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 ملخص البحث:

مقدمة: التعزية من الموضوعات المهمة التي الرسالة الفنية يف األندلس، 

م النفس، وإحساس الكاتب الصادق نحو أخيه، خاصة إذا كانت فهي تعرب عن آال

يف األبناء، فالجرح أشد وآكد، ويهدف الكاتب من ورائها التسلية والتخفيف على 

ى.  المعزَّ

يهدف البحث إلى الكشف عن محتوى رسالة التعزية وقيمتها الفنية، 

وفَّى، وبيان ما تنطوي عليه نفوس الكتاب، وما تحويه صدورهم تجاه المت

ى(، وقد اتبعت يف دراسة هذا الموضوع المنهج الفني  وصاحب الُمصاب)المعزَّ

الذي يتأمل النصوص ويحللها تحليال فنيا يكشف عن قيمتها، وقد توصل 

البحث إلى أن التعزية باألبناء من أهم أنماط التعزية، وأصدقها عاطفة، وأعمقها 

تعزية يدور حول عناصر معينة ال تجربة، وأن البناء النفسي والفكري لرسالة ال

يكاد يخرج عنها؛ الهدف منها تسلية المصاب، والتسكين من لوعته وفزعته، 

وهي: التأمل يف الموت والحياة، وذم الدنيا والتنفير منها، والتذكير باآلخرة، 

يف مثل  -صلى اهلل عليه وسلم -والتحذير من الجزع، والتأسي بالرسول الكريم

دعوة إلى الصرب والتسليم، والرضا بقضاء اهلل تعالى، وإظهار هذا الموقف، وال

الكاتب التفجع والحزن على المتوفَّى، واإلشادة بجليل أوصافه، وجميل 
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خصاله، والدعاء بما يناسب المقام، ويتواءم مع الموقف، هتوينا من شأن الرزء، 

التنوع يف وتسلية لصاحب المصيبة وتخفيفا عنه، وكان من سمات رسالة التعزية 

البدء والختام؛ إذ لم يلتزم الكتاب ببداية معينة أو خاتمة بعينها، وإنما نوعوا يف 

البدء والختام، بما يعكس اختالف الرؤى، وتعدد األذواق، وغلبت على هذه 

الرسائل العاطفة الصادقة، والمشاعر الجياشة، فجاءت التجربة معربة عن شعور 

يف كل أجزاء الرسالة حتى هنايتها، حيث نجد  الكاتب وأحاسيسه، بدا ذلك جليا

فوران الفؤاد، وحرارة االنفعال بالموقف، وقوة الشعور، واإلحساس بمرارة فقد 

األبناء وأثر ذلك على النفس تنطق به أجزاء الرسالة، وقد اتسمت هذه الرسائل 

ذم بميزات وسمات ميزهتا من غيرها، منها: بروز االتجاه الوعظي الذي يتجلى يف 

الدنيا والتحذير منها، واالستعداد للموت، والدعوة إلى الصرب والتسليم، ونبذ 

يف مثل هذا الموقف، كما  -صلى اهلل عليه وسلم -الجزع، والتأسي برسول اهلل

برزت نزعة الحزن التي تلف الرسالة من أولها إلى آخرها، وهتيمن على أفكار 

بدت نزعة التأمل واضحة جلية يف الكاتب ومعانيه، وتغلف أسلوبه وصوره، كما 

الحديث عن حقيقة الموت والحياة، ويوصي البحث بالتأمل يف الرتاث األندلسي 

شعرا ونثرا، فهو جدير بالبحث والدراسة خاصة النثر، والذي ال زالت درره 

وآللئه تفتقر إلى الغواص الماهر الذي يستخرجها، ويقف على قيمتها األدبية 

 والفنية.

:  التعزية، الرسائل، رثاء األبناء، النثر العربي، األدب لمفتاحيةالكلمات ا

 األندلسي.
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Summary: 
Introduction: Consolation is one of the important 

topics that the artistic message has penetrated in 
Andalusia. It expresses the pain of the soul and the 
sincere sense of the writer towards his brother, especially 
if it is in the children. The wound is more severe and 
certain. 

The research aims to reveal the content of the 
message of condolence and its artistic value, and to 
clarify what is included in the souls of the book, and what 
they contain in their chest towards the deceased, and the 
owner of the affliction (the comforter). Searching that 
condolence to children is one of the most important types 
of condolence, the most sincere and emotional, and 
deepest experience, and that the psychological and 
intellectual construction of the message of condolence 
revolves around certain elements that are hardly out of it; 
These are: contemplation of death and life, vilification of 
the world and alienation from it, remembrance of the 
Hereafter, warning of alarm, consolation with the Holy 
Messenger - may God bless him and grant him peace - in 
such a situation, the call for patience and extradition, 
contentment with the judgment of God Almighty, and 
showing the writer the heartache and sadness of the 
deceased, Praising his great descriptions, beautiful 
qualities, and supplication in a way that suits the maqam, 
and adapts to the situation, downplaying the matter of 
pleasure, and entertaining the owner of calamity and 



  

 
 رسائل التعزية بألبناء في األندلس المحتوى والفن()-محمد عبدالعزيز عبدالحميد/  دأ.

 
 

 

 

relieving him. One of the characteristics of the message 
of condolence was diversity in the beginning and closing, 
as the book did not adhere to a specific beginning or 
conclusion, but rather they were Starting and closing, to 
reflect different visions, and understanding Extend your 
tastes. These messages overcame sincere passion and 
overwhelming emotions, so the experience came to 
express the writer's feeling and feelings, which was 
evident in all parts of the message until the end of it, 
where we find the heartbreak, the heat of emotion with 
the position, the power of feeling, the feeling of 
bitterness, the loss of children, and the effect of this on 
the soul that it pronounces The parts of the message, and 
these messages have been characterized by features and 
features that distinguish them from others, including: the 
emergence of the preaching trend that manifests itself in 
denouncing the world and warning against it, preparing 
for death, calling for patience and surrender, rejecting 
alarm, and mourning the Messenger of God - may God 
bless him and grant him peace - in such a situation , Also, 
the tendency of grief emerged, which wraps the message 
from its beginning to the end, and dominates the writer's 
ideas and meanings, and encapsulates his style and 
images, as the tendency of contemplation became clear in 
talking about the truth of death and life, and the research 
recommends contemplating Andalusian heritage poetry 
and prose, it is worthy of research and study, especially 
prose And whose pearls and pearls still lack the skilled 
diver who extracts them, and it stands for their literary 
and artistic value. 

Keywords: condolence, letters, sons in prose, Arabic 
prose, Andalusian literature. 
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 املقدمة

الحمد هلل رب العالمين، وبه نستعين، والصالة والسالم علىى سىيدنا محمىد 

 وعلى آله وصحبه أجمعين.   -يه وسلمصلى اهلل عل -

 وبعىىد

فالتعزية من الموضوعات المهمة التي ولجتهىا الرسىالة الفنيىة يف األنىدلس، 

وبدت واضحة جلية يف النثر األندلسي، وترجع قيمة هذه الرسائل إلى أهنىا تزخىر 

بالمعاين السامية، والعواطف الصادقة، وتعرب عن آالم النفس البشرية، وإحسىاس 

اتىىب الصىىادق نحىىو أخيىىه، وتكشىىف عىىن حقيقىىة المىىوت والحيىىاة وأثرهمىىا يف الك

النفس البشرية، وتشتمل على الحكمة والموعظىة الحسىنة، والىدعوة إلىى الصىرب 

وقىدره، خاصىة إذا كانىت يف األبنىاء، فىالجرح أشىد،  -تعىالى -والتسليم ألمر اهلل

التسلية والتخفيف والرزء آكد، والمصيبة أدهى وأمر، ويهدف الكاتب من ورائها 

 على المعّزى، ورأب الصدع، ولملمة الجراح، ما استطاع إلى ذلك سبيال.  

وهذه الرسىائل مىع وفرهتىا، وقيمتهىا األدبيىة، وجودهتىا الفنيىة، لىم أجىد مىن 

تعىىرل لهىىا بالبحىىث والىىدرس، عىىدا بعىىل الدراسىىات التىىي تناولىىت الرسىىالة 

، ومنهىا: أدب الرسىائل يف األندلسية عامىة، وعالجىت التعزيىة ضىمن موضىوعاهتا

األندلس يف القرن الخامس الهجري للدكتور فايز عبد النبي القيسي، والنثر الفني 

األندلسي يف القرن الخامس مضامينه وأشىكاله للىدكتور علىي بىن محمىد، والنثىر 

الفنىىي يف عصىىر الطوائىىف والمىىرابطين للىىدكتور حىىازم عبىىد اهلل خضىىر، وغيرهىىا، 

تعزية، وهىي رسىائل التعزيىة يف العصىر العباسىي دراسىة ودراسة واحدة خاصة بال

تحليلية للدكتور جمال نصر درويش، وكما هو واضح فهي ُتعنى برسائل التعزيىة 

 يف العصر العباسي.
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وقد دفعني إلى اختيار هذا الموضىوع: انحنىاء هىذه الرسىائل علىى كثيىر مىن 

تحىاور مىع أبعادهىا، القيم الجمالية والفنية التىي تغىري الىدارس باسىتجالئها، وال

والتطلع يف أهدافها، وجالل الموضىوع الىذي تتحىدث فيىه. والكشىف عىن مىدى 

 صدق الُكتَّاب يف تجربتهم. وبروز رسالة التعزية بروزا واضحا يف النثر األندلسي. 

وقد جاء البحث بعد هذا التقديم يف أربعة فصول وتمهيد وخاتمىة. تناولىت 

نة األبناء وأثر فقدهم يف نفوس اآلباء. ويف الفصل يف التمهيد مفهوم التعزية، ومكا

األول:)البناء النفسي والفكري( تحدثت عن العوامل النفسية والفكرية التي بنيت 

عليها رسالة التعزية وكونتها؛ ثم كان الفصل الثاين؛)البناء الفني( وفيه وقفىت مىع 

وفيىه تناولىت أبىرز  البدء، واالنتقال، والختام. وجاء الفصل الثالث)ظواهر فنية(؛

الظىىواهر األسىىلوبية والفنيىىة التىىي اسىىتعان يفىىا الكتىىاب يف التعبيىىر عىىن تجىىربتهم، 

وتشكيل صورهم. أما الفصل الرابع )الخصائص والقيمة( فرصدت ما يميز هىذه 

الرسائل من غيرها، ثم كانت الخاتمة؛ وفيها أشرت إلىى مىا تضىمنته فصىول هىذا 

نتائج، ثم ختمىت البحىث بفهىرس للمصىادر  البحث من حقائق، وانتهت إليه من

 والمراجع، ثم فهرس الموضوعات.

 والحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل، 

 وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

 دكتور/ حممد عبد العزيز عبد العزيز
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 متهيــــد:
 حول مفهوم التعزية. -أوال   
ن مىن  والتعزية: عزاءال التصرب، وتسلية الُمصاب، والتسرية عنه، بذكر ما يهىون

مصيبته، ويخفف من وطأة الىرزء، ويقشىع عنىه غيىوم الك بىة، وسىحائب الحىزن، 

وبىىث روح التجلىىد ودفىىع الجىىزع، والحىىل علىىى الصىىرب واالحتسىىاب، والرضىىا 

 وقدره. -تعالى –بقضاء اهلل

زيُتك الرجل: تسليتك  إّياه، والعزاُء وت  "يقول صاحب التعازي والمراثي:  ع 

، وحسُن الصرب على المصائب، وخير من المصيبة العوُل منها،  هو الُسلوُّ

زًا لما وعد  من حسن الثواب، وجعل   والرضا بقضاء اهلل والتسليم ألمره؛ تنجُّ

 ٰذ}قال تعالى:  . قال اهلل تعالى:(1)"للصابرين من الصالة عليهم والرحمة
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 مت زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ
  .(3)" {مس هث مث هت مت هب مب}:، وقال أيضا(2) {.نت

واألصل يف العزاء: الصرب عن كل ما فقىدت، ثىم اقتصىر اسىتعماله يف الصىرب 

. وهو مرتبىة عقليىة فىوق مرتبىة (4)على كارثة الموت، والرضا بما قضى اهلل وقّدر

                                                 

التعازي والمراثي والمواعظ والوصايا: محمد بن يزيد المربد، تحقيق: إبراهيم محمد (1)

 م.1993، طبع هنضة مصر، القاهرة 45حسن الجمل، ص

 (.157-155سورة البقرة: اآليات ) (2)

 (.10سورة الزمر: من اآلية ) (3)

، سلسلة فنون  86لسان العرب البن منظور:)عزا( . وينظر: الرثاء، د. شوقي ضيف: ص (4)

 م.1979األدب العربي، دار المعارف، القاهرة، الثالثة 
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ى(1)الندب والتأبين ينفُذ من حادثة الموت الفردية التي "ما  –غالبًا –؛ ألّن المعزن

هو بصددها إلى التفكير يف حقيقة الموت والحياة، وقد ينتهي به هذا التفكير إلىى 

ردُّ  معاٍن فلسفية عميقة، فإذا بنا نجوب معه يف فلسفة الوجود والعدم والخلود، وم 

 .(2)"هذا كله أّن الحياة ظل ال يدوم

أكثر ما تكلم فيه الناس، ألنه لم يْعر  أحٌد مىن من "والتعزية باب جامع؛ فهي 

مصيبٍة بحميِم، ذلك قضاء اهلل على خلقه، فكٌل تكلَّم  إّما متعزًيا، وإما معزًيا، وإما 

ل يف شيٍء قى  كمىا قيىل يف هىذا البىاب؛ "، وقد قيل: (3)"متصربًا محتسًبا إّنه لم ُيق 

ْثك   ون من المصائِب، ومن لم ي  ُه أخوُه، ومن لم ي ْعِدم ألّن الناس ال ينفكُّ ْل أخاه ثكل 

 . قالت الخنساء: )من الوافر((4)"نفيًسا كان هو المعدوُم دون النفيس

 فلوووووووال كلوووووورةل البوووووواكي  حووووووول                

 

 (5)علووووى نهووووواتُم لقتلوووو ل تفسوووو  

 

 

 

ومىدار التعزيىة حىول تسىلية المصىاب، والتسىرية عنىه، والىدعوة إلىى الصىرب 

ا بقضىاء اهلل تعىالى وقىدره، والتأمىل يف حقيقىة المصىير الىذي واالستسالم والرض

                                                 

الندب: البكاء والنواح على الميت بالعبارات المشجية، واأللفاظ المحزنة، التي تصدع (1)

 . 12، وتذيب العيون الجامدة. ينظر: السابق ص القلوب القاسية

أما التأبين: فهو اإلشادة بالميت وتعداد محامده وفضائله. وأّبن الرجل تأبينا، وأبنه: مدحه بعد 

 موته وبكاه، قال متمم بن نويرة:)من الطويل(

 لعمري وما دهري بتأبيِ  هالٍك             وال َجِزٍع مما أصاَب فَأوجعا.

 ل: التأبين: الثناُء على الرجل يف الموت والحياة. لسان العرب:)أبن(.وقي     

 . 6الرثاء، د. شوقي ضيف:ص (2)

 .42التعازي والمراثي والمواعظ والوصايا: ص (3)

، دار الفكر 4/14الكامل يف اللغة واألدب للمربد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (4)

 م1997-ه1417العربي بالقاهرة، الثالثة، 

، دار عمار، عمان، 326ديوان الخنساء بشرح ثعلب، تحقيق: د. أنور أبو سويلم، ص  (5)

 م.1988-ه1409األولى 
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تصىىير إليىىه كىىل الخالئىىق، وذم الىىدنيا والتنفيىىر منهىىا، والتىىذكير بىىاآلخرة، وتىىذكير 

ى بما يجب عليه يف مثل هذه المواقىف مىن االسىرتجاع، والحمىد، والتىزام  المعزَّ

الثواب العظيم  الذكر، وحسن الظن باهلل تعالى، والتحذير من الجزع خشية فوات

يف  -صىلى اهلل عليىه وسىلم -الذي أعده اهلل للصابرين، والتأسي بالرسول الكىريم

ى فيىه بالرحمىة  ى بالمثوبىة والُخلىف، وللمعىزَّ مثل هذا الموقف، والدعاء للمعىزَّ

ى، ويهىّون مىن شىأن الىرزء، ووقىع  والمغفرة، وهذا كله ممىا يخفىف علىى المعىزَّ

 .(1)المصيبة

ى فيىه،وتختلف التعزية و فتعىازي النسىاء غيىر تعىازي "تتنىوع حسىب المعىزَّ

الرجال، وهي من مستصعبات فن الكتابة والشعر، وتعازي الرجال أيضا تختلف، 

فال ُيعزى بالميت على فراشه، كما يعىزى بالميىت قتىيال، وال ُيعىّزى بالقتيىل كمىا 

تنبه له إال ُيعّزى بالغريق، وهكذا يجري الحكم يف المعاين جميعا، وهذا شيٌء ال ي

 .(2)"الراسخون يف هذا الفن من أرباب النثر والنظم

                                                 

رسائل التعزية يف العصر العباسي دراسة تحليلية:د.جمال نصر درويش، -فيما سبق-راجع(1)

،أطروحة ماجستير مخطوطة،كلية اللغة العربية بالمنصورة،جامعة 10-8ص

 م. 2008ه،1429األزهر

المثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين بن األثير، تحقيق:د. أحمد الحويف، د.  (2)

 م.1973، مكتبة هنضة مصر، القاهرة 2/29بدوي طبانة 
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 مكانة األبناء وأثر فقدهم يف نفوس اآلباء. -ثانيا
والتعزية باألبناء من أهم أنماط التعزية، وأصدقها عاطفىة، وأعمقهىا تجربىة، 

فاألبنىىاء آلبىىائهم هىىم قىىرة العىىين، وثمىىرة الفىىؤاد، وفلىىذة األكبىىاد، وسىىر يفجىىتهم 

، وهم األمل والرجاء، وزينة الحياة الىدنيا، ولهىم المنزلىة التىي ال تىدانيها وأنسهم

منزلة. وكان العرب يف الجاهلية ال يهنئون إال بغالٍم يولد، أو شاعر ينبغ فىيهم، أو 

 . (1)فرس تنتج

فإذا ماتوا انقطع رجاؤهم من الدنيا، وسيطر علىيهم األلىم، وشىملهم الحىزن 

ىىاب الجسىىيم الىىذي يسىىلب والجىىزع، فمىىوت االبىىن هىىو الىىر زء العظىىيم، والُمص 

ىربٍة، وتملمىٍل  راها، واألبدان قواها، وصاحبه بين أ نٍَّة وزفرٍة، ودمعٍة وع  األجفان ك 

واضطراٍب، وحىزٍن واكتئىاٍب، وحرقىٍة يف الصىدر والتهىاب، وغصىٍة ال يكىاد يىربأ 

ن لم يمت له منها، ولم يذْق مرارة الفقد والحرمان، ويشعْر بألم الحزِن والفراق م

 ولد، قال الشاعر:)من المنسرح(

 َكوووِل لِسووواين َعووو  َوصووو  موووا َأِجووودل       

 

ووووو  موووووا ذاَقووووو  َأَحوووووودل   ك  قووووو ل  ل  َوذل

 

 

 

رقووووَة َحَقوووواَي  فقوووود  وألوطِنَوووو   حل

 

 ذاَب عليُووووووووا الفوووووووو ادل والكبوووووووودل  

 مووا عووالَل الحووزَح والحوورارَة   الوووو     

 

 (2)أحَقووواِء مووو   لوووم  يمووو   لووو ل ولووودل  

 
 

 قال أبو ذؤيب وقد هلك بنوه: )من الكامل(           و

ِصوووووووَة        َدى َبنِوووووووِ  َوَأعَقبووووووووين  ل  َأو 

 

قِلووووو ل   قووووواِد َوَعب وووووَرَة ال تل  (3)َبعوووووَد الرل

 

 
                                                 

ينظر: العمدة يف محاسن الشعر وآدابه ونقده البن رشيق، تحقيق: محمد محيى الدين عبد  (1)

 م.1981 -هى 1401الخامسة ، دار الجيل، القاهرة،1/65الحميد

 .180التعازي والمراثي: ص (2)

 م.1995، طبع دار الكتب المصرية، القاهرة، الثانية 1/1ديوان الهذليين  (3)
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زاء ك؟ قالت: إن فقدي إياه أمننىي " يل ألعرابّية ُأصيبت بابنها: ما أحسن ع 
وقِ

 المصا
َّ
ونت علي ئب  بعده، ثم أنشىأت ت قىول:)من كل فقد سواه،وإن م صيبتي به ه 

 مجزوء الكامل(

وووووو    يمل  َموووووو  عوووووواء َبعوووووود  َفل 

 

 َفَعليووووووووووَك كنوووووووووو ل ألحوووووووووواِذرل  

 

 

 

قلتِووووووووو           ن وووووووووَ  السوووووووووواَد لمل  كل

 

 فعليووووووووووَك َيب كوووووووووو  النووووووووووا ِرل  

يا            ليوووووووووَ  المنوووووووووازَل والووووووووود 

 

 (1)"َر َحفووووووووووووووا ر  وَمقووووووووووووووابرل  

 

 

المصىيبُة التىي ال ُيرجىى برُؤهىا، إن موت الولد هو الصدُع الىذي ال ُيجىرب، و

  .(2)"موُت الولِد صْدٌع يف الكبد، ال ينجرُب آخر  األبد"وقد قيل: 

عند موت  -صلى اهلل عليه وسلم -وال أدل على ذلك من حزن النبي الكريم

ابنه إبراهيم، فقد آلمه موته، وزرفت عيناه الدموع، وأظلته سحائب الحزن، لكنىه 

إن العين  تىدمع، "ربه، وقال بلسان الراضي المحتسب:  صرب وتجّلد، وسلم ألمر

والقلىىىب  يحىىىزن، وال نقىىىول إال مىىىا ُيرضىىىي ربنىىىا، وإنىىىا بفراقىىىك  يىىىا إبىىىراهيم 

 .(3)"لمحزونون

                                                 

، الهيئة العامة 3/425العقد الفريد البن عبد ربه األندلسي، تحقيق: أحمد أمين وزميله (1)

         م.                    2004لقصور الثقافة، القاهرة 

 .                            2/438السابق:  (2)

صحيح البخاري)الجامع الصحيح( تحقيق: محب الدين الخطيب ومحمد فؤاد عبد  (3)

(المطبعة 1303، باب الجنائز، حديث رقم)402، 1/401الباقي

 هى.1400السلفية،القاهرة،األولى
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مىىن هنىىا تىىأة أهميىىة التعزيىىة، فالهىىدف منهىىا هىىو التهىىوين علىىى المصىىاب، 

يف  إخمىاد لوعتىه، وتسىكين زفرتىه، ومشىاركتهووتنفىيس كربتىه، والتخفيف عنه، 

 وقدره.-تعالى–والحل على الصرب والتسليم، والرضا بقضاء اهللمصابه، 
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 البناء النفسي والفكري الفصل األول:
سىىجل الكتىىاب يف هىىذه الرسىىائل مىىا تنطىىوي عليىىه نفوسىىهم، ومىىا تحويىىه 

ى(، وقد حاولوا مىن خاللهىا  صدورهم تجاه المتوفَّى، وصاحب الُمصاب)المعزَّ

ى، ومؤازرته يف مصابه، ومشاركته فيما نزل به، والتهوين من  التخفيف على المعزَّ

شأن الىرزء ووقىع المصىاب،  والصىفحات التاليىة تحىاول الكشىف عىن محتىوى 

 رسالة التعزية وقيمتها الفنية.

 حرص الكتاب على التعزية لكوهنا من السنن املشروعة. -أوال

م إلىىى جىىاءت األحاديىىث النبويىىة التىىي تحىىل علىىى التعزيىىة، وتىىدعو المسىىل

مؤازرة أخيه يف مصيبة الموت، والوقوف إلى جواره، والتخفيف عنه، وتسليته يف 

 تعالى.  -مصابه، وبّث السلوى يف نفسه، ودعوته إلى الصرب والتسليم بقضاء اهلل

ىزى أخىاه بمصىيبٍة إاّل كسىاه اهلل "صلى اهلل عليه وسلم:  -قال ما من مؤمٍن ُيعن

ى ". ويقىول يف حىديث آخىر:(1)"امىىةسىبحانه مىن حلىل الكرامىة يىوم القي ىىزَّ ىْن ع  م 

ىىابًا فلىىىه مثىىل أجىىره ى ثكلىىى ُكسىىي ُبىىْردًا يف "، ويقىىول أيضىىا: (2)"ُمص  ىىزَّ ىىْن ع  م 

 . (3)"الجنة

                                                 

، 1/511ق: محمد فؤاد عبد الباقيسنن ابن ماجه )محمد بن يزيد القزويني(: تحقي (1)

 ( دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، بدون.1601حديث رقم )

سنن الرتمذي)الجامع الصحيح(:)محمد بن عيسى بن سْورة(، تحقيق: محمد فؤاد عبد  (2)

( طبع عيسى البابي الحلبي، 1073، كتاب الجنائز، حديث رقم )3/376الباقي 

 ( .1602، حديث رقم )1/511م. وسنن ابن ماجة: 1968-ه1388القاهرة، الثانية 

 ( .1076، كتاب الجنائز، حديث رقم ) 379، 3/378سنن الرتمذي:  (3)
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هذه األحاديث الشريفة تؤكد أن التعزية من األمور التي دعا إليها اإلسالم، 

الدينية، تحقيقا لألخوة  -صلى اهلل عليه وسلم -وحل عليها الرسول الكريم

وترسيخا للعالقات االجتماعية، وحرصا على مؤازرة المسلم أخاه يف مصابه، 

 مخ جخ}: وبث روح الود والت خي والمواساة بين المسلمين. قال تعالى
ترى المؤمنين يف تراُحِمهم، "صلى اهلل عليه وسلم:  -، وقال(1) {  جس

له سائر جسده  وتوادنهم، وتعاطِفهم، كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو، تداعى

 .(2)"بالسهر والحمى

ومىىىن النمىىىاذج التىىىي وردت فيهىىىا التعزيىىىة اتباًعىىىا للسىىىنة قىىىول ابىىىن أبىىىي 

سنًة يف المواساة، راكبها متبٌِع، وتاركهىا  -أعزك  اهلل –لوال أن للدينِ ":(3)الخصال

رُت منك  ذاكرا، وال نبَّهُت حامدا هلل  . (4)"فيما ناب  شاكرا -تعالى -مبتِدٌع، لما ذكَّ

                                                 

 (.10سورة الحجرات: من اآلية ) (1)

 (.6011، كتاب األدب، باب رحمة الناس والبهائم، حديث رقم)4/93صحيح البخاري (2)

د بن مسعود بن أبي الخصال الغافقي، عني الوزير الكاتب الشاعر أبو عبد اهلل محم (3)

هى. ينظر: قالئد 540بالحديث، وكان متقدما يف اآلداب، عالما باألخبار، تويف مقتوال

، 1/518العقيان ومحاسن األعيان البن خاقان، تحقيق: د.حسين يوسف خريوش

ن م.الذخيرة يف محاسن أهل الجزيرة: اب1989 -هى1409مكتبة المنار، األردن، األولى

م. 1979، دار الثقافة، بيروت 784/ 3/2بّسام الشنرتيني، تحقيق: د. إحسان عباس

، دار 2/66الُمغِرب يف حلى المغرب: ابن سعيد األندلسي، تحقيق: د.شوقي ضيف

 م. 1964المعارف، القاهرة 

، دار الفكر، سورية، 56رسائل ابن أبي الخصال: تحقيق: د.محمد رضوان الداية ص (4)

 م.1987 -ه1408األولى 



 

 
 2020 نيويو صدارإ –والثالثون  للغة العربية بالمنوفية العدد الخامسحولية كلية ا

 
 

 

 

رسىالة النبىي  -فيما أعلم -إن من ُأولى الرسائل اإلسالمية يف التعزية باألبناء

يعزيىه يف ابىن  -رضي اهلل عنىه-إلى معاذ بن جبل -صلى اهلل عليه وسلم -الكريم

. وهىي آيىة يف هىذا البىاب، وفيهىا مىن مواضىع اإلبىداع، وقىوة اإلقنىاع، (1)مات لىه

تعبيىىر، مىىا يؤكىىد أهنىىا للنبىىي الكىىريم وصىىدق العاطفىىة، وجميىىل العىىزاء، واطىىراد ال

ثم تواترت التعزية . (2)صلى اهلل عليه وسلم -الفصيح المطبوع محمد بن عبد اهلل

حريص علىى التعزيىة لكوهنىا سىنة  -هنا -بعد ذلك على أهنا سنة متبعة، والكاتب

 )من البسي (من سنن الدين، ولوال ذلك ما عزى صاحب المصيبة، قال الشاعر:

 ال أّتوووووو  علووووووى  قووووووٍة        نين أعزيووووووَك 

        

 مووووو  البقووووواِء ولكووووو   ووووونَة الووووودي ِ  

 

 

 

 ببوووواٍع بعوووود صوووواحبِ        يفمووووا المعووووز  

 

 (3)ونح عاَعوووا نلوووى حوووي  يوال المعوووز   

 

 

 

من السنن الفطرية،  -أيضا -والتعزية وإن كانت من السنن المشروعة إال أهنا

ذلىك آثىار الجىاهلين األدبيىة،  ، يؤكىدإذ نجد لها صدى قبل اإلسىالم يف الجاهليىة

 .(4)الشعرية منها والنثرية

                                                 

، دار 1/242،243ينظر الرسالة يف: حلية األولياء وطبقة األصفياء ألبي نعيم األصفهاين (1)

م. صبح األعشى يف صناعة 1988-ه1409الكتب العلمية، بيروت، لبنان، األولى 

، طبع دار الكتب المصرية، القاهرة، 81، 9/80اإلنشا ألبي العباس القلقشندي 

  م.1916 -ه1334

، دار الوفاء بالمنصورة، 122، 121ظر: البيان النبوي، د. محمد رجب البيومي، صين (2)

 م.2002-ه1423الثانية 

 . 3/310العقد الفريد:  (3)

، الهيئة 113-2/111ُينظ ر بعل خطب التعازي يف الجاهلية:األمالي ألبي علي القالي (4)

الحسن المدائني،  م. وكتاب التعازي ألبي1976المصرية العامة للكتاب، القاهرة 

، النجف، 93-88تحقيق:ابتسام مرهون الصفار وبدري محمد فهد ص 

، 4/74م. والبيان والتبيين للجاحظ، تحقيق:عبد السالم هارون1971 -ه1391العراق

 م.1998-هى1418، مكتبة الخانجي،القاهرة 75
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وهىم ال  –كانىت العىرب يف الجاهليىة"جاء عند المربد يف التعىازي المراثىي: 

ىىون  علىىى الصىىرب، ويعرفىىون فضىىله،  –يرجىىون ثوابىىًا وال يخشىىون عقابىىًا يتحاضُّ

نًا بالحلِم، وطلًبىا  يُّ ز  للمىروءِة، وفىراًرا مىن وُيعينرون بالجزع أهله، إيثاًرا للحزِم، وت 

ىه فىال ُيْعىرف  االستكانِة إلى حسن العزاِء، حتى إن كان الرجل مىنهم ليفقىد حميم 

 . (1)"ذلك فيه

واألمثلىىة علىىى ذلىىك كثيىىرة يف آثىىار الجىىاهلين والمخضىىرمين، قىىال أوس بىىن 

 حجر: )من المنسرح(

َل َأجِملوووووو  َجَزعووووووا         َأِيتلُووووووا الوووووونَف

        

 (2)ريَ  َقووووود َوَقعوووووانِِح اِلوووووحي َتحوووووَح  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 وقال أبو ذؤيب وقد هلك بنوه: )من الكامل(   

وووووووومل        ُِ ووووووووِدي لِلقوووووووواِمتيَ  ألري َوَتَجلُّ
 

        

 (3)َأّتوووو  َلَريووووِر الووووَدهرِ ال َأَتَ عَ وووو ل  

 

 

 

فكان الواحد منهم مع حزنه وألمه، وما القاه من أثىر الفقىد يتجلىد، ويكىتم، 

نًا بالحلم، وطلًبىا ويصرب على حرقة صد يُّ ز  ره، والتهاب جوانحه، إيثاًرا للحزم، وت 

للمروءة، وفراًرا من االستكانة إلى حسن العزاء، فلم  الحزن والجزع، وما يخشاه 

واألمثلىة قد وقع؟، والجزع ال يرد ذاهبا، وال يحيىي ميتىا، ولكنىه يسىر الشىامتين. 

                                                 

 .  42التعازي والمراثي: ص  (1)

، دار 53، تحقيق: د.محمد يوسف نجم، ص . وديوان أوس بن حجر 63، 43السابق ص  (2)

 م. 1979-ه1399صادر، بيروت، الثالثة 

 . 1/3ديوان الهذليين:  (3)
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طىبهم، وعنىد المىربد يف على ذلىك كثيىرة يف أشىعار الجىاهلين والمخضىرمين وخ

 .(1)التعازي والمراثي ما يغني عن االستشهاد

ومىىن نمىىاذج حىىرص الكاتىىب علىىى التعزيىىة لكوهنىىا مىىن سىىنن الىىدين، وفعىىل 

ولىىوال أن التعىازي سىىنٌة مضىىى عليهىىا ": (2)الصىالحين قىىول ابىىن مغىاور الشىىاطبي

إن كانىت الخلُف بعد السلِف ما اجرتأنا على مخاطبِة حضرة سيدنا وموالنا يفا، و

ى األرفعُ   . (3)"الذكرى تنفُع، فقدرهُم األسم 

إن حرص الكاتب علىى التعزيىة إنمىا هىو مىن بىاب اتبىاع السىنة، وهىو توجىه 

إسىىالمي مطبىىوع يف نفىىوس الكتىىاب يف مثىىل هىىذا الموقىىف، طمعىىا يف الثىىواب، 

والحىرص علىىى مىىؤازرة صىىاحب المصىىاب يف مصىىابه والتخفيىىف عنىىه، وتىىذكيره 

وقىىدره، واليقىىين بنفىىوذ مشىىيئته وإرادتىىه، وحضىىه علىىى الصىىرب بقضىىاء اهلل تعىىالى 

 والتسليم، واطراح الجزع، وحسن الظن باهلل تعالى، رجاء جزاء الصابرين.

                                                 

 وما بعدها.  42ينظر:التعازي والمراثي ص (1)

أبو بكر ابن مغاور الشاطبي، من مشيخة الكتاب وجلة األدباء المشاهير باألندلس، كان (2)

هى. ينظر يف ترجمته: 587عر، وكان فقيها، ت بليغا مفوها، وله حظ وافر من قرل الش

، الهيئة 254المعجم يف أصحاب القاضي اإلمام أبي علي الصديف البن األبار، ص

 . 2/385م. المغرب: 2008المصرية العامة للكتاب، القاهرة 

، مكتبة النجاح، 163ابن مغاور الشاطبي حياته وآثاره: تحقيق: د. محمد بن شريفة ص(3)

م. وينظر نماذج أخرى يف التعزية عامة: الذخيرة 1994 -ه1415ولى المغرب، األ

، رسائل أندلسية، تحقيق: د. فوزي 619. رسائل ابن أبي الخصال:ص1/2/913

 م.1989، منشأة المعارف باإلسكندرية 270عيسى ص



  

 
 رسائل التعزية بألبناء في األندلس المحتوى والفن()-محمد عبدالعزيز عبدالحميد/  دأ.

 
 

 

 

 التأمل يف املوت واحلياة   -ثانيا

إن رزء الموت يقصم الظهىور، ويميىت القلىوب، ويىذيب األكبىاد، سىيما إذا 

ة حياته، وأمله فيها، فإن الخطب جلل، كان الفقيد هو االبن المرتجى ألبيه، وزهر

 والوقع أشد وآكد، والجرح أنكى وأوقع، والرزء أفدح وأوجع. 

وقد وقف الكتاب يف تعازيهم على حقيقة الموت والحياة وتأملوهما، 

 يب ىب نب}فالموت سنة اهلل يف خلقه، وهو مصير كل حي، قال تعالى:

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ}: وقال سبحانه ،(1)  { رتزت

 .(2) {رت يب ىب

والحياة الدنيا متقلبة ال تثبت على حال واحدة، وعلى العاقل أن يدرك  

 مص خص }حقيقتها، ويعلم أهنا ال شك فانية، فال يغرت يفا. قال تعالى

 وقال الشاعر: )من البسي ( .(3)  { حض جض

بقوووو  َعلووووى َأَحووووٍد         َوَهووووِحِل الوووودارل ال تل

        

َل َعلووووى حوووواٍل َلُووووا   و  (4)عوووواحل َوال َيوووودل

  

 

 -وهىي"من نماذج تأمىل المىوت قىول ابىن أبىي الخصىال يف التعزيىة ببنىت: 

ك  عنها مصاُبنا -أعزك اهلل ها، فليعزن ها، وأْوجعك  أن استأثر  يفا لحد  وإن آلمك  فقد 

                                                 

 (. 57(، والعنكبوت: من اآلية)35(، واألنبياء من اآلية)185سورة آل عمران من اآلية) (1)

 (. 27، 26سورة الرحمن: اآليتان) (2)

 (.  33سورة لقمان: من اآلية ) (3)

البيت ألبي البقاء الرندي، ينظر: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب:الشيخ أحمد بن  (4)

، دار صادر، بيروت 487، 4/486المقري التلمساين، تحقيق: د إحسان عباس 

 م.  1988 -هى1408
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ىام، أفتجىُد علىى األرل  -عليه السالم-بنبينا ىِة الِحم  ج  ْدر  وعلُمك بأّنىا جميعىا بم 

لْ  نىىا وليىىًدا نجيًبىىا ووالىىًدا؟، فمىىن ُخلىىق للفنىىاِء، واخىىُتلِس  بمىىرن خالىىًدا، وقىىديما ث ك 

الساعات واآلناِء، جديٌر أن يتعظ  بنفسىِه، وال يحىزن  لىذهاِب مىن ذهىب  مىن ذوي 

 .(1)"ُأْنِسهِ 

ا؛ لذا أطلقوا عليهىا  التعزية بالنساء لم تكن مألوفة عند العرب إاّل أن تكون أمًّ

رضىي  -يدل على ذلك أّن عمر بن عبد العزيىز -أي النساء -التعزية بالمستورات

ىُرّد عليىه "توفيت له أخت  -اهلل عنه اه، فلىم ي  نا إليه رجىل فعىزَّ ْفنها د  فلما فرغ من د 

اه، فلم يُردَّ عليه شيًئا، فلما رأى الناُس ذلك أمسكوا عنه  شيًئا، ثم دنا إليه آخُر فعزَّ

ْوا معه، فلما بلغ الباب  أقبل على الناس بو ش  جهه، وقال: أدركىُت النىاس وهىم وم 

ا، انقلبوا رحمكم اهللّ  ون بامرأة إال أن تكون ًأمًّ زُّ  .(2)"ال ُيع 

ثىىم تطىىورت الحيىىاُة بعىىد ذلىىك حتىىى وجىىدنا التعزيىىة يف المسىىتورات مقبولىىة 

 -وإذا كان أدباء المشرق قد تحاشوا"مستساغة، يقول الدكتور محمد بن شريفة: 

رمىىه فىىإن األندلسىىيين لىىم يكونىىوا يتحرجىىون مىىن تعزيىىة المىىرء يف محا -إال نىىادرا

، لىىىذا وجىىىدنا الكاتىىىب األندلسىىىي يعىىىزي يف األمهىىىات، والزوجىىىات، (3)"ذلىىىك

والحظيات، لكنه يكني وال يصىرح، ويسىتعمل ضىمير الغائىب عنىد الكىالم علىى 

 .(4)المتوفاة، رعيا للمقام ووقوًفا مع ما يتطلبه الموقف من االستحياء واالحتشام

                                                 

 .9/86صبح األعشى  (1)

 . 3/310لعقد الفريد: ا (2)

ميرة المخزومي، حياته وآثاره. د. محمد بن شريفة ص (3) ف أحمد بن ع  ، 208أبو الُمطرن

 م.  1966 -هى1385منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي، الرباط 

 .208ينظر: السابق ص (4)
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صىلى اهلل  -ق يف تعزيته من الحىديث عىن مىوت النبىي الكىريموالكاتب ينطل

صلى -تسلية لصاحب المصيبة، وتخفيفا عنه، فكل مصيبة عدا موته -عليه وسلم

هتون، وهل هناك فقٌد أجلُّ خطًرا، وأفىدح مصىاًبا مىن فقىده عليىه -اهلل عليه وسلم

، وقىال (1)"فأنا فىرط أمتىي لىن يصىابوا بمثلىي"الصالة والسالم؟!، ويف الحديث:

 الشاعر:)من الطويل(

ووووَزاحل فيووووَك تكاَ َفوووو     َتأّموووول  نذا األح 

        

َ  َ ووّم ل الَقب وورل   ووولل الّلووِ  َأ (2)أَعوواَ  ر ل
 

 

 

 

 وقال اآلخر: )من الطويل(

 و  موووِت هيوور ال لووِر أكبوورل أل وووٍة       

 

وووليُا  (3)تلصوووب ر أحوووراَر النفووووِي وتلس 
 

 

 

 

 -م باألبنىاء يتخىذون مىن مىوت النبىي الكىريملذا وجىدنا الكتىاب يف تعىازيه

؛ (4)متكًئىا يتكُئىون  عليىه، تسىلية للمصىاب، وتخفيفىا عنىه -صلى اهلل عليىه وسىلم
وقدره،  -تعالى -فبتذكر موته يسهل الخطب، وهتدأ النفوس، وترضى بقضاء اهلل

 ثم يوصيه بالصرب واالحتساب رجاء جزاء الصابرين.

لمفردة التي توسل يفا الشاعر لتؤكد على أن وقد جاءت الصياغة التعبيرية وا

الموت حق، فالكلمات: )فقدها، لحدها، مصابنا، الِحمام، ثكلنا، الفناء، ذهاب( 

تكشف عن حقيقة الموت، وتقرر أنه المنهل المورود، الذي ال يرده ُجىدود، وال 

 يعصم من شروعه صدود. 

                                                 

 (.1062، كتاب الجنائز، حديث رقم )3/367سنن الرتمذي:  (1)

، دار 171لجن، ينظر ديوانه بتحقيق: أحمد مطلوب وعبد اهلل الجبوري صالبيت لديك ا (2)

 م.1964-ه1383الثقافة، بيروت 

البيت البن زمرك األندلسي يرثي ولده، ينظر: ديوانه، تحقيق: محمد توفيق النيفر،  (3)

 م.1997، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، األولى 511ص

م، 2009( 9اآلداب والعلوم اإلنسانية، العدد) . مجلة227ينظر: ابن مغاور الشاطبي ص(4)

المغرب، ذيل على رسائل موحدية )رسائل يف تعازي رجال السلطة( د. أحمد العزاوي 

 .163ص
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ثكلنىا وليىًدا نجيًبىا  واالستفهام يف قوله:)أفتجد على األرل خالىًدا، وقىديما

ووالًدا؟( يؤكىد أن المىوت واقىع لكىل حىي، وال سىبيل للمىرء مىن تحاشىيه. قىال 

 الشاعر:)من الكامل(

 َونِذا الَمنِِيووووووةل َأتَقووووووَب   َأ فاَرهووووووا

        

وووووِل َتميَموووووٍة ال َتنَفووووو ل    (1)َألَفيوووووَ  كل

 وقال اآلخر:)من المتقارب(  

 ََ ََ يبيوووودل األتووووا  رأيوووو ل الِحمووووا

 

َ تلوووووووو ل مووووووووا لُووووووووا راقيوووووووو َولَ    د 

 وأرواحنووووووووا َ َمووووووووَرات  لوووووووو         

 

وووووووّد نليُوووووووا يوووووووَدا جاتَيووووووو    (2)َيمل

الوحي هلور المووت }  وقد خلق اهلل اإلنسان وكتب عليه الفنىاء، قىال تعىالى: 

{والحياة
(3)

فقدم الموت ألنه هو الحقيقة الخالدة، وأن الحيىاة مىا هىي إال طريىق  

اج عقلي يستند على الواقع الذي يؤكىد حتميىة يعرب عليه المرء لآلخرة، وهو حج

      الموت لألول واآلخر، ووجوب الفناء على كل حي، قال الشاعر:)من الوافر(

ووووونَا َبعَ وووووا َوَتمِقووووو         وووووَدف  ل َبع ل  يل

 

َِ األَوالووووو   َتوووووا َعلوووووى َهوووووا (4)َأواِهرل
 

 

 

 

كانىت إن الحياة ال تخلو من فقىد عزيىز أو حبيىب ودفنىه تحىت الىرتاب، وإذ 

هنايتها الفناء، والموت ال شك آٍت، فال القلىُق ينفىع، وال الحيلىُة تىدفع، وال فديىة 

 .(5)فهل من معترب؟!، ُتقبل، والجزع على األموات مشقٌة وعناء ال طائل منه

                                                 

 . 3/ 1ديوان الهذليين:   (1)

 م. 1960، دار صادر، بيروت 522ديوان ابن حمديس، تحقيق: د. إحسان عباس ص  (2)

 (.2سورة الملك: من اآلية) (3)

، دار الكتاب العربي، بيروت، 3/150شرح ديوان المتنبي: عبد الرحمن الربقوقي (4)

 م. الهام: الرؤوس. األوالي: األوائل.1986-ه1407لبنان

، الذخيرة 1/469ينظر نماذج أخرى لتأمل الموت يف التعزية عامة: قالئد العقيان (5)

2/1/189. 
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معزيىا  (1)ومن نماذج الحديث عن الدنيا والتأمل يف حقيقتها قول ابن عميىرة

ميُرهىا حمىيٌم، ونضىيرها هشىيٌم، إفادهتىا إفاتىة، وهي األياُم ن"يف ابن أحد األدباء: 

ة:  هتا شماتٌة، ومشارعها كدرٌة، ونجوُمها منكدرٌة، وحوادُثها معاِجلىة مبتىِدر  ومسرَّ

ميىىٌت ومولىىوٌد، ومعىىدوٌم وموجىىوٌد، ووصىىٌل وصىىدوٌد، وبىىيٌل مىىن بنىىاِت الىىدهر 

مىا  وسوٌد، فحتى متىى يغرنىا منهىا سىراٌب، ويسىتفزنا مىن عامرهىا خىراٌب، ونأمىُل 

لل، ومشىيٌد  يبطله أن الذي فوق الرتاِب تراب... أمٌل يقبضه أجل، وثبوٌت غايته ز 

سيقال أنه طلل، وإنما هي حياٌة منغصة، ونفائُس قيم مسرتخصة، وفرائُس نفوس 

مفرتصىىة، فكىىل يىىوم نىىوب تنىىوب، وحىىوادث تثىىوب، ووداع حبيىىب ال يرجىىع وال 

 .(2)"يؤوب

قّلب، فال دوام لهىا علىى حىال، إذا أحسىنت إن حال الدنيا بين تغّير وتبّدل وت

ا  ىاله  بىُل ِوص  ٌر وغىٌم، وح  ىد  فُو نعيمها ك  ٌم، وص  ا ه  يوما أساءت ضحى غد، ُسُروُره 

ْقُطوُع، فال ينبغي أن يعنى يفا المرء وال يغرت، ألن هذه طبيعتها، قال الشاعر:)من  م 

 الكامل(     

ها        ريووودل بَِعووو   َعلوووى كووودٍر َوَأتوووَ  تل  طل

        

 َصووووووفَوا ِمووووووَ  األَقووووووحاِء َواألَكووووووداِر       

  

 

                                                 

ْقر، كان كاتبا أبو المطرف أحمد بن عبد اهلل بن عميرة المخزو (1) مي، من أهل جزيرة ش 

، الذيل والتكملة لكتاب ي الموصول والصلة 2/363هى. ينظر:المغرب685شاعرا، ت

ألبي عبد اهلل محمد بن عبد الملك المراكشي، تحقيق:د. محمد بن شريفة، د.إحسان 

 م.1965وما بعدها، دار الثقافة، بيروت1/150عباس

ميرة (2) ف أحمد بن ع   .207المخزومي، حياته وآثاره. ص  أبو الُمطرن
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َِ ِ ووووووِد طِباِعُووووووا وووووو ل األَيووووووا َكل   َومل

 

َتِطِلوووور    الموووواِء َجووووحوة تووووارِ    .(1)مل

والكاتب يسلك سىبيل الىوعظ، فيعتمىد يف تصىويره علىى التنفيىر مىن الىدنيا،  

حيىاة كمىا وتبغيضها إلى النفوس، من خالل هذه الصفات التي يخلعها عليها، فال

يصىىىورها الكاتىىىب شىىىجرة أغصىىىاهنا ال تىىىورق إال التعىىىب والمشىىىقة، والقلىىىق 

واالضطراب، وفروعها نوب تنوب، وحوادث ال تنتهىي، وثمرهتىا الشىر المقىيم، 

 والحزن الدائم، قال الشاعر: )من الخفيف(

وووووو        ّلُوووووا الَحيووووواةل َفموووووا أع   َتَعووووور  كل

        

      (2)وووووجرل نال موووو  را ووووٍر   ازديوووواد 

  

 

 بالت اد: تو ل الكاتر لبسط فكرت  وتأكيدهاوقد 

)نميرها/حميم(،)نضيرها/هشيم(،)إفادهتا/إفاتة(،)مسرهتا/شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىماتة(، 

ميت/مولود(،)معدوم/موجود(،)وصل/صدود(،)بيل/سود(،)عامرها/خرا

ب(،)ثبوت/زلل(،)مشيد/طلل(، هذه الضدية التىي لجىأ إليهىا الكاتىب تكشىف 

متقلبة، ال تثبت على حال، وتؤكد نظرات الشىاعر الطويلىة  عن حقيقة الدنيا وأهنا

يف الحياة، وتأمله إياها، وإدراكه لحقيقتها، فهي ال شك فانية تفنىى كمىا يفنىى كىل 

شيء فيها، فعلى العاقل أال ينشغل يفا، وال يلهث خلفها، فإنه حتمىا سىيرجع إلىى 

 سائله عما قدمه يف حياته.  -سبحانه-ربه وهو

التضىىاد الواضىىح يف إيقىىاظ المتلقىىي، ولفتىىِه إلىىى مىىا يريىىده  كمىىا يظهىىر دور

الكاتب، وترسيخ الفكرة وتثبيتها يف ذهنه، وبس  المعنى وإبىرازه، ورسىم صىورة 

 الدنيا وتقلبها، واأليام وتغّيرها.

                                                 

، مكتبة 308ديوان أبي الحسن التهامي، تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الربيع ص  (1)

 م.1982 -ه1402المعارف، الريال 

 م.1957-ه1376، دار بيروت ودار صادر، بيروت 8ِسق  الزند: أبو العالء المعري ص (2)
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إن تصوير الكاتب للحياة الدنيا وتقلبها، وزوالها، وانقضائها، نابع من 

 مم خم حم جم} فاهلل تعالى يقول:التصور اإلسالمي للكون والحياة، 
 خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن
وهو تصور يؤكد تأمالت "(1) {هث مث هت مت هب مب هئ هيمئ مي

 الكاتب الطويلة يف الحياة، ووقوفه على حقيقتها.

 احتسابا لألجر . احلض على الصرب، والرضا بقضاء اهلل -ثالثا

عه، ويؤّثر  ْسم  يف القلوب إن مصاب الموت أمر عظيم، يعزَّ على النفوِس م 

ْوقُِعه، فالدموُع واكفة، واألبصار حائرة، والهم رابل، والحزن عاكف ال ينفك  م 

ة، وأ ّنٍة وحسرة، وتملُمل واضطراب  ْفر  ٍة وز  ْبر  عن صاحب المصيبة، وحاله بين ع 

وتألم، قد أضعف الحزن عزائمه، ونكأ األلم قلبه، وقرح كبده، لذا يلجأ الكاتب 

 -ويدعو صاحبه إلى الصرب والتسليم، والرضا بقضاء اهللبتعزيته إلى التخفيف، 

 ٰر ٰذ}وقدره، تنجزا للثواب العظيم الذي أعده اهلل للصابرين -تعالى

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 .(2) {"نت مت زت رت ىبيب نب مب زب رب
وقد جىاءت األحاديىث الكريمىة التىي تؤكىد فضىل الصىرب علىى هىذا الىبالء، 

 -للصىىابرين علىىى فىىراق أصىىفيائهم. يقىىول اهلل والثىىواب العظىىيم الىىذي أعىىده اهلل

:  -تعالى
ّ
ىِفيَُّه "يف الحديث القدسي ب ْضىُت ص  ىزاٌء إذا ق  ْبِدي الُمىْؤمِِن ِعنىِدي ج  ما لِع 

                                                 

رى يف الحديث عن الدنيا وتقلبها يف رسائل (. ينظر نماذج أخ45سورة الكهف: اآلية ) (1)

 . 3/1/78،  2/1/316التعزية:  الذخيرة 

 (.157-155سورة البقرة: اآليات ) (2)
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نَّىةُ  ىب ُه، إالَّ الج  ْنيا ُثىمَّ اْحت س  ا "صىلى اهلل عليىه وسىلم:  –. ويقىول(1)"مِن أْهِل الىدُّ إِذ 

ىال  اهللُ  ْبىِد ق  ىُد اْلع  ل  ات  و  ي ُقىوُل: م  ىْم، ف  : ن ع  ي ُقوُلىون  ْبىِدي، ف  ىد  ع  ل  ب ْضىُتْم و  تِىِه: ق  الئِك   لِم 

ك   ِمىد  : ح  ي ُقوُلىون  ْبىِدي؟ ف  ىال  ع  ا ق  ىاذ  ي ُقىوُل: م  ىْم، ف  : ن ع  ي ُقوُلىون  اِدِه، ف  ة  ُفؤ  ر  م  ب ْضُتْم ث  ق 

ي ُقوُل اهلُل:  ، ف  ع  اْست ْرج  ْبِدي ب ْيًتا فِي الْ "و  ْمدِ اْبُنوا لِع  وُه ب ْيت  اْلح  مُّ س  نَِّة و   .(2)"ج 

األشعث بن قىيس يف ابنىه برسىالة لىم  -رضي اهلل عنه -وقد عّزى اإلمام علي

يزد فيها على الدعوة إلى الصىربِ، والتجلىد ودفىع الجىزع، وبيىان جىزاء الصىابرين 

 .(3)المحتسبين

سىليم وقد اتكأ الكتاب يف تعازيهم على الدعوة إلى الصرب، والحل على الت

وقىىدره، احتسىىابا لألجىىر العظىىيم الىىذي أعىىده اهلل  -تعىىالى–والرضىىا بقضىىاء اهلل 

وبلغنىي ُمصىابه بفلىذٍة مىن "للصابرين. ومن نماذج ذلك قول ابىن أبىي الخصىال: 

بِن ٍة من بنائِه ُهدْت، وأن أبىواب  األنىِس بىه ُسىدْت، والصىفائُح عليىه  ْت، ول  كبدِه ُقدَّ

 الوقىِت، وهىاِدي ُمدْت، فقلُت له: غايٌة ُحدْت 
ّ
، وعاريٌة إلى المعيىِر ُردْت، وربَّىانِي

اكىي الىراجح،  طِِه الصالح، وُذخرِه الزَّ ر  ِد واألمِت... فهنيًئا لف  السمِت، وُمقيُم األو 

 .(4)"ما اختاره اهلل له من كرامِة ِجواره، واختصُه به من إيثارهِ 

                                                 

 (.6424، كتاب الرقاق، حديث رقم: )4/177صحيح البخاري  (1)

 (.1021، كتاب الجنائز، حديث رقم )3/332سنن الرتمذي  (2)

، الهيئة العامة لقصور 207، 206رح: أ. محمد عبده، صينظر الرسالة يف: هنج البالغة: ش (3)

 م.2004الثقافة، القاهرة 

ُد 94رسائل ابن أبي الخصال ص (4) . الصفائح: جمع الصفيحة: لوح عريل من الحجر.األو 

ط: الذي يموت ولم يبلغ الحلم  ده: أقام اعوجاجه. الفر  واألمت: االعوجاج، وأقام أو 

 من األبناء.
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ْنىد  ال حىزن ويقىدُح، فهىم إن موت األبناء هو المصاب الذي يفىدح، ويوقىُد ز 

ثمرُة الفؤاد، وفلذُة األكباد، وهم األثر والذكر آلبائهم بعد مماهتم، لكن قضاء اهلل 

نافذ، ولو كان الجزع ينشُر ميتا، واألسُف يرد فائتا، لسالت العيون عليه بالدموع، 

والتهبت األفئدة، واتقدت األكباد حزًنا وأسًفا، لكن الموت حىق، وال راد لقضىاء 

الى وقدره، فعلى الُمصاب أن يتمسك بالصرب، ويتجلد بالسلوان، ويتضىرع اهلل تع

 بالتفويل والتسليم، ليلقى اهلل بقلب سليم.

وللمفردة دورها المهم يف التعبير عن غرل الكاتب والكشف عما يف نفسه، 

فالمتأمل الكلمات:)مصابه، فلذة، كبده، لبنة، بنائه، هدت،األنس، سدت( يراهىا 

ت وظالل معربة، تؤكد علىى مكانىة االبىن عنىد أبيىه، وخطىر هىذا مشحونة بدالال

المصىىاب العظىىيم يف نفسىىه وأثىىره عليهىىا، وتشىىي بمىىا يف نفىىس الكاتىىب نحىىو هىىذا 

 الموقف.

والعبىىارات والكلمات:)غايىىة ُحىىدت، عاريىىة، ردت، فرطىىه، زخىىره، كرامىىِة 

ى،  ِجواره، إيثارِه( لها دورها يف التهوين مىن شىأن الىرزء، والتخفيىف علىى المعىزَّ

خاصة إذا علم أن األبنىاء عاريىة، ومهمىا طىال العمىر بىالمرء فهىو وديعىة مسىلمة، 

وعارية مسرتجعة، فلىئن كىان هىذا الىرزء عظيمىا، والعيىون لىه منتحبىة، والنفىوس 

مكتئبة،والقلوب واجفة، فهو اختيىار اهلل لىه، إذ اصىطفاه إلىى جىواره، وآثىره علىى 

ادة له يف اآلخرة، وفىرط لىه إلىى الجنىة، وهىي غيره، وهو فضل من اهلل ألبيه، وسع

 بشارة من شأهنا أن تفرج عن والده، وتسلي عنه، وتخفف من أثر الفقد.
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وحديث الكاتب عن كون االبن المتوفَّى عارية مستودعة ال بد أن تسرتد مىن 

 ، والشعراء، قال الشاعر: من)المتقارب((1)المعاين التي دارت يف تعازي الكتاب

وووووووووو ل        وعاريووووووووووة     الفتووووووووووى روحل

        

 (2)وال بووووووووووّد موووووووووو  َرّدِل العاريوووووووووو  

  

 

قوول ابو   -أي وا -وم  تماذج الحض على الصبر والر ا بق واء ا  تعوالى

تِىك  ": مغاور ىًة وقىربًا، وارل  بىه لكريم  د  اهلل أنسك  صربًا، ال تنىُدْب ِرمَّ فصربًا جدَّ

ا، واستقبْل أجًرا، واستجِزْل ذُ  ىربٍة ُتسىفُح، ِصْهًرا ب رَّ ُح، خيٌر من ع  سنٌة ُترجَّ ْخًرا، فح 

، وتجىرع  ونفحٌة من اهلل تىنفُح، خيىر مىن زفىرٍة تتوقىُد وتلفىُح، واحتسىْب ُمصىابك 

، وقىىىىل ىىىىابك  ، وإنَّىىىىا بىىىىِك يىىىىا فقيىىىىدُة (3) {ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ }:ص 

وتأدًبىىا، واقتىىداًء بنبيىىِه  -تعىىالى–لمفجوعىىون  علىىى مىىا أصىىابِك، عمىىالً بىىأدِب اهلل 

علىى هىذا القىوِل الكىريم، مىع الصىرب  -صلى اهلل عليه وسىلم-ى، فلم يزْد المجتب  

 .(4)"والتسليِم، عند موت ابنه إبراهيم  

الصرب على مصيبة الموت رجاء الثواب ورضا اهلل سبحانه، خيىر مىن الحىزن 

والجىىزع، خاصىىة إذا علىىم المصىىاب أن األمىىر كلىىه هلل، وال راد لقضىىائه، فالصىىرب 

زع ثمرته الِوْزر، والتسليم ألمر اهلل من التقوى وحسن الطاعة، ثمرته األجر، والج  

 قال الشاعر:)من الطويل(

ِز تلوووو ل  تلووووو  رل  َصووووَبرتل َعلووووى َهيوووورِ الفل

       

قووووواءل الَلوووووِ  طووووواَل َتحيبووووو    (5)َوَلووووووال اِت 

  

 
                                                 

 . 226غاور الشاطبي حياته وآثاره:  ص ينظر: ابن م (1)

 .     522ديوان ابن حمديس ص (2)

 (.156سورة البقرة: من اآلية) (3)

 .227ابن مغاور الشاطبي حياته وآثاره : ص  (4)

 م.2007، الجزائر 1/279ديوان بشار بن برد، تحقيق: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور  (5)
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ى بىىأن الصىىرب  -تسىىلية لصىىاحبه وتخفيفىىا عنىىه –والكاتىىب يىىربهن للمعىىزَّ

عنىد  -صىلى اهلل عليىه وسىلم -هىو فعىل النبىي الكىريمواالسرتجاع واالحتساب 

األسىىوة  -صىىلى اهلل عليىىه وسىىلم -مىىوت ولىىده إبىىراهيم، وللمىىؤمن يف رسىىول اهلل

فقد حزن على موته، وزرفت عينىاه الىدموع، لكنىه صىرب وتجلىد، وسىلم  الحسنة،

إن العىين تىدمع، والقلىب "ألمر ربه وقضىائه، وقىال بلسىان الراضىي المحتسىب: 

 .(1)"نقىىول إال مىىا يرضىىي ربنىىا، وإنىىا بفراقىىك يىىا إبىىراهيم لمحزونىىونيحىىزن، وال 

والتأسي به يف هذا المصاب يجعىل للصىرب متسىًعا، وللحىزن مرتىدًعا، قىال دعبىل 

 يبكي ولده:)من الطويل(

 َوَلوووووووال الَتَأّ وووووو  بِووووووالنَبِ   َوَأهِلووووووِ   

      

وووو وحل    (2)أَلَ ووووَبَل ِموووو  َعينوووو  َعَليووووِ  عل

  

 

اتىىىب علىىىى المفىىىردة التىىىي تىىىدعو إلىىىى الصىىىرب وتحىىىل ونجىىىد إلحىىىاح الك

عليه:)فصىىىربا، صىىىربا، ال تنىىىدب، وارل، واسىىىتقبل، واسىىىتجزل، واحتسىىىب، 

وتجرع، وقل( وهي مفردات تكشف عن دعوته الواضحة إلىى الصىرب والتسىليم، 

وقىىدره، وتشىىف عىىن مواسىىاة الكاتىىب  -تعىىالى –وحضىىه علىىى الرضىىا بقضىىاء اهلل

 .(3)يف حزنه تخفيفا عنه لصاحب المصاب، ومشاركته إياه

                                                 

 (.1303الجنائز، حديث رقم)، باب 402، 1/401صحيح البخاري:  (1)

، مطبوعات مجمع 250شعر دعبل بن علي الخزاعي، صنعة: د.عبد الكريم األشرت ص (2)

 م.1983-ه1403اللغة العربية بدمشق،الثانية 

، 2/1/190، الذخيرة 675، 2/665ينظر نماذج أخرى يف التعازي عامة: قالئد العقيان (3)

 .9/86صبح األعشى
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إن هذه المعاين التي ألح عليها الكتاب يف الدعوة إلى الصرب، والحىل علىى 

التجلد، وبيان جزاء الصابرين المحتسبين، وأن األبناء عارية البد أن ترد هي التي 

يف تعزيىة معىاذ بىن جبىل  -صلى اهلل عليه وسلم -دارت عليها رسالة النبي الكريم

، إّن أ"بابنه، يقول:  ، وألهمك  الصرب ، ورزقن ا وإياك  الشكر  ما بعد، فعّظم اهلل أجرك 

أنفسىىنا وأهلينىىا، وموالينىىىا، وأوالدنىىا مىىىن مواهىىب اهلل تعىىىالى الهنّيىىة، وعواريىىىه 

المستودعة، يمتع يفا إلى أجل معلوم، ويقبل لوقت محىدود، ثىم افىرتل  علينىا 

مواهىب اهلل الهنّيىة، وعواريىه  الشكر إذا أعطى، والصرب إذا ابتلى، وكان ابنىك مىن

المسىىتودعة، متعىىك بىىه يف غبطىىة وسىىرور، وقبضىىه منىىك بىىأجر كبيىىر: الصىىالة، 

 .(1)"والرحمة، والهدى إن صربت، واحتسبت

وكىىأن هىىذه الرسىىالة كانىىت ماثلىىة أمىىام الكتىىاب يف تعىىازيهم يسىىتقون منهىىا،  

لى اهلل عليه ص-وينهجون طريقها، وينهلون من بالغتها، وال ضير، فالنبي الكريم 

أفصح األولين واآلخرين، والتأسي به يف هىذا الموقىف ممىا يبعىث علىى  -وسلم

 السكينة والوقار، والصرب واالحتساب، رجاء ثواب الصابرين واألبرار.

                                                 

 . 1/243حلية األولياء:  (1)
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 إظهار التفجع واحلزن على املتوفَّى مواساة للمعزَّى. -رابعا 

خلفهما برحيلىه مىن إظهار التفجع على المتوفَّى ومدى الحزن واأللم الذْين 

األفكار الرئيسة والنفسية التي تطرد يف هذه الرسائل، وهو باعث نفسي ومشىاركة 

وجدانية من الكاتب للمصاب تخفيًفا مىن وقىع الىرزء، والحىدن مىن ألمىه وحزنىه، 

حيىىث نجىىد الكاتىىب يعىىرب مىىن خىىالل تعزيتىىه عىىن مشىىاركة صىىاحبه يف حزنىىه 

 ومؤازرته له يف ما نزل به. 

ى. من ذلك قول أبي عمر وقد عرب ال كتاب عن حزهنم وتأثرهم تسلية للمعزَّ

ًرا، أو بىىأي مقىىاٍل أالطفىىك   -أيىىدك  اهلل-بىىأي لسىىاٍن ": (1)البىىاجي أخاطبىىك  مىىذكن

مصبنًرا، وقد أذهلْتنىي فجىأُة الخطىِب، وتركتنىي طىائر  القلىِب واللىِب، وقىد رمىاين 

، وأصماين سهُمُه كما أصىماك    فجائُعىُه مىن ساعُد الزماِن حين رماك 
َّ
، وثىارْت إلىي

، ولىىو كىىان مىىا   وقائُعىىُه مىىن حيىىُث دارْت عليىىك 
َّ
، ودارْت علىىي حيىىُث ثىىارْت إليىىك 

، فكيىف  إذا كىان يقينًىا يقطىُع أمىل   ة  حلٍم، لكفىى بىه داعيىُة بىثل وألىمل طالعني خْطر 

ِل، وُيبطُِل رجاء  المرتِجي المتعلنل  .(2)"المؤمَّ

ب، وهتىىىيمن علىىىى فكىىىره، عىىىرب عنهىىىا ثىىىورة نفسىىىية تطغىىىى علىىىى الكاتىىى

باالسىىتفهام:)بأي لسىىان أخاطبىىك؟/ بىىأي مقىىال أالطفىىك؟( الىىذي يكشىىُف عىىن 

حيرته وقلقه من شدة وقع الرزء على نفسه، وموت هذا االبن الذي اخرتمه الدهر 
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ولىىم يمهلىىه، ويىىوحي بأنىىه مضىىطرب،قد سىىيطرت عليىىه المفاجىىأة، وأذهلتىىه شىىدة 

 احبه، ويخفف عنه.النازلة،فال يجد ما يواسي به ص

إن اختيار الكاتب اللفظىة الموحيىة ومىا تشىيعه مىن دالالت وظىالل فنيىة لىه 

القدرة علىى الكشىف عىن تجربتىه، والتعبيىر عىن مشىاعره، وقىد أكىدت الصىياغة 

التعبيريىىة تىىألم الكاتىىب وحزنىىه لمىىا أصىىاب صىىاحبه:)أذهلتني، فجىىأة، الخطىىب، 

دارت علىىي، وقائعىىه( وهىىي  تركتنىىي طىىائر اللىىب، رمىىاين، أصىىماين، ثىىارت إلىىي،

مفردات تشف عن خطر الموقف، وهول الخطب، وشدة النازلىة، وتكشىف عىن 

ى يف  أثر هىذا الىرزء الفىادح يف نفىس الكاتىب، ويف هىذا مىا يؤكىد مشىاركته للمعىزَّ

حزنه، وتألمه لما أصابه، وهذه المشاركة الوجدانية مما تخفف من ألم المصىاب 

 ووطأته.

ِجئ ني من وفاة األميىر... ": (1)بكر بن خطابومن ذلك أيضا قول أبي  وقد ف 

ما أسكب  الجفون  دًما، وصيَّر  وجوه  السروِر عدًما، فإنا هلل وإنا إليه راجعون، تأدًبا 

، وتخفيًفا من ثقِل الكىرِب، فلقىد صىرمْت منيُتىه سىبُب أملىي، وكسىفْت  مع الربن

ُء كلهىا بعىد هىذا النبىأِ موحشىٌة وجه  ُأنِسي وجذلِي، فالدنيا لناظري مظلمٌة، واألنبا

 .(2)"مؤلمةٌ 

                                                 

ه. ينظر: اإلحاطة يف 686كان كاتبا شاعرا، له مشاركة يف أصول الفقه، وعلم الكالم، ت (1)

، مكتبة الخانجي، 2/426ار غرناطة البن الخطيب، تحقيق: محمد عبد اهلل عنان أخب

 م.1974-ه1394القاهرة، األولى

، )ملحق برسائل 150م، ص2005( سنة 5مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، العدد) (2)

الغرب اإلسالمي، تتمة( د. أحمد عزاوي، جامعة ابن الطفيل،المغرب. واألمير: هو 

ه. 652أبو سعيد ابن الغالب باهلل محمد الشيخ، مؤسس اإلمارة النصرية، ت ولي العهد
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إن خطىىب المىىوت الفىىادح، وأثىىره المىىؤلم، أذكىىى يف نفىىس الكاتىىب الحىىزن، 

ىىل  وألهىىب جوانحىىه، وأقىىلَّ مضىىجعه، وسىىيَّر يفجتىىه حزًنىىا وألًمىىا، فالىىدموع ترس 

مدرارا، وأيىام سىروره ولىت إدبىارا، والىدنيا يف عينىه موحشىة، قىد سىيطرت عليىه 

 الحسرة. الوحشة واأللم و

وقىىد اعتمىىد الكاتىىب المفىىردة ومىىا تىىوحي بىىه للتعبيىىر عىىن أفكىىاره ومعانيىىه، 

والتأكيد على  تأثره وتألمىه، فالكلمىات والعبارات:)أسىكب الجفىون دمىا، صىير 

السرور عدما، صرمت، أملىي، كسىفت( تكشىف عىن حالىه وتىأثره يفىذا الخطىب 

بىىة، والضىىلوع الجلىىل، فىىالجفون مقروحىىة، والىىدموع مسىىفوحة، والجىىوانح ملته

مضىطربة، والىنفس جازعىة مىن آثىىار الهىّم والحىزن. والكلمات:)أنسىي، جىىذلي، 

الدنيا مظلمة، موحشة، مؤلمة( تشف عن ألمه وحسرته لوفاته، وشعوره بالوحشة 

 لفراقه. 

هذه التعابير توحي بانفعال الكاتب الصادق بما آلت إليه حىال صىاحبه، فقىد 

النفوس، ويهز المشاعر ويثيىر األحاسىيس،  أمسى يف حالة سيئة، وموقف يؤثر يف

وكىىأن الكاتىىب يعىىزي نفسىىه مىىن خىىالل هىىذه التعزيىىة التىىي يتوجىىه يفىىا إلىىى الوالىىد 

المنكوب يف ولده، ويف هذا ما يكشف عن مشاركته لصاحب المصىاب، وهىو مىا 

ى، ويخفف من وطأة الرزء، وشدة المصاب ي عن المعزَّ يسلي ويسرن
(1). 
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 املتوفَّى وذكر مشائله.  اإلشادة مبآثر -خامسا 

اإلشادة بم ثر االبن المتوفَّى، وذكر ما يتسم به من خصىال حسىان، ومحامىد 

إذ كىان مىن عىادة "جليلة، مما يكثىر يف رسىائل التعزيىة، وهىو كالتىأبين يف الشىعر، 

العرب يف الجاهلية أن يقفوا على قىرب الميىت فيىذكروا مناقبىه، ويعىددوا فضىائله، 

شىىىاع ذلىىىك عنىىىدهم، ودار بيىىىنهم، وأصىىىبح يف سىىىننهم ويشىىىهروا محامىىىده، و

 .(1)"وعاداهتم

والكاتب هنا ال يكتفي بتصوير شعوره الحىزين وتألمىه لمىا حىل بالمصىاب، 

بل يشيد بالميت، ويمجده، ويعدد فضائله، ويبكي حسناته، وشمائله، معىربا عىن 

يله، مدى حزنه وأسفه لما حل بمْن يعزيه، مصورا مدى الخسارة التي خلفها برح

 وأثر الفقد على ذويه ومحبيه. 

فإنه كان مرجىًوا يف األبنىاِء، ": (2)ومن نماذج ذلك قول أبي عبد اهلل بن طاهر

معدوًدا يف النُّجباِء، للسيادِة مرشًحا، وبالفضائِل ُموشًحا، ينْهَ لُّ الخيُر من أعطافِه، 

يقىة، وأهىدى ويعجُب الدهُر من أوصافِه، أْكِرم به من سليٍل، كان على أحسىن خل

 .(3)طريقة، وأقوم سبيٍل، ولكن يأبى اهلل إال ما يريد، فأسعد بجواره ونعم السعيد

لقد كان هذا االبن جامعا لجميل المحامىد والخصىال، يؤكىد ذلىك المفىردة 

التىىي توسىىل يفىىا الكاتىىب يف تصىىويره: فالكلمىىات:)مرجوا، معىىدودا، النجبىىاء، 
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تكشف عن قدر هذا االبن، ومكانته  للسيادة، الفضائل، مرشحا، موشحا، الخير(

بين ذويه، ومنزلته بين أهلىه وقومىه، فقىد كانىت الىدنيا تىزداد إشىراقا يف نفىس أبيىه 

بوجىىوده معىىه، فكىىان أن تكىىدر صىىفوه، وتىىنغص عيشىىه بعىىد أن افرتسىىه المىىوت، 

وفارقتىىه الحيىىاة، وأفعىىل التفضىىيل)أكرم، أحسىىن، أهىىدى، أقىىوم( يشىىف عىىن هىىذا 

ُب( يوحيان بأنه أهٌل لهذا الفضىل، ال الفضل ويؤكد عليه، وال ، يْعج  لُّ فعالن:)ينْه 

 -ينفك عنه، وقوله:)يعجب الدهر من أوصافه( استعارة حسنة، فقد جعىل الىدهر

إنسانا يتعجب من أوصاف هذا االبن وشىمائله الحسىنة علىى  -وهو شيء معنوي

 سبيل االستعارة التصريحية. وفيها تأكيد على فضل هذا االبن.

الصياغة التعبيرية والصورة التي عرب يفا الكاتب دورها يف الكشىف  لقد أدت

عن سمات هذا االبن، وأكدت علىى منزلتىه وفضىله، مظهىرا ومخىربا، كمىا تؤكىد 

على تأثر الكاتىب وتألمىه لوفاتىه، وإشىفاقه علىى والىده، وهىي مشىاركة وجدانيىة 

ويفىرتس للمصاب تسلية لىه وتفريجىا عنىه، وتىذكيره بىأن المىوت ينشىب أظفىاره 

 الجميع، فال يفرق بين صغير وال كبير، ويأبى اهلل إال ما يريد.

هيننًىا لّينىا، حييًّىا -رحمىه اهلل –فلقد كان"قول ابن مغاور:  -أيضا -ومن ذلك

زكّيا، حليًما كريًما، مقبول  يِد األخِذ، مبسوط  يِد العطاِء، محفوًفىا بالثنىاِء الحىارن 

يف ِحجِر تأديبكْم...أن تلوح  أنواُر الهدايِة علىى  من جميع األنحاء، وحقَّ لمن نشأ

نا والّسناِء يف ُدنياه ودينهِ   .(1)"جبينِه، ويتلّقى راية  المجِد بيمينِه، ويحوز  طرف ي السَّ
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إن لهذا االبن من السمات والصفات ما يجعل القلب يحزن لفراقىه، والعىين 

ريمىا، مقبىول يىد األخىذ، تدمع لفقده، فقىد كان)هينىا لينىا، حييىا زكيىا، حليمىا ك

مبسوط يد العطاء، محفوفا بالثناء( وهي صفات توحي بسمو منزلىة هىذا الغىالم، 

، وعلو قدره، وتكشف عىن أخالقىه الحسىنة، وسىماته الطيبىة، وشىمائله الكريمىة

 وحق لمن هذه صفاته أن يحزن القلب لفراقه، وتبكي العين لفقده. 

االبىن ومكانتىه عنىد أبيىه، وهىو وتصوير الكاتىب هنىا يؤكىد علىى منزلىة هىذا 

يكشف عن مشاركة الكاتب لصاحبه يف مصيبته، وهذا من بىاب العىزاء والسىلوى 

. وهذه المعاين التي دار (1)التي تخفف من هول الرزء، وشدة الحزن، وآالم الفقد

حولها الكتاب يف ذكر شمائل المتوىف ومحامىده، هىي التىي دارت حولهىا قصىيدة 

ربي، إذ كانوا يبكون يف الميت النجدة، والمروءة، والشىجاعة، الرثاء يف الشعر الع

 .(2)والكرم، والوفاء، والحلم، وغيرها من جليل الصفات، وحميد الخصال
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  الدعاء -سادسا

حىىرص الكتىىاب يف تعىىازيهم علىىى توشىىيح الرسىىالة بالىىدعاء الىىذي يناسىىب 

د جىاء الىدعاء يف المقام، هتوينًا من شأن الرزء، وتسلية لصاحبه وتخفيفا عنىه، وقى

هذه الرسائل يف أولها، ويف وسطها، ويف آخرها، ذلىك أن الكاتىب إنمىا يلجىأ إلىى 

كل وسيلة من شأهنا التخفيف على المصاب والتسرية عنه وتسليته، والتهوين من 

 شأن المصيبة، ومن هذه الوسائل الدعاء.

تقبىل والدعاء يجب أن يكون موافقا لحال المخاطب، مناسبا للمعنىى، ممىا 

ويجىىب علىىى الكاتىىب أن "عليىىه النفىىوس، وتىىرق لىىه القلىىوب، يقىىول الكالعىىي: 

يتحرى يف الدعاء األلفاظ الرائقة، والمعاين الالئقة، ويتوخى من ذلك مىا يناسىب 

"الحال، ويشاكل المعنى، ويوافق المخاطب
(1)

. 

وبلغتنىىي الفجيعىىُة الوجيعىىُة "ومىىن نمىىاذج الىىدعاء قىىول ابىىن أبىىي الخصىىال: 

اُه اهلل إلىىى  بالنجيىىِب  ، آو  ٌة مىىن نفِسىىك  ، ومىىْن نفُسىىُه مشىىتقَّ الحسىىيب ريعانىىِة أنسىىك 

... واهلل  ، وأخل ىى مىن الفجىائِع زمان ىك  ل  به ميزانىك  مُه يف جنانِه، وثقَّ رضوانِه، ونعَّ

، وُينِجىُز لىك مىا وعىد بىه  -تعالى ، ويىذوُد المكىاره عىن سىاحات ك  يمىدُّ يف حياتِىك 

ولىئن "، وقوله: (2)"، مِن وجوب جنتِه ون ْضرة نعيمهِ الصابُر المحتسُب يف حميمهِ 

كان المصاُب بىه عظيمىا، والخطىُب بفقدانىه جسىيًما، فلقىد أحسىن  اهلل إليىه وإلىى 

                                                 

إحكام صنعة الكالم يف فنون النثر ومذاهبه يف المشرق واألندلس: ابن عبد الغفور (1)

، عالم الكتب، بيروت، الثانية، 82الكالعي، تحقيق:د. محمد رضوان الداية، ص

 م.1985 -هى 1405
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طا صالًحا، وُذْخًرا رابًحا، وأنجىز  لهمىا فيىه وعىد الحىِق،  ر  أبوبِه...جعله اهلُل لهما ف 

المُثوبىىة ، وربىى  علىىى وثىىواب الصىىدِق، وتكّفىىل  لهمىىا بعاِجىىل المُعوضىىة، وآجىىل 

نُهما من نوائِب الدهر، وبارك لهما فيما أعطى، ومتعهمىا بمىا  قلويفما بالصرب، وأمَّ

 .(1)"أبقى، وخار  لهما فيما قضى، ونفعهما بالتسليم والرضا

إن الكاتب يحاول لملمة الجراح، ورأب الصدع، والتخفيف عن المصىاب، 

 -تعىالى -ول العمىر، وأن يجزيىه اهلللذا يلجأ للىدعاء تسىلية لىه. والىدعاء هنىا بطى

جىىزاء الصىىابرين المحتسىىبين: جنتىىه ورضىىوانه، ويقيىىه نوائىىب الىىدهر وفجائعىىه، 

ويجعل ابنه المتوىف فرط له، وهذا الدعاء ممىا يزيىل مىن ألىم هىذا الجىرح الغىائر، 

ويخفف من وطئته على الوالد المنكوب يف ولده، وهذا الدعاء مما يحسن يف مثل 

 هذه الرسائل. 

ك  "قول ابن مغاور:  -أيضا -ومن ذلك ًما، سىرَّ ، راضىيا مسىلن أطال اهلل بقىاءك 

، وال ي سىت فزُّ  ُع ُرْبوت ىك  ، وال يحتىلُّ الجىز  ، ال يُحلُّ الخطُب حبوت ك  القدُر أو ساءك 

ىْلًدا، وال ُيثِيىُرُك  ات ك  إال ص  ف  ُع ص  ْقر  ، وال ي ُجزُّ حبل  اصطبارك، وال ي  ُمطمئِنَّ وقاِرك 

 .(2)"ال حازًما جْلًداإ

للمصىاب بطىول العمىر، والرضىا  -يف مثل هىذا الموقىف المىؤلم-إن الدعاء

وقدره، وأن ي ْحي ى حياة رغيدة، خالية من المصائب -تعالى –والتسليم لقضاء اهلل
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 . 226ابن مغاور الشاطبي: ص (2)
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والفجائع، بعيدة عىن الجىزع والحىزن، قريبىة مىن الهىدوء والسىكينة ممىا يناسىب 

 وهنا. رسالة التعزية، ويتواءم مع مضم

وقد جاء الدعاء يف هذه الرسائل موافقا للغرل، متوائما مع المعنى، مالئمىا 

والكاتب إنما يلجأ إليه تخفيًفا مىن وطىأة  -كما أشار الكالعي –لحال المخاطب

المصيبة، وفداحة الىرزء، فهىو يحىاول أن يسىكن مىن فىورة صىاحبه، ويهىدن  مىن 

حزنىه وتألمىه لمىا حىل بىه،  روِعِه، ويخفف مىن فزعىه ولوعتىه، كمىا يكشىف عىن

 ومشاركته له. 

إن رسىىالة التعزيىىة أكىىىدت علىىى مشىىاركة الكتىىىاب إلخىىواهنم يف مصىىىايفم، 

ووقىىوفهم معهىىم عنىىدما تحىىل يفىىم نازلىىة، أو تقىىرع قلىىويفم فجيعىىة، ململمىىين 

جراحىىاهتم، مرشىىدين إلىىى الصىىرب والتفىىويل، والرضىىا والتسىىليم، داعىىين إلىىى 

نه، آملين لهم يف عظيم الثواب، وحسن الجزاء، التمسك باليقين وتقوى اهلل سبحا

 متمسكين يف هذا كله باألدب القرآين، واالسرتشاد بالهدي النبوي.
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 الفصل الثاني: البناء الفني
 البدء -أوال

مفتتح الرسالة هو أول ما يطالعه المرسىل إليىه، وهىي لبنىة األسىاس األولىى 

الكاتىب بالقىدر الىذي يتناسىب التي تبنى عليها، ولذا يلىزم أن تكىون مىن احتفىال 

  .(1)ودورها يف تحريك خاطر المتلقي إلى الوجهة التي يريدها عمله الكتابي

وينبغىىي علىىى الكاتىىب أن يجعىىل مىىن مفتىىتح الرسىىالة مىىا يىىنم عىىن مضىىمون 

. (2)"إن كىىان فتحىىا ففتحىىا، وإن كىىان هنىىاء فهنىىاء، أو كىىان عىىزاء فعىىزاء"الكتىىاب، 

وعها، كاشىىفا عمىىا يقصىىد إليىىه مىىن معىىان بحيىىث يكىىون االبتىىداء مالئمىىا لموضىى

ومضامين. فمتى كان االبتداء حسنًا شّد انتباه المتلقي، وكان أدعى إلى االسىتماع 

 لما يجيء بعده من الكالم. 

 وقد جاء استهالل الكتاب يف تعازيهم منوعا؛ ومن ذلك:

 صلى ا  علي  و ولم. –اال تُ ل بالبسملة مقفوعة بالص ة على النب  -أ 

كل كالم أو أمىر ذي " -صلى اهلل عليه وسلم –لعل ذلك اعتمادا على قول النبيو

                                                 

الكتابة والشعر: أبو هالل العسكري، تحقيق: علي محمد  -ينظر: كتاب الصناعتين (1)

هى 1371، عيسى البابي الحلبي، القاهرة 431البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ص

، 122م. مواد البيان:علي بن خلف الكاتب، تحقيق: د.حسين عبد اللطيف ص1952 -

لجامع الكبير يف صناعة المنظوم من الكالم م. ا1982منشورات جامعة الفاتح، طرابلس

، 188والمنثور: ضياء الدين بن األثير، تحقيق: د: مصطفى جواد، د:جميل سعيد 

 م.1956 -هى 1357مطبوعات المجمع العلمي العراقي، العراق 

 . 3/96المثل السائر :  (2)
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لَّ -باٍل ال يفتح بذكر اهلل  ج  زَّ و  . لىذا فقىد اسىتهل (1)"فهىو أبىرت، أو قىال: أقطىع -ع 

بسىم اهلل "الكتاب بالبسملة تربًكىا، أو طلبىا لألجىر، ومىن ذلىك قىول ابىن مغىاور: 

ا محمىد وآلىه، إلىى الحضىرة السىامية ... الرحمن الىرحيم، صىلى اهلل علىى موالنى

 .  (2)"حضرة سيدنا وموالنا أمير المؤمنين

والرسائل التىي اسىتهلت بالبسىملة قليلىة؛ ولعىل ذلىك مىن بىاب االختصىار، 

حيث إن افتتاح الرسائل بالبسملة أمر معروف ال حاجة إلى تأكيده... وكان كىل "

تمسىك بتعاليمىه، فلىم يكىن مىن حاكم أو واٍل يعلن أنه المدافع عن اإلسىالم والم

 .(3)"الممكن أن يرتك كاتب إيراد البسملة يف صدر الرسالة

؛ وهىو مىن االبتىداءات الحسىنة، يقىول ابىن األثيىر: كما ا تُلوا بالقعر -ب

أن يفتىتح الكتىاب ب يىة مىن  -يعنىي بىاب االفتتاحىات –ومن محاسن هذا البىاب"

. ويقىىول (4)"أو ببيىىت مىىن الشىىعرالقىىرآن الكىىريم، أو بخىىرب مىىن األخبىىار النبويىىة، 

 .(5)"وقد يستفتحون رسائلهم بالمنظوم"الكالعي: 

 يف مستهل تعزية: )من البسي ( (6)ومن نماذج ذلك قول أبي القاسم البلوي 

                                                 

ث رقم ، حدي8/395المسند لإلمام أحمد بن حنبل: تحقيق: أحمد محمد شاكر:  (1)

 م. 1995 -هى  1416(، دار الحديث، القاهرة: األولى 8697)

 .  162ابن مغاور الشاطبي حياته وآثاره: ص (2)

، 255الرسائل يف مصر اإلسالمية إلى هناية الدولة اإلخشيدية: د. أحمد أمين مصطفى ص (3)

 م.1990 -هى1410مطبعة السعادة، القاهرة 

 .3/118المثل السائر  (4)

  .71، 69م صنعة الكالم ص إحكا (5)

الكاتب الشاعر أحمد بن محمد بن عبد الرحمن القضاعي اإلشبيلي، كان شهير المكان يف (6)

ه. ينظر: اختصار القدح المعلى يف التاريخ المحلى البن سعيد 632الصناعة، تويف
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 يووا أيُووا السوويدل األعلووى الووحي عووُرت 

 

ووووورى الصوووووي ِ    منووووو  الدياتوووووة   أقصوووووى قل

ى وهووووو مقتووووبَِ    موووواذا يقووووولل المعووووز 

  

 (1)يووا ذا الف وول والوودي  موو  تووور علمووك 

والمتأمىىل يف هىىذا الشىىعر يجىىد أنىىه مىىن جىىنس الرسىىالة ويف موضىىوعها، وقىىد  

تعاون معها يف التعبيىر عىن غىرل الكاتىب، والكشىف عمىا يىدور يف خلىده، ومىا 

 يجيش يف صدره نحو المتوفَّى وأهله.  

؛ وجىىاء ذلىىك كثيىىرا، ومىىن نماذجىىه قىىول ابىىن أبىىي كمووا ا ووتُلوا بالوودعاء -ج

أطىىال اهلل بقىىاء الفقيىىه األجىىل... للصىىالحات يصىىلها، والمشىىكالت "ال: الخصىى

. وقىول ابىن خطىاب: (2)"يفصلها، وال زالت المطايىا تشىتكيه، واألئمىة تسىتهديه

أبقىىى اهلل مقىىام مىىوالي وسىىعوده دائمىىة، واآلمىىال لىىربق وجىىوده شىىائمة، وعيىىون "

 . (3)"الحوادث عن كماله نائمة

                                                                                                              

، 120األندلسي، اختصره: محمد بن عبد اهلل بن خليل، تحقيق:إبراهيم اإلبياري ص 

 ه.657. وفيه ت 1/453م. والذيل والتكملة لكتاب ي الموصول والصلة 1959اهرة الق

م، المغرب، ذيل على رسائل موحدية 2009( 9مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية: العدد) (1)

، وينظر نماذج أخرى يف 163)رسائل يف تعازي رجال السلطة( د. أحمد عزاوي ص 

، رسائل 619ئل ابن أبي الخصال: ص ، رسا2/1/314التعزية عامة: الذخيرة: 

 ، وغيرها.2/246، ونفح الطيب: 129ومقامات أندلسية: ص

 . 620، 417ص -أيضا -، وينظر93رسائل ابن أبي الخصال ص  (2)

م، المغرب، ملحق برسائل الغرب 2005( لسنة 5مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، العدد) (3)

 .149اإلسالمي، تتمة، د. أحمد عزاوي، ص
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قاءك راضيا مسىلما، سىرك القىدر أو سىاءك، ال أطال اهلل ب"وقول ابن مغاور: 

 .(1)"يحل الخطب حبوتك، وال يحتل الجزع ربوتك
وقد جاء الدعاء هنا موافقا لمضمون الرسالة، مناسبا لمعانيها، مالئما لحىال 

المخاطىىب، والكاتىىب يلجىىأ إليىىه ليسىىكن مىىن فىىورة صىىاحبه، ويهىىدأ مىىن روعىىه، 

 ويخفف من وطأة المصيبة، وفداحة الرزء. 

كما ا تغنى بعض الكتواب عو  هوحل االبتوداءات  ودهلووا   المو ووع  -د

، "؛ ومن ذلىك قىول ابىن أبىي الخصىال يف مسىتهل تعزيىة: مباعرة سىيدي األعظىم 

ىُده،  ل  ىات ج  ُه ثابًتا يف الملمَّ ، ومن أطال اهلل بقاء  عي فيما أ ُهمَّ ، ومفز  تادي  األكرم  وع 

ل ُده دماِت خ   .(2)"آنًِسا عند الصَّ

سىىبب يف خلىىو هىىذه الرسىىائل مىىن االبتىىداء قىىد يعىىود إلىىى صىىنيع النسىىا  وال

والمؤرخين، إذ كانوا يلجُأون لىذلك اختصىارا، وتخففىا مىن النسىخ، وقىد يكىون 

السبب هو مىا تنطىوي عليىه نفىس الكاتىب مىن فىوران الصىدر، وجيشىان الفىؤاد، 

هلىة وصدق األحاسيس، وقوة الشعور، والحزن المسيطر عليه، فلىم يىدع أمامىه م

 ليقّدم بين يدي غرضه، فعرب عما يف نفسه مباشرة دون تقديم أو استهالل!.

إن التنوع يف االبتداءات يعكس تنوع أساليب الكتاب، كما يشىف عىن تطىور 

 دليل على اختالف العقول واألذواق وتطورها. -أيضا -أسلوب الكتابة، وهو

                                                 

، رسائل ابن 2/633. وينظر يف التعازي عامة: قالئد العقيان 226ابن مغاور الشاطبي: ص (1)

، 79، رسائل ومقامات أندلسية ص268، رسائل أندلسية ص 620أبي الخصال ص

 ، وغيرها.82

 .483، 56رسائل ابن أبي الخصال ص (2)
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 االنتقال  -ثانيا

لعناصر المهمىة يف بنائهىا فىإن مضىمون إذا كان مستهل الرسالة وختامها من ا

الرسالة هو أهم ما فيها، وعلى الكاتب أن يرب  بىين مضىمون رسىالته يف االبتىداء 

يف الختىام، فالبىدء والختىام البىد أن يرتبطىا ارتباطىا وثيقىا  -أيضىا –كما يدل عليىه

 بمضمون الرسالة، فيكون بينهما تواؤم وتراب  واضح.

الراب  بينهما بما يسمى: حسىن الخىروج، أو  وقد اصطلح النقاد على تسمية

حكىم المقدمىة "حسن االنتقال، أو حسن التخلص. يقول صىاحب مىواد البيىان: 

والتشىىبيب الىىواقعين يف المنثىىور والمنظىىوم أن يكونىىا متصىىلين بمىىا بعىىدهما وغيىىر 

منفصلين عنه، فأما مقدمة المنثىور: فىأن يكىون اتصىالهما بمىا بعىدهما مىن طريىق 

اشىىتمالها بىىالقول المجمىىل علىىى معىىاين مىىا، جعلىىت مقدمىىة لىىه،  المعنىىى، وهىىو

 .  (1)"واشتمال ما بعدها على تفصيل ما أجمل فيها

ويف هىىذه الرسىىائل نالحىىظ أن الكتىىاب كىىانوا يربطىىون بىىين فىىواتح الرسىىائل 

ومضموهنا من ناحية اللفظ والمعنى، ويف هذا ما يقوى الرب  بين أجزاء الرسىالة، 

ويحقق الوحدة بين أجزائهىا، وكىانوا ينتقلىون مىن الفاتحىة ويؤدي إلى تماسكها، 

 إلى مضمون الرسالة بألفاظ مختلفة منها:

ومىىن ذلىىك االنتقىىال بلفظىىة  أح ينتقوول الكاتوور بلفشووة مقووتقة موو  الكتابووة  -أ

علىىى الفجىىائع  -صىىرف اهلل عنىىك صىىروفها -الىىدنيا")كتبىىت( كقىىول ابىىن طىىاهر: 

                                                 

 .  266مواد البيان: ص  (1)
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ذ  مقدور، بوفاة الولد الطيىب  والدمع محدور، وقد ُحمَّ  وكتبتمبنية...  ن ف  قضاٌء و 

 .(1)"المبارك أبي عبد اهلل ابننا، وقّرة أعينا

...... "االنتقىىال بلفظىىة )فكتىىب( كقىىول ابىىن خطىىاب:  -أيضىىا -ومىىن ذلىىك

كتب اهلل للمقام األعلى من الصىرب أوقىاه جنّىة، ومىن النصىر أمضىاه  -فكتب العبد

أودع كىل قلىب ُحزنىا، وسىير سىبيل وقىد بلغىه الخطىب الىذي  -من مرسية -أسنة

نا، وهو وفاة ابنكم ز   . (2)"العزاء ح 

سالم "ومن نماذجها قول ابن مغاور:  أح ينتقل الكاتر بصيغة:)وبعد(  -ب

كريم عميم ... وبعد حمد اهلل الىذي ال يحمىد علىى المكىروه والمحبىوب سىواه، 

واألميىر العزيىز  -والتسليم بما أنفذه وقضاه، ... فالكتاب من شىاطبة حرسىها اهلل

أدامه اهلل باهر المعجزات واآليات، واضح الغرر والشىيات، وكلنىا بحبلىه الوثيىق 

نعتصم، ويف ديوان محبته نرتسم، غير غمرة فاضت علينىا سىيال، وأوجفىت علىى 

 .(3)"سرحنا اآلمن رجال وخيال... وفاة سيدنا األجل

                                                 

 . 3/1/78الذخيرة:  (1)

م. ملحق برسائل الغرب 2005( لسنة 5داب والعلوم اإلنسانية، العدد)مجلة اآل (2)

. وينظر نماذج أخرى يف التعازي عامة رسائل أندلسية: ص 149اإلسالمي، تتمة، ص

، رسائل ابن 676، 2/663. قالئد العقيان: 129، رسائل ومقامات أندلسية: ص 291

 .91،  9/86، صبح األعشى: 619أبي الخصال: ص 

 . 251، وينظر: ص 162مغاور الشاطبي: ص ابن  (3)
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بىأي لسىان ": ومن ذلىك قىول أبىي عمىر البىاجيوقد ينتقل بلفشة )ورد(  -ج

أيدك اهلل أخاطبك مذكرا، أو بأي مقىال أالطفىك مصىربا... وورد كتاُبىك الجليىُل 

 .(1)"ناطًقا بلساِن الرزيَّة، مقصًدا سهم  الفجيعة

وقوود ينتقوول بألفووار وعبووارات أهوورى تنا وور المقوواَ كقولوو : )وبلغنوو   -د

صىال: ومىن نماذجهىا قىول ابىن أبىي الخ  المصاب( )وبلغتن  الفجيعة(  وتحوها

وبلغتني الفجيعة الوجيعة، بالنجيب الحسيب، ريعانة أنسك، ومن نفسه مشىتقٌة "

وبلغنىي مصىابه بفلىذٍة مىن كبىدِه ُقىدت، ولبنىٍة مىن بنائىِه ". وقولىه: (2)"من نفِسك

وبلغنىي المصىاب الىذي فىدح، ". وقوله: (3)"ُهدت، وأن أبواب  األنِس به ُسدت

ح، بثمىىرة الفىىؤ ْنىىد  الحىىزن وقىىد  اد، وفلىىذة األكبىىاد، ونىىور النىىاظر، وروح وأْورى ز 

 .(4)"الخاطر

كمىا يف  وقد ال ينتقل بُحل الصيغ واأللفار ويدهل   مو ووع  مباعورة  -ل 

 .(5)مستهل رسالة البن مغاور

والمتأمل يجد أن الكتاب أحسنوا يف طرق االنتقال من االبتداء إلى مضمون 

بىين البىدء واالنتقىال والمضىمون،  الرسالة، إذ نجد ترابطا واضىحا، وتواؤمىا بيَّنىا

                                                 

 .2/1/189الذخيرة:  (1)

 . 56رسائل ابن أبي الخصال: ص  (2)

 . 94السابق: ص  (3)

 . 418نفسه: ص  (4)

، قالئد  82، 79، ورسائل ومقامات أندلسية: ص 226ينظر: ابن مغاور الشاطبي: ص  (5)

 .2/246، نفح الطيب: 1/469العقيان: 
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لرباعىة الكاتىب مىن  -يف تقىديري -فجاءت الرسالة وحدة متماسكة، وهذا راجع

 ناحية، وطبيعة الموضوع من ناحية أخرى.

 اخلتام  -ثالثا

بعد ما ينتهي الكاتب من رسىالته يصىل إلىى الخاتمىة، فهىي آخىر مىا يبقىى يف 

وكىذلك يجىب "ا. يقول الكالعي: نْفسه، ويجب عليه أن يجعل ختامه حسنا بليغ

أن ُيستجاد آخر الرسالة وُيْتقن؛ حتى يكون ُقْفالً لمحاسنها، كمىا أّن أولهىا مفتىاح 

 .(1)"لذلك

والناظر يف ختام رسائل التعزية باألبناء يف األندلس يجد أهنا جىاءت متوائمىة 

 مع مضموهنا، مناسبة للتعزية، وقد ختمت بخواتيم منوعة، منها: 

وهي قوله:)والسالم عليكم ورحمة اهلل(. ومىن  تم الكاتر بالتحية أح ي  -أ

 -وصىل اهلل توفيقىه -طالعت اإلمام األجل"ذلك ختام تعزية البن أبي الخصال: 

م غرار، والدنيا خدع واغرتار، فعذرا يف التقصىير، عىن حقىه  والفؤاد أعشار، والنوَّ

 . (2)"ورحمة اهلل وبركاتهالجليل الخطير ... والسالم األحفل على اإلمام األجل 

واهلل عز وجل يرزقنا احتسابا جمىيال وصىربا، ويؤنسىك وقىد اختىار " وقوله:

لك الصهر قربا، ويعظم لك ثوابا جزيال على مصابك وأجرا ... بمنه ورحمته، ال 

  .(3)"رب غيره، والسالم عليك ورحمة اهلل وبركاته

                                                 

 .  243لكالم : ص إحكام صنعة ا (1)

 . 419رسائل ابن أبي الخصال: ص  (2)

 9/86صبح األعشى:  (3)
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يتحىرى يف "وعليه أن  وهو من الخواتيم الحسنة، وقد ي تم )بالدعاء(  -ب

الدعاء األلفاظ الرائقة، والمعاين الالئقىة، ويتىوخى مىن ذلىك مىا يناسىب الحىال، 

 .(1)"ويشاكل المعنى، ويوافق المخاطب

والختىىىام بالىىىدعاء كثيىىىر يف هىىىذه الرسىىىائل؛ ومىىىن ذلىىىك قىىىول ابىىىن أبىىىي 

يمد يف حياتك، ويذود المكىاره عىن سىاحاتك، وينجىز  -تعالى–واهلل "الخصال:

وعد به الصابر المحتسب يف حميمه، مىن وجىوب جنتىه ونضىرة نعيمىه...  لك ما

انِيىك   ، وال فجعىت  بشىرِف سىجاياك  وأخالقىك، وُعِوْضىت  مىن ف  ُمتعت  بأعالقك 

 .  (2)"أجًرا خالًدا، وأحسن ما عّول  اهلل من ولٍد بٍر والًدا بجوِده ومجِده

لبن ا ما ألبسنا مىن ه"وقوله:  ْديىِه وُهىداه، وعمىر بشىهِب فسح اهلل مداه، وال س 

ه وُمنتداه، بجوده وعاله، ال ربَّ ِسواه  .(3)"العلم سماء 

وهىذا وارد يف كثيىر مىن  وقد ي تم بالدعاء مقفوعا بلفشوة )والسو َ(  -ج  

وابىن  (5). ورسىائل ابىن مغىاور(4)رسائل التعزية، كما يف ختىام ابىن أبىي الخصىال

                                                 

 .82إحكام صنعة الكالم: ص  (1)

ْلٌق وِعْلٌق، وهو الشيء النفيس.57، 56رسائل ابن أبي الخصال: ص  (2)  . األعالق: جمع ع 

:              ، قالئد العقيان620، 485. وينظر يف التعازي عامة: السابق: ص97السابق: ص (3)

2/666 ،676 . 

 .  90،  9/87صبح األعشى:  (4)

 .270. وينظر: رسائل أندلسية ص 227، 163ابن مغاور الشاطبي ص  (5)
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 يحرُس أنىواركم، ويحسىُن عىزاءكم، واهلل"وختام أبي القاسم البلوي:  (1)خطاب

 .(2)"ويجعل الجنة  التي أعدت للمتقين جزاءكم، والسالم

فيكون هناية كالمه هو ختام رسىالته،  وقد ال ي تم بق ء م  هحل األمور  -د

 .(5)، وابن عميرة(4)، وابن طاهر(3)كما يف ختام أبي عمر الباجي

وحرصىىهم علىىى انتقىىاء  هىىذا التنىىوع يف الختىىام يعكىىس مىىدى اهتمىىام الكتىىاب

حتىى تقىع منىه  خواتيمهم؛ حتى تأة مناسبة لما يكتبون، ومالئمة لحالة المتلقي،

موقع القبول والتأثير، وبذلك تحقىق اإلقنىاع واإلمتىاع معىا. وال عجىب يف ذلىك: 

 .(6)"فالخاتمة يف كل شيء هي العمدة يف محاسنه، والغايُة يف كماله"

 

 

 

 

                                                 

م، المغرب، ملحق برسائل الغرب 2005( سنة 5مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، العدد) (1)

 . 150اإلسالمي، تتمة، ص

المغرب، ذيل على رسائل موحدية )رسائل يف تعازي  م،2009( لسنة 9السابق، العدد ) (2)

 . 163رجال السلطة( ص 

 . 190، 2/1/189ينظر: الذخيرة:  (3)

 .79، 3/1/78ينظر: السابق:  (4)

ميرة المخزومي، حياته وآثاره.  ص  (5) ف أحمد بن ع   . 207ينظر: أبو الُمطرن

: يحيى بن حمزة العلوي، تحقيق: الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز (6)

 م.2002-هى1423، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت3/104عبد الحميد هنداوي
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 ةالفصل الثالث: ظواهر  فني
للصورة الفنية مكونات وعناصر تتشكل منها وتت زر جميعها لتنتج يف النهاية 

ال "المعاين المت لفة التي تثري الفكر، وتقىوي الشىعور، وتمتىع اإلحسىاس، فهىي 

تخرج إلى حيز الوجود إال من خالل تجربة مرت باألديىب، تحىرك يفىا وجدانىه، 

ت حدود الشعور الداخلي، ومارت يفا عواطفه، ففارت تلك التجربة حتى تجاوز

فانتقلت يف صور شىتى لتْعُبىر حىاجز الشىعور إلىى اإلحسىاس، لتعبنىر عىن مكنىون 

الىىنفس وخلجىىات الفىىؤاد، وقىىد اصىىطنع لهىىا األديىىب سىىياقا بيانيىىا خاصىىا قوامىىه 

األلفىىاظ، والرتاكيىىب، واإليقىىاع الموسىىيقي، والرمىىز اإليحىىائي الىىذي يتولىىد عىىن 

ل معجمىىه األسىىلوبي مىىن اسىىتخدام الحقيقىىة األلفىىاظ والعبىىارات، وكىىل مىىا يىىدخ

والمجىىاز، وأدوات النىىداء، واالسىىتفهام، وتىىردد العبىىارات بىىين الجمىىل الفعليىىة 

واالسىىمية، واسىىتخدام الصىىورة للفعىىل ماضىىيا أو مضىىارعا، وحسىىن التعليىىل، أو 

 .(1)"التخلص، أو التقسيم، وما يزّين الصورة من محسنات بديعية

عىه الصىورة التىي تكشىف عىن تجربتىه وتثريهىا، وتتجلى قدرة المبدع يف إبدا

وتعىرب عىن إحساسىىه ومشىاعره، ويسىىتطيع مىن خاللهىىا نقىل مىىا يجىيش يف صىىدره 

للمتلقي حتى يشاركه معه، ويشعر بما يشعر به، فيتفاعىل معىه، وينفعىل بتجربتىه، 

 ويشاركه آماله وآالمه.              

                                                 

، دار الطباعة 283من صحائف النقد األدبي: د. عبد الوارث عبد المنعم الحداد ص (1)

 م. بتصرف.  1989 -هى1410المحمدية، القاهرة 
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بى  عىن انفعىال حقيقىي، وقد عرب الكتاب عن تجربتهم يف قالب أدبي أخاذ ين

وإحساس حي بالمواقف التي يعالجوهنا، والفكرة التي يرومون التعبير عنها، وقد 

اسىىتعانوا بالوسىىائل المنّوعىىة، وأنمىىاط التصىىوير المختلفىىة التىىي أعىىانتهم يف نقىىل 

تجربتهم، وما يختلج يف صدورهم من مشاعر وأحاسيس، والبوح بما يف نفوسهم 

اآلح الوقوووم موو  أبوورز هووحل الو ووا ل والشووواهر وتحوواول مىىن أفكىىار ومعىىان، 

 األ لوبية والفنية.

 القران الكرمي  -أوال

اتكىىىأ الكتىىىاب يف تصىىىويرهم وتسىىىجيل تجىىىربتهم علىىىى القىىىرآن الكىىىريم، 

يف أثنىاِء محاوراتىه،  -تعىالى –أحوج النىاِس إلىى االستشىهاد بكىالم اهلل"فالكاتب

مرِه، والذكر لقوارعِه وزواجِرِه، وهو ِحْليُة وفصوِل مكاتباتِه، والتَّمثُِّل بنواِهيِه وأوا

ى الكىىالِم، وُيث ّبىىُت صىىحت ُه يف  ُشىىدُّ ُقىىو  الرسىىائِل، وزينىىُة اإلنشىىاءاِت، وهىىو الىىذي ي 

اِم، فمتى خلْت منه كانت عاطِلىًة مىن المحاسىِن، عاريىًة مىن الفضىائِل؛ ألّنىه  األ فه 

ُة التي ال ُتْدحُل، والحقيقُة التي ال ُتْرف ُل   .(1)"الُحجَّ

والمتأمل يف هذه الرسائل يظهر له بوضوح حرص الكتىاب علىى األخىذ مىن 

آي الذكر الحكيم، وتضفير رسائلهم بىه، وأضىحى االعتمىاد عليىه سىمة بىارزة يف 

هذه الرسائل، استجابة للحىس الىديني يف نفىوس الكتىاب، واتخىاذهم منىه قاعىدة 

 ينطلقون منها يف معالجة مثل هذه المواقف النفسية.

                                                 

هى، تحقيق: د.أيمن فؤاد سيد، 542الصيريف ت القانون يف ديوان الرسائل: علي بن منجب (1)

 م.1990 -هى1410، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة 8ص
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مثىل  -أيىده اهلل –لإلمىام األجىل"ن نماذج ذلك قىول ابىن أبىي الخصىال: وم

ويىا الخير، وال تناولته يد الضير، وال وجد أواًما، وال ذعرت له الحوادث سواًما، 

، ويا صنع اهلل عاقده لزاًما، وحالفىه دواًمىا، فقىد نار الحزن كوين عليه بردا وسالًما

 .(1)"إذا مروا باللغو مروا كراما ، وصدًرا يف الدين،للمتقين إماًماأصبح 

اسىىتعان الكاتىىب يف تصىىويره بىىالقرآن الكىىريم كىىي يىىربز معانيىىه ويوضىىحها، 

 مث}:هىو مىن قولىه تعىالى "ويا نىار الحىزن..."ويرسخ الفكرة ويقويها، فقوله: 

وهىىو يؤكىىد علىىى شىىدة حىىزن  (2) {جس مخ جخ مح جح مج حج

عليىه -ي قصىة إبىراهيمهذا الوالد على فلذة كبده، وثمرة فؤاده، والكاتب يسىتدع

حين ألقاه قومه يف النار، والصىلة واضىحة، والىراب  جميىل، فالنىار التىي -السالم

ال تذر من شيء أتت عليىه إال جعلتىه كىالرميم،  -عليه السالم -ُألقي فيها إبراهيم

 فهي تحرق وتذيب، ونار الحزن تحرق القلوب، وتذيب األكباد. 

، " الدين، إذا مروا باللغو مروا كرامىاوقوله: أصبح للمتقين إماما، وصدرا يف

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي} هو من قوله تعالى:

 لك اك يق ىق}،(3) {هب مب خب حب جب

وهو يوحي بمدى إيمان هذا الوالىد . (4) {يل ىل مل يك ىك مك

                                                 

 . 97، 96رسائل ابن أبي الخصال: ص  (1)

 (.69سورة األنبياء: اآلية ) (2)

 (.74سورة الفرقان: اآلية ) (3)

 (.72سورة الفرقان: اآلية ) (4)
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وصربه على فْقِد فلذة كبده، فهىو الفقيىه األعلىم بكتىاب اهلل وسىنة نبيىه مىن غيىره، 

 ء الصابرين المحتسبين.وأولى به أن يصرب ويحتسب، رجاء جزا

فصىربا جىدد اهلل "ومن نماذج استعانتهم ب ي الذكر الحكيم قول ابن مغاور: 

إنىىا هلل وإنىىا إليىىه أنسىىك صىىربا... واحتسىىب مصىىابك، وتجىىرع صىىابك، وقل:)

 -تعالى –(، وإنا بك يا فقيدة لمفجوعون على ما أصابك عمال بأدب اهللراجعون

 .(1)"وتأدبا

منكوب يف ابنته بالصرب والثبات، والرضا بقضاء اهلل يوصي الكاتب الوالد ال

وقدره، وأن يحتسبها عند ربه لتكن له ذخرا يف الجنة، والكاتب هنا يشير إلى قوله 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ }تعالى:قال تعالى: 

، وهو اقتباس يتواءم مع الموقف ويناسبه، (2){  ىئ نئ مئ زئ رئ

اهلل وقضائه، تنجزا للثواب ويحل على الصرب واالحتساب، والتسليم ألمر 

 ىبيب نب مب زب رب يئ :}العظيم الذي أعده اهلل الصابرين

ونماذج اعتماد الكتاب على القرآن  .(3){ نت مت زت رت

الكريم واألخذ منه وتضفير رسائلهم به يف تعازيهم كثيرة واضحة، تؤكد حرص 

                                                 

 .227: ص ابن مغاور الشاطبي حياته وآثاره  (1)

 (.156(، واآلية )155سورة البقرة من اآلية ) (2)

 (.157سورة البقرة : اآلية ) (3)
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لثر الكتاب على توظيف القرآن الكريم توظيفا فنيا يخدم أفكارهم، فهو المعين ا

 .(1)الذي ينهلون منه، والنموذج الفريد الذي ينهجون علي غراره

 احلديث النبوي الشريف  -ثانيا 

كما لجأ الكتىاب إلىى الحىديث النبىوي الشىريف يف التعبيىر عىن مشىاعرهم، 

واإليفاء بمعانيهم، وتثبيت أفكارهم يف نفىس المتلقىي. ومىن ذلىك قىول ابىن أبىي 

مودٌع: موعده الجنة، ومفدى: هو له فداء  -ه اهللأيد -وهنيئا لإلمام": (2)الخصال

ا الرياُح يمينًا وشماال، وتليُن يف  ينُئه  وُجنة، فإنما المؤمن خامُة زرع، وُذؤابُة فْرٍع ُتف 

ة،  ىرَّ ة، ثىم تكىرُّ عليهىا ك  ىٌة تتحاماهىا المعىرَّ يديها إدباًرا وإقبااًل، والكافُر أرزٌة ُمْجِذي 

افهىا مىّرة إذا أراد  اهلل ": -صىلى اهلل عليىه وسىلم -ال رسىول اهلل. قى(3)فيكون انجع 

ل له العقوبة  يف الدنيا، وإذا أراد  بعبده الشرَّ أمسك  عنه بذنبِه حتى  بعبدِه الخير  عجَّ

أي النىاس أشىدُّ بىالء؟ "صىلى اهلل عليىه وسىلم:  -. وقىال(4)"يواىف به يوم القيامىة

لمرء على حسب دينه، فما يربُح الىبالء فقال: األنبياء، ثم األمثل فاألمثل، فيبتلى ا

صلى اهلل عليه  -. وقال(5)"بالعبد حتى يرتكه يمشي على األرل وما عليه خطيئة

                                                 

، ابن مغاور الشاطبي: 418ينظر على سبيل المثال: رسائل ابن أبي الخصال: ص  (1)

 .292، ورسائل أندلسية: ص 252ص

 . 96، 95رسائل ابن أبي الخصال ص  (2)

ضة اللينة من الزرع. تفيئها: تميلها وتحركها.األرزة: شجر الخامة: الطاقة، والقصبة الغ (3)

األرزن، وقيل: هو الصنوبر. المجذية: الثابتة المنتصبة. المعرة: األذى. انجعافها: 

 انقالعها.

 (.2396، كتاب الزهد، ما جاء يف الصرب على البالء، حديث رقم)4/601سنن الرتمذي  (4)

 (.2398ما جاء يف الصرب على البالء ، حديث رقم ) ، كتاب الزهد،602، 4/601السابق  (5)
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ما يزاُل البالء بالمؤمِن والمؤمنىة يف نفسىه وولىده ومالىه، حتىى يلقىى اهلل "وسلم: 

  .(1)"وما عليه خطيئة

صىلى اهلل عليىه  –، هىو مىن قولىه"فإنما المؤمن خامىة زرع..."قول الكاتب:

مثل المؤمن كالخامة من الزرع، تفيئهىا الريىاح، تصىرعها مىرة، وتعىدلها "وسلم: 

أخرى، حتى يأتيه أجله، ومثل الكافر مثىل األرزة المجذبىة علىى أصىلها،ال يقلهىا 

 .(2)"شيء حتى يكون انجعافها مرة

 وقد استطاع الكاتىب أن يحىل هىذه المعىاين النبويىة يف نثىره، بمىا يؤكىد تىأثره

بالحديث الشريف ومعرفته به، واتصاله يفذا الرتاث النبىوي، وقىد سىاعدت هىذه 

 المعاين على إبراز الفكرة، وأضفت على نثره الوضوح، والقوة والرسو .  

واستعانة الكاتب يفذه األحاديث الشريفة يف نثره مما يخفف من وطأة الىرزء 

زفرتىه، سىيما إذا وشدة المصيبة، ويسكن من لوعة المصاب، ويطفى  مىن جىذوة 

ى أن البالء إنما يقع للمؤمنين، واهلل يبتلي مىن عبىاده األمثىل فاألمثىل،  علم المعزَّ

كىىٌل علىىى قىىدر دينىىه، ليمحصىىهم ويطهىىرهم مىىن ذنىىويفم، فىىإذا صىىربوا واحتسىىبوا 

 جزاهم اهلل جزاء الصابرين المحتسبين. 

ي إن اعتمىىاد الكتىىاب يف تصىىويرهم علىىى القىىرآن الكىىريم والحىىديث النبىىو

الشىىريف يعضىىد أفكىىارهم، ويقىىوي معىىانيهم، ويربزهىىا للقىىار ، ويضىىفي علىىى 

                                                 

 (.2399، حديث رقم )4/602السابق  (1)

، )كتاب صفة القيامة والنار(، المطبعة المصرية 17/151صحيح مسلم بشرح النووي  (2)

 م.1930 -ه1349باألزهر، القاهرة، األولى 
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نتاجهم األصالة والرصانة، ويرتقي يفم وبأديفم، ويجذب القلوب إليهم، ويحقق 

 لهم اإلقناع.

 االستفهام -ثالثا

هو وسيلة من وسائل التعبير المهمة، يتخذها الكاتىب سىبيالً لتثبيىت الفكىرة 

ا لطرق األداء يف التعبير عنها، ولها دورها يف إثارة الحركىة يف نفس القار ، وتلوينً 

يف النص، وصبغه بالحيوية، وهي مما تشد المتلقي وتثير انتباهه، وتجعله يتشارك 

 مع الكاتب تجربته، ويشعر بما يجيش يف نفسه. 

ى، وجىاء  وقد استعان الكتاب به يف التعبير عن حزهنم وتألمهم تسلية للمعىزَّ

 -اهلل -أيىدك   - مستهل تعزيتهم، ومن ذلك قول ابن طاهر: أي ذهىنٍ ذلك غالبا يف

ينطاع، أم أي كالم يسىتطاع؟، واللسىاُن معقىول، والفىؤاد منقىول، والىدمع هىامر، 

 . (1)"والشجو دائر، لما طرقت به األيام، وقرع به الِحمام

إن االسىىتفهام )أي ذهىىن، أي كىىالم؟( مىىن شىىأنه أن يقىىرع األسىىماع، ويىىوقظ 

ي ويشده ليتفاعل مع الكاتب يف تجربته، والكاتب يتوجه بالسؤال لصاحب المتلق

المصاب ليكون حافزا له على الصرب والعزاء، والرضا والسلوان، فقد أثرت شدة 

 الخطب يف نفسه حتى عقلت لسانه، وشمله الحزن واأللم.

واالسىىتفهام هنىىا لىىه دوره الواضىىح يف تفخىىيم الىىرزء، والتأكيىىد علىىى فداحتىىه 

ه، وأثره يف النفوس، ويوحي بتأثر الكاتب وتألمه لما أصىاب صىاحبه، وقىد وشدت

 جاء كاشفا للمعنى، مرسخا للفكرة.

                                                 

 . 3/1/80الذخيرة:  (1)
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أخاطبك مذكرا، أو بأي  -أيدك اهلل-بأي لسان"ومثله قول أبي عمر الباجي: 

مقىىال أالطفىىك مصىىربا؟، وقىىد أذهلتنىىي فجىىأة الخطىىب، وتركتنىىي طىىائر القلىىب 

 .(1)"واللب

ى )أي( يكشىف عىن حيىرة الكاتىب ودهشىته مىن شىدة وقىع فاالستفهام هنىا بى

الرزء على نفسه، كما يؤكد على فداحة الرزء وشدة المصاب، وهىو يضىفي علىى 

الىىىنص الحركىىىة والمرونىىىة والحيويىىىة، ويؤكىىىد علىىىى تىىىأثر الكاتىىىب يفىىىذا الخىىىرب 

 .(2)المؤلم

 توشيح الرسالة بالشعر -رابعا

حائيىة، ودالالت وظىالل فنيىة للشعر قيمة ال تنكر؛ لما يملكه من طاقىات إي

تثير يف نفس المتلقي التأمل والدهشة واإلمتاع، والكتاب هم أعلم الناس بالشىعر 

لذا وشحوا به رسائلهم، ووظفوه توظيفا فنيا يثىري الرسىالة ويشىد مىن  (3)وقيمته

أزرها، ويعضد أفكارها حتى تنحو نحو الكمال الفنىي، وتقىع مىن المتلقىي موقىع 

 .القبول والتأثير

ويجُب على الكاتِب أن يكىون  حافًظىا لألشىعاِر "يقول ابن منجب الصيريف: 

راوًيا للكثيِر منها، ي ستْشِهد بمىا عسىاُه ي ْحُسىُن االستشىهاُد بىِه يف بعىل المواضىِع، 

                                                 

 . 2/1/189السابق:  (1)

، 94، رسائل ابن أبي الخصال: ص 2/1/189أخرى لالستفهام: الذخيرة:  ينظر نماذج (2)

 .9/86،  صبح األعشى  226ابن مغاور الشاطبي: ص 

 . 2/105ينظر: العمدة يف محاسن الشعر ونقده :  (3)
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فإنُه للمنظوِم من البهجِة يف النفِس، والوْقِع يف القلِب ما ليس  للمنثوِر، وربما حىلَّ 

 إنشاءاتهِ منُه ما يحتاُج إليه 
ن
"فأتى به منثوًرا يف أثناِء رسائلِه وط ي

(1)
. 

إن توشىىيح الرسىىالة بالشىىعر يىىرتب  بإبىىداع الكاتىىب وخصىىوبة خيالىىه، وقىىوة 

تصويره، وقدرته علىى تصىريف الشىعر يف مكانىه المناسىب مىن الرسىالة، ورؤيتىه 

 الفنيىة لطبيعىىة التوظيىىف الىذي ينشىىده، فهىىو ال يسىرتفد الشىىعر لمجىىرد التنميىىق أو

التزيين أو النقل والتسجيل، وإنما يضفي عليه دالالت وظالل تثري الرسىالة بمىا 

يحقق الهدف المنشود من اسرتفاده سواء كان هدفا فنيا، أو موضوعيا، أو كليهمىا 

 معا.

وقد وجدنا هذه الظاهرة واضحة جلية يف كتابىات األندلسىيين، والمتأمىل يف 

ا، فقد استعانوا بالشىعر يف رسىائلهم، رسائل التعزية يف األندلس يجد ذلك واضح

ووظفىىوه فنيىىا بحيىىث يفىىي بغىىرل الكاتىىب، ويغنىىي الرسىىالة ويثريهىىا، ويشىىد مىىن 

 أزرها. 

، "ومن هذه النماذج قول ابن مغاور الشاطبي معزيا يف بنت:  أطال اهلل بقىاءك 

... وال  ُتك  ، ال يُحلُّ الخطُب ُحْبو  اءك  ك  القدُر أو س  ًما سرَّ لن اتك  راضًيا مس  ف  ُع ص  ي قر 

ْلًدا، وال ُيثِيُرك  إال حاِزًما جْلًدا:  إال ص 

 فموووا الموووالل واألهلووووَح نال ودا ووو   

 

وووورِد الودا وووو    (2)وال بووووِد يوَمووووا أح تل

 الشاِسىُع، واهلُل أعطىى  
ُّ
ففيم  يضيُق صدرك  الواسُع، ولم  ال يدنو أمُلك  القصي

ا بنًتا أنَّس   اه  ًة سمَّ ... منح  مِنْح   يفا وقًتا، ثم سلَّ   عليها آفًة تسمى مْوًتا؟: ووهب 

 وموووا النوووايل نال ميووو   وابووو  ميوووٍ  

 

 وذو تسوووووووٍر   الُوووووووالكيَ  عريووووووورل  

 

                                                 

 .11القانون يف ديوان الرسائل: ص  (1)

، 170عباس، ص البيت للبيد، شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، تحقيق: د.إحسان (2)

 م. وفيه )إال وديعة(.1962وزارة اإلرشاد، الكويت، 
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ها  وهىىل كانىىت المتوفىىاة ... إال لؤلىىؤًة اسىىرتجعها المعيىىُر، وقىىرارًة استشىىفَّ

جيُر، أصىبحْت أمىاًل موفىوًرا، وأمسىْت عمىاًل صىالًحا مىذخوًرا؟، فاصىدْع بيىِد  اله 

لَّ بقوِل أبي ذؤيب:الي ْيِب، وت س   قين  ُموالة  الرَّ

 َأِموووووَ  المنلووووووِح َوِريبوووووِ  تتوجووووو ل 

 

تووٍر موو   يجووزع  ع   (1)والوودهرل لوويَ بمل

ىىىلنك   ، ونشىىىأْت يف -أدام اهلل عىىىزك -ولُيس  عنهىىىا أهنىىىا تكونىىىْت يف صىىىدفِك 

...إلى أن اختار اهلل هُ  -تعالى –كنفك   .(2)"لها ما عند 

لرسالة يجد أن الكاتىب اعتمىد يف تصىويره علىى الشىعر، إن المتأمل  يف هذه ا

فوشح به رسالته، واستعان به يف التعبير عن غرضه وكشف معانيه، وبىث أفكىاره، 

فالشاهد الشعري األول يبين أن األبناء عارية ووديعة، والبد يوما أن تىرد الودائىع 

 إلى بارئها وخالقها وهو اهلل سبحانه. 

لموت حق وأن كىل حىي سىوف يمىوت، ال يشىفع لىه والبيت الثاين يقرر أن ا

 نسبه وال حسبه، وأصله:

ووِل َحوو ل هالَِكووا َوابووَ  هالِووٍك   َأرى كل

        

 (3)َوذا َتَسوووووٍر   الُوووووالِكيَ  َعريوووووِر  

 

 

 

ونالحظ براعة الكاتب يف تطويع الىنص الشىعري وتحىويره لخدمىة غرضىه، 

هىىذا التحىىوير عىىن حفىىظ ومالءمتىىه للسىىياق والمعنىىى الىىذي أراده، ويكشىىف لنىىا 

الكاتب لشعر السابقين عليه، وحرصه على االسىتعانة بىه يف رسىالته، وتطويعىه يف 

 تحقيق هدفه.

                                                 

 . وفيه:)أمن المنون وريبها(.1/1البيت ألبي ذؤيب يف رثاء بنيه. ينظر: ديوان الهذليين:  (1)

 . 226ابن مغاور الشاطبي حياته وآثاره : ص (2)

-ه1392وت ، بير159، 2/158البيت ألبي نواس، ديوانه بتحقيق: ايفالد فاغنر  (3)

 م. 1972



 

 
 2020 نيويو صدارإ –والثالثون  للغة العربية بالمنوفية العدد الخامسحولية كلية ا

 
 

 

 

ه وقىد هلكىوا جميعىا، والشاهد األخير مطلع قصىيدة أبىي ذؤيىب يف رثىاء بنيى

لكنه مع هذا صرب وتجلد وكىتم حزنىه إيثىارا للحىزم وإظهىارا للمىروءة، مىع شىدة 

حزنه وتألمه، والشىاعر يف قصىيدته كأنىه يعىزي نفسىه ويسىليها إزاء هىذا الحىادث 

المؤلم الشديد حقا على النفس، وهو يعي جيىدا أنىه ال يسىتطيع لهىذا األمىر دفعىا 

 وال ردا. 

د على أن الجزع ال ينفع، فالدهر ال يواسي من يجزع، وال وهذا الشاهد يؤك 

يعزي من يحزن، فلِم  الحزن واأللم، وعالم الحسرة والندم؟!، فالصرب والتسىليم 

أولى يف مثل هذا الموقف. وقد أجاد الشاعر يف استدعاء هذا الشعر ألبي ذؤيىب، 

ى  ى بحالىىه وهىىالك بنيىىه، فىىاألولى بىىه أن يتعىىزَّ ويىىتعظ، ويصىىرب فمتىىى علىىم المعىىزَّ

 ويحتسب، وهذا مما يخفف عنه، سيما إذا قيست مصيبته بمصيبة أبي ذؤيب.

إن الشىىعر هنىىا يخفىىف مىىن وطىىأة المصىىيبة وشىىدة الىىرزء، ويسىىكن مىىن لوعىىة 

المصىىاب، ويهىىد  مىىن روعتىىه، كمىىا يقىىوي مىىن فكىىرة الرسىىالة، ويفىىي بغرضىىها، 

ألفكىىىار متحىىىدة ويتىىىواءم مىىىع معانيهىىىا، فنجىىىد أن المعىىىاين متالحقىىىة متتابعىىىة، وا

متماسكة، والصورة واضحة محكمة، فال نشعر بفجوة أو تكلف أو إقحام له بىين 

النثر، ولكننىا نىرى التىواؤم التىام، والتماسىك الىذي يفضىي يف النهايىة إلىى توافىق 

 اللفظ مع المعنى، وتالؤم الشكل مع المضمون. 

تعبيىر وهو يحمل معاين كثيرة، تكشىف عمىا يف نفىس الكاتىب، وتسىعفه يف ال

ناهيىك عىن أثىره  عن غرضه، وفيه دعوة واضحة إلى التفويل والتسليم والرضا،

يف إيقاظ المتلقي وشد انتباهه، ودفع السىأم عنىه، وهىو شىاهد صىدق علىى براعىة 
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الكاتب يف تطويع النص الشعري لخدمة غرضه، وإن لم يكن له فضل إنشىاء هىذا 

 .(1)داء المعنى ومالءمته للسياقالشعر، فإّن له فضل اختياره منه ما يعينه على أ

 حل املنظوم  -خامسا 

ويتصل باستعانة الكاتب بالشىعر يف رسىالته مىا يعىرف بحىل المنظىوم أو نثىر 

المنظوم، حيث يتجه الكاتب إلى حّل البيت الشعري أو جزء منىه ونثىرِه، وبثىه يف 

عمد هو أن ي" -كما يقول القلقشندي -تضاعيف رسالته، والتمثل بمعناه. والحل

الكاتب إلى األبيات من الشعر ذواِت المعاين فيُحلَّها من ُعُقِل الشعر ويْسىُبكها يف 

 . (2)"كالمه المنثور

وهىذا  ،(3)"طريقٌة للكتَّىاِب أنيقىةٌ "وقد رأى الكالعي أن حلَّ المنظوم ونثره 

والحلُّ ُيغير مىن داللىة األبيىات يف سىياقها الجديىد، . دليل براعة الكاتب وإجادته

، ومن ثم ويُ  اللة القديمة للبيِت الشعرّي ُتناوُش الذهن  لبِسها ثوبا قشيبا، وت بقى الدن

نىىرى ازدواجيىىة الداللىىة ممىىا يكىىون لىىه أثىىر ال ينكىىر يف إثىىراء المعنىىى، وتعميىىق 

 .(4)الفكرة

                                                 

 .2/664، قالئد العقيان 3/1/80ينظر نماذج أخرى الذخيرة:  (1)

 .1/281صبح األعشى:  (2)

 .144إحكام صنعة الكالم: ص  (3)

، 314ينظر: رسائل القاضي الفاضل دراسة تحليلية: د.محمد عبد الرحمن عطا اهلل، ص (4)

 م.2000دار الحضارة، طنطا 
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وعنىدي علىى الغيبىِة  -أيىده اهلل -طالعتىه"ومن ذلك قول ابن أبي الخصىال: 

، إذا سىىلِم  سىىلِم  فمىىا ُثْكُلىىُه ُثْكىىُل واحىىدٍ هر الّسىىاهد، مسىىاهمُة الّشىىاهد، وأرق الّسىىا

 .(1)"الجميع، ومتى ألِم  فبالكل ألٌم وجيعٌ 

 قوله: )فما ُثْكُلُه ُثْكُل واحٍد( من قول عبدة بن الطبيب: )من الطويل(

لووكل واحووٍد  وو ل هل كل ل  َ  هل  فمووا كوواح قووي

                   

ٍَ تُووووووِدما   (2)ولكنوووووو ل بنيوووووواحل قووووووو

 

 

 

هو يوحي بأثر فقىد هىذا االبىن ومنزلتىه عنىد أبيىه، فلحزنىه يحىزن الجميىع، و

ى بين قومه وعلىو قىدره،  وأللمه يتألم كل من حوله، وهذا يشف عن مكانة المعزَّ

والكاتب هنا حّل مضمون البيت يف نثره، وجاء معناه موافقىا لغرضىه يف الرسىالة، 

ين اسىىتدعاه يف نثىىره وقىىد اسىىتطاع أن يكشىىف عىىن قيمىىة هىىذا الىىرتاث الشىىعري حىى

 ووظفه توظيفا فنيا يشد من أزر الفكرة، ويقوي المعنى، ويتالحم مع غرضه.

أهنىىا تكونىىت يف صىىدفِك،  -أدام اهلل عىىزك –وليسىىّلك "وقىىول ابىىن مغىىاور: 

ه،  .... إلى أن اختار اهلل تعالى لها ما عند  وأنجز الموُت الىذي ال ونشأْت يف كنفك 

 قول األعمى التطيلي: )من البسي (من  .(3)"محيص عنه فيها وعده

ِعووَدها         يووا ماجوودَا أتجووَز العليوواَء َمو 

        

ََ أتجوز فيوَك المووتل موا وعودا   (4)اليو
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 م.2014لبنان 



  

 
 رسائل التعزية بألبناء في األندلس المحتوى والفن()-محمد عبدالعزيز عبدالحميد/  دأ.

 
 

 

 

 ىل }وهو يكشف عن أن الموت حق، وأن كل حي سىيموت، قىال تعىالى:

فكلنا على موعد مىع المىوت، ويف انتظىار هىذا  (1) { زنرن مم ام يل

، (2)  {مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي }الموعىىىىىىد:

وقد استفاد الكاتب من عجز البيت، وحله بلفظه ومعنىاه، وواضىح أن الحىل هنىا 

جاء متسقا مع رسالته متوائما معها، وجاء يف صورة محكمىة تكشىف عىن براعتىه 

 وحسن توظيفه له. 

بمىاذا "دليل مقدرة الكاتب وبراعته األدبية؛ قيل للعتابي يوما: إن حل الشعر 

كمىا يقىول ابىن -. فالشىعر(3)"فقىال: بحىل معقىود الكىالمقدرت علىى البالغىة؟ 

 .(4)"رسائل معقودة، والرسائل شعر محلول -طباطبا

 السهولة والوضوح -سادسا 

تبدو هذه الظاهرة واضحة جلية يف هذه الرسائل؛ إذ يعز علينا أن نجد ألفاظىا 

رقىة حوشية، أو عبارات معقدة، أو أساليب ملتوية، وهذا إن دل فإنمىا يىدل علىى 

 األلفاظ وسالمتها، ووضوح األسلوب وسهولته، وبعده عن اإليفام والغمول.

                                                 

 (.88سورة القصص: من اآلية ) (1)

 (.34سورة األعراف: من اآلية ) (2)

، دار 127عيار الشعر: ابن طباطبا العلوي، تحقيق:د.عبد العزيز بن ناصر المانع ص (3)

 م. 1985 -هى1405العلوم للطباعة والنشر، الريال، السعودية 

، 3/799وهي كثيرة: الذخيرة:  -. وينظر نماذج أخرى لحل المنظوم127السابق: ص (4)

 .419، 96، رسائل ابن أبي الخصال: ص 2/663 قالئد العقيان:
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إن الكاتب يف مثل هذا الموقف ال يقف ليتكلىف يف أسىلوبه أو ينتقىي ألفاظىا 

بعينها، وإنما يعرب عما يف نفسه يف يسر وسهولة، ومن نماذج ذلىك قىول أبىي عمىر 

ٍد ُمذابىة بروعتهىا، وعىن قلىب كتابي عىن نفىٍس مسىتطارٍة بلوعتِهىا، وكبى"الباجي: 

، واشرتاًكا يف عظيم  ًعا لما فجعك  ى، تفجُّ شعاُرُه ب ْرُح الجوى، وأعشاُرُه هنُْب األس 

، وأسًفا على مىن فقنىاه فقىدان السىمع والبصىِر، وُرمِينىا فيىه بىأفظع  المصاِب معك 

قيقتهىا الحوادِث والِغير، فإنا هلل وإنا إليه راجعون، يفا يعتصىم العىارفون، وإلىى ح

 .(1)"يرجُع المسلمون

إن األلفاظ هنا سىهلة، واضىحة، ال غمىول فيهىا وال التىواء، ومىع سىهولتها 

فهي قوية، سليمة، غير مبتذلىة، وهىي تكشىف عىن شىدة النازلىة، وفداحىة الىرزء، 

وأثر وقوعه على الىنفس، وتؤكىد علىى حىزن الكاتىب وأسىفه لمىا حىل بصىاحبه، 

 تفويل. وفيها دعوة واضحة إلى التسليم وال

والسبب يف رقة األلفاظ وسىهولتها يرجىع إلىى طبيعىة الموضىوع، فموضىوع 

هذه الرسائل يدور حول التعزية وذكر الموت، والتحلي بالصرب، والرضىا بقضىاء 

اهلل تعالى، والدعاء للمتوفَّى ولصىاحب المصىاب، وهىذا كلىه ال يسىتدعي ألفاظىا 

لتعزية، فال يجد أمامه إال أن يعرب معقدة أو أساليب ملتوية، والكاتب هنا يف مقام ا

عما نفسه، وما تمور به أحاسيسه بألفاظ وعبارات واضحة، تتواءم ومقام التعزية. 

وهو أيضا من باب التخفيف على صاحب المصيبة. والنمىاذج كثيىرة تؤكىد علىى 

 ذلك، وال داعي لتكرارها. 
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 األلوان البديعية  -سابعا 

يكىاد يشىبه الخى  الىذي سىار عليىه النثىر سلك النثر الفني يف األنىدلس خطىا 

المشىرقي، فقىىد كىىان يف أولىىى مراحلىىه أقىىرب مىا يكىىون إلىىى البسىىاطة والبعىىد عىىن 

التعقيىىد، ثىىم اتسىىم بعىىد ذلىىك بالميىىل إلىىى اإلطنىىاب، والتفىىنن يف األسىىاليب، 

والمراوحىىة بىىين السىىجع واالزدواج، ثىىم تطىىور النثىىر ودخىىل مرحلىىة الصىىناعة 

وجناس وطباق وغيرها من ألوان البديع التي شاعت والزخرفة اللفظية من سجع 

هم، وظهر ذلك جليا يف كتب الىرتاجم،  عند كتاب القرن الرابع الهجري ومْن بعد 

كالذخيرة البن بسام، وقالئد العقيان، ومطمح األنفس البن خاقان، فهذه الكتىب 

ر األندلسي تعد مثاال حيا لهذا النثر الحافل بمظاهر التوشية والبديع، ثم دخل النث

بعد ذلك مرحلىة التكلىف واإلسىراف يف الصىناعة، وحفىل بضىروب المحسىنات 

البديعية، وهذه الفرتة أشبه ما تكون بمدرسة القاضي الفاضل والعماد األصفهاين 

علىى نثىر الكتىاب حتىى هنايىة  -غالبىا –يف النثر المشىرقي وظلىت هىي المسىيطرة 

الحكم اإلسالمي يف األندلس
(1)

. 

بديعية مىن الظىواهر األسىلوبية البىارزة يف هىذه الرسىائل، إذ نجىد واأللوان ال

الكتاب قد استعانوا يفا إلضفاء نوع من الجمال الفني على األسىلوب، وتحسىين 

العبارة، وزيادة التنغيم الموسيقي، وهي دليل ثراء اللغة واتساعها، سيما إذا كانت 

 الفكرة. قليلة، عفوية بعيدة عن التكلف، تالئم المعنى، وترسخ
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؛ إذ وم  األلواح البديعية الت  برزت   هحل الر ا ل بوروزا وا وحا: السوج 

اسىىتعمله الكتىىاب واعتمىىدوا عليىىه يف تصىىويرهم، ومىىن النمىىاذج الىىذي أدى فيهىىا 

وإْذ "السجع دورا مهما يف إيضاح المعنى، وتأكيد الفكرة قول ابن أبىي الخصىال: 

ير الُجدوِد، وتعفيىِر الخىدوِد، فىأحق مىن ال سبيل  إلى الخلوِد، وال مذهب  عن تعث

  الجىزِع وعّقىُه، مىن اسىتعب د  هىواُه واسىرتّقُه،  -عرف  هلل تعالى
ى داعىي حقُه، وعص 

ه، أما إنُه وعٌد صادق، وإنه اآلخر باألول الحق  .(1)"وباء باسم اإلمامة واستحقَّ

ب إن موت األبناء هو الفجيعة الموجعة، والخطب الجلل الذي يأسى له قلى

الشجاع، ويشعل يف القلوب نىار األلىم والحىزن، لكىن المىوت حىق، ومىن عىرف 

ذلك فال يجزع، وعليه أن يصرب ويحتسب. وقىد راح الكاتىب عىن طريىق السىجع 

يشىىىىىىىىىىبع هىىىىىىىىىىذه الفكىىىىىىىىىىرة ويجليهىىىىىىىىىىا، فالسىىىىىىىىىىجع الواقىىىىىىىىىىع بىىىىىىىىىىين 

، -فضىىال عمىىا بينهىىا مىىن جنىىاس نىىاقص -الفواصىىل:)الخلود/الجدود/الخدود(

ى حتمية الموت لألول واآلخر، فليس يف الدنيا خلود و)صادق/الحق( يؤكد عل

ألحىىىىىىىىىىىىىد، وإنمىىىىىىىىىىىىىا م لهىىىىىىىىىىىىىا إلىىىىىىىىىىىىىى الىىىىىىىىىىىىىزوال واالنتهىىىىىىىىىىىىىاء، 

والفواصل:)حقه/عقه/اسرتقه/استحقه(، تكشف أن الحزن ال طائل من ورائه، 

وأن الجزع ال يحيي مْيتا، فىاألولى بالمصىاب الصىرب واالحتسىاب. وقىد اسىتطاع 

عنى الىىذي أراده، ويثبىىت الفكىىرة التىىي الكاتىب عىىن طريىىق السىىجع أن يحىىي  بىالم

 يرومها، ويحقق الغرل الذي يسعى إليه.
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والطبىىاق بين)اآلخىىر/األول( يؤكىىد علىىى حقيقىىة المىىوت، وأنىىه سىىنة اهلل يف 

األولين واآلخرين،فعلى العاقل أن يعترب ويستعد له،فمهما طال به العمر فهو عما 

 قريب يموت.

. ومىىن توو  تنتقوور   هووحل الر ووا لويووأت  الجنوواي  ووم  األلووواح البديعيووة ال

النماذج التي اعتمد فيها الكاتب على الجناس يف إبراز معانيه وتأكيىدها قىول ابىن 

فكتب العبد... وقد بلغىه الخطىب الىذي أودع كىل قلىٍب ُحْزًنىا، وصىيَّر "خطاب: 

ْزًنىىا، وهىىو وفىىاة ابىىنكم... مضىىى واهلل زيىىُن المحافىىِل والجحافىىِل،  سىىبيل  العىىزاِء ح 

ى يف  وأصيبْت  المكارُه بالقائل لها والفاعل، هوى به من سماِء المجىِد نجىُم، وثىو 

ى منه نائٌل وحْزٌم، وظهىر  مىن سىكونِه يف فعىِل الرجىاِء حىزٌم، فىالعيوُن تجىوُد،  الثَّر 

ىِرُد، ومىا أجىدر  هىذا  دُّ وال ت  ، والنفوُس تحوُم عىن مىورِد الصىربِ فُتىر  والقلوُب ت ِجدُّ

هىا رزيىًة ُسىلبْت لهىا المصاِب أن يكىون  للعىز اِء غالًبىا، وللجىزِع جالًبىا، ومىا أعظم 

 .(1)"األلباُب، وأوجب  يفا على العيوِن االنسكاُب، وعلى القلوِب االكتئاُب 

ْزًنا( وهو الصعب الشديد، الجناي التاَ بي  :)ُحْزًنا( وهو الحزن واأللم و)ح 

معنىى التبصىر يف يؤكد على خطر الموقف، وشدة النازلة، وبىين )حىزم( األولىى ب

عواقىىىب األمىىىور، والتىىىدبر يف نتائجهىىىا، و)حىىىزم( الثانيىىىة بمعنىىىى الشىىىدة والقىىىوة 

واإِلْحكىىام، لىىه دوره المىىؤثر يف رسىىم صىىورة هىىذا االبىىن، والكشىىف عىىن طباعىىه 

 وصفاته، فهو يكشف عن عقله الراجح وحسن تدبيره لألمور.

                                                 

م، المغرب. ملحق برسائل الغرب 2005( سنة 5مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، العدد) (1)

 . النائل: الكريم السخي. 149سالمي تتمة، ص اإل
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بىين )نجم/حىزم( يكشىف عىن علىو قىدره ومنزلتىه  والجناي النواق  بوي :

قومىىىىىىه، ويىىىىىىوحي بىىىىىىالحزن واأللىىىىىىم علىىىىىىى فقىىىىىىده. والجنىىىىىىاس الواقىىىىىىع 

/ت ِرد(،)غالًبا/جالًبا(، )األلباب/االنسىكاب/االكتئاب(  دُّ بين:)تجود/تجد(،)ُتر 

فضال عما بينهىا مىن السىجع، يكشىف عىن خطىر مصىيبة المىوت، وشىدهتا، وأثىر 

والجىزع، وقعها على النفوس، وتأثيرها يف القلوب، فهي التي تبعث على الحىزن 

 وتوجب العزاء والسلو. 

إن الجناس هنا يكشف عما يف نفىس الكاتىب مىن حىزن وألىم، ويؤكىد علىى 

ى، وقىد أدى دوره يف الكشىف عىن طبىاع االبىن المتىوفَّى  تأثره بمىا أصىاب المعىزَّ

وصىىفاته، ويىىوحي بسىىمو منزلتىىه، وعلىىو قىىدره، ويشىىف عىىن أخالقىىه، وسىىماته 

المعنىىى وزاده وضىىوحا، وأضىىفى علىىي  وشىىمائله، وقىىد جىىاء طيعىىا مناسىىبا، وأكىىد

 أسلوب الكاتب يفاء وجماال، وموسيقى وإيقاعا. 

؛ فلىه والطباع م  األلواح المعنوية الت  اتكوأ عليُوا الكتواب   هوحل الر وا ل

دوره المؤثر يف الكشف عن المعنى، وإبراز الصورة بما يحدثىه مىن الضىدية التىي 

وتجذب انتباهه، ومىن نماذجىه قىول ابىن تقع بين األلفاظ، فتثير القار  وتفاجئه، 

، ال يحىل الخطىب سىاءكالقىدر أو  سركأطال اهلل بقاءك، راضيا مسلما، "مغاور: 

الشاسىع، واهلل  القصىيأملك  يدنو، ولم ال الواسعصدرك  يضيقحبوتك... ففيم 

، مىنح اسرتد واسىرتجع، ثم وأعار وأمتع، فأهنب وأذهب، ثم ابتلى أعطى ووهب

 .(1)"، أنَّس يفا وقتا، ثم سل  عليها آفة تسمى موتامنحة سماها بنتا
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ِهىُب وينىزع، ويحيىي ويميىت، ويبتلىي  اهلل سبحانه هو الذي يعطي ويمنع، وي 

عباده ليمحصهم، سنة اهلل يف خلقه، ولن تجد لسنة اهلل تبديال، ولن تجىد لسىنة اهلل 

تحىىىىىىىويال، وقىىىىىىىد بسىىىىىىى  الكاتىىىىىىىب فكرتىىىىىىىه هىىىىىىىذه مسىىىىىىىتعينا بالطبىىىىىىىاق 

(،)يضيق/الواسىىع(، )يدنو/القصىىي(،)أعطى ووهب/أهنىىب بين:)سرك/ساءك

وأذهب(،)أعىىىار وأمتع/اسىىىرتد واسىىىرتجع( ليؤكىىىد أن األْولىىىى بىىىالمرء الصىىىرب 

والتفويل، والرضا والتسليم، واحتساب األجر عنده سبحانه، فىاألمر كلىه بيىده، 

 فهو الواهب وهو المانع، وهو المحيي وهو المميت. 

ب كونه حلية لفظيىة قىد أدى دوره يف ترسىيخ وواضح أن التقابل هنا إلى جان

المعنىىى الىىذي أراده الكاتىىب، وترسىىيخ الفكىىرة يف ذهىىن المتلقىىي، وهىىي التسىىليم 

والحىل علىى الصىرب واالحتسىاب، سىيما إذا علىم  -تعىالى –والرضا بقضاء اهلل 

 .(1)المصاب أن األمر كله بيد اهلل، وأن الموت واقع على كل حي

بجانىب  -الرسائل ليس حليىة فحسىب، وإّنمىا ُيعىد إن اللون البديعي يف هذه

لبنىىة فنيىىة تتىى زر مىىع غيرهىىا مىىن لبنىىات العمىىل الفنىىي لتزيىىد المعنىىى جىىالًء  –ذلىىك

ووضىىوًحا، والفكىىرة قىىوة ورسىىوًخا، وتضىىفى علىىى األسىىلوب رونقىىا وجمىىاال. 

والنماذج كثيرة، تؤكىد اسىتعانة الكتىاب بىاللون البىديعي يف التعبيىر عىن معىانيهم، 

 أفكارهم.وترسيخ 

                                                 

، أبو المطرف أحمد بن عميرة: 81، 3/1/80ينظر نماذج أخرى للطباق: الذخيرة  (1)
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 تصوير  مصيبة املوت  -ثامنا 

إن فقد األبناء أمر عظيم، وهىّم مقىيم، وغصىة يف القلىب ال تستسىاغ، وحرقىة 

بين الجوانح ال تندمل، وشعور بالغربة والوحشة ال يؤنسه إال الصرب واالحتساب 

وقىدره. وقىد صىور الكتىاب مصىيبة المىوت فأكىدوا  -تعىالى -والرضا بقضاء اهلل

وكشفوا عن وقعها الشديد على النفس، ومن نماذج ذلك قول أبىي على خطرها، 

أيُّ رزٍء ما أفظعه يف القلوب، وأّي خطٍب مىا أشىنعه يف الخطىوب، "عمر الباجي: 

ى، لوال أمىر اهلل تعىالى، وال أجىد ى، ونبِذ األُس  أيىدك  -وأي مصاٍب ما أحقه باألس 

ال أكىاد أقىول يف مثلهىا صىربًا، فإهنىا لهذِه الفادحة قْدًرا، وال أقيُس يفا أمًرا، و -اهلل

"سالبُة األذهاِن، وجامعُة األحزاِن، وخبيثُة الحدثاِن، وكبيرُة نوائب الزمانِ 
(1)

. 

إن رزء الموت يقصم الظهىور، ويميىت القلىوب، ويىذيب األكبىاد، سىيما إذا 

كان الفقيد هو االبن المرتجى ألبيه، وزهرة حياته، وأمله فيها، فالوقع أشد وآكد، 

وقد راح الكاتب يف تصويره يشبع هذه والجرح أوقع وأنكى، والرزية أدهى وأمر. 

 الفكرة ويحاول أن يربزها، ليكشف عن فداحة الخطب وشدته. 

وإذا كانت لأللفاظ إيحىاءات ودالالت وظىالل بمىا تحملىه مىن تىأثير، وبمىا 

رشدة إلى ما تملكه من طاقة تعبيرية ورحابة معنوية غنية الداللة، وظالل إيحائية م

فاالستفهام )بأي( يف قوله: )أي  -يف نفس الكاتب من مشاعر وأحاسيس وخواطر

رزء، أي خطب، أي مصاب( يؤكد على خطر مصيبة الموت، وفداحة هىذا الىرزء 

يسلب األجفان كراهىا، واألبىدان قواهىا. وأسىلوب التعجب)مىا أفظعىه، مىا الذي 

                                                 

 . األسى )بالفتح( المداواه والعالج، والحزن أيضا، وأسيت على2/1/189الذخيرة  (1)

. واآُلسى )بالضم( الحزن والجزع.  على مصيبته: حِزن 
 
 فالن أًسى: حزنُت. وأ ِسي
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وجع الذي يقرح األكباد، ويلهب أشنعه( يكشف عن شدة هذه النازلة، وأثرها الم

 األفئدة. 

:)الفادحة،سىىىالبة األذهان،جامعىىىة األحزان،خبيثىىىة والمفوووردات والعبوووارات

 الحدثان،كبيرة نوائب الزمان(

ى(،)قدرا/أمرا/صىىىىربا(، لفواصوووولوا :)القلوب/الخطوب(،)األ سى/األُس 

ته، )األذهان/ األحزان/الحدثان/ الزمان( تصور خطر هذا الرزء، وتوحي بفداح

وتكشف عن أثره، فهو يؤثر على العقول ويشغلها بالتفكير، ويؤثر علىى القلىوب 

 بالحزن واألسى، وعلى األبدان بالوهن والسقم.

وقىد "ومن ذلك أيضا قىول أبىي القاسىم البلىوي مصىورا أثىر هىذه المصىيبة: 

ُكم -اتصىىل بمجلنكىىم نبىىأ الىىرزِء المىىؤلم، والخطىىب الفىىادح  -حىىرس  اهلل حْوبىىاء 

، المىىدله ، وضعضىىع  القلىىوب  واألكبىىاد  م، والحىىادث الفىىاجع الىىذي صىىدع الفىىؤاد 

وأوهىىن  ُقىىوى التجّلىىد، وهىىال  جنىىاح التصىىبُّر... فأصىىاب  ُمِجّلكىىم بىىذلك أعظىىم 

مصيب، وخّصه من التوجع له أوفُر نصيب، وبلغ به الوجىُد كىل مبلىغ، ونىال منىه 

ُر إلى أبعد غاياته، وأقصى كل مناٍل، وآلمه هذا الحادث أشد إيالٍم، وانتهى به التأث

 .(1)"هناياته

إن مصىىيبة المىىوت عظىىيم خطرهىىا، جليىىل أثرهىىا، توجىىب العىىزاء لصىىاحبها، 

وتبعىىث علىىى الحىىزن واأللىىم، والىىدمع والجىىزع، وقىىد نىىال مىىن أثرهىىا صىىاحب 

                                                 

م، المغرب. ذيل على رسائل موحدية، 2009( 9مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، عدد) (1)

. ُمِجلُكم: أسلوب يخاطب به من هم دون 155رسائل يف تعازي رجال السلطة. ص

 منصب الخالفة.
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المصاب بأوفر نصىيب وأشىده، وآلمىه وقعهىا حتىى بلىغ التوجىع غاياتىه، والتىألم 

، والنفىىوس قلقىىة حىىائرة، والقلىىوب جازعىىة أقصىىى هناياتىىه، فالىىدموع مسىىفوحة

مجروحة، واألكباد ذائبة مقروحىة، والعىزائم ضىعيفة خىائرة، مىن شىدة وقىع هىذه 

 الرزية المؤلم على النفس.

والصىىىياغة التىىىي صىىىاغ يفىىىا الكاتىىىب تجربتىىىه تؤكىىىد أثىىىر هىىىذه المصىىىيبة يف 

النفىىوس:)الرزء المىىؤلم، الفىىادح، المىىدلهم، الحىىادث الفىىاجع، صىىدع الفىىؤاد، 

عضع األكباد، أوهن القوى، هال الجناح، أعظىم مصىيب، الوجىد، نىال منىه، ض

آلمه أشد إيالم، تأثر به( وهي تكشف عن خطر مصيبة الموت، وشدته وفداحته، 

ى، وتألمه لما أصابه، ذلىك أنىه يقىدر  كما تكشف عن تأثر الكاتب بما حل بالمعزَّ

 خطرها، وشدة وقعها.

تمتلىىك القىىدرة علىىى اإليحىىاء والتىىأثير، إن حسىىن اختيىىار الكاتىىب للغىىة التىىي 

وتتسم باإليقاعية الموسيقية،والظالل والدالالت المعنوية، واإليحاءات الفياضة 

، والكلمىة هنىا هىي (1)مما يثري المعنى، ويكشف عن جمال الصىورة ويوضىحها

التىىي رسىىمت صىىورة المىىوت وبينىىت خطىىره وأثىىره، وأوحىىت بشىىدته وضىىراوته، 

 فوس والنيل منها.وكشفت عن تأثيره يف الن

                                                 

، دار 205ن إسماعيل بين األصالة والمعاصرة: د. صابر عبد الدايم ص ينظر: محمود حس (1)

 م.1984المعارف، القاهرة 
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 التشخيص والتجسيد -تاسعا 

من الوسائل التصويرية التي تضفي على تصوير الكاتىب الحركىة والحيويىة، 

وتبعىىث فيىىه الحيىىاة، وتزيىىد المعنىىى وضىىوحا، والفكىىرة رسىىوخا: التشىىخيص 

القىدر يسىر ويسىيء. والجىزع يميىت  -يف هىذه الرسىائل -والتجسيد، حيث نىرى

ن. والىىدهر يفىىرق، ويشىىتت. والمىىوت ينهىىب، ويقتىىل، القلىىوب، ويىىؤثر يف األبىىدا

وُيبكي، ويصرم اآلمال. والدنيا تفرق، وتبىدل، وتغيىر. والمصىيبة تقىرح األكبىاد، 

وتوهن األعضاد. والرزية تسىلب األلبىاب، واألنبىاء موحشىة، مظلمىة، واألخبىار 

 تجرح وتؤلم....الخ. 

نىى وتوضىيحه، وتتجلى أهمية الصورة يف تجسيد المعنويات، وتقريىب المع

. لىذا كىان التشىخيص (1)وتمكينه يف ذهن المتلقي، فضىال عىن التىأثير القىوي فيىه

والتجسيد من وسائل التصوير المهمة الكاشفة للمعنى، المؤكدة للفكرة، الباعثىة 

 يف التصوير الحركة والحيوية واإلثارة، والمتعة الفنية.

قىرح الكمىد،  ناكئىةُ الوردت الرقعىُة "من نماذج التشخيص قول ابن عميىرة: 

ْنىد  الشىجون، بالمصىاب يف  الموريىةُ دمىع الشىئون،  المذريىةُ عقد الجلد،  الناكثةُ  ز 

ىى أن ينظىره أجىل، ويمتىد فيىه  الولد الذاهب، واالبن الحميد المىذاهب، والمرجَّ

أمل، ويرقى بخصىال ترقيىه، ويبقىى مىع مىن يبقيىه، فشىاء اهلل أن يكىون المسىتبقي 

ًطا، والمغتب  به م  .(2)"عتبًطافر 
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شخص الكاتب )الرقعة( وجعلها حية، فهي )تنك  الجرح، وتنكىث العقىد، 

وتزري بالدموع..(، هذا التشخيص منح الصورة قدرا مىن التىأثير والحركىة، ولىه 

يصىور  أثره البّين يف الكشف عن التجربة، وصبغها بالحيويىة والثىراء الفنىي، وهىو

وس آبائهم، فاالبن رجىاء أبيىه يف الىدنيا، أثر هذا الرزء، وفداحة موت األبناء يف نف

وأمله فيها، كما يؤكد علىى حىزن الكاتىب الواضىح وأثىر هىذه المصىيبة يف نفسىه، 

 .(1)ويكشف عن رغبته يف التسلية عن صاحب المصيبة والتخفيف عنه

وقىد أذهلتنىي فجىأُة الخطىِب، "قىول أبىي عمىر البىاجي: ومن نماذج التجسيد 

وأصىىماين ، رمىاكحىىين  وقىىد رمىاين سىىاعُد الزمىانِب، وتركتنىي طىائر القلىىِب واللى

ودارت علىىي ، ثىارت إليىىك إلىي فجائعىىه مىن حيىىث وثىىارت، أصىماككمىىا  سىهُمه

ىى بىه داعيىة دارت عليك من حيث وقائعه ، ولو كان ما طىالعني خطىرة حلىم، لكف 

بىىثن وألىىٍم، فكيىىف إذا كىىان يقينًىىا يقطىىُع أمىىل  المؤمىىِل، ويبطىىُل رجىىاء  المرتجىىى 

 .(2)"المتعلل

جسد الكاتب )الزمان( وجعلىه محسوسىا، فلىه سىاعد يرمىي بىه، وهىو يصىم 

اإلنسىىان بسىىهامه، ويصىىيب النىىاس بفجائعىىه ووقائعىىه، والكاتىىب حىىريص علىىى 

مشاركة صاحبه يف حزنه وألمه، ويحاول أن يخفف عنىه مىن فداحىة الىرزء وشىدة 

ابِه وح  زن لما أصابه. المصيبة، لذا يؤكد له أن ما أصابه قد نال منه، فتألم لمص 

                                                 

( سنة 5اآلداب والعلوم اإلنسانية، العدد)، مجلة 2/1/189ينظر نماذج أخرى: الذخيرة:  (1)
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والتجسيد هنا يكشف عن هىول الموقىف، وشىدة الىرزء، وخطىر المصىاب، 

ويشف عن أثر النازلة يف نفس صىاحبه، ويشىي بحزنىه وألمىه، كمىا يىوحي بحىزن 

الكاتىىب وتألمىىه لمصىىاب أخيىىه، ومشىىاركته لىىه يف مصىىيبته، ومحاولتىىه تسىىليته 

 .(1)والتخفيف عنه ما استطاع إلى ذلك سبيال

ثريىىة تتحىىرك، وتعىىج  -بفعىىل التشىىخيص والتجسىىيد -صىىورةإننىىي أجىىد ال

بالحياة، وينبعث من خاللهىا شىدة الموقىف، وخطىر النازلىة، وشىدة وقعهىا علىى 

الُمصاِب، وهي صورة جميلة تخاطب الحس، وتلهب الوجدان، وتعمىق الفكىرة 

ى السلو والرضا، وتشف عىن براعىة الكاتىب  نحو متلقيها، وتبعث يف نفس المعزَّ

 الوصف والتصوير.  ودقته يف

 العاطفة  -عاشرا 

ال نستطيع أن نجزم بصدق عاطفة الكتاب الذين يدبجون رسائلهم يف تعزيىة 

ابن الخليفة أو من يف منزلتِه، فقد يكون ذلك من بىاب الواجىب الىذي ال بىد منىه، 

تكىون  -غالبا-فالرسالة حينئذ ما هي إال رسم متبع أشبه بالرسالة الديوانية، وهي

ابخالية م  .(2)ن المشاعر الصادقة والتعاطف اإلنساين لما حل بالُمص 

                                                 

، مجلة اآلداب والعلوم 226ينظر نماذج أخرى للتجسيد: ابن مغاور الشاطبي: ص  (1)

تعازي رجال السلطة، م، ذيل على رسائل موحدية، رسائل يف 2009( 9اإلنسانية، عدد )

 .155ص
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أما تلىك الرسىائل التىي دبجىت يف تعزيىة صىديق أو حبيىب أو قريىب أو غيىر 

صادقة، إذ يغلب عليهىا صىدق األحاسىيس، وعمىق  -غالبا –ذلك، فالعاطفة فيها

 . (1)المشاعر، وبروز روح األخوة والمودة والتعاطف لما حل بالمصاب

فة هي االنفعال واإلحسىاس بىالموقف الىذي يعالجىه الكاتىب، ولهىا والعاط

أهميتها يف العمل األدبي، وأهم مقاييسها أن تكون صادقة غير مفتعلىة، والصىدق 

تنبعث عن سىبب صىحيح "هنا مقصود به الصدق الفني، ويتحقق لها ذلك عندما 

 .(2)"غير زائف وال مصطنع، حتى تكون عميقة هت ُب لألدب قيمًة خالدة

وقد تحقق لهذه الرسائل صدق العاطفة، فجاءت التجربة معىربة عىن شىعور 

الكاتب وأحاسيسه، كاشفة عن شعوره نحو صاحبه، بدا ذلك جليا يف كىل أجىزاء 

حيث نجد فوران الفؤاد، وحرارة االنفعال بىالموقف، وقىوة  الرسالة حتى هنايتها،

علىى الىنفس، تنطىق بىه الشعور، وصدق اإلحساس بمرارة فقد األبناء وأثىر ذلىك 

 أجزاء الرسالة.

والدليل على صدق العاطفة وقوهتا لدى هىؤالء الكتىاب: إحسىاس المتلقىي 

بمشاعر الحزن واأللم ومرارة الفقد بين جنبات هذه الرسائل، وشعوره بما يشعر 

به الكاتب من التألم لمصاب إخوانه ومىا حىل يفىم مىن آثىار هىذا الىرزء الجسىيم، 

ا تتضح بمقدار انفعال المتلقىي وتأثيرهىا يف نفسىه،  فىإذا حىرك وقوة العاطفة إنم"

                                                 

، صبح األعشى: 417، 93،  56على سبيل المثال: رسائل ابن أبي الخصال: ص-ينظر (1)

 .207، أبو المطرف أحمد ابن عميرة المخزومي: ص 9/85
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النص عواطف القار  وأثار مشاعره كان صادق العاطفة قوي الشعور،  فاألديب 

 .(1)"لكي يثير شعور القار  أو السامع يجب أن يكون هىو قىوي الشىعور يف أدبىه

مشىاعر، وهذا ما وجدناه يف هىذه الرسىائل، فهىي تفىيل بقىوة الشىعور، وعمىق ال

 وصدق األحاسيس، والسمو بالتجربة إلى أعلى درجاهتا الفنية.

                                                 

 م. بتصرف.1972، دار النهضة العربية، بيروت112يف النقد األدبي:د.عبد العزيز عتيق،ص(1)
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 الفصل الرابع : اخلصائص والقيمة
اتسمت هذه الرسائل بسمات وخصائص ميزهتا من غيرهىا، وأضىفت عليهىا 

قيمة فىوق قيمتهىا، وذلىك راجىع لطبيعىة الموضىوع التىي تعالجىه، والفكىرة التىي 

 التي تستوعبها.    تسعى إلبرازها، والتجربة الشعورية 

 بروز االجتاه الوعظي  -أوال

ويظهر ذلك جليا يف ذم الدنيا والتحذير منها، وعدم التعلق يفا، والتأكيد على 

زوالها، واالسىتعداد للمىوت، والتفكيىر يف هىذا المصىير المحتىوم، والىدعوة إلىى 

ي وقىىدره، ونبىىذ الجىىزع، والتأسىى -تعىىالى -الصىىرب والتسىىليم، والرضىىا بقضىىاء اهلل

 يف مثل هذا الموقف. -صلى اهلل عليه وسلم -برسول اهلل

ونحن مأموٌر فينا، ومحكوٌم علينا، "ومن نماذج ذلك قول أبي عمر الباجي: 

يملكنا خيىُر المىالكين، ويحكىُم فينىا أعىدُل الحىاكمين، ولىو شىاء  اهلل لىم يخلْقنىا، 

مىا شىاء، ثىم صىنع  فضال عمن خلق منا ولنا، وقد أنعم اهلل عليك  بنعمى متعك  يفا 

 ، ُه العىادل  ، وبالتفويِل قضىاء  ُه النازل  ر  ، فإن ُتقابِْل باالحتساِب قد  يف بعٍل ما شاء 

ْدِعك  أن يكون بثواب اهلل مجبورا "فأْحِر بحزْنك  أن يعود سرورا، وبص 
(1)

. 

إن األمر كله بيد اهلل سبحانه، ال راد لقضائه، وال معقب لحكمه، سىبحانه لىه 

ر، فيجب على المصاب الرضا والتسليم، وهذه النزعة الوعظية نابعة الخلق واألم

ى،  مىىن تىىأثر الكاتىىب يفىىذا الموقىىف الجلىىل، وقىىد اتخىىذها سىىبيال لمواسىىاة المعىىزَّ

ُه "وحضىىه علىىى التسىىليم ألمىىر اهلل تعىىالى وقضىىائه:  ر  فىىإن ُتقابِىىْل باالحتسىىاِب قىىد 

                                                 

 .2/1/189الذخيرة:  (1)
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، فأْحِر بحزْنك   ُه العادل  ، وبالتفويِل قضاء  ىْدِعك  أن النازل  أن يعىود سىرورا، وبص 

، أكىىىىىىىد علىىىىىىىى ذلىىىىىىىك التقابىىىىىىىل بىىىىىىىين "يكىىىىىىىون بثىىىىىىىواب اهلل مجبىىىىىىىورا

)حزنك/سرورا(،)صىدعك/مجبورا( وهىو مىىن شىأنه أن يىىربز المعنىى، ويرسىىخ 

 الفكرة، ويشيع يف النص الحيوية.

وقد فاضت هذه النزعة الوعظية يفذه التعىابير: )مىأمور فينىا، محكىوم علينىا، 

ين، ويحكىىم فينىىا أعىىدل الحىىاكمين، االحتسىىاب، التفىىويل، يملكنىىا خيىىر المىىالك

قضاءه العادل( وهي تشف عن عمق الشعور، وصدق اإلحساس، وقوة االنفعىال 

 بالموقف، وصدق التجربة، وتكشف عن روح إيمانية تسري يف النص.

هىا، "ومن ذلك أيضا قول أبي القاسىم البلىوي:  ع  ويىا لهىا مىن مصىيبة مىا أوج 

ن  القلىىوب يفىى هىىا...ولكن الصىىرب  مىىأمور بىىه، واألجىىر  مربىىوط بسىىببه، وأقىىر  ع  ا وأفج 

عىّزت النىاس  يف مصىائبهم بعىده،  -صىلى اهلل عليىه وسىلم -والمصيبة برسول اهلل

ْيىِه  -عليه السالم-فقُده  ىِه وإنَّىا إل  هّون  ذهاب كلُّ محبوٍب شىريف وفقىُده، فىىإنَّا لِلَّ

، تسليًما وتفويًضا اِجُعون  "ر 
(1)

. 

ة واضىىحة إلىىى الصىىرب علىىى هىىذا الىىرزء، والحىىل علىىى الحمىىد إهنىىا دعىىو

-وتأسىيا برسىوله -تعىالى–واالسرتجاع، والرضا بقضاء اهلل وقدره، تأدبا مىع اهلل 

، وقىد انعكسىت آثىار تلىك الىدعوة الوعظيىة علىى التعبيىر -صلى اهلل عليىه وسىلم

                                                 

م، المغرب، ذيل على رسائل موحدية 2009( 9مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، العدد) (1)

، وينظر نماذج أخرى ابن 163لسلطة( د. أحمد العزاوي ص)رسائل يف تعازي رجال ا

 .86، 9/85، صبح األعشى 227مغاور الشاطبي: ص 
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تشف عن والتفكير والتصوير، إذ نجد األلفاظ والرتاكيب التي تؤكد هذه النزعة و

-صىىلى اهلل عليىىه وسىىلم-دعىىوة الكتىىاب إلىىى الصىىرب والتأسىىي بالرسىىول الكىىريم 

:)الصىىرب مىىأمور بىىه، األجىىر مربىىوط بسىىببه، إن هلل وإنىىا إليىىه راجعىىون، تسىىليما 

وتفويضا( وهدف الكاتب هو التخفيف على صىاحبه، وإخمىاد لوعتىه، وتسىكين 

 . زفرته، وتنفيس كربته، وتسليته ما استطاع إلى ذلك سبيال

 نزعة التأمل   -ثانيا

برزت النزعة التأملية يف تأمل الكتاب يف حقيقة المىوت والحيىاة، فالحيىاة ال 

شك فانية، والموت آت ال محالىة، فعلىى كىل ذي لىب أن ال يغىرت يفىا، وأن يتخىذ 

منها معربا إلى اآلخرة، فمهما طال به العمر سيرحل عنها ليلقى المىوت الىذي ال 

فووو ذا جووواء أجلُوووم ال يسوووتأهروح  ووواعة وال }ه سىىىاعة:يتقىىىدم وال يتىىىأخر عنىىى

، وقد أشرت إلى ذلك سابقا. ومىن نمىاذج التأمىل يف حقيقىة الىدنيا (1){يستقدموح

علىىى الفجىىائِع مبنيىىة،  -صىىرف اهلل عنىىك صىىروفها –الىىدنيا"قىىول ابىىن طىىاهر: 

ىىن  ألحىىداثِها، وأيقىىن  بانتكائِهىىا ٌر أو منيَّىىة، وإن الحىىازم  مىىن وطَّ ىىاراها كىىد  ، وقص 

ها صدًرا رِحيًبا، وقلًبا صليًبا "فأوسع 
(2) . 

الدنيا مبنية على النوائىب، فىال حيلىة للمىرء أمىام غرورهىا، واطىراد سىننها يف 

تكدير صفوه وتنغيص عيشه، وعلى العاقل أن يوطن نفسه على مصائبها فال تغره 

                                                 

 (.34سورة األعراف: من اآلية ) (1)

 . 3/1/78الذخيرة:  (2)
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وال يفىىرح بعطائهىىا، فهىىي دار اختبىىار وبىىالء، وليسىىت دار مقىىام وهنىىاء، زينتهىىا، 

 فاالفتتان يفا ال قيمة له ما دامت هنايتها الفناء.

وقد أدت المفردة دورها لتؤكد علىى حقيقىة الىدنيا، فالكلمىات: )صىروفها، 

الفجىىائع، كىىدر، منيىىة، أحىىداثها، انتكائهىىا( تىىوحي بىىأن هىىذه طبيعتهىىا، فهىىي حتمىىا 

تصيب المرء بنوائبها، وعليه أن يوطن نفسه ويرضىى يفىا علىى حالهىا، وأن ينتظىر 

فيوسعها "، وقدره -تعالى -لموت بصدر رحب ونفس راضية مطمئنة لقضاء اهللا

  ."صدرا رحيبا

فيىا لهىا مىن "ومن نماذج التأمل يف الموت والحياة قول أبي القاسم البلىوي: 

 -مصيبة ما أبكاها للعيوِن، وأشجاها للقلوِب، فإنا هلل وإنىا إليىِه راجعىون، وتلكىم

ام يف بنيهىىا، وسىىبيُلها التىىي سىىلك األولىىون ويسىىُلك عىىادُة األيىى -أدام اهلل عىىافيتكم

اآلخىىرون فيهىىا، ال ُيقبىىُل فىىداء، وال ُيجىىدي بكىىاء، ومىىن صىىحب األيىىام ذكرتىىه 

اُم غاية  كل موجىود ذي ُروح، وهنايىة   بمواعظها، ووعظته بحادثِها، وإذا كان الِحم 

ب، كل حي من المخلوقين  يغدو ويروح، فإلى الصرب علىى كىل حىال مفىزُع اللبيى

"ومرجُع األريب
(1)

. 

حكىىىم نابعىىىة مىىىن تىىىأمالت الكاتىىىب يف المىىىوت والحيىىىاة، والوقىىىوف علىىىى 

حقيقتهمىىا، فاأليىىام متقلبىىة، والىىدنيا بمىىا فيهىىا هالكىىة، ومىىا الحيىىاة الىىدنيا إال متىىاع 

ُر اهلل وقضىاؤه يف  ىد  الغرور، وكل متحرك غايته سكون، فىال سىبيل إلىى الخلىود، ق 

                                                 

م، المغرب. ذيل على رسائل موحدية، 2009( 9مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، عدد ) (1)

 .154صرسائل يف تعازي رجال السلطة. 
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رت سنته، ونفذت مشيئته، أما إنىه وعىد صىادق، األولين واآلخرين، على ذلك ج

وإن اآلخر باألول البد الحق، ومن عىرف ذلىك فىال يحىزن، وال يجىزع، فالصىرب 

  واالحتساب رجاء جزاء الصابرين المحتسبين أولى ثم أولى.

إن طىىول التفكيىىر والتأمىىل يف حقيقىىة المىىوت والحيىىاة مىىن حسىىنات هىىذه 

عن النىوازع الداخليىة التىي تمىور يف  الرسائل، وخصائصها المميزة، وهو يكشف

نفس الكاتب، وتصبغ تجربته باألناة، وتغلف صوره بالعمق، وقد وجىدنا يف هىذه 

الرسائل امتزاج العاطفة مع الفكرة، والمشاعر واألحاسيس مع التأمل، يف عاطفة 

قوية وأحاسيس فياضة، تنب  عىن انفعىال الكاتىب الحقيقىي بالتجربىة، وإحساسىه 

 وقف الذي يعالجه.الصادق بالم

 نزعة احلزن –ثالثا 

بدت نزعة الحزن واضحة يف هذا النوع من الرسائل، فلهىا وجىود بىّين، وأثىر 

بارز، وحركىة واضىحة تسىري يف أفكارهىا ومعانيهىا، بىل يف ألفاظهىا، حيىث نجىد 

حرارة االنفعال بالموقف وقوة الشعور، وعمق اإلحسىاس بجىالل هىذا الخطىب 

ى النفس البشرية، إذ نجد الكتاب قىد عمىدوا إلىى صىبغ وعظمته ومدى تأثيره عل

صورهم وأسلويفم باآلالم واألحزان لتفصح عن المشاركة الوجدانية للمصىاب، 

وتكشف عن مدى مشاركتهم له يف مصىيبته، فىالحزن واألسىى، والتىألم، ومىرارة 

ىت صىوره بىاأللوان  الفقد صبغت تعبيرات الكاتب، وغلفت معانيه وأفكىاره، ولفَّ

المتلقىي بمشىاعر األلىم والحىزن بىين جنبىات هىذه الرسىائل:  وقىد أحىس اتمة،الق

شعور صاحب المصيبة وما يعانيه من ألم وحزن، وشعور الكاتب وأسفه لما حل 

 بصاحبه ونزل به. 
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ومن النماذج التي تفيل أسى ولوعة، وحزنا وألما قول ابن أبي الخصال يف 

م بذهابِه، وخبون ِشهابِه، واستْسرار ونالني "التعزية بوفاة ابن أحد الفقهاء:  من التألُّ

 ، ق  ىُرُه ُيىذكي الُحىر  هاللِه ِغّب الّطلوع، واختطاِف خيالِه من بىين الضىلوع، مىا أيس 

اُم،  ، وذلك أقلُّ ما ُيوجبُه االْستهاُم، ويْقتضيِه اإلنجاُد يف حبه واإلْته  وُيْعدي األرق 

انىه جسىيًما، فلقىد أحسىن اهلل إليىه ولئن كان المصىاُب بىه عظيًمىا، والخطىُب بفقد

ىدن األسىعِد،  ُه عليه، من كرامىِة األبىِد، ونفاسىِة الج  ُه له وأورد  وإلى أبويِه، بما اختار 

"ِخْلوا من األوزاِر، خالصا لتلك الداِر، طاهرا من العيوِب، بريئا من الذنوِب 
(1)

. 

للمتلقي إن صورة الحزن واأللم، وما يتبع ذلك من أثر جسمي ونفسي تبدو 

واضحة جلية، وقد انعكست آثار تلك النزعة على التعبير والتفكير والتصىوير، إذ 

نجد األلفاظ والرتاكيب التي تؤكد هذه النزعة، وتعرب عن حرارة االنفعال، وشدة 

الموقف، وتشف عن الحزن واأللم المسيطر على الرسالة واضحة جلية: )نالني، 

عىدي األرق، المصىاب بىه عظيمىا، الخطىب التألم، خبو شهابه، يىذكي الحىرق، ي

بفقدانه جسيما( وهي تكشف عن صدر ملتهب، ونفس ملتاعة، وحرقة يف القلب 

ال تنطف ، ودموع متسربة ال تنقطع، وقلق واضطراب، وألم والتهاب ال يطفئه إال 

الرضىىا والتسىىليم ألمىىر اهلل تعىىالى وقضىىائه، والصىىرب علىىى هىىذه المصىىيبة احتسىىابا 

حسىىن اهلل إليىىه وإلىىى أبويىىه، مىىن كرامىىة األبىىد، ِخلىىوا مىىن األوزار، لألجىىر، فلقىىد أ

                                                 

. استسرَّ الهالل آخر الشهر: خفي ودخل يف  418رسائل ابن أبي الخصال: ص  (1)

رار)آخر ليالي الشهر القمر(. االستهام: استهم القوم: اقرتعوا، كأنه يريد معنى  السن

 المشاركة.
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. وهذا الثىواب العظىيم "خالصا لتلك الدار، طاهرا من العيوب، بريئا من الذنوب

الذي أعده اهلل للصابرين وللمتوفَّى ممىا يخفىف مىن وطىأة المصىيبة، ويهىون مىن 

شدهتا على المصاب
(1)

. 

ُه أخوُه، ومىن لىم إن الناس ال ينفكون  من المصائب، و اه ثكل  من لم يْثُكْل أخ 

يعدْم نفيًسا كان هو المعدوم دون النفيِس، وحقُّ اإلنساِن الصرُب على النوائىِب، إذ 

كانت الدنيا داُر فراٍق، ودار بىواٍر، ال دار اسىتواء، وعلىى فىراِق المىألوف حرقىٌة ال 

ُل الناس بصحِة الفكرِ  ، وحسىِن العىزاِء، والرغبىِة ُتْدفع، ولوعٌة ال ُترد، وإنما يفاض 

يف اآلخرة، وجميِل الذكرِ 
(2)

. 

 الترابط والتواؤم   -رابعا

إن قار  هذه الرسائل يجد تواؤًمىا وتناسىًبا بىين أفكارهىا ومعانيهىا، وترابًطىا 

واضحا بين أجزائها، إذ يلفها راب  واحد يهيمن عليها مىن أولهىا إلىى آخرهىا هىو 

أثىىر هىىذا الخطىىب الىىذي يىىدمي القلىىوب، الحىىزن واأللىىم، واألسىىى والشىىجن مىىن 

ويلهب األكباد ويذيبها، فوقع هذا الرزء الشديد علىى الىنفس وإحسىاس الكاتىب 

بوْقِعِه األليم هو الذي دفعه إلى التعزية، يعضده ويذكيه حىزن ملتهىب يف أعماقىه، 

 وحرقة تثور يف قلبه، وجوانح ملتاعة، ونفس متألمة لما حل بصاحب المصيبة.

عبيىىر الكتىىاب عىىن أسىىفهم وحىىزهنم متىىى مىىا علمىىوا يفىىذه الىىرزء إننىىي أجىىد ت

الجسيم، ثم حديثهم عن الموت وأنه حق على كىل حىي، وأن الحيىاة إلىى زوال، 

                                                 

 ونزعة الحزن واضحة جلية يف هذه الرسائل ال تحتاج إلى تأمل، وفيما ذكرناه كفاية.  (1)

 . 4/14ظر: الكامل ين (2)
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وقىدره، ثىم تعبيىر  -تعىالى-يتبعه دعوة إلىى الصىرب والتسىليم والرضىا بقضىاء اهلل 

 الكاتب عن حزنىه وتألمىه لمىا حىل بمىن يعزيىه، يتبىع ذلىك ذكىر شىمائل المتىوىف

والىدعاء لالبىن المتىوىف  -تعالى -وجليل صفاته، وجميل أوصافه، ثم مناجاة اهلل

 بالجنة ورضا اهلل سبحانه، وألهله بأن يجزيهم جزاء الصابرين المحتسبين.

فنجد أن األفكار والمعاين متحدة متوائمة، والجو العام يف الرسالة متماسىك 

كيىىه شىىوق ملتهىىب، وتىىألم مىىرتاب ، يشىىمله جىىو إيمىىاين، ويلفىىه حىىزن عميىىق، ويذ

 واضح، وإحساس صادق بوقع هذه المصيبة على النفس.

كذلك اتسمت هذه الرسائل بالتواؤم العام والت لف الشامل مع الجو النفسي 

الذي يحياه الُكتَّاب وهىم يعىزون إخىواهنم، ويعىربون عىن حىزهنم وأسىفهم، هىذا 

ة يتسىم برهافىة الحىس، الجو النفسي الذي يعيشه الكاتب عند كتابة رسالة التعزيى

ورقة الشىعور، وصىدق اإلحسىاس، والمشىاركة الوجدانيىة الصىادقة، وهىو يلىف 

الرسىىالة مىىن أولهىىا إلىىى آخرهىىا، لىىذا جىىاءت هىىذه الرسىىائل بمعانيهىىا، وأفكارهىىا، 

وموضوعاهتا، متوائمة مع ذلك الجو النفسي الىذي يعيشىه الكاتىب، ملتحمىة بىه، 

مىع المعىاين، وتى زر الشىكل مىع المضىمون،  مفضية يف النهاية إلى تعىانق األفكىار

 معربة عن إحساس الكاتب النفسي، والسمو بالتجربة إلى أعلى درجاهتا الفنية. 
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 خامتــة
 -صلى ا  علي  و ولم -الحمد    والص ة والس َ على  يدتا ر ول ا 

 وبعود:  فقد اتتُى البحث نلى النتا ل اآلتية:

  من أهم أنماط التعزيىة، وأصىدقها عاطفىة، وأعمقهىا رأيُت أن التعزية باألبناء

تجربة، فاألبناء آلبائهم هم قرة العين، وثمرة الفؤاد، وفلذة األكباد، وسر يفجىتهم 

وأنسهم، وهم األمل والرجاء، وزينىة الحيىاة الىدنيا، فىإذا مىاتوا انقطىع رجىاؤهم، 

ىىرب ٍة، وتملمىىٍل وشىىملهم الحىىزن والجىىزع، فحىىالهم بىىين أ نَّىىٍة وزفىىرٍة، ودمعىىٍة وع 

 واضطراٍب، وحزٍن واكتئاٍب، وحرقٍة يف الصدر والتهاب، وغصٍة ال تنقطع.

  البنىىاء النفسىىي والفكىىري لرسىىالة التعزيىىة يىىدور حىىول عناصىىر معينىىة ال يكىىاد

يخرج عنها؛ الهدف منها تسلية المصىاب، والتسىكين مىن لوعتىه وفزعتىه، وهىي: 

منهىا، والتىذكير بىاآلخرة، والتحىذير التأمل يف الموت والحياة وذم الدنيا والتنفيىر 

يف مثىىل هىىذا  -صىىلى اهلل عليىىه وسىىلم -مىىن الجىىزع، والتأسىىي بالرسىىول الكىىريم

إظهىىار ووالرضىىا بقضىىاء اهلل تعىىالى،  الموقىىف، والىىدعوة إلىىى الصىىرب والتسىىليم،

الكاتىىب التفجىىع والحىىزن علىىى المتىىوفَّى، واإلشىىادة بجليىىل أوصىىافه، وجميىىل 

المقام، ويتواءم مع الموقف، هتوينا من شىأن الىرزء، خصاله، والدعاء بما يناسب 

 وتسلية لصاحب المصيبة وتخفيفا عنه. 

  التنوع يف البدء والختام من سمات رسالة التعزية؛ إذ لم يلتىزم الكتىاب ببدايىة

معينة أو خاتمة بعينها، وإنما نوعوا يف البدء والختام، بما يعكس اختالف الرؤى، 

وع لم يكن الغرل منه مجرد التلوين يف الكتابىة، وإنمىا وتعدد األذواق، وهذا التن

هدف الكتاب مىن ورائىه إلىى توظيىف عناصىر البىدء والختىام توظيفىا فنيىا يخىدم 
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المعنى، ويرسخ الفكرة، ويساعد على إبرازها، بما يقع من المتلقي موقع القبىول 

 والتأثير، واإلقناع.

 ير المختلفة يف التعبير عن عمد الكتاب إلى الوسائل المتنوعة، وأنماط التصو

أفكارهم، والكشف عن معانيهم، وتصوير مشاعرهم، فاستعانوا بىالقرآن الكىريم 

والحديث النبوي الشريف، واالستفهام، ووشحوا رسائلهم بالشعر الذي يناسب 

واأللىوان البديعيىة كالسىجع  ،ويقوي من فكىرة الرسىالةالغرل، ويحقق الفكرة، 

كمىا اسىىتعانوا بالتصىوير التقريىىري ص والتجسىيد، والجنىاس والطبىاق، والتشىىخي

الذي يعتمد األلفاظ وما تىوحي بىه الكلمىات مىن دالالت، ومىا تشىعه مىن ظىالل 

وغيرهىىا، وقىىد اسىىتطاعوا أن يوظفىىوا هىىذه الوسىىائل يف التعبيىىر عىىن وإيحىىاءات، 

عىىواطفهم وانفعىىاالهتم، والكشىىف عىىن معىىانيهم وأفكىىارهم، بغيىىة تأكيىىد المعنىىى 

 ناع المتلقي والتأثير فيه. وتحقيقه، وإق

  غلبىت علىىى هىىذه الرسىائل العاطفىىة الصىىادقة، والمشىاعر الجياشىىة، فجىىاءت

التجربة معربة عن شعور الكاتب وأحاسيسه، بدا ذلك جليا يف كل أجزاء الرسىالة 

حيث نجد فوران الفؤاد، وحرارة االنفعال بالموقف، وقوة الشعور،  حتى هنايتها،

 بناء وأثر ذلك على النفس تنطق به أجزاء الرسالة.واإلحساس بمرارة فقد األ

  اتسمت هذه الرسائل بميزات وسمات ميزهتا من غيرها، منها: بروز االتجىاه

الوعظي الذي يتجلى يف ذم الدنيا والتحذير منها، واالسىتعداد للمىوت، والىدعوة 

 -مصىلى اهلل عليىه وسىل -إلى الصرب والتسليم، ونبذ الجزع، والتأسي برسول اهلل

يف مثل هذا الموقف، كما برزت نزعىة الحىزن التىي تلىف الرسىالة مىن أولهىا إلىى 
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آخرها، وهتيمن على أفكار الكاتب ومعانيه، وتغلف أسىلوبه وصىوره، كمىا بىدت 

 نزعة التأمل واضحة جلية يف الحديث عن حقيقة الموت والحياة. 

 ا ومعانيهىىا وجىىدت يف رسىىالة التعزيىىة باألبنىىاء تواؤًمىىا وتالؤًمىىا بىىين أفكارهىى

وصورها، إذ يلفها رابى  واحىد يهىيمن عليهىا مىن أولهىا إلىى آخرهىا، هىو الحىزن 

واأللىم، واألسىى والشىجن، وكانىت هىذه الرسىائل بمعانيهىا وأفكارهىا وصىىورها 

متوائمة مع الجو النفسي الذي يعيشه الكتاب، ملتحمة به، مفضىية يف النهايىة إلىى 

مع المضمون، معربة عن شعور الكاتىب  تعانق األفكار مع المعاين، وت زر الشكل

 نحو أخيه يف مصابه، والسمو بالتجربة إلى أعلى درجاهتا الفنية. 

 والحمد هلل أوال وآخرا، 

 على سيدنا محمد وآله. -تعالى -وصلَّى اهلُل 
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