العامل 

ويقصدون حتقيق مصاحلهم ومنافعهم اخلاصة باسم العلم  ،باالستناد إىل أهوائهم وغرائزهم

إّن كثيرا من علماء هذه األمة وعّبادها يأكلون أموال الناس :" الشيخ  ،واّدعاًء له يقول

وبسبب هؤالء العلماء والعّباد شاع الفساد في جميع ،بالباطل ويصّدون عن سبيل اهللا

فما رأوه  ،، فبّني الشيخ هنا تعارض أقوال وادعاءات هؤالء مع حاهلم يف الواقع)2("البالد

فإّمنا هم يتقّمصون قميص التدّين والعلم يسعون بذلك ،ألنفسهم كذبه الواقع وزيفته احلقيقة

  .23ص  ،أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي ،الشيخ املغيلي. (1)

  .26ص  ،نفسه صدرامل. (2)
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فحّذر اإلمام األمري من هؤالء ودعاد إىل إبعادهم من ،لتحقيق أغراضهم اخلاصة ومصاحلهم

 .جملسه وإقصائهم من مناصب كالتعليم والقضاء واإلمامة لتلك األسباب 

ويف املسألة ا�ȆǴǟ�ŘǇ�̧ ƢƦƫ¢�ǶȀǼǷÂ�ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�ƨǨƟƢǗ�©¦ ƢǟË®¦�µ °ƢǠƫ�Ǿǳ�Ëśƥ�ƢǿŚǣÂ�ƨȈǻƢưǳ

وآخرين من أولئك الذين يّدعون اإلسالم واالعرتاف بأركانه وشرائعه وواجباته ،بعد موته

وعباداته لكّنهم رغم ذلك تصدر عنهم أفعال وأقوال تنايف ما يّدعونه من صدق االعتقاد 

ƶȈƸǐǳ¦�ǾƳȂǳ¦�ȄǴǟ�ƪوصالح النّية والعمل، ǈȈǳ�ǶēȐǐǧ��ƢǿǂǬǻ�Ŀ�ǶȀƬǯǂƷÂ�ƢȀȈǧ�Ƕē ¦ǂǫ

، وزواجهم ال حيرتم القواعد اإلسالمية يتزّوجون من يعجبهم ...ومجعهم هلا يف وقت    واحد 

يسفكون الدماء ويعملون يف الناس بالقتل  ،حسنها ومجاهلا وإن كانت من احملّرمات عليهم

إن سنى علي وجميع :" يقول الشيخ  ،ل ويستعبدون الناسخدمة ملصلحتهم وينهبون األموا

أعوانه وأتباعه وأنصاره ال شّك أنهم أظلم الظالمين الفاسقين الذين يقطعون ما أمر اهللا 

�ƢǷ�ǞǷ�Ƕē¦ Ƣǟ®¦�ǒ، )1(..." به أن يوصل ويفسدون في األرض  ǫƢǼƫ�Ǿǳ� Ëśƥ�À¢�ƾǠƥÂ

راح يبّني له حكم الشرع يف التعامل معهم وجهادهم ،يصدر عنهم من األقوال واألفعال

�ȆǓ¦°ȋ¦Â�¾¦ȂǷȋ¦Â�ƾȈƦǠǳ¦�ǺǷ�ǽȂƦĔÂ�ǽȂƦǴǇ�ƢǷ�̧ƢƳŗǇ¦Â..وغريه. 

ƢŮ�ƨǠƥƢƫ�ǽǀđ�ƨǬËǴǠƬǷ�Ãǂƻ¢�ƨËȈƟǄƳ�Ŀ�ËĽ،�̈°ÂƢĐ¦�®ȐƦǳ¦�ǶǰƷ�Ǻǟ�ŚǷȋ¦�¾ƘǇ�śƷ

،سالم من عدمهمىت جيوز إخضاعها وفتحها وقبول من جاء منها مبايًعا باإل،وسالطينها

وأن احلكم على  ،فبّني له أن السلطان اجلائر الظامل جيب عليه إجباره ليسلم وتسلم رعّيته

حيصل من خالل قراءة أقواهلم وأفعاهلم على أّن بعضهم قد ،السالطني باجلور أو بالعدل

عنته وزعم بعضهم أنّه يقيم العدل أو يزيل الظلم إن أ:"تتعارض أقواله مع أفعاله، يقول 

، كل قول حقيقة ولكّل حقيقة برهانافإّن ل،فانظر في حقيقة قوله وبرهانه وزعمه ،عليهم

بحسن األقوال مع سوء فال يغتر ،ولسان الحال أنطق أي أصدق من  لسان المقال

  .39ص  ،أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي ،الشيخ املغيلي. (1)
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له ما قد يكون من تعارض يف قول فبّني )1(" األحوال إال األغبياء من الرجال واألطفال

�Ƕē¦ ƢǟË®¦Â� ȏƚǿوأوجب عليه االنتباه لذلك واحلكم مبا ظهر له من الرباهني  ،مع الواقع

 .واألدلة املستمدة من الواقع 

وإن:" يقول  ،ومن التعارض الذي حّذر منه الشيخ كذلك ما ذكره يف إجابة املسألة الرابعة

،لم تستطع أن تزيل ظلمًة عن المسلمين إال بمضرة عليهم فقد تعارض هنا ضرران

، فذكر ما قد يكون من تعارض رغبته )2(..." تغيير منكر بمنكر مثله أو أعظم منه فاحذر 

مع ضرر مثله أو أشد منه  ،يف رفع الضرر عن املضطهدين حتت السالطني اجلائرين الظاملني

إذا ما أراد قتال امللك الظامل وإخضاعه وعاد ذلك بضرر أفدح على من هم حتت يده ؛ إذ 

 .قد يطغى عليهم أو يؤذيهم 

 حّجة التماثل التام أو التعريفDéfinition: وهي كما تبّني قائمة على التماثل الذي

ها املتكّلم للشطر األول من العالقة التماثلية يقدم التعريف املبّني واملوضح للحقيقة اليت يريد

�Ŀ�ǽǂǯ̄ �ƢǷ�Ǯ ǳ̄�ǺǷÂ�Ǿǳ�ÀƢǿ̄ ȋ¦�ǲȈǸƬǈȇÂ�ǾǤËǴƦȇ�À¢�ƾȇǂȇ�Äǀǳ¦�ǾƳȂǳƢƥ�ƢĔƢȈƥÂ�ƢȀǨȇǂǠƫ�ƾǐǬȇ

والذكر :" يقول الشيخ  ،)3(﴾ ُكنُتْم َال تـَْعَلُمونَ ِإن فَاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكرِ ﴿:شرح قوله تعاىل

فعّرف الذكر وأن ،)4(.." العلم والتقوى : هو القرآن وأهله من اجتمع فيه وصفان 

�ȆǗǂǋ�ǶȀȈǧ�ǞǸƬƳ¦�Ǻȇǀǳ¦�Ǯ ƠǳÂ¢�ǶËĔ¢Â�À¡ǂǬǳ¦�ǲǿ¢�Ƕǿ�ƾǐǬǳ¦) العلم والتقوى. ( 

 األمور كلها على ثالثة أنواع فكّل أمر علمت أنّه مّما أمر :"يف موضٍع آخر يقول الشيخ

وكّل أمر علمت أنه مما نهى اهللا عنه ،فإنه خير وال يأتي عنه إّال الخير،اهللا به فافعله

  .52ص  ،أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي ،الشيخ املغيلي. (1)

  .51ص  ،نفسه صدرامل. (2)

  .07اآلية  ،سورة األنبياء. (3)

  .26ص  ،أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي ،الشيخ املغيلي. (4)
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،وهو هنا جيمع له بني ما أمر اهللا به واخلري،)1("فإنّه شّر وال يأتي عنه إّال الشر ،فاتركه

ǂǌǳ¦Â�ǾǼǟ�ƅ¦�ȄĔ�ƢǷ�ǲƥƢǬŭƢƥÂ�  ؛ يقصد من ورائها التوضيح والتعريفعلى سبيل املماثلة اليت

واخلري كل اخلري يف التزام األمر  �Ȃǫȋ¦Â�¾ƢǠǧȋ¦�ǺǷ�ǾǼǟ�ƅ¦�ȄĔ�ƢǸȈǧ�ǂǌǳ¦�ǲǯ¦¾إذ الشرّ 

 .واجتناب النهي 

ثّم اعلم أّن البالد :" يقول  ،يف املسألة الثالثة يذكر الشيخ حكم الشرع يف البالد وأنواعها

،(...)فهؤالء أجبهم إلى مبايعتك  ،األّول سائبة ليس لهم أمير بل هم مهملون: ثالثة 

،الثاني بالدهم أمير يرعاهم في مصالح دينهم ودنياهم بحسب اإلمكان في هذا الزمان

الثالث بالدهم أمير من هؤالء (...) ال يحّل ألحٍد منهم أن ينزع يًدا من طاعته  وهؤالء

استطعت أن فإن  ،األمراء الذين وصفت يأخذ المكس بالظلم وبالفساد وعدم اإلصالح

ويف  ،)2("يهم حتى تقيم أميًرا عادال فافعلتزيل ظلمه عن المسلمين من غير مضّرة عل

وأّي تلك البالد ،هذا القول يعتمد الشيخ حّجة التعريف ليبّني له أحوال البالد وسالطينها

ƢđƢǈƷ�ȄǴǟ�ǞǇȂƬǳ¦Â�ƢȀƸƬǨȇ�À¢�Ǿǳ�±ȂŸأو يُغري عليها يدعو أهلها لإلسالم يريد خالصهم�

 .من الكفر 

 وفساد الدين  ،فإّن مالك الدين الورع:" ومن التماثل التام القائم على التعريف كذلك قوله

ففي ، )3(" والورع أن تترك ما ال بأس به خوفا من الوقوع فيما به بأس  ،والدنيا الطمع

البداية ماثل بني الورع من جهة ومالك الدين وصالحه من جهة ثانية ؛ فصالح الدين 

وباملقابل مياثل بني فساد  ،واستقامته ِوفق ما أمر اهللا به حيصل من خالل التمسك بالورع

ومن ناحية أخرى وفيما يبقى من  ،الدين والطمع ؛ ففساد الدين والتنكر له يكون بالطمع

�Ǿǳ� ƢƬǧȍ¦Â�ŚǷȋ¦�ǶȈǴǠƫÂ�ƶȈǓȂƬǳ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇ�Ãǂƻ¢�ƨȈǨȇǂǠƫ�ƨǴƯƢŲ�ƺȈǌǳ¦�ƾǬǠنفس العبارة ي

.33، ص أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي ،الشيخ املغيلي. (1)

.49نفسه، ص  صدرامل. (2)

  .56ص  ،نفسه. (3)
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ليسلك به حال فهمه وإدراكه للمسالك الصحيحة الصائبة البعيدة عن الضالل واهلوى 

«�Ǿƫ¦̄�ËƾƷ�Ŀ�̧°Ȃǳ¦�Ƣđ،والبدعة Ëǂǟ�Ŗǳ¦�Ȇǿ�̈°ƢƦǠǳ¦�Ǯ Ǵƫ،  والورع أن ترتك ما ال : ( يقول

وهذا تعريف الورع يف الشرع والذي يتحقق به ) وع فيما به بأس خوفًا من الوق،بأس به

.استقامة التدّين وصالحه 

 يف املسألة السادسة ويف حديث ضوابط البيع والشراء والوزن والكيل وضوابطه وما جيب من

فمن ظهرت عليه الخيانة في شيء من :" يقول  ،عقوبٍة للمطّففني املتالعبني حبقوق الناس

وصفة الوزن أن يبسط الوازن  ،كيل فعاقبوه وأخرجوه من أسواق المسلمينالوزن أو ال

فإذا اعتدل يضع  ،جلًدا ليّـًنا أملس، ويوقف الميزان فوقه حّتى يعتدل بالمسح والتصوير

ويُبرم ويُهز ثم ُيسكِّن ،فيه التبر برفق والصنوج ويُرفع من غير تمييل وال تسنيد وال حيلة

وصفة الكيل أن  ،(...)دل لسان الميزان في وسط القّبة يده ويزيد وينقص حتى يعت

ويف هذه  ،)1("يُقعد الكّيال المكيال معتدًال ثّم يصب فيه المكيل برفق حتى يمتلئ

ليستبني بعده كل األشكال املستحدثة  ،وّضح الشيخ صفة الوزن والكيل الشرعي الصحيح

 .وهذا من قبيل التعريف والبيان  ،من الغش والتطفيف

بيق العدل على وضعيتني متناظرتنيأو اليت تدعو لتط ،الحّجة القائمة على العالقة التبادلّية ،

الثالث أن يقول قوال يُعلم أنه ال يصدق إال مّمن ال يعلم اهللا :" يوجد منها قول الشيخ 

هل يكّفر به ،وهذا مختلف فيه بين العلماء ،وإن كان قائله يزعم أنّه يعرف اهللا،تعالى

يقصد القول ،)2(" وعليه اختلفوا في تكفير المعتزلة ونحوهم من أهل البدع  ،الأو 

وثالث هؤالء األشخاص هو  ،بالتكفري يف حق أي شخص وأنه ال جيوز إال يف ثالثة أشخاص

وإن كان يّدعي العلم بذلك ،الذي يتكّلم بكلمة كفرية عن جهل منه باهللا وأمسائه وصفاته

.65، ص وأجوبة املغيلي أسئلة األسكيا ،الشيخ املغيلي. (1)

  .39ص  ،نفسه صدرامل. (2)



تحليل حجاجي بالغي لنموذجين ِمن خطابات الوصية في التراث العربي...ثالثالفصل ال

-172-

شأنه يف ذلك شأن املعتزلة الذين  ،فهذا كان حمّل اختالف بني العلماء يف تكفريه من عدمه

فمن هذا   ،قالوا كلمة الكفر يف بعض القضايا الدينية ومعهم سائر الفرق الكالمية املبتدعة

اختالف العلماء  كانت قضية التكفري يف ثالث األشخاص الذين ذكرهم الشيخ لألمري وذكر

��Ǯ ǳ̄�ǲƳȋ�ÀƢƬđƢǌƬǷ�ÀƢƬȈǔǬǳƢǧ��ǶǿǂǨǯ�Ŀ�Ǯ ǳǀǯ�Ǧ ǴƬƼŭ¦�ƨǳǄƬǠŭ¦�ƨȈǔǫ�ǲưǷ�ǽŚǨǰƫ�Ŀ

 .كان تعامل العلماء معهما نفسه 

 واتّقه ،فاشكر نعمة اهللا عليك... :" ومثلها يف قول الشيخ خياطب األمري حممد أسكيا

ل عليه ِحمله حّتى انقضى أجله واعلم أّن سنى علي ُحمّ ،فيما وّالك وقّلدك من أمور

،فاكسب لنفسك في َحمله ما ُترجى لك بركته،فترك ذلك الِحمل بينكم فحملته أنت

، ويف هذا القول بيان وحتذير من عاقبة ظلم )1("وُتحمد لك عاقبته في الدنيا واآلخرة 

وإّمنا ،دنيا واآلخرةالرعية والطغيان واجلور عليها ويف حّقها أو إمهاهلا فعاقبة ذلك أليمة يف ال

بّني الشيخ هذا وحّذر منه األمري أسكيا باعتماد احلجة القائمة على العدل، باعتبار أّن عاقبة 

الظلم اليت ذكرها الشيخ عن سىن علي امللك الظامل الذي مات على ظلمه لرعيته واستبداده 

ُمعّرض هلا وملا آل له ومن العدالة يذّكر الشيخ األمري أنّه هو كذلك ،هلا ليست عليه وحده

فاكسب لنفسك ما تُرجى لك بركته :( سىن علي ما مل جيتهد يف إقامة العدل واإلنصاف فقال

).وُحتمد لك عاقبته يف الدنيا واآلخرة 

 وأّما القوم الذين :"وبعد هذه ببضعة أسطر استعمل الشيخ حّجة العدل كذلك يف قوله

فال شك أّن الجهاد فيهم أولى وأفضل ،(...)وصفت أحوالهم فهم مشركون بال شك 

،)2("من الكفار الذين ال يقولون ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسّلم 

  .44ص  ،أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي ،الشيخ املغيلي .(1)

.45نفسه، ص  صدرامل. (2)
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وهلذا أوجب على األمري معاملتهم   ،فهو حيكم حبكم الشرع يف جهاد هؤالء ألنه قال بكفرهم

 .وجهاده فيهم أوىل وأفضل من جهاد الكفار أصال  ،كمعاملة الكفار سواء بينهم

 يف هذه اجلملة عالقة تبادلية بني ،)1(" فقد ينتقم اهللا من الظالم بالظالم :" يقول الشيخ

سيجدون  ،فكما ينتقم الظلمة من الناس ويعتدون عليهم ينهبون ويقتلون ،قضّيتني متناظرتني

ا فيظلمهم كما ظلموا ويبغي عليهم كما من هو فوقهم قوة وأمكن منهم سلطة وأقسى نفس

.جزاًء وفاقا،بغوا على غريهم

  وهذا يف مشروعية التنازل عن بعض  ،)2("ومن ترك شيئا هللا عّوضه اهللا خيرا منه:" وقوله

أو قضاء  ،أو لتنفيس كربة ،أو إلعطاء حمتاج ،أو إلعانة حمروم ،احلقوق لآلخرين درًء ملفسدةٍ 

واهللا يف عون العبد ما كان يف  ،والساعي يف حاجات الناس يسعى اهللا يف حاجته ،مصلحة

 .ويف هذا عدل ومعاملة بالنظري يف قضايا متماثلة  ،حاجة أخيه

إذا ما أعلن هذا العدو احلرب  ،بّني الشيخ حكم الشرع يف حرب العدو:حّجة التعدية

�Ʈفهؤالء أع ،والعدوانية ورفض اإلذعان لدعوة األمري ȈƷ�ǶŮƢƬǫÂ�Ƕđǂū�®¦ƾǠƬǇȏ¦�Ƥ Ÿ� ¦ƾ

ƨǸǴǈŭ¦�®ȐƦǳ¦�ȄǴǟ�Ƕē°Ƣǣ¤Â�ǶȀǸǴǛÂ�ǶĔ¦Âƾǟ�ǂȀǛ�  فأوجب على األمري حماربتهم ألجل

لكن بعد ذلك نّبهه جلماعة املسلمني اليت نزلت بينهم وعايشتهم ،ذلك واجلهاد فيهم

Ƕǿ®Ƣǈǧ¤Â�Ƕē°Ƣǣ¤Â�ǶǿÂǄǣÂ�ǶȀǸǴǛ�Ŀ�ǶǿȂǻƢǟ¢�ŕƷ�¦°ƢȈƬƻ¦�ǶȀƬǘǳƢƻÂ�  وهؤالء اعتربهم

�ǺǷ�Ǯ ƠǳÂ¢�śƥ�ǶđƢǏ¢�Ƣŭ�ǆ ƠƬƦȇ�ȏ�À¢�ƢȈǰǇ¢�ŚǷȋ¦�ƶǐǻÂ�Ǯ ǳ̄�ǲǯ�Ŀ�ǶŮ� Ƣǯǂǋ�ƺȈǌǳ¦

وأّما المحاربون فال بّد من غزوهم وال بأس عليكم فيمن :" األذى من دون علمه وقصده 

أصيب بينهم من أولئك المسلمين ألنهم ظلموا أنفسهم بالنزول معهم بما لم تعلموا به 

وما علمتم به قبل أن يفسد  ،فال شيء عليكم فيه ،أنفسهم وأموالهم حتى فسدمن 

  .52ص  ،أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي ،الشيخ املغيلي. (1)

  .47ص  ،نفسه صدرامل. (2)
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،فاجتنبوه ورّدوه ألهله وذلك إذا لم يسكنوا معهم اختيارا ولم يغيروا معهم ولم يعينوهم

وأّما من سكن معهم اختيارا وكان يُغير معهم ويعينهم على الفساد فهذا منهم فاقتلوه 

ويف هذا الكالم اعتمد الشيخ  ،)1("وانهبوا أمواله وال تقبلوا له توبة إذا مّكنكم اهللا منه 

فأوجب على األمري قتال احملاربني واملعتدين على  ،حجة التعدية لبيان احلكم الشرعي

وجعل هذا القرار يتعّدى هؤالء إىل مجيع من وقف يف ،وجورا وغدرا ،لما وفسادااملسلمني ظ

�ÀƢǯ�À¤Â�ǶȀƦĔÂ�Ƕē°Ƣǣ¤Â�Ƕǿ®Ƣǈǧ¤�Ŀ�ǶĔƢǟ¢Â�ǶȀǸǴǛ�Ŀ�ǶǿƾǟƢǇ�Ǿǻ¢�ǾȈǴǟ�ƪ ƦƯ�Â¢�ǶȀËǨǏ

�śŭƢǜǴǳ�ƨǰȇǂǋ�ƢĔ¢�Ƣđ�°ǂǤŭ¦�ƨǸǴǈŭ¦�ƨƠǨǳ¦�ǾƫƢǿ�ǶǰƷ�ÀƢȈƥ�Ŀ�ƺȈǌǳ¦�ǽŐƬǟ¦�ƢǷ�ȂǿÂ،مسلما

فتعدى احلكم مبقاتلة احملاربني  �Ƕǿ®Ƣǈǧ¤Â�ǶĔ¦Âƾǟ�Ŀ�ǺȇƾǈǨŭ¦�ǺȇƾƬǠيف ظلمهم وللم

أو حىت أن الشيخ قال أنه ال ُيسمع لتوبتهم إذا ،املعادين للمسلمني إىل هؤالء فيـَُقاتَلون معهم

.ما حصل التمّكن منهم فيقتلون 

 له قدره فواجب على أمير المسلمين وكل من :" يف املسألة السابعة كذلك يقول الشيخ

فجعل واجب االجتهاد يف سبيل تغيري املناكر ،)2("من المؤمنين أن يغّير تلك المناكر 

ودرء ضروب الفساد والسعي لتغيريها و إصالحها يتعّدى األمري صاحب السلطة األوىل يف 

�ǂǰǼŭ¦�ŚȈǤƫ�ȄǴǟ�Ƣđ�°ƾǬȇ�Ŗǳ¦�ƨǘǴǈǳ¦�ǺǷ�ǚƷ�Ǿǳ�ǂƻ¡�ǎ Ƽǋ�ǲǯ�ń¤�ÄƢǤǼǇ�®Ȑƥ

باعتباره رأى أن ذا القوة  ،)وكل من له قدرة من املؤمنني: ( ا يُفهم من قولهوهذا م ،وإصالحه

śǸǴǈŭ¦�ǞǸƬů�Ŀ�¬ȐǏȍ¦�ȆǟƢǈǷ�Ŀ�̈ƾǟƢǈŭ¦�Ƣđ�ǾȈǴǟ�Ƥ Ÿ�ƨǘǴǇ�Ƥ ƷƢǏ�ƨȈǻƢǸǈŪ¦�

وصاحب البيان وطالقة اللسان من العلماء واملربني والوعاظ واملدرسني هم أصحاب سلطة  

§�¦ƢǈǨǳ¦Â�ǂǰǼŭ®كذلك يف جماهلم يُعِملون أل ƢǼƬƳȏ�² ƢǼǳ¦�ǾȈƳȂƫ�Ȇǫ�ǶĔƢȈƥÂ�ǶȀƬǼǈ�

�¬Ȑǐǳ¦�ȄǴǟ�ǶȀƟƢǼƥ¢�ǾƠǌǼƫ�ȄǴǟ�Ƣđ�ȐǸǠȇ�À¢�Ƥ Ÿ�ƨǘǴǇ�ƢƦƷƢǏ�ƢǸȀƬȈƥ�Ŀ�À¦ƾǳ¦Ȃǳ¦Â

.61، ص املغيليأسئلة األسكيا وأجوبة  ،الشيخ املغيلي. (1)

  .63ص  ،نفسه صدرامل. (2)
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وللمسؤول يف عمله سلطة على عّماله وحنوه ؛ إذ ،وللقائد سلطة على جنده ،والتقوى

وألجل ذلك يُفهم من كالم الشيخ أن اإلصالح ،السلطة مطلقة واسعة ال ميكن حصرها

.�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�Ǻȇǂƻȉ¦�ń¤�ŚǷȋ¦�ÃËƾǠƬȇ،مهّمة اجلميع

 وهي تقنية من التقنيات احلجاجية اليت أكثر الشيخ  ،تقسيم الكل إىل أجزائه: حّجة التقسيم

الفقهية يف من استعماهلا والركون هلا يف إجاباته لألمري أسكيا وإفتائه له يف بعض املسائل 

الشؤون السياسية خاّصة من تلك اليت حتتاج إىل توضيح يشمل األمر أو القضية بتفاصيلها 

ƢēƢȈƟǄƳÂ�ƢǿǂǏƢǼǟÂ��¦̄¤�¿Ƣđȍ¦�Â¢�Ǯ ǌǳ¦�Ŀ�ƨǠǫȂŭ¦�ƨȈǴǰǳ¦�¿ƢǰƷȋ¦�¼±ƘǷ�ǺǷ�ŚǷȌǳ�ƢƳ¦ǂƻ¤

�®ȂƳÂ�½ƢǼǿ�ƢēƢȈƟǄƳÂ�ƢȀǟÂǂǧ�ǞȈŦ�Ŀ�ƨȈǔǬǳ¦�ǲǸǌƫ�¿ƢǰƷȋ¦�ǽǀǿ�ǲǿ�ƢȀǼǟ�¾ Ƣǈƫ�ƢǷ

واعلم أعاننا اهللا وإياك أن الملك كّله :" ففي البداية يقول الشيخ مثال  ،لبعض االستثناءات

، )1("يكن لك ربّا بحفظه وإعانته،فكن هللا عبدا بطاعته ،هللا وما النصر إال من عند اهللا

خاّصة يف بعض بدايات إجاباته عن ،وهذه مجلة لزمها الشيخ مرات عديدة يف منت الرسالة

 .ل السبعة اليت أفتاه فيهااملسائ

واهللا  ،وهي تبّني أن مجيع امللك بيد اهللا تعاىل وحده ال يشاركه فيه أحد وال ينازعه فيه شريك

ǞǼŭ¦�Â¢� ƢǘǠǳƢƥ�®ËǂǨƬŭ¦�Ȃǿ�¦ǀđ، واإلعانة والرعاية  ،واحلفظ والنصر أو اخلذالن ،والعز أو اإلذالل

واملدد وسائر أشكال املنح الباقية منه وحده ال يُقصد فيها غريه وال يُرهب سواه سبحانه ؛ إذ كل 

وهذا ما  ،شيء حتت ملكوت اهللا سبحانه وبيده نواصي املخلوقات مجيعا وإليه يرجع التدبري والتسيري

مثّ ،ىن خارج امللك اإلهلي الشامل شيءاليت جاءت يف الكالم السابق ال ُيستث) كل(دّلت عليه كلمة 

) العون  ،احلفظ ،النصر( جتد الشيخ رّكز على اجلزئية اليت حيتاجها األمري أسكيا و يطمع فيها وهي 

مبيّنا له أن ،ين مثالحىت ال يرى أن هاته الثالثة خاّصة قد مينحها شخص آخر كالسحرة واملتجربّ 

.23،44،45،47ص ص  ،أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي ،الشيخ املغيلي. (1)
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إال من عند اهللا امللك القوي العزيز املتني وليست لعامل وال  الثالثة السابقة وغريها مجيعا ال تكون

  .لسلطان وال لساحر وال ألي خملوق آخر 

 وهم شياطين الجن  ،وجعل اهللا لكّل هاٍد منهم عدوا من المجرمين...: " وقوله

وهذا معىن اقتبسه الشيخ من  ،)1(" واإلنس يوحي بعضهم لبعض زخرف القول غرورا 

ما يدل داللة صرحية أن الكالم ليس من منطقه وأن هاته الفتاوى وهذا ،القرآن الكرمي

ليست من كيسه بل هي مستوحاة من النصني الشرعيني املقّدسني القرآن الكرمي واحلديث 

وهو يف هذه اجلملة يذكر أعداء املسلمني مجيعا خاّصة اهلداة الذين ،النبوي الشريف

ان للناس والتعليم والوعظ وهم األنبياء واملرسلون ومن خّصهم اهللا بوظيفة التبليغ عنه والبي

وأعداء هؤالء أولئك الذين جيتهدون إلثنائهم  ،بعدهم علماء األمة احلاملني هلم الدعوة

�ÀƢǸǈǫ�ǶǿÂ��ǶđȂǴǫ�Ŀ�ǲǈǰǳ¦�Â�°ȂŬ¦�̧ °±Â�ǶȀƴȀǼǷ�Ŀ�Ǯ ȈǰǌƬǳ¦Â�ǶȀƬǸȀǷ�Ǻǟ:

وإمنا كانت منه هذه فكشفهم الشيخ وبّني وصفهم ،شياطني اجلن وشياطني اإلنس

ا راح يوضح لألمري أسكيا صفة احلافظ والعامل الصادق اهلادي الذي يعمل 
ّ
اإلشارة مل

وباملقابل يفضح  ،لإلصالح وجيتهد للرتبية ويشتغل بتعليم العامة الدين خملصا هللا يف ذلك

األفّاكني الذين ،له صفات احلفاظ املضللني من علماء السوء الساعني يف مصاحلهم

. أكلون أموال الناس بالباطل ي

فاعلم أن القّراء كّلهم : " يقول  ،بعد هذه وبصفحة واحدة قّسم القرّاء والعلماء كذلك

الثاني من تبّين لك أنه ليس بعالم أو أنه ،ثالثة أنواع، األول من تبّين لك بال شك أنه عالم تقي

)2(..." الثالث من شككت فيه فلم تعلم هل هو عالم تقي أم ال  ،ليس بتقي

  .30ص  ،أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي ،الشيخ املغيلي .(1)

  .31ص  ،نفسه صدرامل. (2)
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ومن  ،وقد فّصل له يف هذه املقولة وبعدها ضوابط التعامل مع كل صنف من أصناف العلماء

.يكون أهال منها أن خيتار منهم حلمل املهام الدعوية كالتعليم والقضاء 

وأنه ليس حكما مستندا على  ،فري وشروطهمث يف املسألة الثانية حتّدث الشيخ عن ضوابط التك

األول أن يكون نفس اعتقاده كفر  ،إنما يكون التكفير في أمور ثالثة:"يقول  ،اهلوى أو العشوائية

أو جحد النبوة، الثاني صدور ،كإنكار الصانع أو صفة من صفاته التي ال يكون صانعا إال بها: 

وغصب  ،مثل استحالل شرب الخمر ،ما ال يقع إال من كافر وإن لم يكن كفرا في نفسه

األموال وترك فرائض الدين والقتل والزنا وعبادة األوثان واالستخفاف بالرسل وجحد شيء من 

الثالث  ،بكفرهفهذا اآلن فهذان اآلن اإلجماع على من ثبت عليه واحد منها حكمنا  ،القرآن

وإن كان قائله يزعم أنه يعرف اهللا، ،أن يقول قوال يعلم أنه ال يصدق إال ممن ال يعلم اهللا تعالى

)1(..."وهذا مختلف فيه بين العلماء هل ُيكّفر أو ال 

األول من  ،ألن الكفار ثالثة أصناف:" يقول  ،كما قّسم كذلك الكّفار إىل ثالثة أصناف

صالة كالنصارى واليهود والمجوس ونحوهم مّمن ورث الكفر الصريح عن هو كافر صريح باأل

فصّرح أنه خرج عن دين اإلسالم ودخل ،آبائه، الثاني من كان مسلما ثّم ارتّد ارتدادا ظاهرا

الثالث من يزعم أنه مسلم وحكمنا بكفره ألنه صدر عنه ما ال يقع  ،في غيره من أديان الكفر

وصلتهم  ،ويف كالم الشيخ السابق كله بيان ألصناف العلماء ،)2(." ..في الظاهر إال من كافر 

العامل الصاحل من املضلل الساعي خلدمة ميزانا يستبني وفقهاعتربمهابضابطي العلم والتقوى اللذين

  .مصاحله باسم الدين 

  .39ص  ،أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي ،الشيخ املغيلي .(1)

  .40ص  ،نفسه صدرامل. (2)
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مثّ ذكر الشيخ أّن هذا الصنف من القرّاء والعلماء ال ُحيكم بكفره ما مل يثبت يف حّقه عّلة من 

�² ƢǼǳ¦�ǺǷ�ÀƢǯ�ǺǷ�ǺƟƢǯ�ȄǴǟ�Ƕǰū¦�Ƣđ�ǲǐŹ�Ŗǳ¦��ŚǨǰƬǳ¦�¶Âǂǋ�ƢǼËȈƦǷ�ǽǂǨǰƥ�ǶǰƸǴǳ�ƨƦƳȂŭ¦�ǲǴǠǳ¦

ك أصناف مث ذكر بعد ذل ،وذكرهم ،وقال أن ذلك ال يكون لثالثة أصناف من الناس ،أنه كافر

  .الكفار الثالثة 

 كما يُعترب من التقسيم ما أشار له الشيخ يف بيانه لضرورة السعي لتغيري الفساد

واالختالط والفجور الشائع يف سنغاي وهو ما ظهر من خالل تضّجر األمري أسكيا 

فدعاه الشيخ لالجتها يف تغيريه واحلرص  ،وشكواه من هذا األمر يف آخر املسألة السابعة

وتتّبع مجيع حماّل ،إزالته بتتبع مجيع أسبابه ومظاهره يف البيوت والشوارع واألسواق على

فيجب  ،التهم و كّل حركة يشك يف أنه من ورائها بؤرة فساد أو ِوجهة فسق وجمون

مبثل هذا ميكن القضاء على  ،حماربتها ومقاومتها قبل أن يقع اجلرم أو يستفحل شأنه

:" يقول الشيخ ،بتتبع مجيع ظواهرها ،ها من أصوهلا ومنابتهاالظاهرة من جذورها واجتثاث

فكّل ،)1(" كالمشي في الليل ونحوه من الخلوات   ،بالبعد عن أماكن التهم...

.مشهد شّكل خلوة أو اختالطا أو كان مثارا للشك وجب على األمري حماربته 

:الحجج المؤّسسة على بنية الواقع  -ب

 وهي من حجج االّتصال التتابعي القائمة على ضرورة االنتباه من تضييع :حّجة التبذير

ومن  ،وتدعو للمواصلة فيه واالستمرار عليه مادام خريا ،املبذول من اجلهد أو غريه وتبذيره

وال ثبت  ،وإن كان أمرك إلى اآلن ما يستقر: " هذا ما يقوله الشيخ مثال ينصح األمري 

ألّنك في هذا الذي استقبلته وشرعت فيه غريب في ،فاصبر عن ذلك ،على العدل

  .68ص  ،أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي ،الشيخ املغيلي. (1)
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فالشيخ ينصح األمري هاهنا مبواصلة جهوده ،)1(..."واهللا يُوّفقك ويُغنيك ،هذا الزمان

وأن ال ينثين عزمه أو تضعف رغبته يف  ،اليت يبذهلا يف سبيل إصالح الوضع يف مملكته

دولة إسالمية ورّد املعتدين ذلك بعد هذا الشوط الكبري الذي قطعه يف سبيل إقامة 

وال يدع الفشل يتسّرب إليه فيفشل أو ،الغاصبني املفسدين عنها واألخذ على يد الظاملني

ألن املنجز حىت اآلن واعد إذ أهلك اهللا  ،أو الضعف يبلغه فيجنب أو يتهاون ،يكسل

ودحر اهللا به كذلك مقاصد علماء السوء  ،سىن علي ومجاعته الظاملني على يده

أطماعهم وإفسادهم وكان أن قضى كذلك على بعض املظاهر األخرى املخالفة للشرع و 

كما اتسعت البالد يف فرتته وغريه من االجنازات، وكّل ،يف املعامالت واألخالق والبيوع 

هذا األصل أن يبعث فيه التفاؤل والرغبة يف املواصلة وكل تنازل معناه أنه قد يضيع عليه 

.األمر كّله 

تقوم على التحذير من  ،وهي كذلك من حجج االّتصال التتابعي:االّتجاه  حّجة

ومن ذلك قول الشيخ ينصح األمري  ،املواصلة يف أمر خشية استفحال أمره وزيادة ضرره

حيّذره من ظلم الرعية ،)2("فإنه ال بّد من الموت ،فانظر لنفسك قبل الفوت... :"

حىت ال يألف هذه احلال يف  �¢ǶĔÂƚǋ�ƨǠƥƢƬǷÂ�ǶȀƬȇƢǟ°�¾Ƣŷ¤Â�ǶȀǠȈȈǔƫ�Â،واجلور عليهم

فيؤخذ على حني غفلة منه  ،حكمه ويستمر عليها ويزيد طغيانه واستبداده ناسيا املوت

.على هذه احلال مثّ سُيسأل عن ما اسرتعاه اهللا عليه حفظ أم ضّيع 

فمن قّربته :" يقول  ،غار ضررهمكما حّذره من تقريب األشرار والركون إليهم أو استص

ألن  ،ومن مّكنته من أذنك فقد مّكنته من قلبك،من نفسك فقد مّكنته من أذنك

فالبطانة الشريرة تزّين له الشر حىت يقبل عليه مع األيام مثّ ،)3(" األذن زمام القلب 

  .54ص  ،أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي ،الشيخ املغيلي. (1)

  .23ص  ،نفسه صدرامل. (2)

  .24ص  ،نفسه. (3)
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حىت جيد الشر فعله  وال يلبث ،يتمادى فيه حىت يستمرئه ويستغرق فيه ويكثر على نفسه

والفساد طبعه والسبب يف ذلك هو الرفقة السيئة اليت  ،وقد انطبع يف قلبه وتعّلق به

�ǾǈǴů�ƢŮ�¬Ƣƫ¢Â�ǾǈǨǼǳ�Ƣđǂǫ�Ŗǳ¦�̈ƾǇƢǨǳ¦�ƨǻƢǘƦǳ¦Â�ǽ°¦ȂŪ�Ƣǿ°ƢƬƻ¦.

وأن ال  ،ومن أجل هذا املعىن كذلك حّذره من علماء السوء وحثّه على أن يطردهم من جملسه

Ƕđ�śǠƬǈȇ إذ قد يكونوا سببا لشيوع الفساد يف األرض،           ،يف أي شأن من شؤون البالد

وألجل ذلك أوجب ،)1("هؤالء العلماء والعّباد شاع الفساد في جميع البالد وبسبب:" يقول 

�Ä¢°�ȏÂ�ǶǰƷ�Ŀ�Ƕđ�ƨǻƢǠƬǇȏ¦�¿ƾǟÂ�ǶȀƬƥ°ƢŰÂ�ǶȀȈǧ�®ƢȀŪ¦�ǾȈǴǟ.

 حىت  ،إصالح بعض األمور اليت ال تقبل التأجيل ألي سببمثّ ندبه بعد ذلك لالستعجال يف

ثّم اعلم أن تأخيرك النظر في األمور :" يقول الشيخ  ،ال يستشري ضررها وتضيع من يده

حتى تستفتي من بـَُعد عنك من أهل الذكر تضييع لكثير من األمور التي تعّين عليك

، )2("ن عليك إصالحها عاجال فبادر للنظر في جميع األمور التي تعيّ ،إصالحها عاجال

أو  ،وهذا يعترب من باب التحذير من استفحال الضياع لألمور وخروجها من يد األمري

.تأخريها بسبب االستفتاء للبعداء 

ألّن يف اتباع اهلوى ضالل وابتعاد عن الشرع ،كما حّذره يف موضع آخر من اتّباع اهلوى

فاحكم بين الناس بالحق وال تتبع الهوى فيضّلك عن سبيل :" يقول  ،الصحيح السوي

.)3(" اهللا

 الحّجة القائمة على العالقة بين الشخص وأفعاله وأقوالهومن حجج االتصال التواجدي،

واليت ميكن من خالهلا احلكم على الشخص باعتماد آلية التأويل والتفسري هلذه األفعال 

  . 26ص  ،أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي ،الشيخ املغيلي. (1)

  .32ص  ،نفسه صدرامل. (2)

  .32ص  ،نفسه. (3)
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إنه : " ة قوله عن علماء السوء يف املسألة األوىل يوجد من هذا يف نص الرسال ،واألقوال

:"ويقول بعد ذلك،)1(" ليلتبس حال أهل الذكر بحال علماء السوء أصال ال قوال وفعال 

،)2(" وأهل الذكر باألعمال الصالحات  ،فجعل اهللا ذلك لألنبياء بخوارق العادات

،وصدق ما يّدعون من عدمهفأعمال هؤالء وأقواهلم هي اليت ُحيكم من خالهلا بصدقهم 

عون العلم خدمة ملصاحلهم وهؤالء الذين يشكوهم األمري أسكيا إمنا هم علماء سوء يدّ 

، فدفع األمري أن ينتبه حلاهلم يف واقع األمر الذي يهدم ما يّدعونه ألنفسهم من خالل اخلاصة

ر الصادقني وهذا ما جيعله يفصل بدّقة بني أهل الذك،ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال

ويعّني منهم ،ليعتمدهم يسائلهم ويستفتيهم يف سائر ما يعرض له من أمور احلكم والسياسة

ويعرف باملقابل أهل الذكر الكاذبني فيعزهلم عن  ،من يتحّمل عبء التعليم والوعظ والقضاء

.ذلك كّله ويطردهم من جملسه 

وال قوم يشهدون بشهادة التوحيد يف املسألة الثالثة واليت سأل فيها األمري أسكيا عن أح

لكن يصّدقون باملقابل بأّن هناك من ينفع ويضر ،ويؤمنون برسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم

ƢĔȂǸǜǠȇ�©ȂȈƥÂ�¿ƢǼǏ¢�ǶŮÂ��ƅ¦�Śǣ�  وأّما القوم الذين وصفت :" فأجابه الشيخ بقوله

" ألن التكفير في ظاهر الحكم يكون بأقل من ذلك  ،أحوالهم فهم مشركون بال شك

)3(�Ǯ ǴƬǳ�ǶȀǸȈǜǠƫÂ�¿ƢǼǏȋ¦�Ǯ ǴƬǳ�Ƕē®ƢƦǟ�Ŀ�ǶȀǴǠǧ�ǶŮȂǫ�Ǧ ǳƢƻ� ȏƚǿ�ËÀ¢�Ǿǳ� ËśƦǧ

�œǼǳ¦�ÀȂǫËƾǐȇÂ�ƾȈƷȂƬǳƢƥ�ÀÂƾȀǌȇ�ÀȂǸǴǈǷ�ǶĔƘƥ�ǶȀǈǨǻȋ�ǾǻȂǟËƾȇ�ƢǷ�¦ǀǿ�¿ƾȀǧ،البيوت

.وحكم الشيخ بذلك عليهم بالكفر والشرك  ،املرسل

  .29ص  ،أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي ،الشيخ املغيلي. (1)

  .30ص  ،نفسه صدرامل. (2)

  45.ص  ،نفسه. (3)
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أّما القوم الذين من شأنهم ال يتوارثون :" م القوم الذين قال فيهم يف املسألة السادسة ومثله

فإن رأوا أّن ذلك حالال وجحدوا ،إنّما يرث منهم الخال وابن األخت،على الكتاب والسنة

، فأفعال هؤالء وأقواهلم هي اليت جعلت الشيخ يؤوهلا )1("فهم كفار  ،شرائع ميراث اإلسالم

�ƨƷƢƥƜƥ�ÀÂƾǬƬǠȇ�ǶËĔ¢�ȄǴǟ�¾ƾƫ�Ŗǳ¦�¾¦Ȃǫȋ¦Â�¾ƢǠǧȋ¦�ǺǷ�ǶȀǼǟ�°ƾǐȇ�ƾǫ�ƢǷ�ŘǠŠ���ǂǨǰǳƢƥ�ƢǿǂǈǨȇÂ

�ǂǨǰǳ¦�ń¤�ÀƢŻȍ¦�ǺǷ�Ƕđ�«ǂţ�Ŗǳ¦�Ȇǿ�Ƣǿ±¦ȂƳÂ�¾ƢǠǧȋ¦�ǽǀǿ.

وأبرز  ،حّجة السلطةأو  ،هومن حجج االتصال التواجدي تلك القائمة على الشخص وسلطت

ما يف ذلك يف الرسالة ارتكاز الشيخ وبقّوة ظاهرة على سلطة الدين الذي ميارس دعوته يف 

وسلطة الدين هاته  ،ويُعّلم نصوصه،هذه البالد ويقّدم مواعظه يدعو لتشريعاته وأخالقه

من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية وأقوال الصحابة وأئمة السلف  متثّلت يف ما استعان به

وهؤالء مجيعا ميثلون الدين والسنة الطاهرة ؛ إذ السنة كل ما صدر عن النيب صلى  ،والعلماء

فال يكاد الشيخ يستفتح كالمه يف الرد عن   ،اهللا عليه وسّلم وصحابته من األقوال واألفعال

سبعة توجيها لألمري ونصحا له إال ويستعني بآية قرآنية أو آيتني أو كل مسألة من املسائل ال

أو يركن لبعض األحاديث النبوية الشريفة أو أقوال الصحابة والتابعني من أمثال أيب  ،رّمبا أكثر

 .وعلي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه وغريمها  ،بكر الصديق رضي اهللا عنه

:الحجج المؤّسسة لبنية الواقع  -جـ

حاالت الخاّصة ال:ƢŮƢǠǧ¢Â�ƢŮ¦Ȃǫ¢�Ŀ�Ƣđ�» ŗǠŭ¦�©ƢȈǐƼǌǳ¦�Ê¿،  وأول ما يف ذلك أقواله هو

باعتباره مسموع الكلمة شائع الصيت يف هذه الربوع إضافة ألقوال بعض السلف  ،نفسه

الذين احتّج ببعض قوهلم وصنيعهم وتعاملهم يف بعض ،ومعهم بعض احلكماء والشعراء

  .60ص  ،أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي ،الشيخ املغيلي. (1)
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ومن ذلك ما أمره به من  ،وشعبه بضرورة التمسك بالشرائع اإلسالمية ليقنع األمرياألمور

 : فذكر قول بعض احلكماء  ،مصاحبة األخيار وطرد األشرار من جملسه

�ÊǾÊǼȇÊǂÈǫ�ÌǺ Èǟ �čǲ ÉǇ ÈÂ�¾Ƙǈ ƫ� Èȏ �
Ê Ìǂ ÈǸ Ìǳ¦�ÊǺ Èǟ1(فَِإنَّ اْلَقرِيَن بِاْلُمَقاَرِن يـَْقَتِدي(

:ȂǬȇ�ŚǷȋ¦�Ƣđ�ƶǐǻ¾�،كما عّزز هذا القول بأبيات من نظمه

َوَأْعرض َعْن َأْخَيارِهْم فـَُهَو طَاِلحقـَْوِمِه ِإَذا قّرَب السُّْلطَاُن َأشَرار

َوَأْعرض َعْن َأَشَرارهْم فـَُهَو َصاِلحُ قـَْوِمِه َوِإن قّرَب السُّْلطَاُن أخيار

)2(يَِّة َواِضحاْلَبر َوَذِلك َأْمر ِفي امرئ يـُْنِبُئَك َعْن َقرِيِنِه وَُكلّ 

  : كما ذكر قول الشاعر يف علماء السوء يصفهم 

  ا ِة َال ُخُصوصيَّ ُعُموًما ِفي اْلَبر       ا قضاُة زَمانَِنا أْضحوا ُلُصوص

َلْو ِعْنَد التَِّحيَِّة صاَفُحونَا  )3(لُّوا ِمْن َخَواِتِمَنا الفصوصاِلسفـَ

واستعانته بشيء من فتاوى علماء السلف الصاحل الذين ومن احلاالت اخلاّصة كذلك إيراده 

ذكر عنهم بعض ما يروى عنهم من األقوال واألفعال ليقرر من خالهلا ما أراد تقريره وإثباته من 

ا دخل البصرة ،األمور
ّ
دخل جامعها فوجد :"ومن ذلك تصّرف اإلمام علي رضي اهللا عنه مل

يا فتى إني : فقال  ،حسن البصري رضي اهللا عنهحتى جاء الى ال ،القّصاص يقّصون فأقامهم

وكان قد رأى  ،سائلك عن شيء فإن أنت أجبتني عنه أبقيتك وإال أقمتك كما أقمت أصحابك

: فقال  ،الورع: ما مالك الدين ؟ قال : فقال  ،سل عّما شئت: قال الحسن  ،عليه سمتا وهديا

 .25ص ،أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي ،الشيخ املغيلي. )1(

.25نفسه، ص صدرامل ).2(

.29نفسه، ص.)3(
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فهذا التصرف ،)1(" كلم على الناس مثلك يت ،اجلس: قال  ،الطمع: وما فساد الدين ؟ قال 

وما بيّنتهم وما جيب أن يكون على العامل من العلم ما ،اصطفاء العلماءبّني به الشيخ كيف يكون

.قد يظهر على َمسته احلسن واهلدي الثابت يف قوله وفعله 

ȂǬǳ¦�ƢȀȈǧ�ǲËǐǧ�Ŗǳ¦�ŚǨǰƬǳ¦�ƢȇƢǔǫ�ǒ¾�،كذلك Ǡƥ�Ŀ�Ǧ Ǵǈǳ¦� ƢǸǴǟ�Äƾđ�ƺȈǌǳ¦�ÀƢǠƬǇ¦

قال ابن القاسم في أهل حصن من المسلمين ارتّدوا عن : " يقول  ،لألمري مبّينا ضوابطه وشروطه

،وأما أموالهم فهي في فيء للمسلمين ،ال ُتسبى ذراريهم ونساؤهم: دين اإلسالم إلى الكفر 

وإلى : قال  ،ألّن المرتّدين أحرار من أصلهم،وهذا هو الصحيح من جهة النظر: قال ابن رشد 

وهذا يُعترب من احلاالت ،)2("مذهب ابن القاسم في المرتّدين ذهب عاّمة العلماء وأئمة السلف 

بل تصلح دليال على بعض ما أفىت به الشيخ  ،اخلاّصة اليت ميكنها أن تقّدم منوذجا صاحلا لالقتداء

  .وهو ميثل أحسن دليل وأصوبه  ،بته من خالل قول هؤالء أو فعلهموأث

 وكذلك أهل الذكر من :" يقول الشيخ  ،حّجة التمثيلومن احلجج املؤّسسة لبنية الواقع

ألّن اهللا جعلهم للهداية وإقامة الحجة في هذه األمة كاألنبياء ،هذه األمة إلى يوم القيامة

�Ƣđ�ǞǴǘǓ¦�Ŗǳ¦�ƨǸȀŭ¦�ƨǸǜǟ�ȄǴǟ�ǲǳƾȈǳ�ƨǴƯƢǸŭ¦�ǽǀđ�ÀƢǠƬǇƢǧ،)3(" في األمم الماضية 

العلماء يف األمة واليت يتمثل بعضها يف حتمل أعباء التعليم والوعظ والدعوة واإلصالح واألمر 

باملعروف والنهي عن املنكر، ال حيركه يف ذلك إال واجب الدين وخدمة املسلمني بإخالص 

فينكر  ، حيركه وازع غري ذلك من مصلحة أو خوف أو غريهال ،ورغبة يف نيل األجر من اهللا

املنكر والفساد والظلم بشّدة ولو كان يف وجه امللوك الظاملني أو على أحد قرابته أو حىت على 

  .28ص  ،أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي ،الشيخ املغيلي. (1)

  .40ص  ،نفسه صدرامل. (2)

.30،31ص ص  ،نفسه. (3)
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وإمنا استعمل الشيخ هذه  ،وهذه مهمة جليلة عظيمة حتّملها األنبياء يف األمم السابقة،نفسه

.لبيان فضل العامل ومكانته املماثلة بني األنبياء والعلماء

 :طرائق الفصل  -د

ليقرأ بعض اّدعاءات علماء ) الواقع احلقيقي /الظاهر الزائف(كشف الشيخ باعتماد ثنائية 

فهم يّدعون االنتساب ،تلك االدعاءات الزائفة اليت فضحها الواقع وكشفها ،السوء يف املسألة األوىل

ǺȇƾǇƢǨǳ¦Â�ƨǸǴǜǳ¦�À¦Ȃǟ¢�ǶËĔ¢�ȆǰŹ�Ǯ،للعلم والتقوى والصالح ǳ̄�Śǣ�ǶȀǠǫ¦ÂÂ،�ÀȂǠǈȇ�ǶĔ¢Â

إن كثيرا من علماء هذه األمة وعّبادها يأكلون أموال الناس بالباطل : " يقول  ،لتحقيق أهدافهم

.)1("وبسبب هؤالء العلماء والعّباد شاع الفساد في جميع البالد،ويصّدون عن سبيل اهللا

فهم يّدعون االنتساب ،كما فَصل بني ادعاءات سىن علي ومجاعته بعد موته وواقعهم

ينطقون الشهادة ويصّلون على النيب ويصلون وغريه لكن واقعهم يف الظلم والفساد ،لإلسالم

Ƕē¦ Ƣǟ®¦�Ǧ ȇ±�ǺǴǠȇ�̧ǂǌǳ¦�ƨǨǳƢűÂ�  إّن سنى علي وجميع أعوانه وأتباعه وأنصاره :" يقول

ظلم الظالمين الفاسقين الذين يقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل ال شك أنهم من أ

فجهاد األمير أسكيا فيهم وأخذه السلطة من أيديهم من أفضل  ،ويفسدون في األرض

ƢƬǧȎǳ�ÀȂƸǴǐȇ�ȏ�ǶËĔ¢Â�ǶȀƬǬȈǬƷ�ȄǴǟ�Ǿǳ�ǶȀǨǌÈǯÂ�ǶŮƢƬǫ�Ǿǳ�±ƢƳƘǧ �،)2("الجهاد وأهّمه

 .وال لغريه من وظائف العلماء

 :الوجوه البالغية  ِحجاجية-3

 استعمل الشيخ بعض الصور البالغية يف منت الرسالة ليستثمر ما فيها من قوة حجاجية يكن

والصورة كما تبّني مع ،هلا أن متّكن لكالمه يف قلوب من خياطبهم من جمتمع سنغاي عموما

  .26ص  ،أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي ،الشيخ املغيلي. (1)

  .39ص  ،نفسه صدرامل. (2)
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Ƣđ�ÀƢǠƬǈÉȇ�ƨȈƳƢƴƷ�ƨǬǧ®�ǲǸŢ�¾Âȋ¦�« Ȃ̄ǸǼǳ¦ لتحصيل االستمالة لألطروحات والقضايا،

وهذا حيصل من خالل الرتكيز على بعض ما تأيت عليه الوجوه البالغية من املظاهر احلجاجية 

ومن الصور اليت جاءت يف منت  �¦Ȃū¦Â�¾¦ǄƬƻȏ¦Â�ŚƠƦƬǳ¦Â�ƨđƢǌŭ¦°: ومنها كما سلف الذكر 

رضي اهللا عنه أنه أخذ حصاة بيضاء  عن أبي حذيفة ابن اليمان:" الرسالة ما جاء يف قوله 

ثم أخذ كفا من  ،إّن الدين قد استضاء إضاءة هذه الحصاة: ثم قال  ،فوضعها في كّفه

والذي نفسي بيده ليجيئّن أقوام : ثم قال  ،تراب فجعل يدور على الحصاة حتى واراها

املرتكزة  ،ليوهذه حجة التشبيه التمثي،)1(" كما دفنت     الحصاة   ،يدفنون الدين هكذا

ƨđƢǌŭ¦�ȄǴǟ� صورة أولئك األقوام الذين حياربون الدين  ،تشبيه حالة حبالة أو صورة بصورة

��Ƣđ�ƢǧƢǨƼƬǇ¦�Â¢�ƢŮ�¦°Ƣǰǻ¤�Ƕǿ°Ȃوجيعلون تعاليمه وشرائعه وراء ظه ،ويعملون على إعفاء رمسه

عنهم شيء أو ممّن صدر ،سواء كانوا من علماء السوء أو من السالطني الظلمة الفاسدين

فهؤالء يدفنون الدين كما دفنت الرتاب  ،من الفساد والبدعة وحماربة الدين من عامة الناس

.والرمل احلصاة املضيئة يف كّف اإلمام 

غري أن الشيخ  ،الصحايب اجلليل ،وهو وإن كانت هذه املقولة من كالم اإلمام أيب حذيفة

Ƣđ�ÀƢǠƬǇ¦وقّوة إقناعية بديعة ،ملا حوته من تصوير بديع له وقعه الفاعل يف نفس املتلّقي املخاطب

.تصّور الوضع وتكشفه وتدعو حملاربة من حيارب الدين 

 وهي تشبيه بليغ كذلك صّور به علماء السوء )2(" فهم لصوص الدين :" وأخرى يف قوله ،

األول  ،لسطو وميتهن اخلداع واملراوغةفكالمها لّص حيرتف السرقة وا،ووصفهم باللصوص

والثاين يسرق باسم  ،فيلقي بالالئمة على احلاجة واالضطرار ،يسرق باسم العوز واملسغبة

 .الدين والوعظ والعلم 

  .27ص   ،وأجوبة املغيلي أسئلة األسكيا ،الشيخ املغيلي. (1)

.28نفسه،  ص  صدرامل. (2)
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فهو جييب على سؤال األمري حول صفة العامل الصاحل  ،وهذا التشبيه حجاجيته يف حواريته

  .ويكشف لصوص الدين 

 فمثلهم كمثل الصخرة على باب النهر ال تشرب وال تترك من :" تشبيه بديع آخر يف قوله

وهو تشبيه متثيلي آخر شّبه فيه علماء السوء املفسدين بالصخرة الصماء يف ،)1(" يشرب 

ǾǬǧƾƫ�¿ƢǷ¢Â�ǾǓȂƷ�Ŀ�ƢĔȂǯ�Ƕǣ°�ǾǼǷ�ƾȈǨƬǈƫ�ȏÂ� Ƣŭ¦�ǲƦǬƫ�ȏ��ǂȀǼǳ¦�śǟ��Ǿǔǧǂƫ�ƢĔ¢�Śǣ

وعامل السوء كذلك يف حضرة الصاحلني ويرتّدد على العلماء ويسمع من ،نه شيءوال تأخذ م

ورغم ذلك تأىب نفسه  ،اآليات ويتلو القرآن الكرمي وسنة الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم

ويتشرّبون عنه الفساد والسوء ويساعدون أهله يرجون ،إال أن ترفض كّل هذا النور واهلداية

 .نفع الدنيا والقرب من ملوكها وإرضائهم 

وهذه كذلك جتيب على سؤال العامل وتقّدم مظهرا بارزا من املظاهر املعينة على معرفتهم 

�ǶȀȇ¢°�Ƥ Ǵǘȇ�ȏÂ�ǶŮ�ǞǸǈȇ�ȏ�ËŕƷ�Ƕđ�ƨȇ¦°ƾǳ¦Â.

 أو استعارة يف املفهوم الغريب الذي  ،ه بليغ كذلكوهو تشبي،)2(" لسان الحال أبلغ :" وقوله

�̈°ƢǠƬǇ¦�ƨđƢǌŭ¦�±Ƣů�ȆÊǸǈÉȇMétaphore،�Ǧ ǌǯ�ƨđƢǌŭ¦�ǽǀǿ� ¦°Â�ǺǷ�ƾǐǬȇ�ƺȈǌǳ¦Â

علماء السوء من خالل أفعاهلم ووصف هذه األفعال باللسان تشبيها هلا ألّن األفعال تتكّلم 

.عن فساد القلب وسوء النوايا واملقاصد 

يف اخلتام ومن خالل ما سبق يتبّني أّن االندفاع احلجاجي لنص رسالة الشيخ املغيلي إّمنا 

نّص القرآن الكرمي واحلديث النبوي ،يستند بشكل كبري وصريح على النصوص الدينية املقّدسة

فال يكاد يتجاوز الشيخ جزئية من  ،وآراء الصحابة وفعلهم وفعل علماء السلف بعدهم ،الشريف

.31،  ص الشيخ املغيلي، أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي.(1)

.52نفسه، ص  صدرامل.(2)
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أو فعل عامل  ،أو قول من أقوال الصحابة ،ئيات ما مل يدعم كالمه بآية قرآنية أو حديث شريفاجلز 

إذ هو يف البدء واخلتام يدعو لشرائع الدين يريد هلا أن تشيع يف بالد  ،يستشهد به ويستمد الثقة منه

  .نكرات ويُنكر باملقابل كل أشكال الضالل والبدع وامل،سنغاي وأن يلتّف حوهلا الشعب هناك
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  ةخاتم

تزخر اخلطابات العربية الرتاثيـة بفـيض غزيـر مـن املمارسـات البالغيـة اإلقناعيـة ، تـراوح خالهلـا 

أدب اخلطبة والوصية والشعر واملناظرات والرسائل وغريها على آليـات التواصـل اإلقنـاعي الفاعلـة عقليـة  

كانت أم نقلية ، تسعى لتمتني املمارسة احلجاجية لكل خطاب مبا خيدم الفعـل احلجـاجي الـذي يـروم 

بناء القول الفصل إلقناع املخاطب أو إخراصه وهدم اّدعاءاته وحججه وفتنته عنها لُيذعن ألطروحات 

  .اخلطيب وقضاياه اجلديدة

جاجية اليت تقصد اإلقناع وتطلب وخطاب الوصّية واحد من أبرز هذه اخلطابات البالغية احل

، شــفهية  )خطبــة ، رســالة ، شــعر(اســتمالة املوصــى إىل مــا يُطــرح يف الوصــّية مهمــا كــان جنســها األديب 

كانت كما يف وصايا اجلاهليني وخطـب الوعـاظ ، أو مكتوبـة كمـا يف وصـايا الكتـب والرسـائل ، وهـي 

لفعـل اإلقنـاعي التواصـلي بـني املوِصـي واملوَصـى ، على تنّوعها متثل منوذًجا فريدا للممارسة احلجاجيـة وا

وقد حاول الطالب يف البحث الوقوف على بعض ذلك ومقاربته واستقراء اآلليات احلجاجية اليت مـال 

إليهــا أدب الوصــّية وشــاعت يف مناذجــه ومــدى إســهامها يف حتقيــق اإلقنــاع ، وخــرج يف اخلتــام بالنتــائج 

  :التالية 

اليــوم عــادت لُتقــّر بأمهّيــة البعــد التــداويل للبالغــة ، بعــد أن أمهلتــه لفــرتة إّن البالغــة اإلنســانية .01

طويلة ، وحصرت اهتمامهـا وعنايتهـا علـى البعـد اجلمـايل ، جمتهـدة يف خدمـة مظـاهر الزخرفـة 

والزينـة الشـكلية األســلوبية لبنيـة الـنص وشــعريته ، وهـذا مــا وضـع البالغـة يف مــأزق لبسـت فيــه 

انعزاهلـــا عـــن مقاربـــة اخلطابـــات األدبيـــة وانقطاعهـــا عـــن النصـــوص ، ثـــوب اجلمـــود واجلفـــاف ب

¾Ƣŷȍ¦Â�©Ȃŭ¦Â� Ƣǐǫȏ¦�Ƣđ�ǲǬƬǇƢǧ.

ها باالشـرتاك مـع زميلـه تيتيكـاه ، يعتـربان أول حيعترب بريملـان يف نظريّتـه احلجاجيـة الـيت اصـطل.02

ثهــا وإخراجهــا مــن عــاد للــرتاث البالغــي الغــريب ليحــاوال إعــادة قــراءة البالغــة احلجاجيــة ، و بـَعْ 
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حبُلّــٍة جديــدة تتناســب مــع األشــكال املســتحدثة مــن اخلطابــات املعاصــرة كاخلطــاب اإلشــهاري 

وغـريه ، وإن كـان تـوملني قـد خـرج كـذلك بنظريّتـه احلجاجيـة الفلسـفية ...واخلطاب اإلعالمـي 

�«¦Âǂººǳ¦Â�ÀƢººŭŚƥ�ƨººȇǂǜǻ�Ǿººƥ�ƪ ººȈǜƷ�Äǀººǳ¦�̧ȂȈººǌǳ¦�ǪººǴƫ�Ń�ƢººĔ¢�Śººǣ�ƢººÅƦȇǂǬƫ�̈ŗººǨǳ¦�ǆ ººǨǻ�Ŀ الــذي

 .وجدته لدى املهتمني بالبحوث البالغية وحتليل اخلطاب 

إّن البالغيــــني العــــرب املعاصــــرين ، ومبنطــــق املثاقفــــة ، وقفــــوا علــــى جهــــود البالغيــــني الغــــربيني .03

��ȆƳƢºƴū¦�ǽƾºǠƥ�±¦ǂºƥ¤�śǳÂƢºŰ�ĺǂºǠǳ¦�ȆºǣȐƦǳ¦�ª ¦ŗǴǳ�¦Â®Ƣǟ�ƢǸǯ���ƨȈǣȐƦǳ¦�ǶēƢȇǂǜǻÂ�ǶȀƯȂŞÂ

والقرطاجّين وغريهم واليت أصدرت عـن مالحظـات عبقريـة فيمـا كما متّثل عند أمثال اجلاحظ 

يتعلّــق باملمارســة احلجاجيــة ، ووقفــوا كــذلك طــويال عنــد أبــرز اخلطابــات العربيــة الرتاثيــة ذات 

 .التوجه احلجاجي اإلقناعي 

خطـــــاب الوصـــــّية يف الـــــرتاث العـــــريب يقـــــّدم صـــــورة منوذجّيـــــة للممارســـــة احلجاجيـــــة الفاعلـــــة ، .04

كمٍّ متنوّع من اآلليـات احلجاجيـة ، واحلجـج املتنوعـة نقليـة و عقليـة ، أبـدعت   واملستندة على

يف اســتعماهلا فتمّكنــت مــن حتصــيل األثــر الــذي رامتــه واإلذعــان الــذي قصــدت حتقيقــه علــى 

.ذات املتلّقي املوَصى 

وصـّية عمــرو بــن كلثــوم لبنيـه تقــّدم صــورة دقيقــة للفعــل احلجـاجي املــنظم لــدى خطبــاء الوصــية .05

شفهّية يف العصر اجلـاهلي ، حيـث سـادت الروايـة واملشـافهة ، وحيـث كـان الفعـل التواصـلّي ال

ف ، ورغـم ذلـك فقـد بـىن عمـرو وصـّيته بنـاًء جيري على السليقة والعفويـة واالرجتـال دومنـا تكلّـ

�ǶȀƦǗƢƼȈǇ�ƢŠ�ǶȈǴǈƬǳ¦Â�¾ȂƦǬǴǳ�ƨȈǼƥ�ÀƢǿ̄ ¢Â�§ȂǴǫ�Ƣđ�ƘȈǿ�ƨǼȈǏ°�©ƢǷƾǬǷ�ǺǷ�ƢÅǬǴǘǼǷ�ƢÅǸǰŰ

ز دعــواه هلــم حبجــج دامغــة مرتكــزة يف أغلبهــا علــى الواقــع والتجربــة املــنت موصــًيا ، مثّ عــزّ بــه يف 

�Ŗºǳ¦Â�ƨºǴȈǴŪ¦�ƢºȀȈǻƢǠŠ�ƨºǼȇ±°�ƨºȇËÂƾǷ�ƨǯȂƦºǈǷ�ǲºŦ�Ŀ�ǶºŮ�ƢǿǂǐƬǠȇ���Ƣđ�ǂǿƾǳ¦�ǽƢƦƷ�Ŗǳ¦�̈ŐŬ¦Â

�ǾººǼǷ�ÀȂǰƬººǇ�ǶēƢººųÂ�ǶȀƬǷȐººǇ�À¢�¦ƾººǬƬǠǷ�ǽȂººǷǄǴȇ�À¢�ǾººȈǼƦǳ�®¦°¢�Äǀººǳ¦�ƶººǓ¦Ȃǳ¦�Ǯ Ǵººǈŭ¦�ƪ ººũ°

 .يف التزامه مستفيدا من دروس احلياة اليت ألقاها على مسامعهم و 
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الشــيخ املغيلــي قــّدم لألمــري أســكيا يف رســالته املكتوبــة إليــه تعــاليم اإلســالم وشــرائعه يف شــؤون .06

�°ƢºƦƬǟƢƥ�ÄƢǤǼºǇ�Ŀ�ǞºǸƬĐ¦�ƢºȀȈǴǟ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�̈ƢȈū¦�ƨǠȈƦǘǳ�ǾƦƬǼȇ�ƢŠ�ƨǇƢȈǈǳ¦Â�Ƕǰū¦

بظـــروف احليـــاة هنـــاك ، فقـــد خـــِرب املنطقـــة طـــويال وتعـــّرف علـــى أهلهـــا  معرفـــة الشـــيخ املســـبقة

ƥƢºǇ�̈ŗǧ�ǶȀǼȈƥ�³ Ƣǟ�Äǀǳ¦�ȂǿÂ�ǶēƢȈƷ�» ÂǂǛÂ�ǶȀǌȈǟ�ƨǠȈƦǗÂ ، قة داعيـة ومعّلمـا ومصـلحا

 رســـالته عـــن املســـائل الســـبعة الـــيت اســـتفتاه فيهـــا وأقنعـــه حبكـــم الشـــرع ورأيـــه يف كـــل أجـــاب يف

ه بالتمســك بشــرائع اإلســالم وأحكامــه مســتنًدا علــى مســألة ، وألزمــه وألــزم جمتمــع ســنغاي معــ

حجج متنّوعة وإن كان قد غلـب عليهـا احلّجـة النقليّـة مـن خـالل مـا اسـتند عليـه مـن اآليـات 

واألحاديــث وأقــوال العلمــاء ؛ إذ هــو يف البــدء واخلتــام يــتكّلم بلســان الــدين ويســتميل القلــوب 

ياتــه ليتحقــق لــه القبــول والتســليم لــدى لإلســالم فلزامــا عليــه اعتمــاد نصوصــه ودعــم منطقــه بآ

�ÄƢǤǼǇ�Ŀ�ǶǴǈŭ¦�ǞǸƬĐ¦Â�ƢȈǰǇ¢�ŚǷȋ¦.
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  الملحق

 1(:وصّية عمرو بن كلثوم لبنيه(

لُــْغ َأَحـٌد ِمــن آبَــاِئي وَأْجــَداِدي، وال بـُـدَّ ِمــن أَْمــٍر ُمْقَتبِــٌل،  يـا بَــِينَّ، ِإينَّ قــد بـََلْغــُت ِمــن الُعُمــِر مــا مل يـَبـْ

.مـــــــا نـَـــــــَزَل باآلبـــــــاِء واألجـــــــداِد واألُمََّهـــــــاِت واألوالِد، فـــــــاْحَفظُوا َعـــــــينَّ مـــــــا أُْوِصـــــــْيُكم بـــــــهوَأْن يـَْنـــــــزَِل يب 

�ÅȐÊǗƢººººººººÈƦÈºǧ�ÅȐ
ÊǗƢººººººººÈƥ�ÌÀ

Ê¤ÈÂ��ƢººººººººčǬÈƸÈǧ�ƢººººººººčǬÈƷ�ÌÀ
Ê¤�ÉǾººººººººÈǴÌºư

ÊǷ�Êĺ�ÈǂººººººººċºȈÈǟ�ċȏ
Ê¤�¦ÅǂººººººººÌǷÈ¢�

ČǖººººººººÈǫ�ÅȐººººººººÈƳÈ°�É©ÌǂººººººººċºȈÈǟ�ƢººººººººǷ�
Êƅ¦Â�ďňÊ¤.

ــت ــوا عــن الشَّ ، َفُكفُّ ِم؛ فإنَّــه َأْســَلُم َألْعرَاِضــكم، َوِصــُلوا أرحــاَمكم تـَْعُمــْر ِدارُكــم، َوَأْكرُِمــوا َوَمــن َســبَّ ُســبَّ

ºÊđ�¦ȂÉǳÌƘºÈƫ�Ȑºǧ�Ê ƢƥÈǂÉǤǳ¦�ń¤�ċǺ
Êđ�ǶÅƬÌºȇċƾÈǠÈºƫ�ÌÀÊƜǧ��ċǶÈǠǳ¦�ÊřÈƥ�ďǶ

ÊǠǳ¦�Ê©ƢǼƥ�¦ȂÉƳďÂÈ±ÈÂ��ǶǯÉ£ƢÈǼÈºƯ�ÌǺÉǈÌÈŹ�ǶǯÈ°ƢƳ��È ƢºÈǨÌǯÈȋ¦�ċǺ

َُعايـَنَـُة والِّلقـاُء وأَْبِعُدوا بُيوَت النِّساِء مِ 
ن بُيـوِت الرَّجـاِل؛ فِإنـَّه أََغـضُّ للبصـِر وأََعـفُّ للـذََّكِر، ومـىت كانـِت امل

ففــي ذلــك َداٌء ِمــن األدواِء، وال خــَري فــيمن ال يـََغــاُر لَِغــْريِه َكَمــا يـََغــاُر لِنَـْفِســه ، وقُــْل ِلَمــْن انـْتَـَهــَك ُحْرَمــًة 

واْمنَـُعوا الَقريِب ِمن ظُْلِم الَغرِيِب؛ فِإنـَّك تُـِدلُّ علـى َقرِيبِـَك، وال َحيُـلَّ بِـَك ُذلُّ .ُتهُ لَِغْريِِه ِإالَّ انـُْتِهَكْت ُحْرمَ 

ـــاَزْعُتم يف الـــدِّماِء فـــال يكـــن َحقُّكـــم لِلَِّقـــاِء؛ فـــُربَّ رجـــٍل خـــٌري ِمـــن ألـــٍف، َوُودٍّ خـــٌري ِمـــن  َغرِْيِبـــَك، وإذا تـََن

ثـُْتم فـَُعوا وإذا َحدَّ  ثـُْتم َفَأْوِجُزوا؛ فِإنَّ مع اإلكثاِر يكوُن اِإلْهَذاُر، وموٌت عاِجٌل خٌري ِمن َخَلَف، وإذا ُحدِّ

َضــِينٍّ آِجــٍل، ومــا بكيــُت ِمــن َزَمــاٍن ِإالَّ َدَهــاِين بعــَده َزَمــاٌن، ورمبــا َشــَجاِين َمــن مل يكــْن أَْمــرُُه َعَنــاِين، ومــا 

، واْعَلُمــوا َأنَّ َأْشــَجَع القــوِم الَعطُــوُف، وخــَري املــوِت حتــَت َعِجْبــُت ِمــن ُأْحُدوثَــٍة ِإالَّ رأيــَت بعــَدها أُْعُجوبَــةً 

ِظــالل الســيوِف، وال خــَري فــيمن ال َرِويَّــَة لــه عنــد الَغَضــِب، وال فــيمن إذا ُعوتِــَب مل يـَْعَتــْب، وِمــن النّــاِس 

َرُحوا يف ُحبِّكم فِإنَّه َمن ال يـُْرَجى َخيـْرُه وال ُخيَاُف َشرَُّه فـََبْكُؤُه ُخٌري ِمن َدرِِّه، وُعُقوقُه خريٌ  ِمن ِبرِِّه، وال تـَبـْ

ـــيِح بـُْغـــٍض، وكـــم قـــد زَاَرٍين إنســـاٌن َوُزْرتُـــه فانقلـــَب الـــدَّهُر بنـــا فـُبـُْرتُـــُه،  َمـــن بـَـــرََح ىف َحـــبٍّ آَل ذلـــك إىل قَب

ـــيف َكلِـــيٌم؛ ِإينِّ مل أَُمـــْت ولكـــن َهرِْمـــُت، وَدَخَلْتـــِين  ، واعلمـــوا أنَّ احلكـــيَم َســـليٌم، وأن السَّ ِذلـَّــٌة َفَســـَكتُّ

.َوَضُعَف قَليب َفَأْهتَـْرُت، َسلََّمكم ربُّكم وحيَّاكم

  121ص  01أمحد زكي صفوت ، مجهرة خطب العرب ، ج.(1)

  35ص  11و األصفهاين ، كتاب األغاين ، ج 
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 رسالة الشيخ المغيلي الوعظية الدعوية ألمير سنغاي محمد أسكيا، بعنوان:

)1() :أسئلة األسكيا وأجوبة المغيلي (

حممـد رسـول ،علـى النـور املبـني  والصـالة والسـالم األّمتـان،رب العاملني والعاقبة للمتقنيهللا احلمد        

.وصحبه أمجعني وسلم تسليماً صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله ، العاملني رب

إىل األمــري احلــاج أيب عبــد اهللا حممــد بــن أيب  مــن عبــد اهللا تعــاىل حممــد بــن عبــد الكــرمي بــن حممــد املغيلــي

صــلى اهللا ،ه ســيدنا حممــد جبــا ،بينــاً وفقــه اهللا ونصــره نصــراً عزيــزاً وفــتح لــه فتحــاً م،بكــر امللقــب بأســكيا

  .معليه وسل

أعاننــا اهللا وإيــاك علــى رعايــة ودائعــه وحفــظ مــا أودعنــا مــن ،أمــا بعــد .ســالم علــيكم ورمحــة اهللا وبركاتــه

  :مسائل فإنك سألتين عن،شرائعه 

  : المسألة األولى

 اهللا علينــــا باإلســــالم أصــــابتنا مصــــيبة يف هــــذه الــــبالد لعــــدم األمانــــة فــــيمن نّ منــــذ مــــ: أوهلــــا أنــــك قلــــت

�ÅȐȈºººǴǫ�ȏ¤�ƨºººȈƥǂǠǳ¦�¿Ȑºººǯ�ǺºººǷ�ÀȂºººȀǬǨȇ�ȏ�Ƕºººƴǟ�ǶºººĔ¢�ǶȀƬǨºººǏ�ǺºººǷÂ. اء بالدنـــارّ ينســـب إليـــه العلـــم مـــن قـــ

 عجمــــــة عظيمــــــة حبيــــــث ال يعرفــــــون مقاصــــــدعــــــرب بالدهــــــم علــــــى تصــــــحيف وحتريــــــف و  مــــــن كــــــالم

ƢºººººƦƻ¢Â�©ƢºººººȇƢǰƷÂ�ƢĔȂºººººǇ°ƾȇ�Ƥ°�يـــــف العلمـــــاء وال موضـــــع التصـــــحيف والتحر  ºººººƬǯ�ǶºººººŮ�Ǯ ºººººǳ̄�ǞºººººǷÂ�

�Ƕººººǿ�Ǻȇǀººººǳ¦� ƢººººǸǴǠǳ¦�ǺººººǷ�ǶººººĔ¢�ÀȂººººǸǟǄȇÂ�ƅ¦�Ǻººººȇ®�Ŀ�ÀȂººººǸǴǰƬȇ�ÀÂǂººººǈǨǷÂ�̈Ƣººººǔǫ�ǶȀǼººººǷÂ(مــــن )ــــة  ورث

Ƕºººđ� ¦ƾºººƬǫȏ¦�ƢºººǼȈǴǟ�Ƥ ºººŸ�Ǿºººǻ¢Â� ƢºººȈƦǻȋ¦ .وأنـــا أطلـــب مـــن اهللا تعـــاىل أن يعينـــين علـــى محـــل هـــذا الثقـــل 

 ب منـــــك أن تفـــــيت يل مبـــــا علمـــــك اهللا يف هـــــؤالءمث أطلـــــ. الـــــذي أبـــــت الســـــموات واألرض عـــــن محلـــــه

 هــــــل جيــــــوز يل أن نعمــــــل علــــــى قــــــوهلم يف ديــــــن اهللا وخيلصــــــين تقليــــــدهم عنــــــد اهللا أو ال حيــــــل: القــــــراء

.21عبد القادر زبايدية ، ص:الشيخ املغيلي ، أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي ، حتقيق .(1)
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وبّـــني لنـــا صـــفة مـــن يصـــلح،يل ذلـــك وجيـــب علـــي البحـــث عمـــن نولّيـــه احلكـــم ونقلـــده يف أمـــور الـــدين 

بزيـادة  برتتيب األجوبـة علـى هـذه األسـئلة األخـرىمث أطلب منك أيضاً أن تشفي غليلي .لذلك شرعاً 

  .يضا ما تيسر لكم من النصيحة أ

اهللا  عبـداً بطاعتـه يكـنهللا فكـن  ،ا النصـر إال مـن عنـد اهللاهللا ومـأن امللـك كلـه ،فاعلم أعاننـا اهللا وإيـاك 

إمنــــا أنــــت عبــــد مملــــوك ال متلــــك شــــياً وفــــد رفعــــك مــــوالك علــــى كثــــري مــــن.لــــك ربــــاً حبفظــــه وإعانتــــه

فأنـت يف مجيـع مملكتـك راع ال مالــك .ال لتكـون سـيدهم ومـوالهم،عبـاده لتصـلح هلـم ديـنهم ودينيـاهم 

قـال رسـول اهللا صـلى اهللا . فإنه ال بد من املوت فانظر لنفسك قبل الفوت. وكل راع مسئول عن رعيته

وقـال .وبقـه اجلـورمغلـوالً يـوم القيامـة حـىت يفكـه العـدل أو ي ما من أمـري عشـرة إالُ يـؤتى بـه: عليه وسلم

ومـن ويل ،عليـه  اللهم منُ ويل من أمر أميت شيئاً فشـق علـيهم فاشـقق: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

Ǿººƥ�Ǫǧ°Ƣººǧ�Ƕººđ�Ǫºººǧǂǧ�ÅƢƠȈººǋ�ŖººǷ¢�ǂººǷ¢�ǺººǷ .إن شـــئتم : ألصــحابه وقــال رســـول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم

ومـا هـي يـا رسـول اهللا؟ : ثالثـاً  فقام عوف بن مالك فنـادى بـأعلى صـوته. أنبأتكم عن اإلمارة وما هي

فكيف يعدل مع قريبه؟ وقـال . عدل أوهلا مالمة وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة إالَ  من: قال

بطانتـان ، بطانـة تـأمره بـاملعروف وتنهـاه عـن املنكـر  ما من وال إال وله: رسول اهللا صال اهللا عليه وسلم

شـرمها فقـد وقـي وهـو مـن الـيت تغلـب عليـه منهمـا ، فـإذا علمـت ، وبطانة ال تألوه إال خباال فمن وقـي

أن تبعد عنـك أهـل الشـر ، وأن تقـرب منـك أهـل اخلـري ، ألن األول: ذلك أيها األمري فعليك بأمرين 

الغالــب علــى اإلنســان التــأنس بقرينــه وامليــل إىل طبعــه وتزيينــه ، فمــن قربتــه مــن نفســك فقــد مكنتــه مــن 

أذنك ، ومن مكنته من أذنك فقد مكنته من قلبك ، ألن األذن زمام القلب ، ولذلك قـال مالـك بـن 

  : وقال بعض احلكماء. أذنك كن زائغ القلب منمتال : أنس 

�ÊǾÊǼȇÊǂÈǫ�ÌǺ Èǟ �čǲ ÉǇ ÈÂ�É¾ÈƘÌǈ Èƫ� Èȏ �
Ê Ìǂ ÈǸ Ìǳ¦�ÊǺ Èǟَفُكلُّ َقرِيٍن بِاْلُمَقاَرِن يـَْقَتِدي
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  :ويف ذلك قلت

َوَأْعِرُض َعْن َأَشَرارَُهْم فـَُهَو َصاِلٌح ِإَذا قـُْرِب السُّْلطَاِن َأِخَياُر قـَْوِمِه 

َوَأْعِرُض َعْن َأْخَيارُِهْم فـَُهَو طَاِلٌح َوِإنَّ قـُْرَب السُّْلطَاِن َأَشَراُر قـَْوِمِه 

َوَذِلَك َأَمرُّ ِفي اْلبَـرِّيَِّة َواِضحَ وَُكلٌّ امرئ ينبيك َعْنه َقرِيَنُه 

وزير صـدق  جعل له إذا أراد اهللا باألمري خرياً : وقد بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك كله بقوله

نسي مل يـذكره وإن ذكـر  إن،وإذا أراد به غري ذلك جعل له وزير سوء . إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه،

أن تسأل أهل الذكر عن كـل مـا ال تعلـم حكمـه مـن تصـرفاتك كلهـا لـتحكم مبـا أنـزل  :الثاني .مل يعنه

ومن مل (، )اهللا فأولئك هم الكافرون  ومن مل حيكم مبا أنزل(:قال اهللا تعاىل .يف كل ما محلك منها اهللا

، مث قـال ) ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الظاملون(، ) حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون

: القـرآن فأهلـه مـن اجتمـع فيـه وصـفان والـذكر هـو، ) فاسألوا أهل الـذكر إن كنـتم ال تعلمـون: (تعاىل 

فـال تقلـد . وبـالتقوى يـأمر بالرشـد وينهـى عـن الغـي،  لرشد من الغيألن بالعلم يعرف ا،العلم والتقوى 

 يثبــت أنــه عــامل خيــاف منــه أن يضــل ُويضــل بعمــاه مل ألن مــن،يف دينــك إال مــن ثبــت أنــه عــامل تقــي 

يا أيها الذين آمنوا إن  : (أمل تر إىل قوله تعاىل .ǽ¦Ȃđ�ǲǔȇÉÂ�ǲǔȇ ومن مل يثبت أنه تقي خياف منه أن،

ويف صحيح مسلم ، )كثريا من االحبار والرهبان لياكلون أموال الناس بالباطل ويصّدون عن سبيل اهللا

لتتبعن الذين مـن قـبلكم شـرباً بشـرب : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: قال،عن أيب سعيد اخلدري 

يـا رسـول اهللا اليهـود والنصـارى؟ قـال فمـن؟ : نـاقل. دخلـوا جحـر ضـب تبعتمـوهم وذراعاً بذراع حىت لـو

كثرياً من علماء هذه األمة وعبادها يأكلون أموال الناس بالباطـل ويصـدون عـن سـبيل  فثبت بذلك أن

 فاجلهــاد فــيهم ويف أنصــارهم أفضــل،وبســبب هــؤالء العلمــاء والعبــاد شــاع الفســاد يف مجيــع الــبالد  .اهللا

وقال صـلى . هالك أميت عامل فاجر وعابد جاهل:  عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا .من كل جهاد

 مـن: قـالاهللا ا ممـن يـا رسـول: فقـالوا. أنا من غـري الـدجال أخـوف علـيكم مـن الـدجال: وسلم اهللا عليه
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يف كفـة مث  أنـه أخـذ حصـاة بيضـاء فوضـع،رضـي اهللا عنـه ،وروي عن حذيفة بـن اليمـان . علماء السوء

احلصاة حىت واراهـا مث  اءة هذه مث أخذ كفاً من الرتاب فجعل يذره علىإن الدين قد استضاء إض: قال

ولتسـلكن سـبيل . هـذه احلصـاة ليجيئن أقوام يدفنون الدين هكذا كما دفنت،والذي نفسي بيده : قال

   .الذين كانوا من قبلكم حذو القدة بالقدة والنعل بالنعل

ال يرتكــــوا أحــــداً يــــتكلم يف ديــــن اهللا ومــــن أعظــــم الواجبــــات علــــى أمــــراء املســــلمني حفــــظ الــــدين بــــأن

 بتعلـــــيم وال حكـــــم وال فتـــــوى حـــــىت يكـــــون مـــــن أهـــــل العلـــــم والتقـــــوى ولـــــذلك ملـــــا قـــــدم علـــــي بـــــن أيب

 البصــــرة دخــــل جامعهــــا فوجــــد القصــــاص يقصــــون فأقــــامهم حــــىت جــــاء إىل،رضــــي اهللا عنــــه ،طالــــب 

ــــا فــــىت إين ســــائلك عــــن أمــــر : فقــــال،رضــــي اهللا عنــــه ،احلســــن البصــــري   تــــين عنــــه أبقيتــــكفــــإن أجب،ي

 .ســل عمــا شــئت: فقــال احلســن. وكــان قــد رأى عليــه مستــاً وهــدياً ،وإال أقمتــك كمــا أقمــت أصــحابك 

 مثلــك يــتكلم،اجلــس : قــال. الطمــع: قــال فمــا فســاد الــدين؟ قــال. مــا مــالك الــدين؟ قــال الــورع: فقــال

  .على الناس

 فكيــــف ال،املفســــدين ألــــيس مــــن أعظــــم الواجبــــات علــــى كــــل أمــــري أن يطــــرد عــــن طــــرق الــــدنيا مجيــــع 

جيـب عليـه  جيب عليه أن يطردهم عن طرق الدين؟ وقد تبني بالكتاب والسـنة وإمجـاع العلمـاء أن كثـرياً 

ــــــــــرياً  ــــــــــاب والســــــــــنة وإمجــــــــــاع العلمــــــــــاء أن كث ــــــــــني بالكت ــــــــــدين؟ وقــــــــــد تب أن يطــــــــــردهم عــــــــــن طــــــــــرق ال

ــــاس بالبا ــــأكلون أمــــوال الن ــــذين ي  طــــل ويصــــدونمــــن قــــراء هــــذه األمــــة إمنــــا هــــم مــــن العلمــــاء الســــوء ال

 ولــــذلك قــــال ابــــن. فهــــم لصــــوص الــــدين وأضــــر علــــى املســــلمني مــــن مجيــــع املفســــدين،عــــن ســــبيل اهللا 

  :وعنا به رضي اهللا عنه،مبارك 

ƢĔƢƦǿ°Â� ȂǇ�°ƢƦƷ¢Â�½ȂǴŭ¦�Śǣ�Ǻȇƾǳ¦�ƾǈǧ¢�ǲǿÂ.
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  :وقال بعض األدباء

ُعُموَما ِفي اْلبَـرِّيَِّة َال ُخُصوًصا قضاُة زَمانَِنا ُأْضُحوا ُلُصوًصا 

َلْو ِعْنَد التَِّحيَِّة َصاَفُحونَا   ِلُسلُّوا ِمْن َخَواِتِمَنا الفصوصافـَ

 إمنــا هــم مــن. قــد بينــت وأوضــحت أن كثــرياً مــن علمــاء هــذه األمــة ليســوا مــن أهــل الــذكر:فــإن قلــت

،النـــــاس بالباطـــــل ويصـــــدون عـــــن ســـــبيل اهللالعلمـــــاء الســـــوء الضـــــالني املضـــــلني الـــــذي يـــــأكلون أمـــــوال ا

ولكـــــن كـــــالً مـــــنهم يقـــــرأ القـــــرآن واحلـــــديث ويســـــرد كثـــــرياً مـــــن نصـــــوص الكتـــــب ويـــــزعم أنـــــه مـــــن أهـــــل

 فبــــأي شــــيء نفــــرق بــــني أهــــل الــــذكر والعلمــــاء الســــوء وكيــــف،الــــذكر وينكــــر أنــــه مــــن العلمــــاء الســــوء 

  الذكر؟يفعل من ويل شيئاً من هذا األمر ومل جيد يف بلده أحداً من أهل 

 ال،أنــه ال يلتـــبس حـــال أهــل الـــذكر حبـــال العلمــاء الســـوء أصـــالً : -واهللا املوفـــق للصـــواب - فــالجواب

بــــل ال بــــد أن جيعــــل اهللا لكــــل هــــاد مــــن أهــــل الــــذكر أنــــواراً علــــى أنــــوار يف كــــل عصــــر.قــــوالً وال فعــــالً 

، تعـــاىلوبيـــان ذلـــك أن مـــن حكمـــة اهللا. هدايـــة لســـهم اجلنـــة وحجـــة علـــى ســـهم النـــار،مـــن األعصـــار 

 وتلـــك ســـنة اهللا يف األولـــني واآلخـــرين لـــئال يقولـــوا يـــوم. أن ال يعـــذب قومـــاً حـــىت يبـــني هلـــم مـــا يتقـــون

 أن جعـل ذلـك البيـان علـى لسـان —جـل وعـال  —ومـن حكمتـه . إنا كنا عـن هـذا غـافلني: القيامة

 مــــــن وجعــــــل لكــــــل هــــــاد مــــــنهم عــــــدواً . مــــــن األنبيــــــاء يف األولــــــني وأهــــــل الــــــذكر يف اآلخــــــرين،البشــــــر 

ǗƢȈÈǋ�È�ǶǿÂ�śǷǂĐ¦إذاً مـن نـور نـس يـوحي بعضـهم إىل بعـض زخـرف القـول غـرورا فـال بـّد إلاجلـن وا ني

فجعل اهللا ذلك لألنبياء خبـوارق العـادات وألهـل الـذكر .واضح يعلم به صدق اهلادين وكذب الشياطني

ني للنـاس كلهــم أنـه علــى اهللا بعبــاده إال جعـل لـه نــوراً واضـحاً بّــ فمــا مـن نــيب أرسـله،باألعمـال الصـاحلة 

وكـذلك أهـل الـذكر مـن هـذه األمـة . وشاقه إمنا هو من الضالني املضلني احلق املبني وأن كل من خالفه

 .اهللا جعلهـــم للهدايـــة وإقامـــة احلجـــة يف هـــذه األمـــة كاألنبيـــاء يف األمـــم املاضـــية ألن،إىل يـــوم القيامـــة 

يف كـل قـرن  فال بد هلذا العـامل. جيدد هلم دينهم ولذلك روي أن يف رأس كل قرن يرسل اهللا للناس عاملاً 
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والعـدل بيـنهم ونصـر احلـق  أن تكون أحواله يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإصـالح أمـور النـاس

فيكــون بــذلك غريبــاً بيــنهم النفــراده ،علــى الباطــل واملظلــوم علــى الظــامل خبــالف أحــوال علمــاء عصــره

املصــلحني وأن مــن خالفــه وشــاققه ليصــرف  ئــذ يتبــني ويتعــني أنــه مــنوحين،بصــفاء أحوالــه وقلــة أمثالــه 

د غريبــاً بـدأ اإلسـالم غريبـاً وسـيعو : صـلى اهللا عليـه وسـلم لقـول النـيب،النـاس عنـه إمنـا هـو مـن املفسـدين 

وذلــك مــن . الــذين يصــلحون عنــد فســاد الزمــان: رســول اهللا؟ قــاليــا  مــن الغربــاءو : قيــل. فطــوىب للغربــاء

ǶȀǼȇ®�² ل الذكر الذينأبني عالمات أه ƢǼǴǳ�Ƕđ�ƅ¦�®ƾŸ.�ȏ�ǶºĔ¢� Ȃºǈǳ¦� ƢºǸǴǠǳ¦�©ƢºǷȐǟ�śºƥ¢�ǺºǷÂ

. الصــخرة ببــاب النهــر ال تشــرب وال تــرتك مــن يشــرب ومــثلهم كمثــل،يصــلحون وال يرتكــون مــن يصــلح 

  .ألف شيطان وليس اخلرب كالعيان فكل واحد منهم أضر على الناس من

 :عليـــــك شـــــيء ممـــــا ذكرنـــــاه فـــــاعلم أن القـــــراء كلهـــــم ثالثـــــة أنـــــواعوإن مل تفهـــــم مـــــا قررنـــــاه أو أشـــــكل 

 .الثــاين مــن تبــني لــك أنــه لــيس بعــامل أو أنــه لــيس بتقــي. األول مــن تبــني لــك بــال شــك أنــه عــامل تقــي

 .الثــاين مــن تبــني لــك أنــه لــيس بعــامل أو أنــه لــيس بتقــي. األول مــن تبــني لــك بــال شــك أنــه عــامل تقــي

 فمــن تبــني لــك أنــه عــامل تقــي فهــو مــن. هــل هــو عــامل تقــي أم ال والثالــث مــن شــككت فيــه فلــم تعلــم

 كمــن زعــم أنــه خبــري وبــني لــك بــال شــك أنــه،أهــل الــذكر فاســأله عــن دينــك وقلــده ينجيــك ويكفيــك 

 ومــن تبــني لــك أنــه لــيس بعــامل أو أنــه لــيس بتقــي فلــيس هــو مــن أهــل الــذكر فــال تقلــده. عــارف أمــني

 م أنـــه خبـــري وتبـــني لـــك أنـــه لـــيس بعـــارف أو أنـــه لـــيسكمـــن زعـــ،يف شـــيء مـــن دينـــك وال تســـأله عنـــه 

فقـــف عنـــه أيضـــاً وال تقلـــده يف،ومـــن مل يتبـــني لـــك حالـــه فلـــم تعلـــم هـــل هـــو عـــامل تقـــي أم ال . بـــأمني

شـــيء مـــن دينـــك وال تســـأله عنـــه ولـــو كـــان فصـــيحاً عربيـــاً حبفـــظ مجيـــع مـــا يف الكتـــب حـــىت يتبـــني لـــك

 .كــاذب أمــني ومل يتبــني لــك هــل هــو صــادق أو كمــن زعــم أنــه خبــري عــارف،بــال شــك أنــه عــامل تقــي 

وإذا علمــــت ذلــــك مل يلتــــبس عليــــك أمــــر القــــراء يف هــــذا الزمــــان ووجــــب عليــــك أن تطلــــب عاملــــاً مــــن

ـــــــذكر يف هـــــــذه األمـــــــة كاألنبيـــــــاء يف األمـــــــم املاضـــــــية  ـــــــذكر حيـــــــث كـــــــان ألن أهـــــــل ال  جيـــــــب،أهـــــــل ال

ـــــيهم وإن بعـــــدوا  نظـــــر يف األمـــــور حـــــىت تســـــتفيتمث اعلـــــم أن تـــــأخريك ال. االعتمـــــاد علـــــيهم والســـــعي إل
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 فبـــادر،مـــن بعـــد عنـــك مـــن أهـــل الـــذكر تضـــييع لكثـــري مـــن األمـــر الـــذي تعـــني عليـــك إصـــالحه عـــاجالً 

À¢�ǶºǴǠƫ�À¢�ȆºǿÂ�̈ƾºǟƢǬǳ¦�ǽǀºđ�ÅȐƳƢºǟ�ƢȀƷȐºǏ¤�Ǯ ºȈǴǟ�śºǠƫ�Ŗºǳ¦�°ȂºǷȋ¦�ǞȈŦ�Ŀ�ǂǜǼǴǳ  األمـور كلهـا

�ƅ¦�ȄººĔ�ƢºŲ�Ǿºǻ¢�Ǯ: ثـاينال .أمــر تعلـم بـال شــك أنـه ممـا أمــر اهللا بـه: األول :ثالثـة أنـواع ººǋ�Ȑºƥ�ǶºǴǠƫ�ǂººǷ¢

وإذا علمـت ذلـك فكـل أمـر علمـت أنـه ممـا أمـر  .أمر شككت يف حكمه وخفت من إمثه: الثالث عنه

�ȏÂ�ǂºǋ�ǾºǻƜǧ�ǾºǯǂƫƢǧ�ǾºǼǟ�ƅ¦�ȄºĔ�ƢºŲ�Ǿºǻ¢�ƪ .اهللا به فافعله فإنه خري وال يأيت عنه إال اخلري ǸǴǟ�ǂǷ¢�ǲǯÂ

فـإذا اشـتغلت بإصـالحهما ونصـحت فيهمـا  . ثـري مـا تعلـم منهمـاك وهـذان النوعـان. يأيت عنـه إال الشـر

وكـل أمــر شـككت يف حكمـه وخفــت مـن إمثــه . بـالدك إحسـاناً وعــدالً كثـر خـريك قــوالً وفعـالً ومــألت

. فــإن اجلنــة حفــت باملكــاره وحفــت النــار بالشــهوات،الصــارف عــن الشــبهات  فعليــك فيــه باالحتيــاط

  .مما حتتاط لدنياك يف كل حنيواحتط لدينك أكثر  فاقطع الشك باليقني

 وإن شــككت يف أمــر هــل حيــرم. إن شــككت يف أمــر هــل جيــب عليــك أم ال فافعلــه: مثــال مــن ذلــك

وإن شــــككت يف أمــــر هــــل هــــو حــــرام أو واجــــب فاتركــــه أيضــــاً ألن احلــــرام مــــن. عليــــك أم ال فاتركــــه

 وإن .بــــــــاب املفاســــــــد والواجــــــــب مــــــــن بــــــــاب املصــــــــاحل ودرء املفاســــــــد مقــــــــدم علــــــــى جلــــــــب املصــــــــاحل

علــى  مث افعــل أثقلهمــا عليهــا فــإن الغالــب،تعــارض أمــران مســتويان يف نظــرك فاعرضــهما علــى نفســك 

 عنـدها فـانظريا وإن فرضتهما علـى نفسـك فاسـتو . النفس يف حال احلياة والصحة أن ال تكره إال احلق

الــدنيا إىل  االنتقــال مــن ألن الغالــب علــى الــنفس يف حــال،أيهمــا أحــب إليهــا أن متــوت عليــه مث افعلــه 

Ǯ. اآلخرة أال حتب إال احلق ǳ�µ ǂǠȇ�ƢǷ�ǲǯ�Ŀ�̈ƾǟƢǬǳ¦�ǽǀđ�Ǯ ȈǴǠǧ�ǺǷ�ǲǰǳ�ƨǠǧƢǻ�ƢĔƜǧ���°ȂǷȋ¦�ǺǷ

.ليس بعامل ، ومل جيد عاملا تقّيا حاضرا

  :المسألة الثانية 

�ǶȀƬǼȇƾºǷÂ�ÀȂǸǴºǈǷ�ǶǿǂǷ¢�ǂǿƢǛÂ�ǶȀǸǟ±�Ŀ�ǶĔƜǧيف هذه البالد وأهلها  —سددكم اهللا  -: قولكم

 وذلـــــك بعـــــد أن كانـــــت كلهـــــا بـــــالد كفـــــر،واجلماعـــــة واألذان للصـــــلوات اخلمـــــس ،واجلمعـــــة باجلـــــامع 
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 فقــــام علــــيهم بعــــض أجــــداد هــــؤالء الســــالطني مــــع أتبــــاعهم فقــــاتلوا أولئــــك. وأهلهــــا عبــــدة األصــــنام

الكفـــار وملكـــوا الـــبالد املـــذكورة مـــنهم عنـــوة وســـكنوها علـــى اإلســـالم أكثـــر مـــن ثالثـــني ســـلطاناً قبـــل

 وهـــم قـــوم كفـــار يعبـــدون،علـــي ســـلطان أهلهـــا وكانـــت أمـــه مـــن بلـــد فـــار  وُ  ســـىنوكـــان أبـــ. ســـن علـــي

زعمـوا أن  فإن أصابوا خرياً ،األصنام من األشجار واألحجار ويتصدقون هلا ويسألون حوائجهم عندها 

وإن قـدموا ،يشـاوروها  فال يغزون حىت. �ǶȀƬǠǼǷ�ƢĔ¢�¦Â¢°�¦ȂƦȈǐȇ�Ń�À¤Âتلك األصنام هي اليت أعطتهم 

ƢĔȂǷƾººź�ƨǻƾººǇ�¿ƢǼººǏȋ¦�Ǯ. قصــدوها ونزلــوا عنــدها مــن ســفر ººǴƬǳÂ وفــيهم كهــان ،جعــون هلــا عــنهم ر وي

Ǯ ǳǀǯ�ǶĔÂƾǐǬȇ�̈ǂƸǇÂ.

 علــــي مــــن صــــغره إىل كــــربه كثــــري اإلقامــــة عنــــدهم حــــىت نشــــأ بيــــنهم وتطبــــع بطبــــاعهم يف وكــــان ســــىن

 غي وقـــــاتلهم حـــــىت غلـــــبهمنمث بعـــــد مـــــوت أبيـــــه طلـــــب الســـــلطنة فقـــــام علـــــى ســـــ. شـــــركهم وعوائـــــدهم

 إال أنـــه ملـــا نشـــأ مـــن صـــغره إىل كـــربه،غي نوتســـلطن علـــيهم كمـــا كـــان أبـــوه َو مـــن قبلـــه مـــن ملـــوك ســـ

،كــــان مــــن صــــفته أنــــه ينطــــق بالشــــهادتني وحنومهــــا مــــن ألفــــاظ النــــيب،بــــني أخوالــــه وتطبــــع بطبــــاعهم 

رمضـان  ويصـوم. سـبحانه: أو مسع اسم اهللا فقـال. صلى اهللا عليه وسلم: فيقول،صلى اهللا عليه وسلم 

ويصـــدق الكهـــان  ومـــع ذلـــك يعبـــد األصـــنام. يتصـــدق كثـــرياً بالـــذبائح وغريهـــا عنـــد املســـاجد وحنوهـــاو 

لنـذر هلـا والصـدقة والتضـرع وا ويستعني بالسحرة وحنوهم فيعظم بعض األشجار واألحجار بالـذبح عنـد

  .يف أموره كلها أو جلها ÀƢȀǰǳ¦Â�̈ǂƸǈǳƢƥÂ�Ƣđ�śǠƬǈȇÂوطلب قضاء حوائجه منها 

 هــــو وال أحــــد مــــن دائرتــــه يف يــــوم مجعــــة وال،ضــــاً أنــــه مــــا رئــــي يف جــــامع وال مســــجد ومــــن صــــفته أي

 ويف دائرتــــــه وديــــــاره ألــــــوف مــــــن الرجــــــال والنســــــاء ال يســــــتطيع أحــــــد مــــــنهم أن يصــــــلي صــــــالة،غــــــريه 

حـــــراً ،فـــــال يصـــــلي أحـــــد مـــــنهم ،وال أن يصـــــوم يومـــــاً مـــــن رمضـــــان خوفـــــاً منـــــه أن يعاقبـــــه علـــــى ذلـــــك 

 وأمـــــا هـــــو يف نفســـــه فـــــال حيفـــــظ الفاحتـــــة وال غـــــري. خائفـــــاً منـــــه،خفيـــــة كـــــان أو عبـــــداً وال يصـــــوم إال 

 إمنـــــا يـــــرتك الصـــــلوات اخلمـــــس،وال يصـــــلي صـــــالة مكتوبـــــة يف وقتهـــــا وال يقـــــوم يركـــــع ويســـــجد فيهـــــا 

 مث جيلـــــس كهيئـــــة جلـــــوس التشـــــهد ويـــــومئ إىل الســـــجود،إىل آخـــــر الليـــــل أو إىل غـــــد وقـــــت الضـــــحى 
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 إمنـــا يـــذكر يف. يقـــرأ يف صـــالته تلـــك بشـــيءوال  —ال علـــة بـــه  —مـــن جلـــوس وهـــو صـــحيح قـــوي 

العشــاء : العشــاء ويف. املغــرب املغــرب: فيقــول يف ركــوع املغــرب وســجودها،خفضــه ورفعــه اســم صــالته 

  .وكذلك يف سائر الصلوات. العشاء

ـــــه ال يتوقـــــف يف النســـــاء علـــــى نكـــــاح وال غـــــريه مـــــن الشـــــروط اإلســـــالمية  ـــــل،ومـــــن صـــــفته أيضـــــاً أن  ب

 ال يبـــــــايل بزوجهـــــــا وال،يـــــــع مملكتـــــــه أخـــــــذها وأدخلهـــــــا يف بيتـــــــه وفراشـــــــه كلمـــــــا أعجبتـــــــه امـــــــرأة يف مج

 .حــــــــــرة كانــــــــــت أو أمــــــــــة،أحـــــــــد مــــــــــن أهلهــــــــــا وجيمعهــــــــــا مـــــــــع أمهــــــــــا فيتلــــــــــذذ مــــــــــن املـــــــــرأة وابنتهــــــــــا 

ومـــــن صـــــفته أيضـــــاً أنـــــه حلـــــل دمـــــاء املســـــلمني وأمـــــواهلم فقتـــــل مـــــن القـــــراء والفقهـــــاء والعبـــــاد والنســـــاء

�Ƥب الـــــذكر واألنثيـــــني وقطـــــع األنـــــف واليـــــدين  والصـــــبيان الرضـــــع وغـــــريهم وأفســـــد مـــــنهم بـــــج ّ  ºººººĔÂ

 وفســـــــاده يف األرض بـــــــذلك. مـــــــن األمـــــــوال وســـــــىب مـــــــن احلـــــــرمي وبـــــــاع مـــــــن األحـــــــرار مـــــــا ال حيصـــــــى

 مث. وحنـــــوه مشـــــهور ملُ يســـــمع قـــــط مبثلـــــه يف اإلســـــالم ومل يـــــزل علـــــى ذلـــــك مـــــدة عمـــــره حـــــىت مـــــات

علـي ومجيــع  فمـا احلكــم يف سـىن ادويل بعـده األمـري أسـكيا فملــك الـبالد ورد العبـاد عـن الشــرك والفسـ

مال هلم إال مـن مالـه؟ هـل هـم كفـار أم  وال،أعوانه من الظلمة الذين كانوا يعملون بعمله يف ذلك كله 

أوالدهـم أم ال؟ وهــل يـرد مـا وجــد اآلن مـن تلــك و  وهـلُ تسـرتق أوالدهــم مـن بعـدهم وتبــاع أمهـات: ال

Ƥ ºĔ�Ŗǳ¦Â�śǸǴǈŭ¦�ǺǷ�ƢǿȂƦĔ�Ŗǳ¦�¾¦ȂǷȋ¦ املسـ�śǸǴºǈŭ¦�śºƥ�ƪ ºƦĔ�Ŗºǳ¦�¾¦ȂǷȋƢºǯ�Ȇºǿ�Â¢�ǶȀǼºǷ�ÀȂǸǴ

��ÅƢǸǴǛ�ǽÂƾƦǠƬǇ¦�ǶĔ¢Â�ǂƷ�Ǿǻ¢�Ȅǟ®ËƢǧ�Å¦ƾƦǠƬǈǷ�ǶȀȇƾȇƘƥ�ǽƢǻƾƳÂ�ǺǷ والكفار؟ وهل البينة علينا أو على

من خدامهم وأتباعهم فيما بيده من املال أنه ليس لسن علـي وإمنـا هـو مالـه  وهل البينة على من ادعى

مــع كونــه حتــت يـده أو يــد أعوانــه وهــم مــن خــدامهم ،البينــة يف ذلـك علينــا  أخــرى أو اكتسـبه مــن جهــة

.أعوانه وخدامه ما ميلكون شيئاً مما بأيديهم ومعروف أن

خلفــاً  مث فتحهــا أجــدادنا عنــوة و حازوهــا واقتســموها وســكنوها،وهــل تلــك األرض الــيت كانــت للكفــار 

 أن يرعـــــــــوا بشـــــــــاطئ حبـــــــــرعـــــــــن ســـــــــلف تكـــــــــون لنـــــــــا دون غرينـــــــــا مـــــــــن ســـــــــائر املســـــــــلمني فنمـــــــــنعهم 

 ألن مراعــــي ذلــــك البحــــر ضــــيقة ال تســــع أهلنــــا مــــع غــــريهم إال بضــــرر علينــــا أو لــــيس لنــــا،بغــــري إذننــــا 
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أن منــــنعهم منهـــــا وإن ثبـــــت أن أجـــــدادنا حازوهـــــا واقتســـــموها وكـــــانوا يرعـــــون فيهـــــا خلفـــــاً عـــــن ســـــلف

 أن يعينــــوه بقــــدر وهــــل جيــــب علــــى املســــلمني الكــــائنني بــــبالد هــــذا األمــــري. مــــن ذلــــك الزمــــان إىل اآلن

 طـــــاعتهم علـــــى مـــــا يـــــراه باجتهـــــاده إذا أراد جهـــــاد الكفـــــار أو غـــــريهم مـــــن أهـــــل الفســـــاد أو إرســـــال

 طـــــاعتهم علـــــى مـــــا يـــــراه باجتهـــــاده إذا أراد جهـــــاد الكفـــــار أو غـــــريهم مـــــن أهـــــل الفســـــاد أو إرســـــال

  الرسل يف أمر املسلمني؟ أو ليس علينا شيء من ذلك؟

ºĔ¢�Ǯ أن سـىن: —واهللا املوفـق للصـاب  —الجـواب ºǋ�ȏ�ǽ°Ƣºǐǻ¢Â�ǾºǟƢƦƫ¢Â�Ǿºǻ¦Ȃǟ¢�ǞºȈŦÂ�ȆºǴǟمـن م 

أن يوصـــــل ويفســـــدون يف األرض ، فجهـــــاد عـــــونَ  مـــــا أََمـــــرَ  اهللاُ طأظلـــــم الظـــــاملني الفاســـــقني الـــــذينَ يق

هـل هـم كفـار أم : أما قولـكو ،  األمري أسكيا فيهم وأخذه السلطنة من أيديهم من أفضل اجلهاد وأمهه

ـــــــــــــذنب ـــــــــــــة ال؟ فـــــــــــــال يكفـــــــــــــر أحـــــــــــــد ب ـــــــــــــأمر مـــــــــــــن. مـــــــــــــن أهـــــــــــــل القبل  إمنـــــــــــــا يكـــــــــــــون التكفـــــــــــــري ب

  :أمور ثالثة

 عامــــا يكــــون نفــــس اعتقــــاده كفــــراً كإنكــــار الصــــانع أو صــــفة مــــن صــــفاته الــــيت ال يكــــون صــــان:األول

Ȃ̈ºººƦǼǳ¦�ƾºººƸƳ�Â¢�Ƣºººđ�ȏ¤.مثـــل ،وإن مل يكـــن كفـــراً بنفســـه ،صـــدور مـــا ال يقـــع إال مـــن كـــافر  :الثـــاني

رك فرائض الدين والقتل والزىن وعبادة األوثـان واالسـتخفاف وغصب األموال وت استحالل شرب اخلمر

 فهذان األمـران اإلمجـاع علـى أن مـن ثبـت عليـه واحـد منهمـا حكمنـا. وجحد شيء من القرآن بالرسل

 وإن كـان قائلـه يـزعم أنـه،أن يقول قوالً يعلم أنه ال يصدر إال ممن ال يعـرف اهللا تعـاىل :الثالث .بكفره

 وعليـــــــه اختلفـــــــوا يف تكفـــــــري،هـــــــل يكفـــــــر بـــــــه أم ال ،خمتلـــــــف فيـــــــه بـــــــني العلمـــــــاء وهـــــــذا . يعـــــــرف اهللا

تبني لـك أن الـذي ذكرمتـوه مـن حـال سـن علـي علـم ،وإذا علمتم ذلك  .املعتزلة وحنوهم من أهل البدع

بـل  كذلك كـل مـن عمـل مبثـل عملـه،كان األمر فيه كما ذكرمت فهو كافر  فإمنا ،على الكفر بال شك 

وإن ثبـت علــيهم موجـب احلكــم ،وأمــا اسـرتقاق أوالدهــم فـال أراه  .و أقــل مـن ذلـكهـا جيـب التكفـري مبــ

²:األول:أصناف ألن الكفار ثالثة،بالتكفري  ȂºĐ¦Â�®ȂºȀȈǳ¦Â�Ã°ƢºǐǼǳƢǯ�ƨǳƢºǏȋƢƥ�ƶȇǂºǏ�ǂǧƢºǯ�Ȃǿ�ǺǷ

مـن كـان مسـلماً مث ارتـد عـن ديـن اإلسـالم ارتـداداً :الثـاني .الكفـر الصـريح مـن آبائـه وحنوهم ممن ورث
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مـن يـزعم أنـه مسـلم : الثالـث .اإلسـالم ودخـل غـريه مـن ديـن الكفـر اً فصـرح بأنـه خـرج عـن ديـنظـاهر 

  .علي كافر كما ذكرمت عن سىن وحكمنا بكفره ألجل أنه صدر منه ما ال يقع يف الظاهر إال من

 .وال خـــــالف يف ذلـــــك بـــــني العلمـــــاء. فالكـــــافر باألصـــــالة تســـــىب ذراريهـــــم ونســـــاؤهم وتقســـــم أمـــــواهلم

 قـــال ابـــن القاســـم يف أهـــل حصـــن مـــن املســـلمني ارتـــدوا عـــن اإلســـالم. ر باالرتـــداد خـــالفويف الكفـــا

 وهــــذا: قــــال ابــــن رشــــد. وأمــــا أمــــواهلم فهــــي يفء للمســــلمني. ال تســــىب ذراريهــــم ونســــاؤهم: إىل الكفــــر

 وإىل مــــذهب ابــــن القاســــم: قــــال. هــــو الصــــحيح مــــن جهــــة النظــــر ألن املرتــــدين أحــــرار مــــن أصــــلهم

وإذا علمتم ذلك فكل من فعـل شـيئاً مـن تلـك األفعـال  .عامة العلماء وأئمة السلفيف املرتدين ذهب 

وال تسـرتق أوالده إمنـاُ جيـربون ،وإن مل يتب قُتـل بالسـيف كفـراً ،فإن تابُ ترك،املوجبة للتكفريُ يستتاب 

وإن  ،فـال أرى بـه بأسـاً ،أمهـات أوالدهـم الـيت اسـتولدوا مـن أمـوال بيـت املـال  وأمـا بيـع. علـى اإلسـالم

�śǸǴººǈŭ¦�ǺººǷ�ƢººǿȂƦĔ�Ŗººǳ¦�¾¦ȂººǷȋ¦�Ǯ.كــان أوالدهــم اليســرتقون ººǴƫ�ǺººǷ�Àȉ¦�ƾººƳÂ�ƢººǷ�ƢººǷ¢Â� فلربــه أخــذه

��ÀȂǸǴºǈǷ�ǶºĔ¢�ÀȂǸǟǄȇ�ǾǼǷ�ǽȂƦĔ�Ǻȇǀǳ¦�Àȋ��ǂǧƢºǰǳ¦�ǾºƦĔ�ƢºǸǯ�ǽȂºƦĔ�ƢºǷ�ǆشيء  حيثما وجده بغري ȈºǴǧ

�ǽǀººƻ¢�ǶººŮ�ǆ.األصــلي ȈººǴǧ�ǶȀǼººǷ�ÀȂǸǴººǈŭ¦�ǾººƦĔ�ƢººǷ�ƢººǷ¢Âعلــيهمهلــم ألن مــا بقــي يــردون والُ يــرد  فهــم� 

 .والظـــــــامل أحــــــق أنُ حيمـــــــل عليــــــه يف ذلـــــــك وحنـــــــوه. مــــــع كونـــــــه لـــــــيس هلــــــم،أكثــــــر ممـــــــا ُأخــــــذ مـــــــنهم 

 فــــالقول قولــــه وإن كــــانُ يقــــر هلــــم بالعبوديــــة مث،وأمــــا مــــن وجــــدمتوه بأيــــديهم مســــتعبداً وزعــــم أنــــه حــــر 

 فـــإن،بيـــده لـــه  زعـــم أنـــه كـــان خائفـــاً مـــنهم خبـــالف مـــن ادعـــى مـــن خـــدامهم وأتبـــاعهم أن املـــال الـــذي

  .البينة عليه فيما زعم إذا كان األمر فيه كما ذكرمت

وسـكنوها ها فإن ثبـت مـا ذكـرمت مـن أن أجـدادكم فتحوهـا عنـوة و حازوهـا واقتسـمو ،وأما تلك األرض 

 وإن رعــــــــــــــــى غــــــــــــــــريكم،وكــــــــــــــــانوا يرعــــــــــــــــون يف مراعــــــــــــــــي حبرهــــــــــــــــا دون غــــــــــــــــريهم مــــــــــــــــن املســــــــــــــــلمني 

 عهم وال يف بيـــــع بعـــــض مراعيهـــــا لبعضـــــهم وإن ملال أرى علـــــيكم بأســـــاً يف مـــــن،معكـــــم فيهـــــا يضـــــركم 

 فلــــيس لكـــم أنـــتم أن متنعــــوهم ممـــا تركــــه،يثبـــت ذلـــك أو ثبــــت أن املســـلمني كـــاوا يرعــــون فيهـــا قـــبلكم 

 وإن كانـــت ملـــن،وإن كانـــت أرض عنـــوة فتحهـــا أجـــدادكم ألن أرض العنـــوة ،لكـــم وهلـــمَ  مـــن قـــبلكم 
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 مياههـــــــــا وال طرقهـــــــــا وال مراعـــــــــي فلـــــــــيس لإلمـــــــــام وال غـــــــــريه أن حيجـــــــــر علـــــــــى املســـــــــلمني،فتحهـــــــــا 

 صــــــلى اهللا عليــــــه وســــــلم أنــــــه،وروى أصــــــغ عــــــن رســــــول اهللا . وحنوهــــــا مــــــن مصــــــاحل املســــــلمني عمومــــــاً 

 وقــــــال رســــــول اهللا صــــــلى اهللا عليــــــه. واملــــــاء والنــــــار يف الكــــــأل —ســــــلمون شــــــركاء يف ثالثــــــة امل: قــــــال

  مـــــن أمـــــر أمـــــيتومـــــن ويل،اللهـــــم مـــــن ويل مـــــن أمـــــر أمـــــيت شـــــيئاً فشـــــق علـــــيهم فاشـــــقق عليـــــه : وســـــلم

Ǿºƥ�Ǫǧ°Ƣºǧ�Ƕºđ�Ǫºǧǂǧ�ÅƢƠȈºǋ ، وأمـا إعانـة املســلمني إلمـامهم فواجبـة علـيهم يف أنفسـهم وأمـواهلم حبســب

أن يكون األمـر الـذي طلـب مـنهم اإلعانـة فيـه مـن األمـور املهمـة الـيت اضـطر  :األول :طاقتهم بشرطني

أن يكــون اضــطر  :الثــاين .كــان تركهــا مفســدة عليــه وعلــيهم،لــو تركهــا ،مصــاحلهم حبيــث  إليهــا يف

بيـت املـال وحنـوه مـا يصـلح بـه ذلـك  مل جيد يف جيشه وال فيما بيده من،لو مل يعينوه ،إلعانتهم حبيث 

ألن ،حــىتُ يصــلح ذلــك هلــم. فحينئــذ جيــب علــيهم أن يعينــوه مبــا اســتطاعوا مــن أمــواهلم وأنفســهم.األمــر

فلكل شيء ،كان يف كل زمان ومكان درء املفاسد وجلب املصاحل حبسب اإلمالقصد من ذلك وحنوه

.اخلرب كالعيان وجه وليس

  المسألة الثالثة

 واسـتوليت،إين دخلت هذه البالد بعـد سـن علـي وقـد كـان مجـع أمـواالً وخـدماً مـن وجـوه شـىت :قولكم

 مث بعـــد ذلـــك. فخـــرج مـــنهم شـــيء كثـــري،مث تركـــت كـــل مـــن ادعـــى أنـــه حـــر مســـلم . علـــى ذلـــك كلـــه

ـــــون،بالدهـــــم  ســـــألت عـــــن أحـــــوال بعضـــــهم وعـــــن ـــــه إال اهللا : فـــــإذا هـــــم يشـــــهدون ويقول  حممـــــد،ال إل

 وهــــم معتقــــدون مــــع ذلــــك أن هنــــاك مــــن يــــنفعهم ويضــــرهم غــــري. رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم

 وإن كــــان كــــذا فســــيكون،الثعلــــب قـــال كــــذا وســــيكون كـــذا : وهلــــم أصـــنام ويقولــــون. جـــل وعلــــى،اهللا 

ǶǿƾºººººººǼǟ�ƨºººººººǸǜǠŭ¦�ǶēȂºººººººȈƥ�ƨǻ.Ǯيقطعـــــــون أمـــــــراً صـــــــغرياً وال كبـــــــرياً إال بـــــــأمر ســـــــد ºººººººǳ̄�Ǻºººººººǟ�ǶēǂºººººººƳǄǧ

 مـــع،فهـــل هـــذا يّكفـــرهم وحيلـــل قـــتلهم وأخـــذ أمـــواهلم إن أصـــروا علـــى هـــذا ،فـــأبوا إال بالســـيف ،كلـــه 

ǶȀƬǼºººǈǳƘƥ�ÀȂºººǳȂǬȇ�ǶºººĔ¢ :وســـن علـــي قـــط مـــا طلـــب مـــنهم إســـالماً وال. ال إلـــه إال اهللا حممـــد رســـول اهللا
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 فـــــإن مل. اليـــــوم بينـــــت هلـــــم أن يرتكـــــوا مـــــاهم عليـــــهوأنـــــا . إمنـــــا يأخـــــذهم كمـــــا يأخـــــذ املســـــلمني،غـــــريه 

�Ƕđ�ǲǠǧ¢�Äǀǳ¦�ƢǸǧ�ǽȂǯŗȇ

 فاشـكر نعمـة اهللا،من قبـل ومـن بعـد هللا واحلكم هللا أن امللك كله : —واهللا املوفق للصواب -بالجوا

 واعلـــــم أن ســـــن علـــــي محـــــل محلـــــه علـــــى عنقـــــه. عليـــــك واتقـــــه فيمـــــا والكـــــم ومـــــا قلـــــدكم مـــــن األمـــــور

،فحملتـــــه أنـــــت،لـــــه حـــــىت انقضـــــى أجلـــــه فطـــــرح ذلـــــك احلمـــــل بيـــــنكم واكتســـــب مـــــا اكتســـــب يف مح

فاكتســـب لنفســـك يف محلـــه مـــاُ ترجـــى لـــك بركتـــه ُوحتمـــد لـــك عاقبتـــه يف الـــدنيا واآلخـــرة فـــال تقـــل يف

 فكـــــل مـــــا فعلـــــه. هـــــذا ال يلـــــزمين ألين مـــــا فعلتـــــه إمنـــــا فعلـــــه غـــــريي: باطـــــل قـــــدرت اليـــــوم علـــــى إزالتـــــه

، هللا واحلكـم ألن امللـك،ولـو طـال زمانـه ،بته وإن كان شراً فأزلـه إن كان خرياً فأث،غريك مث صار إليك 

وألجــل هــذا كــان فعلــك يف إطــالق مــن  وأنــت عبــد اهللا واجــب عليــك أن تصــلح كــل مــا وصــل إليــك

وأمـــا أمـــوال . معـــني واجـــب عليـــك رده لـــه ادعـــى أنـــه حـــر مســـلم صـــواباً وكـــذلك كـــل مـــال تعـــني ملســـلم

�ƪ ȈƦǳ� Ŀ�ȆȀǧ�ƢđƢƥ°¢�ƪ ǴȀƳÂ�ƪ ǘǴƬƻ¦ومن ادعى أن سن . فاصرفها فيما أراك اهللا من املصاحل ،املال

فليس لك أن تعطيه ذلك من األموال اليت ترك ،ذلك ببينة عادلة  علي أخذ له مائة مثقال مثالً وأثبت

املــدعي ملُ يعــرف بينــه وقــد غــرق فيمــا علــى غرميــه مــن األمــوال الــيت ال حتصــى  ألن مــال هــذا،ســن علــي 

.�Ƣºººººººººŭ¦�œºººººººººǳ�ǲºººººººººǰǳ¦�°Ƣºººººººººǐǧ� ƢºººººººººǷǂǤǳ¦�śºººººººººƥ�ǾǬƸƬºººººººººǈȇ�ƢºººººººººǷ�Ƣºººººººººđ�ǶºººººººººǴǠȇÉ¾احملاصصـــــــــة الـــــــــيت فتعـــــــــذرت

 ألن التكفـــري يف ظـــاهر احلكـــم بأقـــل مـــن،وأمــا القـــوم الـــذين وصـــفت أحـــواهلم فهـــم مشـــركون بــال شـــك 

 فـــال شـــك أن اجلهـــاد فـــيهم أوىل وأفضـــل مـــن اجلهـــاد يف. ذلـــك كمـــا بينـــاه يف الســـؤال الـــذي قبـــل هـــذا

 ألن هـــــؤالء الـــــذين وصـــــفت لبســـــوا احلـــــق،حممـــــد رســـــول اهللا ، ال إلـــــه إال اهللا: الكفـــــار الـــــذين يقولـــــون

ǂǠºººǌȇ�ȏ�ȂºººǿÂ�ǂºººǨǰȇ�ŕºººƷ�śǸǴºººǈŭ¦�ƨºººǴȀƳ�ǺºººǷ�Śºººưǯ�Ƕºººđ�ǲºººǔȇ�Ʈ ºººȈŞ�ǲºººǗƢƦǳƢƥ .فهـــم أوىل باجلهـــاد 

ǶǴǈǷ�Ƕđ�ÄƾƬǬȇ�ȏ�Ǻȇǀǳ¦�°ƢǨǰǳ¦�ǺǷ.�ǶŮ¦ȂºǷ¢�Ƥ ºĔÂ�ǶȀƟƢǈǻÂ�ǶȀȇ°¦°̄ �œǇÂ�ǶŮƢƳ°�ǲƬǬƥ�ǶǿƾǿƢƴǧ

فإن صمموا على شركهم فحرق سدنة بيوت كفـرهم . قبل هذا السؤال الذي على ما قدمناه يف جواب

فحـرقهم ،بـبعض أهـل الـردة عـن إعطـاء الزكـاة ،رضـي اهللا عنـه ،فعل خالد بن الوليد  ماوآهلتهم بالنار ك
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 وكـــل مـــن تركتـــه مـــنهم لزعمـــه. رضـــي اهللا عنـــه،أمـــره حبـــرقهم أمـــري املـــؤمنني أبـــو بكـــر الصـــديق  بعـــد أن

كــــان كــــافراً فــــاردده للــــرق وخــــذ مالــــه إال إذا تــــاب وحســــن إســــالمه  أنــــه حــــر مســــلم مث تبــــني لــــك أنــــه

، وهللا خــزائن الســماوات واالرض عوضــه اهللا خــرياً منــههللا ومــن تــرك شــيئاً ،فاتركــه كمــا فعلــت أول مــرة 

  ولكن املنافقني ال يفقهون 

  :المسألة الرابعة 

�®°¢�À¢�Ņ�ǲºȀǧ���Ƣǻ¦ÂƾºǟÂ�ƢºǸǴǛ�ǶŮ¦ȂºǷ¢�ǀºƻƘȇ�ǶǿŚºƦǯ�Â¢�ŃƢǛ�ǶĔƢǘǴǇÂ�ÀȂǸǴǈŭ¦�ǾȈǧ�ÀƢǯ�¦̄¤�ǶǰǳȂǫ

عنه ذلك الظلم ، ولو أّدى ذلك إىل قتل الظامل ، أم ال ؟ وكذلك إن كان السـلطان يأخـذ املكـس وال 

املسـلمني سـالطني أو  يـردع املفسـدين ، هـل يل أن أمنعـه بالقتـال والقتـل أم ال ؟ وهـل إن كـان يف بـالد 

كــرباء كلهــم أو جّلهــم يظلمــون ويفســدون وال يصــلحون وال يردعــون احملــاربني وحنــوهم ، فيطلــب مــين 

بعضـــهم أن نعينـــه علـــى اإلصـــالح وقطـــع الفســـاد عـــن املســـلمني ، فهـــل جيـــوز يل أن نعينـــه أم ال؟ وهـــل 

. لمني وال مضـرة مـنهم علـيهميغـزون بلـداً مـن بـالد املسـجهاد هؤالء الكفار الذين هم بقربنا ولكـن ال 

وأيضـاً بعـض املسـلمني  .جل وعلى،وهم جهال ال يعرفون خالقهم  ،أم اجلهاد يف هؤالء الكفار أفضل

يل أن أجيـبهم إىل ذلـك أو نقـف علـى  فهـل،يف شرقنا وغربنا مسعوا يب وطلبوا أن يـدخلوا حتـت طـاعيت 

الظامل الذي يظلـم النـاس وأينمـا لقـي بضـائع  وأيضاً السلطان. حكم بلدنا اليت أورثنا اهللا عن سن علي

غريــب يف بلــده يأخــذ مالــه و يتامــاه حاضـــرون أو  وإذا مــات رجــل غريــب أو غـــري،املســلمني يأخــذها 

وهلم ويّقـوم مـا فيهـا ويأخـذ مـنهم الـذي ويفـتش محـ وينـزهلم ويتعـرض للقوافـل الـواردة علـى بلـده،غائبون 

حاشـاين مـن : قـال،هذا الذي تعمل حرام : يئاً فإذا قيل لهالزكاة ش زعم أنه زكاة مث ال يعطي ملستحقي

ولـه فقهـاء اختـذهم ،ومـن دأبـه أنـه يلـبس احلـق بالباطـل أنـا أعلـم مـنكم ، ،كل ما نعمـل حـالل،احلرام 

بلى لـك : فيقولون،أليس هذا حالالً : غرضه أحضرهم وقال هلم فكلما أراد أن يفعل شيئاً من،لذلك 

ȂººƴǨǳ¦Â�ǶǴǜǳƢººƥ�ǾººȈǴǟ�ǺººǠǘǳ¦�ǺººǷ�Ƕººđ�ŗººǈƬȇÂ�°ȂººǷȋ¦�Ǯ° فيوافقونــه علــى غرضــه. ذلــك ººǴƫ�Ŀ . فهــل مثــل

وهــل جيــب تــأديبهم ،وكــذلك أولئــك الفقهــاء ،كــافر؟ ألجــل حتليلــه مــا حــرم اهللا  هــذا الســلطان ظــامل أو
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والســجن الطويــل أوُ يقتلــون ُوتنهــب أمــواهلم؟ ومــا احلكــم يف عمالــه الــذين يّقومــون لــه  بالضــرب الوجيــع

 ومــا احلكــم يف رجــل يشــرتي منــه مــا يأخــذ بالغصــب وحنــوه مــن أمــوال،يأخــذون منهــا املســلمني و  ســلع

ــــاس ــــه األصــــلي ممــــا اشــــرتاه مــــن أمــــوال الن ــــه حبيــــث ال نعلــــم مال ــــك من ــــر ذل ــــامى وغــــريهم حــــىت كث  .اليت

أنـه اشـرتى  فأثبـت عليـه رجـل،يصـري لبيـت املـال : فهل يصري مجيع ما بيده لبيت املال أم ال؟ وإن قلتم

غصوب شيئا معلوما قدره ومل يوجد بعينه ، فهل يعطي قيمته من ذلك املال أم ال؟من ماله امل

واهللا املوفـــق للصـــواب أن االرض كلهـــا هللا يورثهـــا مـــن يشـــاء مـــن عبـــاده والعاقبـــة للمتقـــني ، : الجـــواب

مث اعلـم أن والتقوى خمالفة اهلـوى ، فـاحكم بـني النـاس بـاحلق وال تتبـع اهلـوى فيضـلك عـن سـبيل اهللا ، 

فهـؤالء أجـبهم إىل مبايعتـك  ،بل هم مهملون ،ليس هلم أمري ،بالد سائبة  :األول :البالد ثالثة أقسام

وإن أبـوا ذلـك فـأجربهم عليـه مبـا اسـتطعت ألنـه ال حيـل لطائفـة مـن املسـلمني ،طاعتـك  والدخول حتت

ابــن يف صــحيح مســلم عــن و  ،)حببــل اهللا مجيعــا وال تفرقــوا مواواَعتُصــ(: قــال اهللا تعــاىل. يكونــوا ّمهــالً  أن

طاعـة لقـي  من خلـع يـداً مـن: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال،رضي اهللا عنه ،عمر 

جاهــدهم بالســيف ف.ومــن مــات ولــيس يف عنقــه بيعــة مــات ميتــة جاهليــة،اهللا يــوم القيامــة ال حجــة لــه 

بـالد  :الثـاني .اجلهـاد وأمهـه حىت يدخلوا كلهم حتت طاعتك على طاعـة اهللا ورسـوله وذلـك مـن أفضـل

وهـؤالء ال حيـل ألحـد أن ن، هلم أمري يرعـاهم يف مصـاحل ديـنهم ودنيـاهم حبسـب اإلمكـان يف هـذا الزمـا

قــــــــــال اهللا . أمــــــــــره يف،مــــــــــن غــــــــــريه مــــــــــا دام علــــــــــى طاعــــــــــة اهللا  �Ƕººººººººººđ�ńÂ¢�Ǿººººººººººǻȋينازعــــــــــه يف رعيتــــــــــه 

قـــال : اخلـــدري قـــالســـلم عـــن أيب ســعيد ويف صــحيح م) رحيكـــم بَذ هـــتــَوالَ تَنـــازعواَ فـَْتفشـــُلواَ و َ(:تعــاىل

بــالد هلــم أمــري مــن  :الثالــث.إذا بويــع خلليفتــني فــاقتلوا اآلخــر منهمــا: رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم

فــإن اســتطعت أن ،اإلصــالح  هــؤالء الكــرباء الــذين وصــفت بأخــذهم املكــس وبــالظلم والفســاد وعــدم

وإن أدى ،أمــرياً عــادالً فافعــل ذلــك  فــيهمتزيــل ظلمــه عــن املســلمني مــن غــري مضــرة علــيهم حــىت تقــيم 

Śưǯ�ǲƬǫÂ�ǶĔ¦Ȃǟ¢Â�ƨǸǴǜǳ¦�ǺǷ�Śưǯ�ǲƬǫÂ�ǲƬǬǳ¦�ń¤�Ǯ ǳ̄ ألن من قُتل منهم شـر قتيـل ،من أعوانك  اهللا

إن اهللا اشــرتى مــن املــومنني أنفســهم وأمــواهلم بــأن هلــم ( :قــال اهللا تعــاىل. ومــن قُتــل مــنكم خــري شــهيد
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. املنكـر دفع الظلم عن املسلمني وتغيـري ، ومن سبيل اهللا) ون وبقتلوناجلنة، يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتل

وآكـــد مـــن اجلهـــاد يف أولئـــك الكفـــار الـــذين  بـــل هـــو أوىل،والـــدفع عـــن املســـلمني مـــن أفضـــل اجلهـــاد 

 إال مبضرة عليهم فقد تعارض هنا ضـرران فاحـذر وإن مل تستطع أن تزيل ظلمه عن املسلمني. وصفت

ألن ارتكــاب أخــف ،فتثبــت هاهنــا وارتكــب أخــف الضــررين  ثلــه أو أعظــم منــهأن تغــري منكــراً مبنكــر م

�ǶĔ¦Ȃººǟ¢Â�ǺȇƾººǈǨŭ¦�ƨººǸǴǜǳ¦�ǲººƬǫ�ǂººǰǼŭ¦�ǺººǷ�ǆ. مــأثورة الضــررين قاعــدة مشــهورة وســنة ȈººǳÂ� ولــو كــانوا

فقـاتلهم ولـو قتلـوا مـنكم كثـرياً أو قتلـتم مـنهم كثـرياً إذا كـان قتـاهلم . ويزكـون وحيجـون يصلون ويصـومون

فــإن العلمــاء الســوء يــأكلون أمــوال ،فــافهم ذلــك  .علــى الباطــل ونصــر املظلــوم علــى الظــامل احلــق لنصــر

 بلـد مـن بـالد املسـلمني فيـه سـالطنيفـإن كـان . واهلـوى الناس بالباطل ويصـدون عـن سـبيل اهللا باجلهـل

فــانظر يف ،بعضــهم أنــه يقــول العــدل ويزيــل الظلــم إن أعنتــه علــيهم  وزعــم،كثــرية أو كــرباء كمــا وصــفت 

أصـدق مـن لسـان  ولسان احلـال،فإن لكل قول حقيقة ولكل حقيقة برهان  ،حقيقة قوله وبرهان زعمه

فـانظر يف حـال الـذي يطلـب ،حبسـن األقـوال مـع سـوء األحـوال إال األغبيـاء واألطفـال  فال يغرت،املقال 

 نفعــــةفقــــوه علــــى مــــا فيــــه م،وىف بوعــــده وعهــــده ،إذا ّقويتــــه ،فــــإن وثقــــت بزعمــــه وأنــــه ،اإلعانــــة  منــــك

،فــال تعنــه واعمــل لنفســك مــا ينبغــي لــك،وإن مل تثــق بــه فيمــا زعــم . للمســلمني حســب مــا بينــت لــك

 .مث ينـــــــــــــتقم مـــــــــــــن كليهمـــــــــــــا،فقـــــــــــــد ينـــــــــــــتقم اهللا مـــــــــــــن الظـــــــــــــامل بالظـــــــــــــامل ،ودع الظـــــــــــــاملني كلهـــــــــــــم 

،وجــب احلكــم بكفــره،فقــد تقــدم بيــان مــا يكــون بــه النــاس بالباطــل ،وأمــا مــا ســألتم عنــه مــن التكفــري 

 وأمــــا العلمــــاء الســــوء الــــذين وصــــفتهم بإعانــــة ذلــــك. أنكــــر احلــــق املبــــني ولبســــه بالباطــــل وكــــذلك مــــن

وكــذلك ، وعلــيهم مــن العقوبــة مــا يــردع أمثــاهلم حبســب اجتهــاد احلــاكم،فهــم أشــد منــه جرميــة ،الظــامل 

 اعاملــــــــ،واملشــــــــرتي مــــــــن الغصــــــــب . يعاقــــــــب كــــــــل مــــــــن كــــــــان مــــــــن عمالــــــــه يف تقــــــــومي الســــــــلع وغــــــــريه

ـــه فـــإن كثـــ. صـــبابغصـــبه كالغ  وال يعطـــى للمـــدعى،كـــان لبيـــت املـــال ،ر ذلـــك منـــه حـــىت اســـتغرق مال

 .إال إذا عــــرف مــــا يســــتحقه منــــه بــــني أربــــاب احلقــــوق،عليــــه قيمــــة شــــيئه الــــذي غــــرق يف ذلــــك املــــال 
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،ومل يعرفــــوا قبلــــي إال الظلــــم واإلمهــــال،برهــــا وحبرهــــا ،وقــــد جعــــل اهللا هــــذه الــــبالد حتــــت يــــدي :قــــولكم

  ورسولههللا �ǶēȂǟƾǧ. ورسوله حىت دخلوا حتت يدي بفضل اهللاهللا مسعوا قط من يناديهم 

 فهــــل،وهلــــم مــــزارع كثــــرية وحبــــر واســــع كثــــري خــــريه . احلمــــد، وهللا فأجــــاب مــــن أجــــاب خبــــوف الســــيف 

علـــي عمـــل علـــيهم ظلمـــاً كبـــرياً مـــن خـــراجيل أن أعمـــل خراجـــاً علـــى أرضـــهم أم ال؟ وقـــد كـــان ســـىن

ـــــــــنعم واحلـــــــــرث ويفرقوأيضـــــــــاً . وغـــــــــريه  هـــــــــاهـــــــــل جيـــــــــوز يل أن أنصـــــــــب عاملـــــــــاً أمينـــــــــاً جيمـــــــــع زكـــــــــاة ال

أىب أن  ملســتحقها مــن األصــناف الثمانيــة باجتهــاده أم ال؟ وإن جــاز يل نصــبه فهــل يل أن أعاقــب مــن

وهل جتوز شهادة السلطان الذي ال ميكس والُ  حفـظ عليـه  يؤديها إليه؟ وإن جازت عقوبته فما هي؟

وإنُ  عرفـوا بـاخلري والصـدق . شهادته وال شهادة أحد من دائرتـه وأعوانـه أم ال جتوز ظلم يف هذا الزمان

  جاهلية؟ وعند الظلم ومحية

أن لإلمـــام العـــادل أن ينصـــب عـــامالً أو عمـــاالً جلمـــع زكـــاة: —واهللا املوفـــق للصـــواب  -:  وابجـــال

 مـــــا باجتهـــــاده علـــــىاحلـــــرث واملاشـــــية وصـــــرفها يف مصـــــارفها الـــــيت ذكـــــر اهللا مـــــن األصـــــناف الثمانيـــــة 

ــــــد إىل غــــــريه إال. يــــــراه األصــــــلح بعــــــد استشــــــارة أهــــــل املعرفــــــة واألمانــــــة ــــــه أن ينقــــــل زكــــــاة بل ــــــيس ل  ول

 فيفـــــرق يف أهـــــل بلـــــدها مـــــا اضـــــطروا إليـــــه وينقـــــل لغـــــريهم مـــــا اضـــــطروا،علـــــى وجـــــه النظـــــر باألصـــــلح 

وثبــت  أمــركفــإن اســتقر . وأهــل البلــد الــذي وجبــت الزكــاة فيــه أحــق مــن غــريهم إال ملوجــب بــني. إليــه

 .فـــــــإن مـــــــن تـــــــرك احلــــــرام واســـــــتغىن بـــــــاحلالل أغنـــــــاه اهللا تعـــــــاىل،ملكــــــك علـــــــى العـــــــدل فافعـــــــل ذلــــــك 

 فاصــــرب عــــن ذلــــك ألنــــك يف هــــذا األمــــر،وإن كــــان أمــــرك إىل اآلن مــــا اســــتقر وال ثبــــت علــــى العــــدل 

 .الـــــــــــــــــذي اســـــــــــــــــتقبلته وشـــــــــــــــــرعت فيـــــــــــــــــه غريـــــــــــــــــب يف هـــــــــــــــــذا الزمـــــــــــــــــان واهللا يوفقـــــــــــــــــك ويعينـــــــــــــــــك

ēƢººººǯ±�Ǟººººǧ®�² ƢººººǼǳ¦�ȄººººǴǟ�Ƥ ººººƳ¦ÂÂــــأن يصــــرف ــــه عليهــــا إن عــــدل يف صــــرفها ب  هام لإلمــــام العــــادل وعمال

 ومــــــــــن أىب أن يــــــــــدفعها طوعــــــــــا. بــــــــــالتقوى ال بــــــــــاهلوى يف املصــــــــــارف الــــــــــيت ذكرهــــــــــا اهللا أو بعضــــــــــها
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�ƢººȀȈǴǟ�ǲººƫȂǫ�ƢººĔÂ®�¾ƢººƬǬǳ¦�Ƥ ººǐǻ�À¤Â�ÅƢººǿǂǯ�ǾººǼǷ�¿ƢººǷȍ¦�Ƣǿǀººƻ¢،فــإن مــات أو قُتــل أخــذت مــن مالــه.

مـن ،ردعـاً ملثلـه ،ة مـن أىب وصـمم علـى منعهـا مبـا يـراه اإلمـام وعقوبـ .وذلك ال خالف فيه بـني العلمـاء

واضطر لدرء مفسدة أو ،وإذا كان اإلمام ينظر للمسلمني بالتقوى ال باهلوى . غريه ضرب أو حبس أو

 ألن املطلــوب مــن اإلمــام وحنــوه درء املفاســد وجلــب،مصــلحة بــأمر ال خيــالف الشــريعة فليفعلــه  جلــب

 ولــــذلك. فلكــــل شــــيء وجــــه ولــــيس اخلــــرب كالعيــــان. كــــل زمــــان ومكــــاناملصــــاحل حبســــب اإلمكــــان يف  

 .حتــــــدث للنــــــاس أقضــــــية بقــــــدر مــــــا أحــــــدثوا مــــــن الفجــــــور: رمحــــــه اهللا،قــــــال عمــــــر ابــــــن عبــــــد العزيــــــز 

 وإذا علمــــت ذلــــك فينبغــــي لــــك أن جتعــــل مــــن اخلــــراج علــــى تلــــك الــــبالد مــــا فيــــه مصــــلحة للمســــلمني

 جتعـــــل ذلـــــك علـــــى املنـــــافع العامـــــة الـــــيت وال حيـــــل لـــــك أن،وعمـــــارة لتلـــــك األرض مـــــن غـــــري تضـــــييق 

�¿ƢººººººººǠǳ¦�¼ƢººººººººǨƫ°ȏ¦�Ƣººººººººđ� فــــــــإن اهللا مل جيعــــــــل ذلــــــــك،كامليــــــــاه واملراعــــــــي والطرقــــــــات واملنــــــــازل املباحــــــــة 

ــــوة،لســــلطان وال لغــــريه   عوضــــههللا فــــاترك ذلــــك كلــــه فمــــن تــــرك شــــيئاً .ولــــو كانــــت الــــبالد فُتحــــت عن

مـن ويل مـن أمـر أمــيت : صـلى اهللا عليــه وسـلم قـال رسـول اهللا،  ومـا عنـد اهللا خــري و أبقـى.اهللا خـرياً منـه

وقـال رسـول اهللا صـلى . Ǿºƥ�Ǫǧ°Ƣºǧ�Ƕºđ�Ǫºǧǂǧ�ÅƢƠȈºǋ�ŖºǷ¢�ǂºǷ¢�ǺǷ�ŅÂشيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ومن

فاحذر أيها األمري أنُ يضلك بعض . الكأل واملاء والنار —شركاء يف ثالثة  املسلمون: اهللا عليه وسلم

. فــإن مــالك الــدين الــورع وفســاد الــدين والــدنيا الطمــع،تنســى الــورع بتــزيني الطمــع حــىت  العلمــاء الســوء

وهللا خـزائن  ،فعليـك بـه يف مجيـع األمـوَر .أن ترتك ما ال بـأس بـه خوفـاً مـن الوقـوع فيمـا بـه بـأس والورع

حفظ عليه ظلم يف وال  سلطان الذي ال ميكسوأما الالسماوات واالرض ولكن املنافقني ال يفقهون ، 

كل منُ  عرف باخلري والصـدق وعـدم الظلـم   ااملنفعة الدنياوية وكذ إال يف،فشهادته مقبولة ،هذا الزمان 

  .أعوانه ودائرته واحلمية من

  : المسألة السادسة

 وكــــانوا علــــى،يف أنــــاس ال يتوارثــــون علــــى الكتــــاب والســــنة وإمنــــا يأخــــذ مــــال امليــــت ابــــن أختــــه مــــثالً 

 فهـــل هـــذا املـــال لبيـــت مـــال املســـلمني أو. أمـــواالً كثـــريةهـــذه احلالـــة منـــذ قـــدمي حـــىت وجـــدنا بأيـــديهم 
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 أو ال نتعــــــرض هلــــــم،رتك بأيــــــديهم وجيــــــربون علــــــى التــــــوارث فيــــــه ويف غــــــريه علــــــى شــــــريعة اإلســــــالم يُــــــ

ـــــك أصـــــًال؟ وبعـــــض النـــــا  ولكـــــن إذا كـــــان،قـــــرون أن املـــــرياث ألهلـــــه كمـــــا فـــــرض اهللا تعـــــاىل يُ س يف ذل

فيعطـي للزوجـة  ،هـذا مـال إخـواين وأنـا مبنزلـة أبـيهم اليـوم: يف الورثة كبري اسـتوىل علـى مجيـع الرتكـة وقـال

 وحنوهـــــــــــــــا نصـــــــــــــــيبها ويســـــــــــــــتوىل علـــــــــــــــى البـــــــــــــــاقي يتصـــــــــــــــرف فيـــــــــــــــه كيـــــــــــــــف يشـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن غـــــــــــــــري

،وال يتعـــرض لـــه أحـــد يف ذلـــك مـــدة حياتـــه حـــىت إذا مـــات،إيصـــاء وال تقـــدمي وال رضـــى أحـــد مـــنهم 

 .ا مــــــــــن النســــــــــاءوبعضــــــــــهم ال يــــــــــورث الزوجــــــــــة وال غريهــــــــــ. اســــــــــتوىل علــــــــــى تركتــــــــــه األقــــــــــوى أيضــــــــــاً 

 هـــــاهـــــم عبيـــــد الســـــلطنة يـــــرثهم مـــــن يرث: وبعضـــــهم فـــــيهم عبيـــــد الُ يبـــــاعون وال يوهبـــــون وإمنـــــا يقولـــــون

 فهــــو علــــى حــــاهلم،وإمــــا غــــري هــــؤالء العبيــــد وحنــــوهم مــــن تركــــة ميــــتهم . عــــن البيــــت كــــابن أختــــه مــــثالً 

ƨººȈǴǿƢŪ¦�ƾººƟ¦Ȃǟ�ǪººȇǂǗ�Â¢�ƨǠȇǂººǌǳ¦�Ǫººȇǂǘƥ�ÅƢººǰǴǷ�ǽƾººǠƥ�ǺººǷ�ƢǿǀººƻƘȇ�ǶēƢººǯǂƫ�Ŀ .كلهــا لبيــت   مــواهلمفهــل أ

  املال أو ال؟

وأيضــــاً جــــوابكم يف أنــــاس مســــلمني طــــردهم العــــدو عــــن بالدهــــم ودخلــــوا بــــالد قــــوم آخــــرين وســــكنوا

 فأخــــذ بعــــض. فرجــــع العــــدو الــــذي طــــردهم وبقيــــت تلــــك الــــبالد خاليــــة مل يرجــــع هلــــا أهلهــــا. عنــــدهم

 زرعـــــــــــــوا والال ت: وأهلهـــــــــــــا يقولـــــــــــــون هلـــــــــــــم،النـــــــــــــاس يزرعـــــــــــــون يف مزارعهـــــــــــــا ويرعـــــــــــــون يف مراعيهـــــــــــــا 

ــــــالكراء ــــــة فــــــالهللا و األرض : فقــــــالوا هلــــــم. ترعــــــوا يف أرضــــــنا إال ب  قــــــد خــــــرجتم منهــــــا وتركتموهــــــا معطل

 هـــافهـــل هلـــم أن مينعـــوا من،ولكنهـــا اآلن حتـــت يـــد ســـلطان واحـــد ال يظلـــم أحـــداً .نعطـــيكم شـــيئاً فيهـــا

ǶĔ¢�ÀȂǸǟǄȇ�ǶǿŚǣÂيضاً جوابكم يف احملاربني من فالن وغريهم معهم أناس من مسوفة وأ أحداً أم ال؟

Ȇºººººººǋ�ǲºººººººǯ�Ŀ�ǶĔȂǘǳƢºººººººźÂ�¾ÂǄºººººººǼǳ¦Â�ǲºººººººȈƷǂǳ¦�Ŀ�ǶºººººººŮ�ÀȂºººººººǷ±ȐǷ�ǶºººººººȀǠǷ�ÀȂǼǯƢºººººººǇ�ǶºººººººǿÂ �مســـــــلمون 

 هـــــــذا،وأمـــــــورهم وخـــــــيلهم مـــــــع خـــــــيلهم ويغـــــــزون معهـــــــم وحيـــــــاربون معهـــــــم  مـــــــن أحـــــــواهلم وأمـــــــواهلم

ـــــب حـــــاهلم ـــــه جمـــــاورهم. غال ـــــا أولئـــــك. ومـــــنهم مـــــن كـــــان معهـــــم وال حيـــــارب معهـــــم إال أن  فلمـــــا غزون

 كيـــف جتتمعــــون: فقلنـــا هلــــم. حنـــن مســــلمون: �ȂǳƢººººǬǧ�ƢºººǼȈǳ¤�Ƕººººđ� ƢºººƳÂ�ǶººººȀǠǷ�ƢǼºººǌȈƳ�ǶººººȀǠŦ¦احملـــاربني

ــــــا،خنــــــاف أن يأخــــــذونا ،مــــــا نقــــــدر علــــــى اخلــــــروج عــــــنهم : مــــــع هــــــؤالء احملــــــاربني؟ فقــــــالوا  وإن خرجن



  الملحق

214

 افرتقــــوا: فرددنــــا إلــــيهم أمــــواهلم وقلنــــا هلــــم. يأخــــذنا غــــريهم ألنــــا مســــاكني ال نقــــدر الــــدفع عــــن أنفســــنا

 .نـــــرتك غـــــزو احملـــــاربني لـــــئال نضـــــر أولئـــــك املســـــلمني الـــــذين معهـــــم وأبـــــوا أن يفـــــارقوهم فهـــــل. مـــــنهم

 وإن كانـــــــت املضـــــــرة تلحـــــــق مـــــــن معهـــــــم مـــــــن املســـــــلمني املـــــــذكورين؟ فقـــــــد،أو ال بـــــــد مـــــــن غـــــــزوهم 

  .وشين يف ذلك بعض فقهاء بالدنا حىت توقفت عنهمش

 ال يتوارثــون علــى الكتــاب ¢ǶººĔ¢�ǶĔƘººǋ�ǺººǷ�Ǻȇǀººǳ¦�¿ȂººǬǳ¦�ƢººǷ: —واهللا املوفــق للصــواب —: الجــواب

 فــــــإن رأوا أن ذلــــــك حــــــالل وجحــــــدوا شــــــرائع،وإمنــــــا يــــــرث عنــــــدهم اخلــــــال وابــــــن األخــــــت ،والســــــنة 

ÂǂǷƚººººººººȈǴǧ�̈Ƣººººººººǐǟ�ǶººººººººĔ¢�¦Âǂººººººººǫ¢Â�ª¦. فهــــــــم كفــــــــار،مــــــــرياث املســــــــلمني  ¦Śººººººººŭ¦�ǞƟ¦ǂººººººººǋ�¦ÂƾººººººººƸŸ�Ń�À¤Â

 أخــــــــذ مجيــــــــعفــــــــإن أبـــــــوا فللســــــــلطان أن ي. بالتوبـــــــة والرجــــــــوع إىل فــــــــرائض اهللا يف املواريـــــــث املســــــــتقبلة

ǶººººǈǬȇ�À¢Â�¾Ȑººººū¦�ǺººººǷ�ǽȂƦººººǈƬǯ¦�ǶººººĔ¢�ƪ. أمــــواهلم كلهــــا ººººƦƯ�ƢººººǷ�ƢººººȀǼǷ�ǶººººŮ�½ŗººººȇ�À¢�Ã°Ƙººººǧ�¦ȂƥƢººººƫ�À¤Â

: وأما الذين يسـتوىل مـنهم الكبـري علـى الرتكـة ويقـول .معهم ما سواه فيأخذ النصف ويرتك هلم النصف

سـلطان حقـوق ضـعفائهم فيـؤمروا بالتوبـة و يأخـذ ال،ونـربيهم  حنفظـه هلـم،هذا مال إخواين وأنا كـأبيهم 

وأمــا الــذين ال يورثــون الزوجــة وال . حبقــه والســلطانُ ينصــفه مــن غرميــه فيقــوم كــل مظلــوم،مــن أقويــائهم 

  .كالفريق األول على ذلك التفصيل فهم،غريها من النساء 

 فهـــــــم كـــــــاحلبس مـــــــن عهـــــــد األولـــــــني أوقفـــــــوهم إلعانـــــــة الســـــــلطان،وأمـــــــا العبيـــــــد املـــــــذكورون وحنـــــــوهم 

 لـــيس ألمـــري املســـلمني أن يأخـــذهم وجيعلهـــم يف بيـــت املـــال إال الـــذين ثبـــت،كـــذلك فيكونـــون  ،مـــنهم 

ــــذين مل يثبــــت ذلــــك فــــيهم . أن أصــــلهم غصــــب أو حنــــوه  فهــــم حــــبس علــــى مــــن هــــم لــــه يف،وأمــــا ال

 فلـيس هلـم أن يعطلوهـا وال أن يأخـذوا،وأما الذين طردهم العدو عن أرضهم فرتكوا سكناها  .عوائدهم

ƢºǿȂǯŗȇ�Â¢�Ƣđ�¦ȂǠǨƬǼȇ�À¢�ǶŮ�ƢŶ¤Â�ËŕºƷ�Ƣºđ�ǞºǨƬǼȇ�Ǻºŭ. ارعها ويرعى يف مراعيهاأجرة من من يزرع يف مز 

وأّمـا احملـاربون فــال بـّد مـن غــزوهم وال بـأس علـيكم فــيمن أصـيب بيـنهم مــن . يرجعـوا إليهـا إن شــاء اهللا 

�ǶŮ¦ȂºǷ¢Â�ǶȀºǈǨǻ¢�ǺºǷ�Ǿºƥ�¦ȂºǸǴǠƫ�Ń�ƢºŠ�ǶºȀǠǷ�¾ÂǄǼǳƢºƥ�ǶȀºǈǨǻ¢�¦ȂºǸǴǛ�ǶºËĔȋ�śǸǴºǈŭ¦�Ǯ ºƠǳÂ¢ حـّىت فسـد

معهـم فال شيء عليكم فيه ، وما علمتم به قبل أن يفسـد فـاجتنبوه ورّدوه ألهلـه وذلـك إذا مل يسـكنوا 
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وأمـــا مـــن ســـكن معهـــم اختيـــاراً وكـــان يغـــري معهـــم ويعيـــنهم علـــى. ومل يغـــريوا معهـــم ومل يعينـــوهم اختيـــاراً 

  .مكنكم اهللا منه�ƨƥȂƫ�Ǿǳ�¦ȂǴƦǬƫ�ȏÂ�Ǿǳ¦ȂǷ¢�¦ȂƦĔ¦Â�ǽȂǴƬǫƢǧ�ǶȀǼǷ�¦ǀȀǧ¤̄¦�¢�الفساد 

 وقــــد ظفــــر الســــلطان بفرقــــة مــــن بــــوادي إفريقيــــة وجلهــــم: ذكــــر أبــــو القاســــم الــــربزيل يف كتابــــه مــــا نصــــه

فــــــأفىت شــــــيخنا ابــــــن عرفــــــة بإباحــــــة أمــــــواهلم عمــــــالً باألغلــــــب حــــــىت يتحقــــــق أهــــــل،مســــــتغرقوا الذمــــــة 

 رمـــــة مـــــنفلـــــم جيعـــــل هلـــــم ح��Ƕǿ®¦ȂºººººǇ�ŚºººººưǰƫÂ�śƥ°ƢºººººƄ¦�̈ǂƯƢºººººǰŠ�̈Ƣºººººǐǟ�ǶºººººĔȋ�¾Ƣºººººǫ. احلـــــالل مـــــنهم

 إذا،وهـــــذا إذا وجـــــد مندوحـــــة عـــــنهم وإال فهـــــو كـــــاملكره يف بـــــالد احلـــــرب . بـــــان بنفســـــه ومل خيـــــالطهم

  .انتهى. مل يستطع اخلروج عن بالده وخاف على نفسه وماله وأهله وولده

  :المسألة السابعة

يف أحــــوال بعــــض هــــذه الــــبالد وهــــي أن فــــيهم مــــن يــــزعم أنــــه يعلــــم شــــيئاً مــــن علــــم الغيــــب بــــاخلط يف

ºººººººēƢǯǂƷ�Â¢�°ȂºººººººȈǘǳ¦�©¦ȂºººººººǏ¢�ǺºººººººǷ� Ȇºººººººǋ�Â¢�ǺºººººººŪ¦�°ƢºººººººƦƻƘƥ�Â¢�¿ȂºººººººƴǼǳ¦�¾¦ȂƷƘºººººººƥ�Â¢�ǽȂºººººººŴÂ�ǲºººººººǷǂǳ¦ا 

 كســـــعة الـــــرزق واحملبـــــة ولـــــدرء املفاســـــد،ومـــــنهم مـــــن يـــــزعم أنـــــه يكتـــــب جللـــــب املصـــــاحل . وحنـــــو ذلـــــك

 كهـــــزم األعـــــداء يف احلـــــرب ومنـــــع احلديـــــد مـــــن القطـــــع والســـــهم مـــــن الضـــــر وحنـــــو ذلـــــك مـــــن دعـــــاوي

ومــنهم مــن يــغّ  ش الــذهب ،مــن يطفــف املكيــال وامليــزان بالزيــادة والنقصــان  ومــنهم .الســحرة وأفعــاهلم

 بالنحــاس أو يــأىب أن ينــزف التــرب مــن الــرتاب أو يــنفخ اللحــم وخيلــط اللــنب باملــاء أو غــري ذلــك والفضــة

�ƢºººȀǼť�Ƣººººđǂǳ�Ǟǧƾºººȇ�À¢�ǲººººƦǫ�Ƣºººđ�Ƥ. مـــن الغــــش ººººǿ̄Â�Ƣºººǿ±ƢƷ�ƨǠǴººººǈǳ¦�Ãŗºººǋ¦�¦̄¤�ǺººººǷ�ǶȀǼºººǷÂفــــاذا نــــدم� 

Ǿºººǳ�¾Ƣºººǫ�ǺǸưºººǳ¦�Ƣºººđ°�ǾºººǼǷ�Ƥأو مل جيـــد بيعهـــ ºººǴǗÂ�ƶƥǂºººƥ�Ƣ :ومـــنهم. خـــذ ســـلعتك أو اصـــرب حـــىت نبيعهـــا 

Ǯ ººººººǳ̄Â�ǾººººººȈǧ�Ƣººººººǟ±ƢǼƫ�ǲººººººŧ�Ƣººººººđ�ǂººººººȀǛ�¦̄Ɯººººººǧ� ¦ŐƬººººººǇȏƢƥ�ÀȂǳƢººººººƦȇ�ȏÂ�Äŗººººººǌŭ¦�Ƣººººººǿ±ȂŹÂ�ƨººººººǷ¢�ǞººººººȈƦȇ�ǺººººººǷ

 ومــن منــاكرهم اخــتالط الرجــال بالنســاء يف األســواق والطرقــات وعــدم احتجــاب املــرأة عــن أخــي .كثــري

 ومـــــن منـــــاكرهم كشـــــف العـــــورات مـــــن احلرائـــــر واإلمـــــاء حـــــىت إن مـــــن. احبهزوجهـــــا وابـــــن عمـــــه وصـــــ

ƨǼººººǇ�śººººǈŨ�ƪ ººººǤǴƥ�ȂººººǳÂ�Å¦ǂººººǰƥ�ƪ ººººǷ¦®�ƢººººǷ�Ƣººººē°Ȃǟ�ǺººººǷ�ÅƢƠȈººººǋ�ŗººººǈƫ�ȏ�ƪ ººººǼƦǳ¦�À¢�řººººƳ�ǲººººǿ¢�ƾººººƟ¦Ȃǟ،
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ººººĔ¦Ȃƻ¤Â�ƢººººȀȈƥ¢�śººººƥ�ȆººººǿÂ�ÅȐººººǏ¢�ŗººººǇ�Ȑººººƥ�ƨººººǻƢȇǂǟ�² ƢººººǼǳ¦�śººººƥ�«ǂººººţ� ƢººººǈǼǳ¦�ǲººººŦ¢�ǺººººǷ�ƨƥƢººººǋ�ǲººººǯÂا 

ـــــت اب ـــــو كان ـــــزوج ول ـــــة كـــــذلك حـــــىت تت ـــــة الســـــلطان عريان  ردةأو القاضـــــي وتلـــــك عـــــادة مشـــــهورة مطـــــن

.أجركم اهللا تعاىل —فأفتونا يف هؤالء القوم وحنوهم ،بينهم 

أن كــل مــا ذكرمتــوه عــن بعــض أحــوال تلــك الــبالد ضــالل : —واهللا املوفــق للصــواب  —: الجــواب

 .كلهــــا  فواجــــب علــــى أمــــري املســــلمني وكــــل مــــن لــــه قــــدرة مــــن املــــؤمنني أن يغــــري تلــــك املنــــاكر ،عظــــيم

 أمــــا مـــــن يــــزعم أنـــــه يعلــــم علـــــم الغيــــب بشـــــيء مـــــن تلــــك األمـــــور أو غريهــــا فهـــــو كــــاذب كـــــافر ومـــــن

ومـــــن أىب قُتـــــل بالســـــيف،فمـــــن تـــــابُ تـــــرك . فواجـــــب أن يوقـــــف للتوبـــــة حتـــــت الســـــيف. صـــــدقه كفـــــر

 :قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم. فـــالُ يغســـل وال يّكفـــن وال يـــدفن يف مقـــابر املســـلمني،كفـــراً 

 وكـــذلك يوقـــف حتـــت. كاهنـــاً فقـــد كفـــر مبـــا أنـــزل علـــى قلـــب حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلممـــن ّصـــدق

 الســــيف كـــــل ســـــاحر وســـــاحرة وكـــــل مـــــن يـــــزعم أن عنـــــده مـــــن الطالســـــم والعـــــزائم وحنوهـــــا ممـــــاُ جيلـــــب

،.به الرزق أوُ يهزم به اجليش أو حنو ذلك

 ه مـــن كتـــاب لـــه أووكـــل مـــن يـــزعم أنـــه إمنـــا كتـــب لـــذلك وحنـــو . ومـــن أىب قتـــل،فمـــن تـــاب منهـــا تـــرك 

وإن مل يرجــع فلينكــل علــى ذلــك ســداً ،إمنــا هــو كــاذب فالواجــب زجــره ،الكــالم الطيــب فــال تصــدقوه 

. وأمـــا التطفيــف فهــو حــرام بالكتـــاب والســنة وإمجــاع علمــاء األمـــة.للذريعــة وحفظــاً للشــريعة واالعتقــاد

صـلح مـوازين كـل بلـد علـى جيعـل أمينـاً علـى األسـواق وحفـظ األرزاق في فواجب على أمري املسلمني أن

امليـزان والـوزن وتسـوية الصـنوج حـىت لـو فرقـت مائـة مثقـال بالصـنوج كلهـا ال تـنقص  نسبة واحدة بتقومي

 وكـــذلك جيـــب إصـــالح. مجعتهـــا بتلـــك الصـــنوج ال تزيـــد إال مـــا ال بـــأس بـــه مـــن الزيـــادة أو الـــنقص ولـــو

 جيـــــب أن تتفـــــق الـــــبالد يف وال. كبارهـــــا وصـــــغارها حـــــىت تكـــــون كلهـــــا علـــــى نســـــبة واحـــــدة،املكاييـــــل 

ــــال وامليــــزان   هــــاإمنــــا جيــــب تســــوية مــــوازين كــــل بلــــد ومكاييل،بــــل كــــل بلــــد هلــــم مكيــــال وميــــزان ،املكي

 وال بـــــد مــــن عـــــرض املـــــوازين واملكاييــــل علـــــى التعيـــــري يف. فيمــــا بينـــــا حــــىت تكـــــون علـــــى نســــبة واحـــــدة

ــــوزن والكيــــل فعــــاقبوه وأخر ،كــــل حــــني  ــــة يف شــــيء مــــن ال  جــــوه مــــن أســــواقفمــــن ظهــــرت عليــــه اخليان
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وصــفة الــوزن أن يبســط الــوزان جلــداً صــحيحاً لينــاً أملــس ويوقــف امليــزان فوقــه حــىت يعتــدل،املســلمني

 فـــــــإذا اعتـــــــدل يضـــــــع فيـــــــه التـــــــرب برفـــــــق والصـــــــنوج ويرفـــــــع مـــــــن غـــــــري متييـــــــل وال،باملســـــــح والتصـــــــويب 

 امليـــزان يف وســـطمث يســـكن يـــده ويزيـــد ويـــنقص حـــىت يعتـــدل لســـان . تســـنيد وال حيلـــة ويـــّر م ويـــهّ  ز

 فيعطـــي الـــذي يف الكفـــة لربـــه وجيمـــع مـــا تســـاقط علـــى اجللـــد ويـــرده يف صـــرة،القبـــة ســـاكناً بـــال حيلـــة 

وصـــفة الكيـــل أنُ يقعـــد الكيـــال املكيـــال معتـــدالً مث يصـــب فيـــه املكيـــل برفـــق حـــىت ميتلـــئ امـــتالء .أصـــله

 ل يف وضــــــعه ويصــــــبإمنــــــا يعــــــدل املكيــــــا،كــــــامالً مــــــن غــــــري تــــــدكني وال تســــــنيد وال زلزلــــــة وال حيلــــــة 

وعلـــى أمـــري ،وأمـــا مجيـــع أنـــواع الغـــش فحـــرام بالكتـــاب والســـنة وإمجـــاع األمـــة  .فيـــه حـــىت ميتلـــئ بطبعـــه

ومـن لـه مـن ذلـك مـال فهـو يفء جيعلهـا األمـري يف ،أهل الغـش واخلديعـة أعظـم زجـر  املسلمني أن يزجر

 رتي أن يعطــــي مــــا عليــــهفواجــــب علــــى املشــــ،والبيــــع الزم بــــالقول والزم باملعاطــــات . املســــلمني مصــــاحل

 هـــاأخـــذها احلـــاكم وباع،وإن مل يوجـــد بيـــده غـــري ســـلعة غرميـــه . فـــإن أىب ُأخـــذ منـــه كرهـــاً ،مـــن الـــثمن 

وإن بقـــي عليـــه شـــيء اّتبعـــه. فـــإن فُ  ضـــل شـــيء فهـــو لـــه،مث قضـــى لغرميـــه مثـــن ســـلعته ،علـــى ذمتـــه 

 همـة قبـل أن يسـتربئها مـن مائـبـاع أ ومـن .به الغرمي وليس له ردها على بائعها إال برضاه أو بعيـب قـدمي

فهــو مــن الفاســقني الــذين يقطعــون مــا أمــر اهللا بــه أن يوصــل ويفســدون يف . وأســلمها للمشــرتي كــذلك

إال إذا  . هــاأمل أط:  يصــدق يف قولــهوال،الرادعــة لــه ولغــريه  جيــب أن يزجــر عــن ذلــك بالعقوبــة. االرض 

وال شهدت عليه به بينـة فيصـدق يف أنـه مل للوطء غالباً وملُ يقر بوطئها  ش اليت ليستحكانت من الو 

،لفـراشاء يف كـل أمـةُ يتخـذ مثلهـا لأمري املسلمني أن يلزم النـاس املواضـعة لالسـترب  فواجب على. يطأها

وإن كانـــت وخشـــاً أو،ويف كـــل أمـــة أقـــر الســـيد بوطئهـــا أو ثبـــت عليـــه . وإن أنكـــر ســـيدها أنـــه وطئهـــا

 وكــــــل أمــــــة بيعــــــت يف أول،مــــــني حــــــىت حتــــــيض مــــــثالً واملواضــــــعة أن توضــــــع عنــــــد أ. ادعــــــى اســــــترباءها

ومــن أعظــم املنكــرات مــا ذكــرمت مــن  .حيضــها واحلــيض عليهــا فــذلك اســترباء هلــا يكفــي البــائع واملشــرتي

أمـري املسـلمني أن جيتهـد يف منـع ذلـك كلـه مبـا  فواجب علـى،اختالط الرجال بالنساء وكشف العورات 

ولـيس ذلـك مـن بـاب التجسـس . �Å¦ǂºȀƳÂ�Å¦ǂºǇ�Å¦°ƢºĔÂ�ÅȐȈºǳ وأن جيعل أمنـاء حيتسـبون علـى ذلـك،استطاع 
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ال سـيما إذا شـاع الفسـاد يف الـبالد كمـا يف �¦�śǷǂºĐ¦�̧®°Â�Ȇºǟǂǳ إمنـا ذلـك مـن حسـن،علـى املسـلمني 

فمــن الصــواب الواجــب أن تنقــل كــل امــرأة عــن مكــان التهمــة وأن جيعــل األمــري  .تنبكــت وجــين وحنومهــا

ƢººĔȂǧȂǘȇ� ƢºǼǷ¢ أو ينظــر ،أو يــدخل عليهــا ،فكــل مـن رآه يــتكلم مــع أجنبيــة ،يف طرقــات  بالنهــار والليــل

فيّعنفــــه ويزجــــره مبــــا يليــــق مبثلــــه. فليأخــــذوه وليــــأتوا بــــه إىل املتــــويلُ  خطــــة احلســــبة يف ذلــــك وحنــــوههــــا إلي

 إمنـــــا ذلـــــك موكـــــول لنظـــــر،ولـــــيس لـــــذلك حـــــد حمـــــدود وال ضـــــرب معـــــدود . علـــــى حســـــب ســـــوء فعلـــــه

 وأيـــــن: فــــإن قلـــــت.  درء املفاســـــد وجلــــب املصـــــاحل بــــالتقوى ال بـــــاهلوىفليتـــــق اهللا ولينظــــر يف،احلــــاكم 

 هـــذا معـــدوم،األمـــني الـــذي يصـــلح لـــذلك ويـــؤمن عليـــه حـــىت جيعـــل األمـــري ذلـــك بيـــده ويفوضـــه إليـــه 

وأيضـــاً ،ارتكـــاب أخـــف الضـــررين واجـــب إمجاعـــاً : قلـــت. يف هـــذا الزمـــان وال ســـيما يف تلـــك األوطـــان

 بعـــــــد عـــــــن أمـــــــاكن الـــــــتهم كاملشـــــــي يف الليـــــــل وحنـــــــوه مـــــــنمفســـــــدة تعـــــــدي النـــــــاظر ميكـــــــن درؤهـــــــا بال

 وأمــــا مفســــدة تــــرك االحتســــاب علــــى. اخللــــوات وال كبــــري ضــــرر علــــى النــــاس يف اجتنــــاب ذلــــك غالبــــاً 

ƨººººǸē�ȏ�̈ǂǿƢººººǜǳ¦�©¦ȂººººǴŬ¦�Ŀ�ƢǸȈººººǇ�ȏ�©ƢǬººººǇƢǨǳ¦Â�śǬººººǇƢǨǳ¦ .فــــال ســــبيل لــــدرئها ال ســــيما يف هــــذا 

 بـــــــل مـــــــن العوائـــــــد اجلاريـــــــة والسياســـــــات. االعصـــــــر الكثـــــــري الشـــــــر وهـــــــذه الـــــــبالد الســـــــودانية وحنوهـــــــ

 الســـلطانية يف كثـــري مـــن الـــبالد اإلســـالمية أن مـــن بعـــد صـــالة العشـــاء بقليـــل يطـــوف احلـــاكم يف البلـــد

،فكـــــل مـــــن صـــــادفوه يف الطريـــــق رمـــــوه يف الســـــجن حـــــىت ينظـــــروا غـــــداً يف أمـــــره،بأعوانـــــه الليـــــل كلـــــه 

�ǽŚºººººººǣ�Â¢�ƨºººººººǸē�ÀƢºººººººǰǷ�Ŀ�ǽȂǧ®ƢºººººººǏ� �Å¦ȂºººººººǇ،فـــــــال خيـــــــرج،خلري خـــــــرج حلاجـــــــة إال رجـــــــل معـــــــروف بـــــــا 

 .وال رجـــــــل إال مـــــــنُ  عـــــــرف بـــــــاخلري وخـــــــرج حلاجـــــــة أكيـــــــدة،ولـــــــو أمـــــــة ،ســـــــفيه يف الليـــــــل وال امـــــــرأة 

.ولـــــو أضـــــر بكثـــــري مـــــن غـــــريهم ارتكابـــــاً ألخـــــف الضـــــررين.فجعلـــــوا ذلـــــك درءاً ملفاســـــد أهـــــل الشـــــر

�«ÂǄººººƬƫ�ŕººººƷ�Ƣººººē°Ȃǟ�ŗººººǈƫ�ȏ�ǂººººǰƦǳ¦�À¢�Ŀ�řººººƳ�ǲººººǿ¢�̈®Ƣººººǟ�ǺººººǷ�Ļǂººººǯ̄ �ƢººººǷ�ƢººººǷ¢Âك منكــــر مــــنفــــذل� 

اليهــود وال  الُ يســمع قــط مبثلــه يف شــيء مــن بــالد املســلمني وال يرضــى بــه،أكــرب املنــاكر وأقــبح القبــائح 

��Ƣººººººººººǻ¤��ÀȂǸǴºººººººººǈǷ�ǶºººººººººĔ¢�ÀȂºººººººººǸǟǄȇ�Ǧالنصـــــــــارى  ºººººººººȈǰǧ حـــــــــاش املــــــــــؤمنني. وإنـــــــــا إليـــــــــه راجعـــــــــونهللا 

  اهللافواجــــب علــــيهم أن يتوبــــوا إىل. املســــلمني أن يفعلــــوا مثــــل ذلــــك ويتواطئــــوا عليــــه خلفــــاً عــــن ســــلف
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 و واجـــــــب علـــــــى ويل األمـــــــر أن. وأن يبـــــــادروا إىل تغيـــــــري ذلـــــــك وغـــــــريه مـــــــن املنـــــــاكر،تعـــــــاىل عـــــــاجالً 

 فــــــإن ذلــــــك مــــــن،جيتهــــــد يف ردعهــــــم وردهــــــم ورد كــــــل مــــــن يف حكمــــــه إىل العلــــــم بشــــــرائع اإلســــــالم 

 هــــــافليبــــــادر لتغيــــــري املنكــــــرات كلهــــــا حبســــــب مــــــا أراه اهللا مــــــن الــــــرأي يف تغيري ،أفضــــــل اجلهــــــاد وأمهــــــه 

رمحـه ،ولـذلك قـال عمـر بـن عبـد العزيـز  .كل شـيء وجهـاًُ ينظـر إليـه والظـامل أحـق أنُ حيمـل عليـهفإن ل

، فاّتق اهللا تعاىل ، وانظر لنفسـك قبـل الفـوت ) حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور(: اهللا

ال حيتســب ، ومــن يتــق اهللا جيعــل لــه خمرجــا ويرزقــه مــن حيــث : (، فإنــه ال بــد مــن املــوت ، قــال تعــاىل 

:، وقــال تعــاىل )ومــن يتوكــل علــى اهللا فهــو حســبه ، إن اهللا بــالغ أمــره قــد جعــل اهللا لكــل شــيء قــدرا 

، صدق اهللا العظيم ونبّيه الكرمي ، وحنن على ذلك ) متاع الغرور: (إىل قوله ) كل نفس ذائقة املوت (

د وآلـه وصـحبه أمجعـني ، وسـالم ان األكمـالن علـى سـيدنا حممـمن الشاهدين ، والصالة والسالم األمتّـ

.على املرسلني ، واحلمد هللا رب العاملني ، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم 
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  قـائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم برواية ورش عن نافع  

  :المصادر -أوال

.ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بريوت لبنان ، دط ، دت .01

املصــــــرية، القــــــاهرة، دط، أبـــــو العبــــــاس القلقشــــــندي ، كتــــــاب صـــــبح األعشــــــى، دار الكتــــــب .02

 .م1992

إحسان عباس ، دار صادر ، بـريوت لبنـان ، :أبو الفرج األصفهاين ، كتاب األغاين ، حتقيق.03

 .م 2008،  3ط

حممـد أبـو : حتقيـق، )تـاريخ الطـربي( الطـربي ، تـاريخ الرسـل وامللـوكأبو جعفر حممد بن جريـر .04

.1967، 2، طدار املعارف، الفضل إبراهيم

مهـــدي املخزومـــي : اخلليـــل بـــن أمحـــد الفراهيـــدي ، كتـــاب العـــني ، حتقيـــق محـــان أبـــو عبـــد الر .05

.وإبراهيم السامرائي ، دط ، دت

رمضـان عبـد التـواب ، مكتبـة الثقافـة :أبو عبيد القاسم بن سالم ، اخلطب واملواعظ ، حتقيق.06

.الدينية ، مصر ، دط ، دت 

.، بريوت لبنان ، دط ، دتأبو علي القايل ، كتاب األمايل ، دار الكتب العلمية .07

دارالفكــر للطباعــة ، بــريوت أمحــد بــن عبــد اهللا األصــفهاين،حلية األوليــاء وطبقــات األصــفياء،.08

 .م1996لبنان ، 

إحسـان : أمحد بن حممد املقري التلمساين، نفح الطيب من غصن األنـدلس الرطيـب ، حتقيـق.09

 .م1988عباس ، دار صادر ، بريوت لبنان ، دط ، 
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أمحـــد عبـــد : محّـــاد اجلـــواهري ، الصـــحاح ، تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربيـــة ، حتقيـــقإمساعيـــل بـــن .10

 .م1990، يناير 4الغفور عطار ، دار العلم للماليني ، بريوت لبنان ، ط

أمحـــد شـــاكر ، منشـــورات مكتبـــة الســـنة ، :األمـــري أســـامة بـــن منقـــذ ، لبـــاب األدب ، حتقيـــق.11

 .م1987، 2القاهرة ، ط

احلبيـب بـن اخلوجـة ، وزارة الثقافـة :، حتقيـقحازم القرطـاجين ، منهـاج البلغـاء وسـراج األدبـاء .12

 .م2008، 03واحملافظة على الرتاث ، الدار العربية للكتاب ، تونس ، ط 

عبــد الســتار : الســيد مرتضــى احلســيين الزبيــدي ، تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس ، حتقيــق.13

 .م 1965، دط ، أمحد فراج ، مطبعة الكويت 

شهاب الدين األبشيهي ، كتاب املستطرف يف كل فن مستظرف ، مطبعة املعاهد ، القاهرة، .14

 .م1935،  2ط

15.ǪºººººȈǬŢ���§ ®ȋ¦�ÀȂºººººǼǧ�Ŀ�§°ȋ¦�ƨºººººȇƢĔ���ÄǂȇȂºººººǼǳ¦�Ǻȇƾºººººǳ¦�§ ƢȀºººººǋ: ، جمموعـــــة مـــــن احملققـــــني

.منشورات حممد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بريوت لبنان ، دط ، دت

عبــد القــادر : املغيلــي ، أســئلة األســكيا وأجوبــة املغيلــي ، حتقيــقحممــد بــن عبــد الكــرمي  الشــيخ.16

 .م1974زبايدية ، ذخائر املغرب العريب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، اجلزائر ، دط ، 

:عبـــد احلـــي بـــن عبــــد الكبـــري الكتـــاين ، معجـــم املعــــاجم واملشـــيخات واملسلســـالت ، حتقيــــق.17

 .م02،1982ر الغرب اإلسالمي ، بريوت لبنان ، طإحسان عّباس ، دا

ــــد اهللا بــــن املقفــــع ، آثــــار بــــن املقفــــع ، .18 ، 01دار الكتــــب العلميّــــة ، بــــريوت ، لبنــــان، طعب

 .م1989

عبـد السـالم حممـد هـارون ، مكتبـة اخلـاجني :عمرو بن حبر اجلاحظ ، البيان والتبيـني ، حتقيـق.19

 .م1997، 7للطباعة والنشر ، القاهرة مصر ، ط
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�ƨºƴđ�ƾºǸŰ:حممد شكري األلوسي البغدادي ، بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب ، شـرحه.20

.، دت2األثري ، ط

  :المراجع-ثانيا

���ǂººººǐǷ�ƨºººǔĔأمحـــد حســـن الزيـــات ، تــــاريخ األدب العـــريب للمـــدارس الثانويــــة والعليـــا ، دار.01

.القاهرة، دط ، دت 

ور العربيــــة الزاهــــرة ، دار البــــاز للنشــــر أمحــــد زكــــي صــــفوت ، مجهــــرة خطــــب العــــرب يف عصــــ.02

 .م1933، 1والتوزيع، مكة املكرمة ، ط

.، دت01املكتبة العلمية ، بريوت لبنان ، ط أمحد زكي صفوت ، مجهرة رسائل العرب ، .03

، دار الــوعي التــوايت بــن التــوايت ، املــدارس اللســانية يف العصــر احلــديث ومناهجهــا يف البحــث.04

 .م2012، 02اجلزائر ، ط للنشر والتوزيع، 

05.�ǎ Ǽººǳ¦�ƨººǣȐƥ��ƾººȈĐ¦�ƾººƦǟ�ǲººȈŦ�ǂººǌǼǳ¦Â�ƨººǟƢƦǘǴǳ�Ƥ ººȇǂǣ�°¦®��ƨººȈǬȈƦǘƫ�ƨººǇ¦°®Â�Äǂººǜǻ�ǲƻƾººǷ

 .م1999والتوزيع ، القاهرة ، مصر، دط، 

مشـــروع (أسســـه وتطـــوره إىل القـــرن الســـادس محّـــادي صـــمود ، التفكـــري البالغـــي عنـــد العـــرب .06

الفلســـفة واألدب ، :ونس ، السلســـلة السادســـة ، كّليـــة اآلداب والعلـــوم اإلنســـانية بتـــ) قـــراءة

  .م1981، ، منشورات اجلامعة التونسية ، دط21جمّلد عدد 

، 1حنـــــا الفــــــاخوري ، اجلــــــامع يف تــــــاريخ األدب العـــــريب ، دار اجليــــــل ، بــــــريوت لبنــــــان ، ط.07

 .م1986

احلكمـة  ، بيـتخليفة بوجادي ، يف اللسانيات التداولية مع حماولة تأصيلية يف الدرس العريب .08

.، دت1للنشر والتوزيع ، ط 

 م2002، مايو 15خري الدين الزركلي ، األعالم ، دار العلم للماليني ، بريوت لبنان ، ط.09
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، وزارة األوقــــاف 60زهــــري حممــــود محــــوي ، مــــن أدب الوصــــايا ، إصــــدارات روافــــد اإلصــــدار.10

 .م2012، ديسمرب1الكويت ، ط

§��ƨǨººǈǴǧ�Ŀالــزواوي .11 ƢººǘŬ¦�¿ȂººȀǨǷ��̈°ȂººǣȂƥ��̈ǂǿƢººǬǳ¦���ƨººǧƢǬưǴǳ�ȄººǴǟȋ¦�ǆ ººǴĐ¦��ȂººǯȂǧ�ǲȈººǌȈǷ

 .م2000دط، 

، وترمجة ، سوشربيس الدار البيضاء عرض وتقدمي سعيد علواش ، معجم املصطلحات األدبية.12

 .م1985، 1املغرب ، ط

.، دت 24شوقي ضيف ، تاريخ األدب العريب ، دار املعارف ، القاهرة ، ط.13

.1992عامل املعرفة ، الكويت ،أغسطس، صالح فضل ، بالغة اخلطاب وعلم النص.14

، 01مبادئـه وإجراءاتــه ، دار الشـروق ، القــاهرة ، مصــر ، طصـالح فضــل ، علـم األســلوب .15

  .م 1998

عبد الرمحان بدوي ، موسوعة الفلسفة ، املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، دط ، دت.16

االخــتالف ، اجلزائــر العاصــمة ، ، منشــورات عبــد اللطيــف عــادل، بالغــة اإلقنــاع يف املنــاظرة .17

 .م2013،  01ط

، مسكيلياين للنشر والتوزيع ، تـونس، عبد اهللا صولة ، يف نظرية احلجاج دراسات وتطبيقات .18

 .م2011،  01ط

.2009، جلزائر، ادار القدس العريب ، عبد امللك مرتاض ، قضايا الشعريات.19

للنشــر والتوزيــع ، وهــران ،اجلزائــر ،   ، دار القــدس العــريبعبــد امللــك مرتــاض ، نظريــة البالغــة .20

 .م2010، 02ط 

، دار الــــوعي لإلنتــــاج عبــــد الوهــــاب املســــريي و فتحــــي الرتيكــــي، احلداثــــة ومــــا بعــــد احلداثــــة .21

 .م  2012، 2، رويبة اجلزائر ، طوالتوزيع
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22.�ƨºººȇƢĔ�ń¤�ƶƬºººǨǳ¦�ǺºººǷ�ĺǂºººǤŭ¦�ǂǠºººǌǳ¦���ȂºººƷ®�ĺǂºººǠǳ¦ اإلمـــارات اإلغليبيـــة والرســـتمية واإلدريســـية

مجع وتوثيق وتعليق ودراسة ، ديوان املطبوعـات اجلامعيـة ، السـاحة املركزيـة ) ه230-ه30(

.1994بن عكنون اجلزائر ، دط ، 

، أبريـــــل 4عمـــــر فـــــّروخ ، تـــــاريخ األدب العـــــريب ، دار العلـــــم للماليـــــني ، بـــــريوت لبنـــــان ، ط.23

 .م1981

واألمـــــوي ، ديـــــوان قـــــدور إبـــــراهيم عمـــــار املهـــــاجي ، دراســـــات يف األدب العـــــريب اإلســـــالمي .24

 .م1999، 1املطبوعات اجلامعية ، املطبعة اجلهوية وهران ، ط

ليلى حممد ناظم ، مجهرة النثر النسوي يف العصر اإلسالمي واألموي معجم ودراسـة ، مكتبـة .25

 .م2003 1لبنان ناشرون ، لبنان ، ط

ة اإلسالمية بإفريقيا مربوك مقدم ، اإلمام حممد بن عبد الكرمي املغيلي ودوره يف تأسيس اإلمار .26

 .م 2006ه ، دار الغرب للنشر والتوزيع ، وهران ، دط ، 09الغربية خالل القرن 

ا الشـــرق ، الـــدار البيضـــاء، ، إفريقيـــحممـــد العمـــري ، البالغـــة اجلديـــدة بـــني التخييـــل والتـــداول .27

 .م2005، دط ، املغرب

28.���Ƣē¦®¦ƾƬǷ¦Â�ƢŮȂǏ¢�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǣȐƦǳ¦���ÄǂǸǠǳ¦�ƾǸŰالبالغة �ƢºȈǬȇǂǧ¦���Ƣē¦®¦ƾƬǷ¦Â�ƢŮȂǏ¢�ƨȈƥǂǠǳ¦

 .م1999الشرق ، الدار البيضاء ، املغرب ، دط ، 

مــدخل نظــري وتطبيقــي لدراســة اخلطابــة العربيــة حممــد العمــري ، يف بالغــة اخلطــاب اإلقنــاعي .29

 .م2002، 2اخلطابة يف القرن األول منوذجا ، أفريقيا الشرق ، الدار البيضاء املغرب ، ط 

، دار الكتـــاب اجلديـــد املتحـــدة ، بـــريوت الطلبـــة ، احلجـــاج يف البالغـــة املعاصـــرة  حممـــد ســـامل.30

.2008، 01لبنان ، ط

، البالغـــة والنقــد املصـــطلح حممــد كــرمي الكـــواز ، البالغــة والنقــد املصـــطلح والنشــأة والتجديــد .31

 .م01،2006النشأة والتجديد ،دار االنتشار العريب ،بريوت لبنان ،ط
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�ǂºººǐǠǳ¦�ƨºººȇƢĔ�ń¤�ȆǴǿƢºººŪ¦�ǂºººǐǠǳ¦�ǺºººǷ(اءة جديـــدة يف النثـــر العـــريب القـــدمي حممـــد مرتـــاض ، قـــر .32

 .م2012، ديوان املطبوعات اجلامعية ، سبتمرب )األموي 

، ديـوان املطبوعـات اجلامعيّـة ، اجلزائـر، حممد مرتاض، مفاهيم مجاليـة يف الشـعر العـريب القـدمي .33

.1998دط ، 

العــــني للنشــــر ، ة إىل صــــور اخلطــــاب ، دارمــــن صــــور اللغــــحممــــد مشــــبال ، البالغــــة واألدب .34

 .م2010، 01القاهرة ، ط

ــــر العاصــــمة ، طحممــــد مشــــبال ، البالغــــة واخلطــــاب ، .35 ، 01منشــــورات االخــــتالف ، اجلزائ

 .م2014

بـني البالغتـني العربيـة والفرنسـية ، (خمتار نويوات ، البالغة العربية يف ضوء البالغات املعاصـرة .36

 .م2013للطباعة والنشر والتوزيع ، اجلزائر ، دط ، ، دار هومه) دراسة مقارنة

37.���ȆººǇƢËƦǠǳ¦�ǂººǐǠǳ¦�ƨººȇƢĔ�ŕººƷ�ÄƾººǬǼǳ¦�§ǂººǠǳ¦�ª ¦ǂººƫ�Ŀ�ǂººưǼǳ¦�ƾººǬǻ���ȆººǴǟ�Ȃººƥ¢�¬Ƣººƥ°�ƾººǳƢƻ�ǲººȈƦǻ

.1993حمّمد زغلول سالم ، اهليئة املصريّة للكتاب ، دط ، :إشراف 

 :والقصائد الدواوين -ثالثا

:صـــنعة أيب ســـعيد احلســـن الســـكري ، تـــحأبـــو األســـود الـــدؤيل ، ديـــوان أيب األســـود الـــدؤيل ، .01

الشــــيخ حممــــد حســــن آل ياســــني ، منشــــورات دار ومكتبــــة اهلــــالل ، الطبعــــة الثانيــــة منقحــــة 

 . م1998ومصححة ، 

.1986سلسلة ديوان العرب،دار بريوت للطباعة، بريوت ،أبو العتاهية ، الديوان ، .02

عبـــد املـــنعم خفـــاجي ، دار اهلـــدى للطباعـــة :رضـــي اهللا عنـــه ، الـــديوان ، حتقيـــق اإلمـــام علـــي.03

.والنشر ، عني مليلة اجلزائر ، دط ، دت

حممـــد شـــوقي أمـــني ، :حممـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور ، راجعـــه:، شـــرحبشـــار بـــن بـــرد ، الـــديوان .04

 .م1966مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر ، القاهرة ، 
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، دار الكتـب العلميـة ، بـريوت ، 02ا ، ط نّـمهَ  .بـد أعَ :، شـرحالـديوان، حسان بن ثابت.05

.1994لبنان ، 

علــي حســـن فــاعور ، دار الكتـــب العلميــة ، بـــريوت :زهــري بــن أيب ســـلمى ، الــديوان، شـــرحه.06

 .م1988، 01لبنان ، ط

صــــالح الــــدين الزمــــاكي ، شــــرح الميــــة ابــــن الــــوردي ،دار الكتــــب العلميــــة ، بــــريوت لبنــــان ، .07

 .م2006، 01ط

دار الرتبيــــة للطباعــــة والنشــــر، العــــراق، د ط، عبــــد اهللا اجلبــــوري ، شــــعر عبــــدة بــــن الطبيــــب ، .08

 .م1971

، املكتبــة العصــرية ، بــريوت د صــابر القــادري : حتقيــقحممــد بــن إدريــس الشــافعي، الــديوان ، .09

 .م2003، 01، طلبنان

البوصـــريي ، الكواكـــب الدريـــة يف مـــدح خـــري الربيـــة ، حممـــد بـــن ســـعيد بـــن محّـــاد الصـــنهاجي .10

.الشيخ إبراهيم الباجوري ، مكتبة الصفا ، القاهرة ، دط ، دت:شرحاملعروفة بالربدة ، 

 الكتب المترجمة -رابعا

حممــد بــرادة ، حســان بورقيــة ، عــني للدراســات :، ترمجــةبــول ريكــور ، مــن الــنص إىل الفعــل .01

 .م2001،  1طوالبحوث العلمية ، القاهرة ، 

، ترمجة يوئيل عزيز ومراجعة يوسف املطليب، دار آفـاق فريدينا ندي سوسري ، علم اللغة العام.02

 .م1985عربّية ، دط ، 

، ترمجـة حممـد صـاحل نـاجي الغامـدي ، فيليب برتون و جيـل جوتييـه ، تـاريخ نظريـات احلجـاج.03

، 01العربيـــــة الســـــعودية ، طمركـــــز النشـــــر العلمـــــي ، جامعـــــة امللـــــك عبـــــد العزيـــــز ، اململكـــــة 

 .م2011

.حممد سبيال ، دار التنوير ، بريوت ، دط ، دت:ميشيل فوكو ، نظام اخلطاب ، ترمجة .04
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  :الجامعية بحوثوال الرسائل -خامسا

:أهــم نظريــات احلجــاج يف التقاليــد الغربيــة مــن أرســطو إىل اليــوم ، إشــراف محــادي صــمود ، .01

، كليــة اآلداب منوبــة، 1محــادي صــمود ، جامعــة اآلداب والفنــون والعلــوم اإلنســانية ، تــونس
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:الملخص 
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البنيويّـون إىل اعتبـار اجلوانـب التداوليّـة التواصـلّية للخطابـات الضّيقة لبنية اجلملة وعناصرها وأجزائها الـيت وقـف عنـدها الشـكالنيون

وغريها؛ إذ هي جوانـب هاّمـة كانـت قـد نبتـت ...املتنّوعة، يف املرسل واملرسل إليه والرسالة واملقام وحال املخاطب ومقصد املتكّلم 

Ƣºđ�¿ƢºǸƬǿȏ¦�ǺºǟÂ�ƢȀǼǷ�ƨŻƾǬǳ¦�ƨǣȐƦǳ¦يلهم ألشـكال اخلطابـات املتنّوعـة علـى وظـائف هلـا هـذا وقـد وقـف البالغيـون اجلـدد يف حتلـ��
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ــة الــيت تســعى الســتمالة أّســس لــه يف أّول األمــر بريملــان وزميلــه تيتيكــاه باعتبارمهــا أّول مــن توّجــه حــديثًا لدراســة اخلط ابــات اإلقناعّي

يزخر الرتاث العـريب ِبَكـمٍّ غزيـٍر مـن اخلطابـات ذات البعـد اإلقنـاعي التـداويل ومنهـا كسب تأييدهم للقضايا واألطروحات، اآلخرين و 

ًدا مـن أبـرز اخلطابـات وغريهـا، وخطـاب الوصـّية يف هـذا الـرتاث العـريب إضـافًة العتبـاره واحـ...اخلطبة والوصـّية والرسـالة واملنـاظرات 

ǾƬǳƢǸƬǇ¦Â�ȄÈǏȂŭ¦�©¦̄�Ŀ�ƢȀȈǧ�ǾƫƢȀȈƳȂƫÂ�Ƣē®ƢǷÂ�Ƣǿ¦ȂƬƸŠ�ŚƯƘƬǴǳ�Ȇ
ÊǏȂŭ¦�» ƾȀȇ�Ŗǳ¦�ƨËȈǟƢǼǫȍ¦ƨËȈƳƢƴū¦

التداولية، التواصل، البالغة اجلديدة، االقناع، احلجاج:الكلمات المفتاحية

Resumé

Re-contemporaine parole oralement à la fois son et le statut écrit et les fonctions des

études rhétoriques, ils sont l'éloquence a dépassé Bamad limites étroites de la structure de la

phrase et de ses composants et pièces qui arrêtent alors Alchuklaon structuralistes à prendre en

compte les aspects délibératifs de communication pour diverses lettres, l'expéditeur et le

destinataire et le message et le lieu, et si le destinataire et la destination du haut-parleur ... et

d'autres, il Sont des aspects importants dans lesquels la vieille rhétorique a grandi et son intérêt

est apparu.

Cela doit cesser nouvelle Albulagjun dans leur analyse des différentes formes de discours

sur les fonctions ont plusieurs fonction notamment périorbitaire influent, était cette tendance les

très Qsdtha toutes sortes de discours, en particulier développé, ce qui tire les fondements de lui

au premier Pearlman et son collègue Tiakah comme le premier du nouveau dirigé à l'étude des

discours persuasifs recherche Pour gagner les autres et obtenir leur soutien pour les problèmes et

les thèses.

Foisonne héritage arabe vous prolifique des mêmes discours délibératifs dimension

persuasive, y compris le sermon, les testaments, et le message et les débats ... et d'autres, le

commandement de la parole dans cet héritage arabe, en plus d'être considéré comme l'un des

discours les plus importants périorbitaire persuasive qui testateur vise à influencer son contenu et

son article et des conseils en même recommandé et l'amener

Mots clés: Le pragmatique, la communication, la nouvelle rhétorique, L’Art Oratoire, Argumentation


