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 شكر وتمدٌر

بمكافؤةصاحبالمعروؾإذلال:"َمْنُصنَعإلٌهمعروٌؾفمال–ملسو هيلع هللا ىلص–انطبللًامنتوجٌهنبٌنا

ًأتمدمبجزٌلالشكروعظٌماالمتنانللدكتورلفاعله:جزانهللاخًٌرافمدأبلػفًالثناء"،فإ نن

ًمنولٍتإلتمامهذ ًَّمنجهدوماأعطان ًعلىمابذلهإل االبحثفجزاههللابسَّامالمواسم

ً خٌر،كماوأتمدمبالشكرالجزٌلوعظٌماالمتنانللجنةالمنالشةمنممتحنداخل عنًكلَّ

خارجًفجزاهمهللاخًٌرا.وممتحن  
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 االنزٌاحفًخطبالخلفاءواألمراءفًالعصراألموي

 )خطباءالسنةأنموذًجا(

 إعداد:حسٌنزٌادحسٌنعبداللطٌؾ

 إشراؾالدكتور:بسامالمواسمً

الخلٌلجامعةالببلؼةالعربٌةفًأستاذ  

 الملّخص



لىالنمادإلؽربٌٌنمادانمصطلحاتالحدٌثةالتًوفدتمنالمنال (displacement) مصطلحاالنزٌاح

وٌطبمونهعلىالنثروالشعر.لمالدراسةالنصوصمنجمٌعجوانبههوأخذواٌدرسونهنالعربالذٌنتلمفو

اجدٌدة.عطابهاأبعادًإٌةمنأثرفًالنهوضبالدالالتوالتًتتمٌزبخصابصفنٌةوجمال

فه.ثمتطبٌمٌاعبردراستهفًخطبتناولهذاالبحثاالنزٌاحنظرٌامنحٌثمفهومهوأنواعهووظاب

ًسفٌان،والخلفاءواألمراءفًالعصراألمويوهم:عمربنعبدالعزٌز، ٌزٌدبنمعاوٌة،ومعاوٌةبنأب

ؾالثمفًوأبوحمزةلحجاجبنٌوسوالتٌبةبنمسلمالباهلً،وزٌادبنأبٌه،وعبدالملنبنمروان،و

ًأخذتأشكاالًرتمثلأكثنالنثرفًتلنالفترةإالشاري.حٌث عددةمنهاالسٌاسٌةمتهفًالخطبالت

 .رشادوؼٌرهاوالمواعظواإل



 ه
 

لسمهذاالبحثالىتمهٌدوأربعةفصولوخاتمة.ولدجاءالتمهٌدعنمفهوماالنزٌاحونشؤته،بٌنمابدأت

ثمالفصل،عهووظابفهصطبلحًلبلنزٌاحوأنواافٌهالتعدداالالفصولبمدخلنظريعناالنزٌاحذاكرً

ًفًالخطب الذيضمالكناٌةوالتعرٌضوالتشبٌهواالستعارةوالثانًبالناحٌةالتطبٌمٌةعلىاالنزٌاحالدالل

درسالباحثاالنزٌاحففًالفصلالثالثوأماثماالنزٌاحالمعجمً.،والمجازالمرسلوالمجازالعملً

الذيدرسفٌهاالفصلالرابعااللتفات.وختامًو،مدٌموالتؤخٌرالتوالتركٌبًفًالخطبوالذيضم:الحذؾ

والنداء.وتبٌن،واالستفهام،والنهً،نشابٌةالطلبٌةفًالخطبالتًضمتأسلوباألمرالباحثاألسالٌباإل

ؼٌةولدرةتوظٌؾالفنونالببل،والجمالٌةفًالكبلم،راكهمللنواحًالفنٌةإدو،منذلنلدرةهإالءالخطباء

.كثٌرةببلؼٌةتمٌزتبخصابصالتًفًخطبهم   

أو،أوحربٌة،ولدخرجالبحثبنتٌجةأساسٌةوهًأنهإالءالخطباءكانواأصحابرسابلإماسٌاسٌة

أوللوعظ.ولدوظفواموروثهمالثمافًعلىاختبلؾأشكالهفًخطبهموكبلمهمعلى،لرعاٌةالشإون

وؼٌرهامن،أولنصحهم،أولحشدهمللمعارن،أوذمهم،أومدحهم،بهمالمنابروحشدالناس.إمالكس

.أؼراضالخطب  
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 ممدمة

الحمدهللربالعالمٌن،والصبلةوالسبلمعلىالنبًاألمٌن،ومناهتدىبهدٌهإلىٌومالدٌن،أمابعد،  

ًخواطرهم،فهّموابتعددولفحٌاةالعرب،سخرالخطباءأنفسهمللتعبٌرعّماٌجفًفلماكانللخطبدوٌر

،ولدشؽلاالنزٌاحبصورهحًٌزاكبًٌرافًمٌدانكبلمهموساحةنظمهم،ساعٌنبهاوراءاألؼراض

الجمالوحسنالتركٌب،وجاّدٌنخلؾإلناعالمتلمًفٌماٌمولونه،خادمٌنبذلنلضاٌانفسٌةاعترتهم،

،ومنهناتنبعأهمٌةالدراسة،ولمٌكناالختٌاربعًٌداعنولضاٌااجتماعٌةهّمتهم،ولضاٌاسٌاسٌةأشؽلتهم

األهمٌةبلتواءممعهاونبعمنها،فاهتمامالخطٌببجمالخطبهوتنوعهافًطرابكاتباعاألسالٌبالجمالٌة

 ترأسواالتًمنهااالنزٌاحكانمدعاةللباحثللمٌامبالكشؾعنمواطنهذاالجمالوخاصةعندخطباء

صبةفًالحملالببلؼً.حمبةخ  

ًاعترتعلىالمنهجالجمالًالرسالةتاعتمد ًوالتركٌبًالت الضوءعلىاالنزٌاحبنوعٌه:الدالل ،مسلطةً

بربطالمنهجالجمالًبالتحلٌلللوصولإلىصلبالدراسةخطباءالحكامواألمراءاألموٌٌن،ولامت

الخطباءأصحابالعملٌةالفذةوالمدرةالتصورٌةالموضوعالمطروح،فكانمدعاةللؽوصفًبحرهإالء

 المتفتحةالتًُصبّتفًلوالبنظمهم.

احوتعرٌفاتلمجموعةمننشوءمصطلحاالنزٌلوثبلثةفصولفكانالتمهٌدعرًضاانمسمالبحثإلىتمهٌد

حث،ٌدور(وحوىفًمضمونهعلىثبلثةمبامدخلنظريعناالنزٌاح)ُوسمالفصلاألولو،الباحثٌن

ًالتعدداالصطبلحًلبلنزٌاحاألولمنهاحول عنأنواعاالنزٌاح،وأمافٌهتُتحدثف،أماالمبحثالثان

ً)المبحثالثالثفدارحولوظٌفةاالنزٌاح،وأماالفصلالثانًفجاءمتخذًاعنوان تجلٌاتاالنزٌاحالدالل

والتشبٌهواالستعارةوالمجاز)الترادؾ(معجمٌةوالمادةالوالتعرٌضوضّم:الكناٌة(فًالخطباألموٌة
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الحدٌثفٌهالمرسلوالعملً،وأماالفصلالثالث عناالنزٌاحالتركٌبًفًالخطباألموٌةفخصصُت

 وضّم:التمدٌموالتؤخٌروالحذؾوااللتفات.

ملنبن:زٌادبنأبٌهوعبدالوأهمهمخطباءالعصراألمويألبرزدراسةنصوصالخطبتولدتمَّ

مروان،وعمربنعبدالعزٌز،ومعاوٌةبنأبًسفٌانوٌزٌدبنمعاوٌة،والحجاجبنٌوسؾالثمفًولتٌبة

بنمسلمالباهلًوأبوحمزةالشاري.ا  

لتخدمالدراسة،واحتلتكتب؛ها،اتحدتفٌمابٌنهااونهلالبحثمنمصادرتباٌنتواختلفتفًمحتو

مثل:العمدالفرٌدالبنعبدربه،والبٌانوالتبٌٌنللجاحظ،فًهذهالمصادراألدبالعربًاألهمٌةالكبرى

ًكانترافًدا الت وجمهرةخطبالعربفًعصورالعربٌةالزاهرة)العصراألموي(ألحمدزكًصفوت،

،فًمواضعالتحلٌلبؤّماتكتبالببلؼٌة،إضافةإلىاالستعانةنصوصالخطبللرسالةٌُلجؤإلٌهافًأخذ

ودالبلاإلعجازلعبدالماهرالجرجانً،والمثلالسابرالبناألثٌروؼٌرها.مثل:أسرارالببلؼة،  

برسالةبكتابعنوانه:"االنزٌاحمنمنظورالدراساتاألسلوبٌة"ألحمدوٌسووكذلناستعانتالدراسة

،إذساعدافًاللجوءالخرشةماجستٌروعنوانها"أسلوبٌةاالنزٌاحفًالنصالمرآنً"ألحمدؼالبالنوري

 إلىالتعرؾعلىلضاٌااالنزٌاحوصورهفًالنصوص،وؼٌرهامماحضرذكرهفًالمصادروالمراجع.

وختاًمافًهذاالممامأتمدمبالشكرالجزٌلإلىالدكتوربسامالمواسمًعلىاستجابتهالدابمةلطلبالعون

لفًإماطةاللبسعنبعضتفاصٌلهذهالدراسة.واإلجابةعلىتساإالتكانتلهاالدورالفاص  

الكمالمنصفاتالواحدالباسطسبحانه،والنمصفًعمومالبشرفإنكانالصوابفمنفضلهللاوتوفٌمه،

 وإْنحصلالنمصفمننفسً.

فًالموِلوالعمل.وهللاَأسؤُلالسداد  
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 تمهٌد

االنزٌاحمنالظواهرالمهمةفً وهًالدراساتعّدظاهرة تمنٌةفنٌةٌستخدمهاتاألسلوبٌةالمعاصرة،

ظهرتبجبلءعنداللؽوٌٌنالخطباءوكذل الؽربنمادونالشعراءفًالتعبٌرعنتجاربهم،وهًظاهرة

 المحدثٌنوإناختلفوافًتسمٌتها.

"أنولدحازموضوعاالنزٌاحعلىاهتمامالنماد،فعكفواعلىدراسته،ووضعوالهعدةتعرٌفات،إال

فٌرى(رٌفاتٌرالفرنسً) أنهإبرازبعضعناصرسلسلةالكبلموحمل:هومنوسّعالمصطلحوطوره،

إذاحللهاوجدلهادالالتتمٌزٌّةخاصة،مماالمارئعلىاالنتباهإلٌها،بحٌثإذاؼفلعنهاشّوهالنص،و

ٌسمحبتمرٌرأنالكبلمٌعبر،واألسلوبٌبرز"
1
.  

نزٌاحمفهوم اال  

جان)فًمنتصؾالستٌنٌَّاتمنالمرنالعشرٌنعلىٌدالكاتبالفرنسًظهرمصطلحاالنزٌاح

ذلنالٌعنًأنمعنىالمصطلحلمٌكنموجوًداعندالفرنسً(كوهٌن الذيبلورهبمفهومهالحدٌث،إالأنَّ

عندأُدباءالعربوشعرابهموخ طبابهموجذورهممتدةفًَمْنسبمه،فهومنحٌثالمعنىكانمعروفًا

العصورالببلؼٌةوالنمدٌةالمدٌمة
2
.  

مناستعملمصطلحلأوالفرنسً(دالملنمرتاضإلىأن)بولفالٌريلجزابريعبوٌذهبالنالدا

االنزٌاح
3
.  

                                                             
.38،األسلوبٌة واألسلوبلمسدي،عبدالسبلم،ا 1  
.21،االنزٌاح من منظور الدراسات األسلوبٌةٌنظر:وٌس،احمد، 2  
.83،لضاٌا الشعرٌاتٌنظر: 3  
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هوالذيجاءبمصطلحاالنزٌاح،حٌثلفتانتباههعندالنمساوي(تزرٌٌرىبعضالدارسٌنأن)لٌوسبو

واٌاتالفرنسٌةالحدٌثةتلنالتعبٌراتالتًتمٌزتبابتعادهاعناالستخدامالعام،ؼٌرأنهذهلراءتهللر

لمتستولؾ الحظعندتحلٌلهلمصابدالشعرأنإذْاألمرٌكً(بلنجد)ثورنوحده،(سبٌترز)الظاهرة

ٌرادؼٌرالعاديوالمؽاٌرأناإل(ثورن)الملمحاألكثرلفتًاللنظرفٌهاهواألبنٌةؼٌرالنحوٌة،واستخلص

للنمطالمتصورللؽةهوماٌُمٌّزلؽةاألدبولؽةالشعرخاصة
1
.  

(وفًاإلنجلٌزٌةEcartفظهوراالنزٌاحصاحبهمصطلحاتفًلؽاتعدة،حٌثعُرؾفًالفرنسٌة)

(Deviation(وفًاأللمانٌةبالمفهوم )Ab weichungًأمافًالعربٌةفمداختلؾالنمادف تسمٌته،(.

فؤوردوالهمصطلحاتمختلفة،منها:التشوٌش،والخروج،واالبتعاد،والشذوذ،والتشوٌه،واالنتهان

والنشازواالتساع،ولعلاالنزٌاحاتتكمنفًاألدبالمكتوبأكثرمنهافًاألدبالشفوي،وذلنألن

التعبٌربحركاتالوجه،بٌنماٌبمىبالٌدٌنوالنبرومثل:اإلشارةأخرى،األدبالشفويٌعتمدعلىوسابل

السبلحالوحٌدلؤلدبالمكتوبهواالنزٌاح
2
.

،ألنهتوفًلبلجانكوهٌنالفرنسًوالنمساوي(الفرنسًفالٌري)هوولعلاألسبكفًوضعالمصطلح

رتبط،ولكناالنزٌاحا،وهًكلمةفرنسٌة(Ecart،والترجمةاألدقلكلمةاالنزٌاحهً)بكثٌرلٌوسبتزر

أساساتهومعٌارهطلحاالنزٌاحووضعهبسببجهودهالبارزةفًإظهارمصأكثرمنؼٌر(بجانكوهن)

ًتبنىعلٌهالاعدةاالنزٌاح. ووصؾلؽتهووضعالمستوٌاتواالشكالالت

                                                             
.83،األسلوبٌة وخصائص اللغة الشعرٌةٌنظر:بودوخة،مسعود، 1  
ً شعر ممدوح عدوانظواهرٌنظر:سلٌمان،دمحم، .81-83،أسلوبٌة ف 2  
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لنصوصاألدبٌة،حتىؼداوظٌؾنظرٌةاالنزٌاحفًدراستهملظرواألدبعلىتادأَبعلماءاألسلوبومن

الستخدامإضافة،وانتشرابشكلواسعٌؾاألسلوبعندكثٌرمنهمبؤنه"انزٌاح"أو"انحراؾ"تعر

منها:االنحراؾواإلخبللوالعدولوخرقالسننخدمتللداللةعلىمعنىاالنزٌاحمصطلحاتعدةلداست
1
.  

للمواعدحٌنًا،ولجوًءاإلى"ٌكوناالنزٌاحخرلًا:حالتٌنأساسٌتٌنلتحمٌكاالنزٌاحبموله(رٌفاتٌر)وتناول

ماندرحٌنًاآخر،فؤمافًحالتهاألولى،فهومنمشموالتعلمالببلؼة،فٌمتضًإذًاتمًٌٌماباالعتمادعلى

"أحكاممعٌارٌة،وأمافًحالتهالثانٌةفالبحثفٌهمنممتضٌاتاللسانٌاتعامة،واألسلوبٌةخاصة
2
 .  

 باالنزٌاحاألسلوبٌةعلمً(نكوهنجو)وعدَّ إْذٌمول:"األسلوبهوكلمالٌسشابعًاوالعادًٌاوالاخاًصا

فًلوالبمستهلكة،هومجاوزةبالمٌاسإلىا جونوٌضٌؾ.خطؤمرادإذًالمستوىالعادي،فهومصوؼًا

وهذاالمجاوزاتبعّدهاكوهن:البدلبلأننعرؾمااالنزٌاحات،البدأنتكونلدٌناالمدرةعلىتجسٌدها

"معالمستوىالعاديٌمكنأنٌتمإالمنخبللالممارنة
3
.  

مإلفًابعٌنه،ولد،انزٌاًحافردًٌاٌُعدّإلىأناألسلوبؼالبًاما(كوهن)وٌشٌر أيطرٌمةفًالكتابةتخصُّ

ًممابليفعلىأنهتحولفرد(سبٌتزر)تحواًلفردًٌّافًالكبلم،كمانظرإلٌهبكونه(شارلبالً)عّرفه

ولدذهَبإلىذلنالنالدعبدالسّبلمالمسديعندبحثهفًتعرٌؾاالنزٌاحمبٌنًاأنهالمستوىالعاديللكبلم

نهخروجعلٌها،أيخروجعناألصلأل؛ممٌاسٌستمدُّتصورهمنعبللتهباللؽة
4
.  

                                                             
.83،االنزٌاح من منظور الدراسات األسلوبٌةٌنظر:وٌس،أحمد، 1  
.38،األسلوبٌة الرإٌة والتطبٌكأبوالعدوس،ٌوسؾ، 2  
ً وممولة االنزٌاحملون،رابح، .073،م0،0223/العدد0،جامعةالبوٌرة،المجلدالنص األدب 3  
ً وممولة االنزٌملون،رابح،ٌنظر:: 073م،0،0223/العدد0،جامعةالبوٌرة،المجلداحالنص األدب 4  



6 

 

ًعنمرتبطباألسلوب(لٌوسبتز)نظرةالنمادإلىاالنزٌاح،فعنداختلفتلمد الذيٌتمٌزفٌهالكبلماألدب

ا،وعندؼٌرهمناألنظمةأوبالعبمرٌةالخبللةلدىاألدٌب،فاالنزٌاحهوانحراؾفرديبالنسبةإلىلاعدةم

خرٌقللمواعدحٌنًاولجوءإلىماندرمنالصٌػحٌنًاآخرهواالنزٌاحرٌفاتٌر،
1
.  

مهمةفًلؽتناالعربٌة،وهوهواالنزٌاح بابلتوسعهاووسٌلةفنٌةجمالٌةعرفتهااللؽةلدًٌما،حٌثظاهرة

العربوجدن العدولاستخدموامصطلحلدًٌمااأنَّ ولعلذلنٌرجع،ولكنلمٌردمصطلحاالنزٌاحعندهم:

تسمٌتهمللظاهرة.وإلىاالختبلؾفًمنطلماتهم  

الدراسةاألسلوبٌةتعنًالتحّولللدرساللؽويبالدرجةاأل ولى،والنظرإلىمستوٌٌهاألساسٌٌن:إنَّ

المستوىالمؤلوؾوالمستوىاإلبداعً،ثمالتحّرنالسرٌعمناألولإلىالثانً،وهذاهومدارالعمل

لتصنعبناًءإبداعًٌا،؛لؤلسلوبٌٌن،إْذتجريفٌهمتابعةخطوطالصٌاؼةوتحوالتهاالتًتتمعنوعًولصد

لضبطعملٌةالمٌاسالكمًوالكٌفً،وتحدٌددرجةوٌكونحضورالمستوىالمؤلوؾحض وًراهامشًٌا

 ارتفاعهاأوانخفاضها.

ولدتنبهاألسلوبٌونإلىأهمٌةالرصدفًالكبلممنانزٌاحعنالنسكالمؤلوؾ،وعدوهمنأهممباحث

جعلهماألسلوبٌةالتًتمكنهممنالتعرؾعلىأسلوبمإلؾالنص،بلوصلتعناٌتهمإلىالحدالذي

ٌنظرونإلٌهأياالنزٌاحعلىأنهاألسلوبذاته
2
.  

ًوالشعريبؤنههومفهوماالنزٌاحعنبحثهفًالروسً(جاكبسونرومانولدذهب) الذيالعملاألدب

ٌمومعلىمبدأٌنهما:التعادلوالتجاور،فالتعادلٌضبطانتماءالشاعرللوحاتالكبلمٌةومندالالتهالتكرار

األفمًالمتعالب،ثمإنهأكدعلوأ،الصوتً ىالحدثماالتجاورفهوترتٌبالوحداتاللؽوٌةفًمحورها

                                                             
2

ً وجان كوهنبولوحواش،سعاد،ٌنظر: –0222،رسالةماجستٌر،جامعةالحاجلخضرباتنة،الجزابر،شعرٌة االنزٌاح بٌن عبد الماهر الجرجان

.088،م.0220

.013،البالغة واألسلوبٌةٌنظر:عبدالمطلب،دمحم، 2  
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اختٌارالمتكلم:وهمافًالزمنومتطابمتٌنفًالوظٌفة،عملٌتٌنمتوالٌتٌناللسانًالمتمثلفًتكرٌر

لوانٌنالنحووتسمحببعضهألدواتهالتعبٌرٌةمنالرصٌدالمعجمًللؽةثمَّتركٌبهلهاتركٌبًاتمتضًبعضه

اآلخرسبلالتصرؾفًاالستعمالوهناٌحدثاالنزٌاح
1

باالنزٌاحوٌجعله(جاكبسون).وبعدذلنٌمر

 الحجراألساسفًالدراسةاألدبٌةوٌستبعدالظروؾالمحٌطةبالكاتبمنبٌبةوعصر.

،فاالنزٌاحعندهلٌسمطلبًافًلحدوثاالنزٌاحوجودتفاعلبٌنالداللةوالصوتداخلالنصوٌُشترط

دٌتهذاته،بلسبٌلالنفتاحالنصوتعد
2
.  

خروًجاعناألصلأمامصطلحالعدولٌُعّدمصطلحاالنزٌاحألن؛نبلالعدولاوالانزٌاحعندتمامحس

فٌماسعلٌهوٌمبلمنالفصٌحوؼٌرهوالعدولعندهخروجعناألصلوالماعدةولكنهذاالخروج

ًلدًرامناالطرادرلىبهماإلىمرتبةاألصولالتًٌُماسعلٌهاوالمخال فةاكتسبافًاالستعمالاألسلوب
3
.  

ًجعناصرتفاعلٌةداخلالحدثاألسلوبًالمنتجللخطاباألدمأصبحممّوماللؽةحدٌثًاممّوًماذاتًٌاٌ دب

اللؽةألن؛توٌاتالتحّولللؽةاإلبداعفًمسفكانواجبًاعلىالباحثٌنالنظرالمتمٌزبالتواصلواإلببلغ،

بنموهامهمةتنطويعلىلوةذاتٌةتوجهخلمهاوفاعلٌتهابماتحملهمنإٌحاءاتبعٌدةفتكثؾدالالت

.والتراكٌبوالصوروانتمابهاوشاعرٌتها،وهذهالفاعلٌةأوالشاعرٌةتظهروتبرزفًاختٌارالكلمات  

األسلوب،وطؽتفًالببلؼةالمدٌمةفكرةأنالكبلمٌمكنتعمٌمهتحدٌدكانللتصوراتاألسلوبٌةدوٌرفً

إنتاجالنصٌعتمد العناصرالتحسٌنٌةذاتالطابععلىبزخرفةلؽوٌةلهامواصفاتمعٌنة،وعلٌهفإنَّ

   الجمالً.

                                                             
.31،األسلوبٌة واألسلوبدي،عبدالسبلم،ٌنظر:المس 1  
.238،األسلوبٌة وتحلٌل الخطابٌنظر:السد،نورالدٌن، 2  
.887،البٌان فً روائع المرآن، دراسة لغوٌة وأسلوبٌة للنص المرآنًٌنظر:حسان،تمام، 3  
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مهمةتمٌزاللؽةاألدبٌةوتمنحهاخصوصٌ وٌجعلهالؽةخاصةتخفاالنزٌاحظاهرة تلؾعنتهاوتوهجها،

اللؽةالعادٌة،وذلنعنطرٌكخرقالمواعداللؽوٌة،إذنفهوفٌصلجمالًوإبداعًبٌنالشعري

 والبلشعري.

وللخطابةظهوربارزفًاألدبالعربً،فهًتراثتارٌخًعظٌم،إذإنالتراثالتارٌخًبحكمنجم

ولمعطٌاتهالمدرةعلىاإلٌحاءب مشاعروأحاسٌسمستمرةفًنفوسطالاتإٌحابٌةالٌنفدلهاعطاء،

الناس
1

ًّفًالوعًالجمعً،وهًالتعبّرعنذوات ،وتتمتعالشخصٌاتالتراثٌةالتارٌخٌةبرصٌدح

لعددالسٌالاتوتنوعها جامدةبلإنهاتصبحشفرةحّرةمتفاعلةمعأجواءالسٌاقومتعددةالداللةوفمًا
2
.  

كا كانأومرسبًل،والخطابة"اسمللكبلمالمنثورسجعًا نأومرسبًل،أوإلماءالكبلمالمنثورمسجوعًا

الستمالةالمخاطبٌنإلىرأيأوترؼٌبهمفًعمل"
3
.  

فهًتعنىباأللفاظوالتراكٌبوهّزهاالمشاعروصاألدبٌةتكونموضوعةللذةوالنص فاأللفاظتدّلعلى،،

جهدهعلىاأللفاظوالتراكٌبألداءهذهتدّلعلىمعان،ولكناألدٌبٌصبّكذلنمعان،والتراكٌب

المعانً.واألدٌبوإْنعنىعلىنفسهبتصٌّدالمعانًولكنهٌتصٌدهامنأجلأنٌصوؼهافًلفظجمٌل

لٌسففًالنصوصعامة،أماالنصوصاألدبٌةا،والمرادمنالنصوصأداءالمعانًوهذلويوتركٌب

هالمعنىفحسب.ولذلنتجدرةالمارئوالسامعولٌسإعطاإإثاالؽاٌةمنهاأداءالمعانًفحسب،بل

ًتصاغبهااألفكار مباختٌاروتخرجالصور،ثمالعناٌةبالصورثالنصوصاألدبٌةتتمٌزبالعباراتالت

األفكار،فاألصلهوالتعبٌروهوالتصوٌرأوإخراجالصورةواألفكارأداةأووسٌلة،والؽاٌةمنالنص

الصورةالرابعةالمثٌرة.إنالمسؤلةمسؤلةذوقومتىتحمكوالمارئأيإلخراجلسامعأإثارةمشاعرا

                                                             
1
ً المعاصر ومثالفة التراثبوعمارة،بوعٌشة،ٌنظر: امعةزٌانٌةاآلدابوالعلوماإلنسانٌةواالجتماعٌة،العددالثامن،ج،مجلةكلالشاعر العرب

 .0،م0227عاشور،الجزابر،
.232،أشكال التناص الشعريٌنظر:مجاهد،أحمد، 2  
.28،فن الخطابة وإعداد الخطٌبمحفوظ،علً، 3  
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ًلٌسفهًمالمعانٌه،بلهوتذوقالتراكٌب؛الذوقتحمكفهمالنص وٌؤتًمنهذاألنالفهمللنصاألدب

التذوقفهمالمعانً
1
.  

األموٌٌنوهم:زٌادبنأبٌهومعاوٌةوٌمتصرهذاالبحثعلىاالنزٌاحاتفًبعضخطبالخلفاءواألمراء

ابنأبًسفٌانوٌزٌدبنأبًسفٌانوالحجاجبنٌوسؾالثمفًوعبدالملنبنمروانولتٌبةبنمسلم

 الباهلًوعمربنعبدالعزٌز،وأبوحمزةالشاري.

،وٌٌنألنالبحثتناولخطبالخلفاءواألمراءاألم؛والتصرُتعلىهإالءالخطباءمعوجودؼٌرهم

فهإالءأشهرمافًالعصراألمويومعروٌؾتمكنهماللؽويوالخطابًوؼنىخطبهموكبلمهمباألسالٌب

والمراءوالكتبوالمراجعتزخرذاماٌتطلعإلٌهجمهورالباحثٌن،وخطبهممتداولةمابٌنالناسوه،البٌانٌة

ابخطبهم النزٌاحوأبعادهاالداللٌةوالجمالٌةفًوكبلمهم،ناهٌنعنالرؼبةفًالولوؾعلىصورظاهرة

وتدللعلىماوهبهللا ببلؼٌةتبرزوجوهاحتراؾالخطباء، -عزوجل–تعبٌرالخطباء،فاالنزٌاحظاهرة

اللؽةالعربٌةمنإمكانٌاتمتعددة،ولدراتفابمةفًالتصرؾفًالتعبٌر،والتعددفًالدالالت.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
228-228،التفكٌرٌنظر:النبهانً،تمًالدٌن، 1  
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ن االنزٌاحالفصل األول: مدخل نظري ع  

 

 المبحث األول: التعدد االصطالحً لالنزٌاح

 المبحث الثانً: أنواع االنزٌاح

 المبحث الثالث: وظائف االنزٌاح
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ألول: التعدد االصطالحً لالنزٌاحالمبحث ا  

: االنحراف  أوالا

مةتؽٌٌرالمصطلحاتمتؤثرٌنبؤلفاظهااألجنبٌةوبؤلفاظهاالعربٌةالمدٌالباحثونآثر المعنىظلَّ ،إالأنَّ

 واحًدا،فولعاالنزٌاحعندهمعلىعدةمصطلحاتمنها:االنحراؾ.

وبالرؼممنتعددالمصطلحاتإالأنهاتتماطعفًكوناالنزٌاحظاهرةأسلوبٌةبارزةفًالنمدالحدٌث،

م ًالنثريأوهًظاهرة عنلخطابوالشعريتبتعدعنالنمطٌة،وتُخرجامصودة،فًالخطاباألدب

المؤلوؾوالدالالتالمعجمٌة،فاختٌاراأللفاظوتركٌبهافًسٌاقأدبًتجعلللدالعدةدالالتٌخترقبه

ةاألولىإمكانٌةتعددالمدلوالتالمانوناللؽويوٌصبحللدالل
1
.  

مصطلحاالنزٌاحهواألشهرواألبرز،ٌمولأحمدوٌس:"وإذاكانللمرءأْنٌختارمن بٌنهاأينجدأنَّ

Ecartألنههوالترجمةاألدقلمصطلح)؛بٌنالمصطلحاتالمتعددةلبلنزٌاح،فسنختاراالنزٌاح (،وإنَّ

ًَ ًنجدهافًاالنزٌاالعدولواالنحراؾلدٌحمبلنمعان حعندالدراسةاألسلوبٌةأخرىببلؼٌةؼٌرالت

للنصوص"
2
.

لببلؼٌٌناألسلوبٌٌنفًبحوثهمتجاهلاواضحةًودًوالناظرلتعددالمصطلحاتالكثٌرةلبلنزٌاحٌرىجه

مسؤلةاالنزٌاح،وهذاٌشٌرإلىتنبُّههمألهمٌةاالنزٌاحوضرورٌتهفًالعملاألسلوبًوالببلؼً،فبلٌمكن

ًاألدٌبإذنعناالنزٌاح؛ألنهالٌعٌشمعزواًلعنإدخالالمٌمةالجمالٌةوتوظٌؾلدراته أنٌستؽن

اللؽوٌةفًالنصوصالتًٌإلفها،والٌمكنهإالأنٌتؤثربهاوأنٌدخلهابطرٌمةأوبؤخرىفًإنتاجه؛ألنها

                                                             
08،األسلوبٌة وتحلٌل الخطابٌنظر:السد،نورالدٌن، 1  
.81،االنزٌاح من منظور الدراسات األسلوبٌةوٌس،أحمد، 2  
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جزءاًمنهمضافةإلىماعندهمنإبداع.فاالنزٌاحٌظهرعندهمفًمظاهركثٌرة،نلمسمنأصبحت

 خبللهتؽٌُّرالنوعاألدبًللخطاببرمته.

علمٌدرسنظاماللؽةضمننظامالخطاب""األسلوبٌة:وهذامالخصهمنذرعٌاشًعندمالال:إنَّ
1
.  

االنحراؾٌشكلأساسالدراساتاألسلوبٌة،وبحدٌثالدراساتاألسلوبٌةالحدٌثةعناالنزٌاح،تناولتهإن

علىأنهانحراؾالكبلمعننسمهالمؤلوؾ
2
.  

عمصطلح"االنحراؾ"فًعناوٌنولعلللةذٌوفًبناءالجملةومكوناتهااوورداالنحراؾبكونهتؽٌٌرً

والخروحعنالخطالمستمٌموالمٌامبؤفعالمشٌنة،فًأذهانالناسبالخللالرتباطهالكتبوالدراساتنظًرا

 وهذاماأراهفًللةتردٌدهعلىألسنةاألسلوبٌٌنوعلىعناوٌنالكتب.

للخطؤ،معأندالالتهفًلفظاالنحراؾلدٌردفًمعنىالمٌلواالبتعادعنالمعنىالفنً وٌردمساوًٌا

الحمولاألسلوبٌةتؽٌٌرفًبناءالجملةومكوناتها
3
.  

لمواعداالستعمالبمفهومهالعام:االنزٌاح حدثأسلوبًٌمتلنلٌمةجمالٌة،ناتجعنفعلكبلمًٌبدوخارلًا

جموعالمتخاطبٌنبها،فهوممٌاسالمعٌارٌةالمتعارؾعلٌها،ٌتحددباالستعمالالعامللؽة،المشتركةبٌن

ىعبمرٌةالكاتبعلالدالةرزٌنلتحدٌداألسلوبٌةاإلبداعٌة
4
.  

 

 

                                                             
7،واألسلوبٌة األسلوب.والسد،نورالدٌن،282،وتحلٌل الخطاباألسلوبٌة  1

 
2
ً نمعودة،مٌسخلٌل،ٌنظر: ً "كتاب مفتاح العلوم للسكاك ً الموروث النمدي والبالغ ا"،تؤصٌل األسلوبٌة ف رسالةماجستٌر،جامعةالنجاحوذجا

 .87،م.0221الوطنٌة،
ً شعر أدونٌس، مجلة دراسات األدب المعاصرنظري،علً،وٌونسلٌبى،ٌنظر: .33،م.0223،العددالسابععشر،ظاهرة االنزٌاح ف 3  

4
ً العربًمصطلح االنزٌاح بٌن ثابت اللغة المعٌارٌة الغربٌة ومتغٌرات الٌنظروؼسلً،ٌوسؾ، ،18،ع21،المؽرب،مجمجلةعبلمات،كالم األسلوب

.232م،ص0221
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 ثانٌاا: االنزٌاح

نزحالشًءأيبَعَُد،ونزحتالدارإذابعدت،ونزح"بمعنىالبعد،ورداالنزٌاحفًلسانالعرب

ماإها،و النزحالماءالكدرولدنزحبفبلنإذابَعَُدعندٌارهالببُر:إذااستمىمافٌهاحتىٌنفد،أوحتىٌملَّ

"ؼٌبةبعٌدة
1
.  

ومسمٌاتها،وتفاوتالشٌوعبٌنمصطلحاتاالنزٌاحلمد االنزٌاحفًمصطلحاتها اختلفتظاهرة

االنزٌاح منحٌثاالستعمالبٌناألسلوبٌٌنوالنمادالعرب،ونرىأنبعضالباحثٌنآثرتؽٌٌرمصطلحات

واحًدا،فولععندهمتفاعلاالنزٌاحمعالنصوصالشعرٌةمتؤثًرابؤ لفاظهااألجنبٌةإالأنالمعنىظلَّ

واللحن،والتجاوز،أوالتوسع،واالنحراؾ،واالتساع،كالعدول،والنثرٌةعلىمصطلحاتمتعددةالمسمٌات

ستداللوالتؽٌٌروااللتفاتواإلطاحةوخٌبةاالنتظارواإلدارةواال،واالختبلل،والمخالفة،أوخرقالسنن

 وشجاعةالعربٌة.

ٌذهبموسىرباٌعةإلىأنمصطلحاالنزٌاحالاستمرارفٌهوأدىذلنإلىاستخدامالنمادكلمتٌن

االنزٌاح كاستخدامالعدولواالنحراؾأوالخروجواالنحراؾأوالفعلٌن،متبلزمتٌنللتدلٌلعلىظاهرة

تنحرؾوتنزاحفًالولتنفسه
2
.  

عندكبلمهعناالنزٌاحمبٌنًاترابطالشعرباالنزٌاح،فالشعرعندهانزٌاح(نكوهنجو)لدذهبو

بماعدةمعٌاروهذاالمعٌارأطلكعلٌهلانوناللؽةالعن ،واالنزٌاحعندهالٌكونشعرًٌاإالإذاكانمخلولًا

ولانون
3
.  

                                                             
ابنمنظور،مادة)نََزَح(.

1  
.81،األسلوبٌة ومفاهٌمها وتجلٌاتهاٌنظر: 2  
.23،بنٌة اللغة الشعرٌةٌنظر: 3  
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االنزٌاحباللؽة؛ ألناللؽةهًالمتسببةفًحدوثاالنزٌاحاتفًالنصوص،فلكل وتتؤثرظاهرة

،فٌظهراالنزٌاحبشكللؽويفًأسلوبهشاعرأوناثرلؽتهالخاصةوهذاماٌوفرالنواحًالجمالٌةوالفنٌة

لؽتهولوانٌنها،فٌختارالتراكٌبمنوداللًخاصبكلمبدع،واالنزٌاحبدورهٌتٌحللمبدعأنٌتحرر

الت.بماٌرٌدهمنألفاظودالاللؽوٌة  

فًتكوٌنمصطلحهوصٌاؼتهفًتحدٌدالظاهرةاألسلوبٌةوهًفمداعتمد(الفرنسًرٌفاتٌر)أما

للمواعدأحٌانًاولجوءًالمتعارؾعندهانزٌاحعنالنمطالتعبٌري إلىماندرمنالصٌػاعلٌه،وٌكونخرلًا

متضًإذًاتمًٌٌماباالعتمادعلىأحكاٍمفؤمافًحالتهاألولى،فهومنمشموالتعلمالببلؼة،فٌحٌنًاآخر،

معٌارٌة،وأمافًصورتهالثانٌة،فالبحثفٌهمنممتضٌاتاللسانٌاتعامة،واألسلوبٌةخاصة
1
.  

ألنالمعٌارٌُحدثللمتلمً؛ًحدٌثهٌإكدعلىمسؤلةالمعٌارالذيٌتحددمنخبللهاالنزٌاحوف

هنسبٌة،فبلممٌاسثابتلضبطاالنزٌاحوظٌفةالمفاجؤة،وتبمىمسؤلةاالنزٌاحعند
2
.  

ؾ اختٌارالكاتبلمامنشؤنهأنٌخرجبالعبارةإنهاالنزٌاحبموله:"(الفرنسًماروزو)جولوٌعّرِ

عنحٌادهاوٌنملهامندرجتهاالصفرإلىخطابٌتمٌزبنفسه"
3

،لكنلدبالػفًإعطاءدرجةالنصلبل

األنماطخروجالكبلمعننسمهالمؤلوؾوخرقعندهفهورجةالصفر،أنٌنتملإلىاالنزٌاحأنهفًد

.وتجاوزهاالمتواضعوالمتعارؾعلٌها  

االنزٌاح ساوٌة،ومٌلمكالفرنسٌةوالنٌعودإلىترجمتهمنأكثرمنلؽة،ولعلتعددمصطلحات

معمصطلحاتكثٌرةوكؤنهكالعدولمثبًل،فباتالمارئٌتعامل،ؼٌرهناسإلىاستخدامهأوتركهوإشهارال

علىمفهومها.الداللةنفسهاشنالتتساوىفًمصطلحاتجدٌدة،والمصطلحاتالٌتعاملمع  

                                                             
.228،األسلوبٌة واألسلوبٌنظر:المسدي،عبدالسبلم، 1  
ً الحدٌثاألسٌنظر:السد،نورالدٌن، .230،لوبٌة وتحلٌل الخطاب دراسة فً النمد العرب 2  
ا تملٌدٌااعزام،دمحم، .82،األسلوبٌة منهجا 3  
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 ثالثاا: العدول

نمولعدَلعنالشًءٌعدلعداًلعدواًل،حادعنالطرٌكوجار،وعدلإلٌهعدواًلرجع،وماله 

وعدلالطرٌكمال.والعدل،معدلوالمعدول :أنتعدلالشًءعنوجهه،تمول:عدلُتفبلنًاأيمصرؾ،

عنطرٌمهوعدلتالدابةإلىموضعكذا
1
.  

بمصطلحاتعدٌدة:كالخروجوالتوسعوالتجاوزوالتحوٌلّرؾمصطلحالعدولوعُلعملمداستُ

ىأنعلوااللتفات،وهذهالمترادفاتتدلعلىلوةالكبلمالمنزاحوإلرارمنزلته،واتفمتهذهالمترادفات

الظاهرالعدولهوخروجعلىؼٌرممتضى
2
حركةهوحدٌثًاعناالنزٌاحبموله:"(الروسوٌعرض)،

عدولعنالطرٌك،أوخطالمسٌر"
3

،وٌظنبعضالدارسٌنأنمصطلحالعدولمصطلحببلؼًحدٌث

تُعملكثًٌرافًخرجمعمترادفاتالمصطلحاتالمتعددةوالكثٌرةلبلنزٌاح،ولكنهفًأصلهببلؼًلدٌماس

إلٌهعن،فمًمعرضحدٌثابنجنًعنالمجاز،ٌمول:"إنماٌمعالمجازوٌعدلكبلمالببلؼٌٌنوالنماد

هذهاألوصاؾكانتالحمٌمةالبتة"انعدمتوالتشبٌه،فإن،والتوكٌدالحمٌمةلمعاٍنثبلثة:االتساع،
4
،

مستوىفنًوجمالً،فالعدولإجراءٌلحكالخروجعنالكبلمالمؤلوؾالعاديإلىوٌتضمنالعدول

الصٌاؼةألؼراضفنٌةعاّمة،لمترتبطبداٌةًبتحسسمواطنالجمال
5
.  

وأشهرمناستعملمصطلحالعدولهوالمسدي،ولحمهفًذلنمجموعةمنالباحثٌنالعربمثل:

واألزهرالزناد،وعبدهللاصولة،حماديصمود،ومصطفىالسعد،وتمامحسان
6
.  

                                                             
،مادة:عََدَل.لسان العربٌنظر:ابنمنظور،

1  
.3"،شعرٌة االنزٌاح "دراسة فً جمال العدولٌنظر:حمرةالعٌن،خٌرة، 2  
.818،لاموس الروس 3  
.0/017،الخصائص 4  
ً البالغة العربٌة مماربة أسلوبٌةمراح،عبدالحفٌظ،ٌنظر: .22،م.0221-0223،رسالةماجستٌر،جامعةالجزابر،الجزابر،ظاهرة العدول ف 5  
.18،االنزٌاح وتعدد المصطلحٌنظر:وٌس،أحمد، 6  
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فًبناءجمالٌاتالنصاألدبً،إْذهو ًٌّ وللعدولاهتمامفًالدراساتواألبحاث؛ألنهركٌنأساس

ٌظهرفًتشكٌلالنصوصٌاؼته،وٌبتعدعننظاماللؽةالمؤلوؾوالمستعمل،وٌعدلبؤسلوب ًٌّ حدٌثببلؼ

إمتاعالمتلمًوإفادتهالخطابعنسنناللؽةولواعدهااألساسٌة،فٌُحِدُثفًالنصعدواًلٌمكّنهمن

ًٌعٌشهاالمبدع،لٌخلكالتفاعلمعالنصوالمخاطَببه وإثارته،إْذٌنطلكالعدولمنلحظةالتوترالت
1
.  

العدولٌتممنخبللعواملنفسٌةتكتنؾعملٌةالتخاطبكتشوٌك والببلؼٌونلدًٌمافطنواإلىأنَّ

السامعأوالتفاإلأوالتلذذ
2
.  

مصطلحالعدولٌردكثًٌرافًحمولالببلؼةوالنحوكذلن،وٌردومنالجدٌرذكر فًكذلنه،أنَّ

سٌالاتوصٌػؼٌرببلؼٌةوفنٌة واستبعداه،وطرحمصطلح،فمنالباحثٌنوالدارسٌنَمْنآثرإلصاءه

.
3
ألنه"الٌحملماٌحملاالنزٌاحمنفضاءداللًأبعدوأوسع"  االنزٌاح؛ 

االختٌاررابعاا:   

المإلؾأوالمبدعفًنظمكبلمهعلىاختٌاراألجودفًتكوٌنلؽتهداخلنصه،ضمنٌإثر

لٌحمكؼاٌاته؛كٌبوٌنتمٌهااإمكانٌاتهالفنٌةوالجمالٌة،فٌوابمالسٌاقداخلالنصوصوٌختاراأللفاظوالتر

ًعلىطرازرفٌعالمستوى،ممبواًللدى .والنمادالمّراءالمتعددة،وٌنشاعملهالفن  

منؼٌرأنتعرؾمعناه،والأنتتوخىفًاأللفاظبالترتٌب فبلٌُتصورأنتعرؾللفظموضعًا

والنظم،وأنتتوخىالترتٌبفًالمعانًوتُعملالفكرهنان،فإذاتمَّذلناتبعتاأللفاظواتبعتآثارها،وإذا

ٌباأللفاظ،بلتجدهاتترتبلنإلىاستبناؾاألفكارفًترتنترتٌبالمعانًفًنفسنلمتحتجفرؼتم

                                                             
.88،م.0220جلةجامعةابنرشد،العددالسادس،هولندا،،ممصطلح العدول و االنزٌاح عند اللسانٌٌن العربعاشور،سبلمعبدهللا،ٌنظر: 1  
.070،البالغة واألسلوبٌةٌنظر:عبدالمطلب،دمحم، 2  
.8،303،ع28،مجلةالفٌصل،الجزابر،مجاالنزٌاح والداللةالٌافً،نعٌم، 3  
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بحكمأنهاخدٌمللمعانً،وتابعةلها،والحمةبها،وأنالعلمبموالعالمعانًفًالنفسهوعلمبموالعاأللفاظ

الدالةعلٌهافًالنطك
1
.  

االختٌارمحكوملو االختٌارعلٌهأنٌكونفنٌَّاوداللًٌّالهتعبٌرخاص،ولذافإنَّ كًٌصحَّ

،فاألول:أنٌتماإلتٌانبهمنالمخزونفًمستواهاإلخباريالذيٌُمّدمالصٌاؼةالنفعٌةفًعفوٌةبمستوٌٌن

ًالذيٌخضع تختلؾفٌهالدالالتمنلفظةألخرى،والثانً:أنٌؤتًاالختٌارفًالمستوىاإلبداع

للمماصدالواعٌةللمبدع
2
.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

.83،دالئل اإلعجازٌنظر:الجرجانً، 1  
.221،ومباحث التراكٌب بٌن البالغة واألسلوبٌةالتمدٌم والتؤخٌر ٌنظر:عطٌة،مختار، 2  
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:أنواعاالنزٌاحالثانًالمبحث  

 

:االنزٌاحالداللً)االستبدالً(أوالً  

 

:االنزٌاحالتركٌبًثانًٌا  
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ًوتركٌبً(إلىلسمٌنولسموهعاالنزٌاح،اتناولالباحثونأنو ،وٌحمبلنفًطٌاتهماأشكال:)دالل

ترتٌبأيالتبلعبفًمحتوٌاتالجملةأوإعادة،وألناالنزٌاحلابٌمعلىالتبلعبباللؽة؛االنزٌاحالمتعددة

لتحمٌكالمرادفً؛الداللةالمطلوبة،وهذهالداللةٌكمندورهافًكلكلمةفًالجملةإلحرازألفاظها

 شروطتكوٌنالجملةوتحمٌكالداللة.

ناجمعنالتركٌبمنخلكتراكٌبلؽوٌةممٌزةلادرةعلىاستثارةالخٌال،وبعث"وهذااالنزٌاح

ةوالعاطفٌة،وٌتمذلنمنخبللتراكٌبلؽوٌةخارجةعناألصولالفكر،واستثارةالجوانبالوجدانٌ

الوضعٌةللؽةأواالستخداماتالعادٌةلها،ولدعرفتهذهالتراكٌبعملًٌافًنمدناالمدٌمبالتشبٌه

"واالستعارةوالمجازوالكناٌة،وجمعتفًالنمدالحدٌثتحتمصطلحالصورةالفنٌة
1
.  

ٌتعلكبتركٌبوماعلمًابجوهرالمادةاللؽوٌةٌسمىباالنزٌاحاالستبدالً،ماٌكونفٌهاالنزٌاحمتف

.االنزٌاحالتركٌبًٌطلكعلٌهجاراتهافًالسٌاقالذيترُدفٌه،سٌالًالدٌطولأولدٌمصرمعهذه
2

 

فًاالنحرافاتالتًتطرأعلىالمعانًالموضوعةأصبًل،فتنملاالنزٌاحالداللًاختصاصوٌكمن

ًتعبرعنالحمٌمةإلىدابرةأوسعتمثلالمجازا لمعنىمندابرتهالخاصةالت
3

،وعرضعبدالماهر

ً أل"أنٌكونلفظابموله:الجرجانًحدٌثًاعناالنزٌاحاالستبدال تدلُّ صلفًالوضعاللؽويمعروفًا،

ٌرذلناألصل،وٌنملهإلٌهالشواهدعلىأنهاختصبهحٌنوضع،ثمٌَّستعملهالشاعرأوؼٌرالشاعرفًؼ

"انمبًلالزمً
4
وتعدُّاالستعارةعمادهذااللونمناالنزٌاح،

5
.  

                                                             
ً التراث النمدي والبالغًعبابنة،سامً، .227،التفكٌر األسلوبً: رإٌة معاصرة ف 1  
.222،االنزٌاح من منظور الدراسات األسلوبٌةٌنظر:وٌس،أحمد، 2

 

ً الشعريٌنظر:سلوم،تامر .33،، االنزٌاح الدالل 3  
.00،أسرار البالغة 4  
.222،، االنزٌاح من منظور الدراسات اللغوٌةٌنظر:وٌس،أحمد 5  
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واالنزٌاحفًالداللةهوانزٌاحفًالمعنى،والسٌاقبماٌحملهمنخصابصلؽوٌةٌحملبداخله

االنزٌاحفًالنصووظٌفةجمالٌةوصبؽةأسلوبٌةفٌُظهرالنصجمالٌته،وبالتالًمنٌصنعاتؤثٌرًٌاخطابً

بؤحوالاللؽةولادًراعلىاستخدامها.  ٌكونعارفًا

بعضهاببعضداخلالعبارةأوداخلالدالالتواالنزٌاحالتركٌبًٌحدثعندماٌتمالربطبٌن

التركٌبوالفمرةبطرٌمةمعٌنة
1
لتحمٌكسماتشعرٌةجدٌدة؛ٌعملعلىخرقالموانٌنالمعٌارٌةللنحوو،

اللؽةفًحالتمسكهابؤبعادهاالمعٌارٌةتعجزعنها
2
.  

ٌعمدالمبدعفًهذاالنوعمناالنزٌاحاتعلىكسرالمتعارؾعلٌهمنالتراكٌبالنحوٌة،فٌلجؤ

إلىللبأماكنالتراكٌبأوٌحذؾبعضهافٌضطربالسٌاقوٌتوتر،لتتركزالمعانًعلىألفاظفًالبٌت

األسلوبمهارةوتمكنًاكبٌرٌنلدىالمبدع،فٌجعلالدالالتتتبادلالشعريأوالنصالنثري،وٌتطلبهذا

أعمكودالالتأوسعوتؤثًٌراألوى،ٌوصلهاالمبدعماأراده،فٌعطًمعانًأماكنهالٌسلطالضوءعلى

لمبلحظاالنزٌاح،والٌخلوهذااألسلوبمناللجوءفًبعضالمواضعإلىالتمدٌموالتؤخٌر،وكذلن

حذؾبعضالتراكٌبوترنبعضهاالمصر،و
3

ًاهتمامهعلىماهومذكور،ولعلهذه،لٌصبَّ المتلم

األخٌرةتثبتالمفهومالمابل:"إحداثأبلػاألثربؤللالوسابلتبذًٌرا"
4
.  

ًفًطٌاتهانحرافًالؽوًٌاٌخلكللمارئدالالتعدٌدةٌرفمهاإلىالسامع ٌحملاالنزٌاحالتركٌب

لداللٌةالتًسعىإلىإرسالهامحملةبالبنٌةا
5
.  

                                                             
.202،االنزٌاح من منظور الدراسات اللغوٌةٌنظر:وٌس،أحمد، 1  
.078،االنزٌاح من منظور شجاعة العربٌةٌنظر:ابنلوٌدر،مختار، 2  
ا(،عباس،سناءهادي،ٌنظر: ً أنموذجا .38م.0228ةدكتوراة،جامعةبؽداد،العراق،رسالالمفارلة الشعرٌة )المتنب 3  
.18،المفارلة وصفاتهامٌوٌن،دي،سً، 4  

5
-،مجلةكلٌةاآلدابللعلوماإلنسانٌةواالجتماعٌة،العدداألول،جامعةدمحمخٌضربمسكرةشعرٌة المفارلة بٌن اإلبداع والتلمًسعدٌة،نعٌمة،ٌنظر:

 .8،م0227الجزابر،-بمسكرة
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اه،هوعلماالنحراؾنزٌاحشؤٌنخاصفًعلماألسلوبفلبل ،فٌصنؾاللؽةإلىبعضهمكماسمَّ

ولؽةإبداعٌةمخالفةللنمطالمعٌاري،ولدحظًاالنزٌاحباهتمام،نوعٌن:لؽةمثالٌةنمطٌةمتعارؾعلٌها

قالباحثو تعرٌؾواألهمٌةواألنواع،أحاطوابالفإنهمنإلٌهتطرلًادلٌمًاواسعمنالدراسةوالتحلٌل،فتطرَّ

اولدحددواأنو الباحثٌنلدوصلواإلىأنَّ عهواستنبطوهامنوحًتعرٌفهمللمصطلح،والظاهرأنَّ

وتركٌبً.)داللً(:استبدالًسمٌناالنزٌاحاتالموجودةفًالنصوصالشعرٌةوالنثرٌةتنمسمإلىل  

 

: االن زٌاح الداللً )االستبدالً(أوالا  

والكناٌة.االستعارةوالتشبٌهوالمجازٌدلناهذاالنوعمناالنزٌاحمناسمهأنهٌظهرفً  

المجازَمْفعٌَلمنجازالشًءٌجوزهإذاتعداه،وإذاعُدَلباللفظعماٌوجبهأصل" المجاز: -1

صلًأوجازهومكانهالذيُوِضَعفٌهأواًل"اللؽة،ُوِصَؾبؤنهمجازعلىمعنىأنهمجازوابهموضعهاأل
1

 

كماٌجتازاللفظ،وهواجتٌازالموضعإلىموضعآخر،إذنالمجازمؤخوذمناألصلاللؽوي

 المعنىإلىمعنىآخر.

،بحٌثٌؤتًالمتكلمعبارةعنتجّوزالحمٌمةهوصريالمجازبموله:"اإلصبعالمأبًوعّرؾابن

إمابؤنٌجعلهمفرًدابعدأنكانمركبًا،أوؼٌرذلنمنوجوهاالختصار،السمالموضوعلمعنى فٌختصره

أوٌذكرماهومتعلكبه،أوكانمنسببهلفابدة"
2
.  

 

                                                             
.0/013،أسرار البالغةعبدالماهر،الجرجانً، 1  
ً صناعة الشعر والنثر .837،تحرٌر التحبٌر ف 2  



22 

 

فًاالستعمالعلىوأوردابنجنًحدٌثًاعنالمجاز بموله:"ماكانبضدالحمٌمة،والحمٌمةماأُلِرَّ

"والتشبٌه،والتوكٌد،عدلإلٌهعنالحمٌمةلمعاٍنثبلثة:االتساعأصلوضعهفًاللؽة،وٌمعالمجازوٌ
1
.  

إالإذا فالمجازوالعفًاللؽةالٌمكنإنكاره؛ألنأساسهحمٌمة،والٌمكنأنٌكونالكبلممجازًٌا

كانلهحمٌمةثابتة،فوجودالمجازفًلؽةالعربظاهروواضح،وهوٌفسرتطوراللؽةبتطورألفاظهاعن

والٌمكنذلنإالبالتعبٌرعنها،والمجازخٌر،لمعانًالجدٌدة،والمعانًالجدٌدةٌلزمناإدرانحمابمهاا

ومافٌهمنلرابنتوازنبٌناللفظومعناه.،وسٌلةللتعبٌرعنذلن  

فالعربكثًٌراماتستعملالمجاز،وتعدهمنمفاخركبلمها،فإنهدلٌلالفصاحة،ورأسالببلؼة،وبه

فًانتلؽتهاعنسابراللؽات،والمجازفًكثٌرمنالكبلمأبلػمنالحمٌمةبا ملوبل،وأحسنمولعًا

الحتمالهوجوه)أيالحمٌمة(الحمابكمنجمٌعاأللفاظو،واألسماع ثملمٌكنمحااًلمحًضافهومجاز،

جازالتؤوٌل،فصارالتشبٌهواالستعارةوؼٌرهمامنمحاسنالكبلمداخلةتحتالم
2
.  

:ألنهلولمٌكنكذلنلكانتالحمٌمةالتًهًاألصلأولىمنه،حٌثبمولهذلنابناألثٌروٌُعلل

هوفرعٌعلٌها،وثبتوتحمكأنفابدةالكبلمالخطابًهوإثباتالؽرضالممصودفًنفسالسامعبالتخٌٌل

والتصوٌرحتىٌكادٌنظرإلٌهاعٌانًا
3
.  

للعربالمجازاتفًالكبلم،ومعناها:طرقالمولوهوٌحدثأثًرافنًٌا"نللمجازمجااًلواسعًافإ

،واإلظهار،واإلخفاء،والتكرار،والحذؾموالتؤخٌر،ٌدوالتم،والملب،والتمثٌلاالستعارة،:ومآخذه،ففٌها

                                                             
.0/888،الخصائص 1  
ً محاسن الشعر وآدابهٌنظر:المٌروانً،ابنرشٌك، .2/011،العمدة ف 2  
ً أدب الكاتب والشاعرٌنظر: .2/33،المثل السائر ف 3  
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،دوالجمٌعخطابالواح،ومخاطبةالواحدمخاطبةالجمٌع،واإلٌضاح،والكناٌة،واإلفصاح،والتعرٌض

العموملمعنىالخصوص"وبلفظوالمصدبلفظالخصوصلمعنىالعموم،،والواحدوالجمٌعخطاباالثنٌن
1
.  

مجازعملًومجازلؽويوالمجازنوعان:
2
وفًتمسٌمالسكاكًنجدهٌمسمهإلى:"لؽويوهوما،

ٌسمىمجاًزافًالمفرد،وعملًوٌسمىمجاًزافًالجملة"
3
.  

فهوٌتمٌزبخاصٌةانزالقاإلشارةبالتجاور،احهوالمجازالمرسلوألربالمجازاتلبلنزٌ

أنٌحدثحركةتإديبدورهاإلىوشمنفسه،البدَّعهذهاالنزاللاتوولوعهافًاالتجاهابالسٌالً،وتت

النصمنخبللالكتابةالمجازٌةبسمةخاصةممٌزة
4
.  

سعةاللؽةفًتجاوزحدودالحمٌمةأيتجاوزمنأسالٌباللؽةوٌعبرعنبعّدهتتضحفاعلٌةالمجاز

النمطالتعبٌريالمؤلوؾإلىالخٌال؛ألنهٌحملإشاراتببلؼٌةأوداللةإٌحابٌةتضفًعلىاللفظمعنًى

  جدًٌداٌفوقالمعنىالحمٌمًببلؼةً،وٌعطىتنوعًاللعبللاتالداخلٌةفًالنص.

وحتىالعصرالحدٌث،فعملواعلىهاٌنمنذنشؤتنالتاالستعارةاهتمامالببلؼٌ االستعارة: 2

وألسامهاوبٌانالهدؾمنها.  دراستهاوبٌانببلؼتهاوأؼراضها

عمودهافًالتكوٌنوالتشكٌل،االستعارةالتًتشكلالخطبعلىالصوراالستعارٌةعضتمومب

ٍنعاٍلفًحٌاكةوجدانهفًواستعمالهافًبنٌةالصورةالنثرٌةٌدلعلىمهارةفابمةمنالخطٌبوتَمكُّ

 هٌكلالصورةالفنٌة.

                                                             
.02،تؤوٌل مشكل المرآنابنلتٌبة، 1  
ً دراٌة اإلعجازٌنظر:الرازي، .32،نهاٌة اإلٌجاز ف 2  
.810،مفتاح العلوم 3  
.822،علم األسلوب مبادئه وإجراءاتهٌنظر:فضل،صبلح، 4  
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االستعارةتستثٌرذهنالمارئفتجعلهساعًٌامتؤمبًلفًتلنالصوراالستعارٌةالتًسالها إنَّ

 المبدع.

فهًضرٌبمنأضربالمجازالستعمالاللفظفًؼٌرماُوضعله،لعبللةالمشابهةبٌنالمعنى

ًنملتإلٌهمعوجودلرٌنةمانعةمنإرادةالمعنىاألصلً.لذافحّداالستعارةاألصلًللكلمةوالمعنىالت

أنٌكوناللفظاللؽويأصلثمٌنملعنذلناألصل
1
.  

؛ولدتمٌّداالستعارةبالتحمٌمٌة أوعمبًل،التًتتناولأمًرامعلوًماٌمكنأنٌُنصَّ لتحمكمعناهاحسًا

ًّ،،بالحسأوالعملعلٌهوٌشارإلٌه كمولزهٌر:فأماالحس  

الحِ ُممذٌّف         لَهُ لِبٌَد أظفاُره لْم تُملَّمِ  لََدى أسٍَد شاكً السِّ
2

 

 أيلدىرجلشجاع.

كمولن:أبدٌتنوًراوأنتترٌدحجةفإنالحجةمماٌدرنبالعملمنؼٌروساطةحس،فأماالعملً

األلفاظنفسهاعنالحكالوٌكشؾفالمفهوممناأللفاظماٌنّورالملب
3
.  

ةاالستعارةأنتستعارالكلمةمنشًءمعروؾلهاإلىشًءلمٌعرؾبها،وحكمةذلنوحمٌم

إظهارالخفًوإٌضاحالظاهرالذيلٌسبجلًأوبحصولالمبالؽة
4
.  

 

                                                             
1
عبد الماهر الجرجانً، ،وأحمدمطلوب،2/13،272،اإلٌضاح فً علوم البالغة.والخطٌبالمزوٌنً،82،أسرار البالغةٌنظر:الجرجانً،

 .287،بالغته ونمده
 .08،الدٌوان0
.2/11،أسرار البالغةٌنظر:الجرجانً،عبدالماهر، 3  
ً علوم المرآنٌنظر:الزركشً، .8/888،البرهان ف 4  



25 

 

والبّدمنثبلثةأصولفًاالستعارة:مستعاروهواللفظالمنمول،ومستعارمنهوهواللفظ،

بًا"ومستعارله ٌْ أُْسشَ وهوالمعنى،كمولهتعالى:"َواْشتَعََلالرَّ
1

،فالمستعارهواالشتعالوالمستعارمنهالنار

والمستعارلهالشٌب،والجامعبٌنهمامشابهةضوءالنهارلبٌاضالشٌب
2
.  

ٌوضحهاالعسكريفًلوله:تنملالعبارةعنموضعاالستعمالفًأصلاللؽةإلىفأماأؼراضها

لئلشارةإلٌهبالملٌلمناعنى،وفضلاإلبانةعنهوتؤكٌدًهلؽرض،وذلنالؽرضإماٌكونشرًحاللمؼٌر

اللفظأوٌحسنالمعرضٌبرزفٌه
3
.  

وزٌادةفًتحدٌدمفهوماالستعارة،فمال:"تصٌٌرنولدذهبٌحٌىالعلويإلىتدلٌكالمفهوم

بحٌثالٌُلحظُفٌهمعنىالتشبٌهصورةوالالشًءللشًءولٌسبه،وجعلنالشًءللشًءولٌسله

حكًما"
4
.  

هًالتًصّرحفٌهابلفظالمشبهبهدونالمشبه،وأنتنملاالسمعن:االستعارةالتصرٌحٌة

المسمىاألصلًفتجعلهاسًمالهعلىسبٌلاالستعارةوالمبالؽةفًالتشبٌه
5

ًفًوصؾ ،إْذلالالمتنب

ولة:دخولرسولالرومعلىسٌؾالد  

وألبََل ٌمشً فً البِساِط فما دَرى      إلى البحر ٌسعى أم إلى البدِر ٌرتمً
6

 

الرفعة،حٌثلصدفٌهاسٌؾالدولة)الممدوح(والعطاءالبحروالبدرللمشابهةفًلفظةفاستعار

 وهذاعلىسبٌلاالستعارةالتصرٌحٌة.

                                                             
.23/8،مرٌم 1  
ً علوم المرآنٌنظر:الزركشً، .270،المرآن والصورة البٌانٌة.وٌنظر:حسٌن،عبدالمادر،8/883،البرهان ف 2  
.033،الكتابة والشعر –كتاب الصناعتٌن ٌنظر: 3  
.2/020،الطراز

4  
ً والبٌنظر:ابنالناظم، ً المعان ً بالغته ونمده.وٌنظر:أحمدمطلوب،282،ع والبٌانٌدالمصباح ف .230،عبد الماهر الجرجان 5  
.887،الدٌوان 6  
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نلوازمهمعذكرالمشبه،ذكرشًءموبهوتتمثلفًحذؾالمشبهاالستعارةالمكنٌة: فاالستعارة

ثمٌَّحذؾوٌرمزإلٌهبشًءمنلوازمهالمشبهبهالمحذوؾ،ٌستعارأواًل،فًلفظ
1
.  

الٌبٌنفٌهشًءٌشارإلٌهوأنٌإخ هذاهوالمراد:فٌمال،ذاالسمعنحمٌمتهوٌوضعموضعًا

بهوجعلخلٌفةالسمهاألصلًونابمنا،والذياستعٌرله،باالسم
2
.  

"ِ َنٌَْنمُُضوَنعَْهَدَّللاَّ ٌْ كمولهتعالى:"الَّذ
3

 

.شبهالعهدبالحبلالذيٌنمضلمافٌهمنثباتالوصلةبٌنالمتعاهدٌن  

االستعارةالتمثٌلٌة:لمٌوردالجرجانًفًكتابهمصطلحاالستعارةالتمثٌلٌة،وإنماتحدثعنها

نمجاًزالمجٌبنبهعلىحداالستعارة،فمثالهلولنللرجلالتمثٌلالذيٌكوبطرٌمةأخرى،فمال:"وأما

ٌترددفًالشًءبٌنفعلهوتركه:أرانتمّدمرجبًلوتإّخرأخرى"
4
.  

لذافهًتشبٌهحالةبحالةأخرى،حذؾالمشبهمبالؽةفًالتشبٌهوبمًالمشبهبه،ومثالذلن)أنت

مشبهبهوهوحالمنٌرلمعلىالماءالٌستفٌدمنترلمعلىالماء(حٌثتماللمنٌجهدنفسه،وبمًال

عملهشٌبًاوالٌترنأيأثرعلىالماء
5
.  

وتنمسماالستعارةالتمثٌلٌةمنحٌثاإلفرادوالتركٌبإلىمفردةومركبة،فالمفردةهًماكان

مفرًدا،أماالمركبةفهًماكانمعلرٌنةمانعةمنإرادةالمعنى األصلًالمستعارفٌهالفظًا
6
.  

 

                                                             
ً والبدٌع والبٌاٌنظر:ابنالناظم، ً المعان .028،المرآن والصورة البٌانٌة.وٌنظر:عبدالمادرالحسٌن،282،نالمصباح ف 1  
ً بالغته ونمدهٌنظر:أحمدمطلوب، .230،عبد الماهر الجرجان 2  
.0/07،البمرة 3  
.13،دالئل اإلعجاز 4  
ً المرآن الكرٌمٌنظر:الترن،صفاءحسن، م.0222احالوطنٌة،،رسالةماجستٌر،جامعةالنج23،االستعارة التمثٌلٌة ف

5  
.230،علم البٌانٌنظر:عتٌك،عبدالعزٌز، 6  
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نَاَصْبًراكمولهتعالى:" ٌْ "َربَّنَاأَْفِرْغعَلَ
1
.  

علىالجسم،وكؤنهمٌطلبون حٌثشبهحالالمإمنٌنوهللاٌفٌضعلٌهمبالصبربحالالماءٌصبُّ

أنٌمطرهمصبًرا،فاإلفراغٌفٌدسعةالشًءوكثرتهوانصبابه
2
.   

االببلؼٌونوأعطوهعناٌةخاصةمنكتبٌعدالتشبٌهأحدالفنونالتًاهتمبه التشبٌه: 3

لتشبٌه:"عبللةممارنةتجمعاٌضٌفهللكبلممنرونكوجمال،فلودراسات،لماللتشبٌهمنأهمٌةكبٌرةوم

بٌنطرفٌنالتحادهماأواشتراكهمافًصفةأوحالة،أومجموعةمنالصفاتواألحوال"
3
.  

نابهالبعٌدمنالمرٌبلٌفٌددمنخفًإلىجلًوإوللتشبٌهأؼراضمنهاتؤنٌسالنفسبإخراجها

ألنالمتفننٌدرنمابٌن؛بٌانًا،وللكشؾعنالمعنىالممصودمعاالختصار،كماٌفٌدالوضوحوالتؤثٌر

األشٌاءمنصبلتٌمكنأنٌستعٌنبهافًتوضٌحشعوره
4
.  

:منهاوٌؤتًالتشبٌهعلىصور  

هكلمنالمشبهوالمشبهبهمفرًداؼٌرمركب:وهوماكانفٌالتشبٌه المفردأ . 
5

وٌدرجتحته ،

 التشبٌهالمرسلوالمفصلوالمجملوالبلٌػوالمملوب.

وهوماكانوجهالشبهفٌهصورةمنتزعةمنمتعددالتشبٌه التمثٌلًب .  ،سواءمحسوسةكانت:

ًكانتعلٌهفًحاأ لةاإلفرادمعملٌة.حتىٌستخرجمنمجموعهاصورجدٌدةؼٌرالت
6
.  

                                                             
.0/032:البمرة 1  
.202،تلخٌص البٌانٌنظر:الشرٌؾالرضً، 2  
ً عند العربعصفور،جابر، ً التراث النمدي والبالغ .270،الصورة الفنٌة ف 3  


ًعلومالمرآن،ٌنظر:السٌوطً 281،منببلؼةالمرآن،،وبدوي،أحمد8/2383،اإلتمانف
. 4  

0
ً سورة الرحمن وسورة النورالحسنة،نسوة،ٌنظر: .1م،0227،رسالةماجستٌر،الجامعةاإلسبلمٌةالحكومٌةبماالنج،التشبٌه ف   
ً التفسٌرتشبٌهات المرآن الكرٌم وأث.وٌنظر:األنصاري،عمربنعطٌة،33،المرآن والصورة البٌانٌةٌنظر:حسٌن،عبدالمادر، .80،رها ف 6  
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:وٌفهممنالمعنىوٌتضمنهسٌاقالكبلم،فٌلمحمنهالطرفانمنالمعنى،والالتشبٌه الضمنً.ج

تُبنىالجملةعلىأحدصورالتشبٌهالمعروفة،وؼالبًاماٌكونالمشبهبهبرهانًاوتعلٌبًلللمشبه
1
.  

وٌفهممنالمعنىمماٌزٌدمنلوةألنهٌكتفًبالتلمٌح؛وهذاالنوعمنالتشبٌهأنفذفًالنفوس

 تؤثٌرهفًالنفس.

والتشبٌهفًنظرالببلؼٌٌنتتفاوتدرجاته،فمااستُكملتفٌهأركانالتشبٌهفهوأللهاببلؼة،وما

األداةأبلػمماذكرتفٌهاألداةوالوجه،ومماُحذفامنهأبلػمماذُكرافٌه،كماتتولؾببلؼةهحذفتمن

ادتهالؽرضالممصودمنهمادامتفابدتهاإلٌضاحوالبٌانوالتؤكٌدواالختصار،سواءذكرتالتشبٌهعلىإف

األركانجمٌعهاأملمتذكر
2
.   

فٌكنٌدلّلفٌهٌذكرالمبدعما:الكناٌة 4 ًعنصفةأوموصوؾعلىشًءآخرٌجولفًخاطره،

ثباتمعنىمنالمعانًفبلٌذكرهباللفظأنٌرٌدالمتكلمإباللجوءإلىأسلوبالكناٌةالذيٌتمثلفً"

الموضوعلهفًاللؽة،ولكنٌجًءإلىمعنىهوتالٌه،وتابٌعلهفًالوجود،فٌومابهإلٌهوٌجعلهدلٌبًل

،ٌرٌدونأنها،وفًالمرأةنإومالضحاثٌررمادالمدر،ٌعنونكثٌرالمرىعلٌه،مثالذلنلولهم:هوك

هبلفظهالخاصبه،ولكنهمتوّصلواإلٌهبذكروها،فمدأرادوامعنى،ثمَّلمٌذكرمخدومةولهامنٌكفهاأمر

"آخرمنشؤنهأنٌردفَهفًالوجودمعنى
3

.والٌكنىباللفظعناللفظوإنمابالمعنىعنالمعنى
4
.  

؛فًاللزوملٌنتملمنهإلىالملزوم،وسمٌتكناٌةماٌساوٌهلذاٌترنفٌهاالتصرٌحبالشًءإلى

إلخفابهاوجهالتصرٌح،والٌترنالتصرٌحبالشًءإلىالكناٌةعنهفًبلٌػالكبلمإاللتوخًنكتة

                                                             
ً والبٌان والبدٌعالهاشمً،أحمد، ً المعان .083،جواهر البالغة ف

1  
.023،اإلٌضاحٌنظر:المزوٌنً، 2  
.11،دالئل اإلعجازالجرجانً،عبدالماهر، 3  
.233،بالغته ونمده عبد الماهر الجرجانًٌنظر:أحمدمطلوب،

4  
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كاإلٌضاح،أوبٌانحالالموصوؾ،أوممدارحاله،أوالتعبٌرعنالصعببالسهلأوعنالمعنىالمبٌح

باللفظالحسن
1

َحتَّٰىٌَْطُهْرنَ،كمولهتعالى:" "ۖ َواَلتَْمَربُوهُنَّ
2

الجماع،وهناالكناٌةعنصفة
3
.  

فالكناٌةلونمنألوانالبٌان،ولدعنًبهاالببلؼٌونوالنمادوعرفوامكانتها،وهًمنفنونالمول

بهاٌُتوصلالتًتعدفًذاتهابراعةلؽوٌةوفنٌةلدىالشاعرأوالخطٌب،إْذتعدمناألركانالبارزةالتً

 ٌلهالفنًمسحةفنٌةخاصةتمتازبالخٌالوتمٌلإلىاإلٌجازمعالبوحتضفًعلىتشكولتشكٌلصوره،

 بالجمالواإلبداع.

ًتجدهم وأسلوبالكناٌةعندالجرجانًمناألسالٌبالتًتستحكاسمالببلؼة،ومنالصفاتالت

هلولهم:الثمالٌكونمننتولؾفًأنهالٌستلهولكنلمعنا،ثمالتعترضنشبهة،ونهاعلىاللفظجرٌُُ

كمعناهلفظهولفظهمعناهبٌكونالكبلمٌستحكاسمالببلؼةحتىٌسا
4

.وهذاماٌبلحظعندالخفاجًالذي

جعلالكناٌةأصبًلمنأصولالفصاحةوشرطًامنشروطالببلؼة،بلهًواجبةٌإديالعدولعنهاإلى

فمداناألسلوبمعنىالببلؼةوالفصاحة
5
.  

 

 

 

 

 

                                                             
ً ٌنظر:ابنالناظم، ً والبدٌع والبٌانالمصباح ف .287،المعان 1  
.0/000،البمرة 2  
.2/831،الكشافٌنظر:الزمخشري، 3  
.72،دالئل اإلعجازٌنظر: 4  
.231،سر الفصاحةٌنظر:

5  



30 

 

اح التركٌبًثانٌاا: االنزٌ  

 ومنصوره:

. التمدٌم والتؤخٌر1  

متعلٌكبترتٌبعناصرالجملةالعربٌة،وبالصٌاؼةوفنونالتعبٌرولهلٌمةفنٌةعلىالمستوى 

ًفًالجملة.  التركٌبًاإلبداع

الجرجانًالتمدٌموالتؤخٌروعدَّهمنوجوهالنظم، بمولهولدخصَّ :"هوباٌبكثٌرالفوابد،جمُّ

ن،واسعالتصرؾ،بعٌدالؽاٌة،والٌزالٌفتّرلنعنبدٌعة،وٌُفضًبنإلىلطٌفة،والتزالترىالمحاس

شعًراٌرولنمسمعه،وٌلطُؾلدٌنمولعه،ثمَّتنظرفتجدسببأنأرالنولطُؾعندن،أْنلدمفٌهشًء،

لاللفظعنمكانإلىمكان" وحوَّ
1
.  

منلرابنالمعنى؛ففٌهاإلدامعلىمخالفةلمرٌنةبٌةمظهرمنمظاهرشجاعةالعروهذهالظاهرة

بالعبارةإلىدالالتوفوابدتجعلهاعبارةرالٌةعلىلرابنأخرى،ووصوالًامنؼٌرخشٌةلبس،اعتمادً

ذاترونكوجمال
2

التمدٌموالتؤخٌرتعدُّدلٌبًلعلىمرونةاللؽةالعربٌةوحرٌتهافً ."ولهذافإنظاهرة

ةالجملة،والتصرؾفًالرتبالمحفوظةلؽاٌاتوأسرارببلؼٌة"تؽٌٌرصٌاؼ
3
.  

ٌإديإلىالؽرضالببلؼًالمنشود إعادةترتٌبالجملةٌجبأنٌكونترتٌبًامؤلوفًا لٌتسم؛إنَّ

لدأطلك(جونكوهٌن)النصبالطابعالفنًالبلفتللنظر،معإبماءالنصداخلدابرةالنظاماللؽويونجد

زٌاحالناتجعنالتمدٌموالتؤخٌرباالنزٌاحالنحويأو)الملب(وهوماطبمهعلىلؽتهالفرنسٌةومااالنعلى

ًالتملنالداللةنفسهاراجع،كماتحوٌهمنخصابصخاصةبها ٌرىأنالفرقبٌنالصٌاؼاتالواحدةالت
                                                             

.221،دالئل اإلعجاز 1  
ً النحو العربً ظاهرة التمدٌم الشاعر،صالح،ٌنظر: .78،والتؤخٌر ف 2  
ً النص المرآنًأسلوبٌة االالخرشة،أحمد، .232،230،نزٌاح ف 3  
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بعضهامخالؾلبلستعمالالشابع،وربماهوتعلٌلصحٌحولكنهؼٌ المخالفةإلىأنَّ رمكتمل،ذلنبؤنَّ

وحدهاؼٌركافٌةلتولٌدالشاعرٌة،والبدإذنمنأنتكونمنوراءالمخالفةلٌمفنٌةوجمالٌة،إْذلٌس

أنتكونالمخالفةحبًّالتمٌّزأوتفّردفحسب،والؽالبأنٌكونوراءهاؼاٌةفنٌةتعبرعنشًء بالضرورة

أوعنمعنىفًالنفس
1
.  

ٌهعلىأهمٌةالتمدٌموالتؤخٌربموله:"وكؤنهمٌمدمونالذيبٌانهأهملهموهمببٌانهوٌإكدسٌبو

هم"انِهموٌَعنٌهّمانِأعنىوإْنكاناجمٌعًاٌُ
2

،وٌإكدعلىمثالفًهذهالحالةبموله:"واعلمأنتمدٌمالخبر

ًٌّجٌّدوذلن ًٌّأنا،ورجلعبُدهللاِ"كعلىالمبتدأعرب مولُن:تمٌم
3
وكماٌجّوزابنجنًلذلنالتمدٌمبموله:،

لابٌمأخوَنوفًالدارصاحبُن"نحو"ومماٌصحوٌجوزتمدٌمهخبرالمبتدأعلىالمبتدأ،
4
وأماالسكاكً.

كٌفٌةالتركٌبفٌمابٌنالكلملتؤدٌةأصلالمعنى،معرفةفٌوردكبلًماعنالتمدٌموالتؤخٌربموله:"أنتنحو

لموانٌنالمستنبطةمناستمراءكبلمالعرب"وفمًاللممٌاسوا
5
.  

نحوٌةف سواءاستناًداعلىالسٌاقالذيٌردفٌهالتمدٌم–التمدٌموالتؤخٌرظاهرة ببلؼٌةعلىحّدٍ

ؼٌةلهاولٌعوهناٌحصلاالنزٌاحمعالمعانًالتًٌرٌداألدٌبإٌصالهاضمنلوالبفنٌةوببل،والتؤخٌر

فصًٌحا.وعّدهٌصّحتؤلٌؾكبلمضعٌؾفبلوانتباهلدىالمارئ،  

بماٌتجاوزإطارالمؤلوفات،وبماٌجعل فالمبدعالحكهوَمْنٌمتلنالمدرةعلىتشكٌلاللفظةجمالًٌا

التنبإبالذيسٌسلكهأمًراؼٌرممكن،ومنشؤنهذاأنٌجعلمتلمًالشعرفًانتظاردابملتشكٌلجدٌد،

ومنهمعانًودالالتجدٌدة
6
.  

                                                             
200.208،االنزٌاح من منظور الدراسات األسلوبٌةٌنظر:وٌس،احمد، 1  
.2/08،الكتاب 2  
.0/207،الكتاب 3  
.0/830،الخصائص 4  
.33،مفتاح العلوم 5  
.220،االنزٌاح من منظور الدراسات األسلوبٌةٌنظر:وٌس،أحمد، 6  
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:االلتفات. 2   

هوالعدولمنأسلوبفًالكبلمإلىأسلوبآخرمخالؾلؤلول االلتفاتعندالببلؼٌٌن
1

،وٌتحمك

اللفظًالذيٌوصلإلىتحلٌلببلؼًفً عبرآلٌاتبنابٌةاعتمدتعلىالسٌاقالتكوٌنًللؽةفًمظهرها

التركٌبً مظهرها
2
.  

العدولعنصٌؽةإلىصٌؽة،كؤنٌعدلعنالتكلموبالمجملااللتفاتعبارةعن:"أسلوبٌتمب

إلىالخطاب،أوعنالتكلمإلىالؽٌبة،أوعنالخطابإلىالؽٌبةوبالعكس،أوأنٌعدلالمتكلمعنالمفرد

إلىالمثنى،أوعنالمفردإلىالجمع،أوعنالمثنىإلىالجمعوبالعكس،لفابدةتمتضًالعدولكؤنٌكون

الشنعنهأوؼٌرذلن"لتؤكٌدهأوإزالة
3

فًالتعبٌر،ووجوده ،فااللتفاتٌعطًالنصلوةًفًالتؤثٌروعممًا

 فًأينصٌدلعلىأنصاحبالنصعندهالبراعةوالتمكُّناللؽويفًاستخداماللؽةوتطوٌعهالخدمته.

ًوااللتصادواإل ٌجازفًالتعبٌرأووٌتضمنااللتفاتفنٌةالتنوٌعفًالعبارةإلثارةانتباهالمتلم

اإلعراضعنالمخاطبٌن،أوإفادةمعنىتتضمنهالعبارةالتًحصلااللتفاتإلٌها،وؼٌرهامنفوابد

ًتسهمفًتحولمجرىالنص فًصورمتعددةتعدخاصٌةتعبٌرٌةااللتفاتالت
4
.  

بللاتالتًتربطوثراءاللؽةالعربٌةووفرةاألسالٌباللؽوٌةفٌهاٌجعلالتنوعوالتعددفًالع

ألنهنانأعرافًالؽوٌةٌجوزكسرهاواالختبلؾعنهامعالمحافظةعلى؛األلفاظومعانٌهاكثًٌراوواسعًا

المدلولاللؽويوسبلمةتوظٌؾاألسالٌببمصدالببلؼةوتنشٌطالسامعوتحرٌكهلبلستماع،وإظهاربراعة

لؽوًٌالٌكوّصاحبالنصوإبد كبلمالببلؼً.نالاعهمحدثًاخرلًا  

                                                             
.071،، البالغة واألسلوبٌةلب،دمحمٌنظر:عبدالمط 1  
.220،، االلتفات البصري من النص إلى الخطابٌنظر:هبلل،عبدالناصر 2  
ً تفسٌر وإرشاد العمل السلٌمبالغة االلتفات عند أالشامً،فادي، ً السعود ف .32م،0223،رسالةماجستٌر،الجامعةاألردنٌة،عمان،ب 3  

4
ً وجان كوهنبولوحواش،سعاد،ٌنظر: –0222،رسالةماجستٌر،جامعةالحاجلخضرباتنة،الجزابر،شعرٌة االنزٌاح بٌن عبد الماهر الجرجان

 .82،م0220
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فًظلسماحاللؽةللمبدعأنٌظهروالنصوصاألدبٌةتتطلبالتفننوالتنوٌعفًأسالٌبالكبلم

  نصهوجمالهوٌنجحفًتؤدٌةؼرضهومراده.

:. الحذف3  

هوإسماطكلمةلبلجتزاءعنهاأوجزءمنالكبلمبداللةؼٌرهامنالحالأوفحوىالكبلمو
1
.

طعواإلسماطبشروط.فالحذؾٌدورحولالم  

ألنالحذؾمناؾلؽرضوضعالكبلممن؛والعربالٌحذفونماالداللةعلٌهوالصلةإلٌه

اإلفادةواإلفهاموفابدتهتملٌلالكبلموالتمرٌبإلىاإلفهام
2
.  

ولدصّرحالنحوٌونبذلن،فمالابنمالنفًألفٌته
3
:  

زٌٌد بعد َمن عندكما وحذُف ما ٌُعلم جائٌز كما                تمول  

 وفً جواب كٌف زٌٌد لْل دنْف         فزٌٌد استُغنى عنه إْذ عُرفْ 

 

وسّماهابنجنًفًبابشجاعةالعربٌةولال:"الحذؾلبلختصارواإلٌجاز،فاعرؾذلنمذهبًا

"للعرب
4
.  

 

                                                             
ًوالجرجانً، ًوالخطاب ً إعجاز المرآنٌنظر:الرمان .71،ثالث رسائل ف 1  
ً بعض أنواع المجازٌنظر:السلمً،عبدالعزٌز، .0،اإلشارة إلى اإلٌجاز ف 2  
.22،متن األلفٌة 3  
.2/033،الخصائص

4  
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ناألصلأل؛ؾوعدمهكانالحملعلىعدمهأولىوالحذؾخبلؾاألصل،فإذاداراألمربٌنالحذ

عدمالتؽٌٌر،وإذاداراألمربٌنللةالمحذوؾوكثرته،كانالحملعلىللتهأولى
1
.  

علماءالببلؼةالحذَؾأحدألساماإلٌجاز،فمالوا:هوماٌحذؾمنهكلمةأوجملةأوأكثرمع وعدَّ

لرٌنةتعٌّنالمحذوؾ،والٌكونإالفٌمازادمعناهعلىلفظه
2

ٌخّلبالمعنى،والٌنمص.وٌكونبحذؾماال

منالببلؼة،بْللوظهرالمحذوؾلنزللدرالكبلممنعلوببلؼته،ولصارإلىشًءمسترذل،ولكان

مبطبًللماٌظهرعلٌهالكبلممنالطبلوةوالحسنوالرلة
3
.  

ونّوهالجرجانًبمٌمةأسلوبالحذؾووصفه:"أمااإلٌجازبالحذؾفإنهباٌبعجٌباألمرشبٌه

لسحر،وذلنأنترىفٌهترنالذكرأفصحمنالذكر،والصمتعناإلفادةأزٌدلئلفادة،وتجدنأنطكمابا

"إذالمتنطك،وأتّمماتكونمبٌنًاإذالمتبٌّنتكون
4
.  

دلٌلالفصاحةوالببلؼةعندالعرب،إْذٌحذفونفضولالكبلمفتعبّربذلنوالحذؾفًموضعه

نًالكثٌرةالمعانًالملٌلةعنالمعا
5
وفّرقالزركشًبٌناإلٌجازوالحذؾبموله:"شرطالحذؾأنٌكونثم.

ممدر،بخبلؾاإلٌجازفإنهعبارةعناللفظالملٌلالجامعللمعانًالجمةبنفسه"
6
.  

 

 

 

                                                             
ً علوم المرآنٌنظر:الزركشً، .8/228،البرهان ف 1  
ً أدب الكاتب والشاعرٌنظر:ابناألثٌر،3 .023،معجم المصطلحات البالغٌة وتطورها.وٌنظر:مطلوب،أحمد،0/273،المثل السائر ف   
.233،معجم البالغة العربٌةٌنظر:طبانة،بدوي، 3  
.281،دالئل اإلعجاز 4  
.023،سر الفصاحةٌنظر:الخفاجً،ابنسنان، 5  
.8/228،البرهان فً علوم المرآن 6  
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:وظابؾاالنزٌاحالثالثالمبحث  

 

:المفاجؤةأوالً  

 

:تحدٌدالمواعداللؽوٌةاثانًٌ  
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ة:المفاجؤأوالً  

مفهوًماإجرابًٌافًبعّدهلمدحمكاالنزٌاحانتشاًراواسعًافًالدراساتالنظرٌةوالتطبٌمٌةالعربٌة

ًالشعريوالنثري.تحلٌلالخط اباألدب  

ًثبلثة:تخصٌصالداللة،وتعمٌمالداللة،وتؽٌٌرمجالاستعمالالكلمة، إنمظاهرالتطورالدالل

ٌكأواتساعأوانتمال.فهنانتضٌٌكعندالخروجمنمعنىعامإلىهتضٌٌأيأنمعنىالكلمةٌحدثف

وهناناتساعف الحالةالعكسٌةأيعندالخروجمنمعنىخاصإلىمعنىعام،وهنانًمعنىخاص،

زأواالنتمال ًمنمعنىإلىمعنىآخربٌنهمالرٌنةوهوماٌطلكعلٌهالنحاةالتجوُّ االنتمالالدالل

المجازي
1
.  

لماألسلوبعلمجدٌدٌمننلدراسةالنصاألدبًعبرمجاالتواسعة،وآفاقرحبة،حٌثٌدرسوع

هً:التركٌبوالداللةوالصوت،أيأنهٌدرسالنصعلىمستوٌاتهوالنصعلىثبلثةمستوٌاتلؽوٌة

،وطرٌمة،منأدناهاوأبسطهاإلىأبعدهاوأعمدها،وهوٌدرسدالالتالكلماتوالجملكافةالتعبٌرٌة

تركٌبها،كماأنهٌدرسالمعنىالكلًللنص،بلإنهٌطمحإلىماهوأكثرمنذلن،وهوخواصاألسلوب

ًعلىالعامةعندأدٌب،أوفًإطارنوعأدبً،أومدرسةأدبٌة،وهوٌإكد أنوظٌفةعلماألسلوباألدب

ٌتمٌزبهاالنصاألدبًًلتهًاستخداممفاهٌمعلماللؽةالعاملمعرفةالخصابصالجمالٌةا
2
.  

 

 

                                                             
223-228،التطور اللغوي ومظاهره وعلله ولوانٌنهٌنظر:عبدالتواب،رمضان،           1  

.7-1،مٌةاألسلوبٌة مدخل نظري ودراسة تطبٌٌنظر:سلٌمان،فتحهللا،      2  
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داهماإلىمنوظابؾاالنزٌاحإثراءاللؽةوكٌؾأناللفظالواحدٌستخدمللداللةعلىمعنٌٌنولدٌتع

االنتمالباللؽةصلبالنصإلىالمستوىاإلبداعً،وبالنصجمالٌةوشعرٌةفٌكسمعاٍنكثٌرةومتعددة،وٌ

ٌمنحهازاللؽةالشعرٌةوالنثرٌةتمٌُّوتوظٌؾعناصراللؽة...رٌكعنطمنالتداولإلىالخلكوالتمٌز...

.خصوصٌةتختلؾعناللؽةالعادٌة  

وخبلصةالمولإناالنزٌاحمسؤلةمهمةوبارزةفًلؽتناالعربٌة،فهًوسٌلةممكنةفًتوسٌع

هذهالوسٌلةالفنونوالجمال.وتحملاللؽة،  

السامع،أسلوب،كانذلنأحسنتطرٌةلنشاطأسلوبإلىالكبلمإذانملمنٌمولالزمخشري:"

إلٌهمنإجرابهعلىأسلوبواحدوإٌماظً "الئلصؽاء
1

وهو،وفًممامآخرٌبٌنببلؼةالعدول)االنزٌاح(:

وفّنمنالكبلمجزل،فٌههّزوتحرٌنمنالسامع هكذااالفتنانفًالحدٌثوالخروجفٌهمنصنؾإلى...

ذانلبلستماع،وٌستهشاألنفسللمبولصنؾ،ٌستفتحاآل
2
.  

توسٌعفًالكبلموهذاالتوسعمطلوبوهوسببصالحهو(العدول)وٌرىابناألثٌرأّن
3
.  

دراناألسلوبعلىأنهانحراؾعنالمعٌارالموجودخارجوالٌستطٌعأحدإنكارأنمحاولةإ

حددةتبدوممبولةفًالنظرةاألولىعلىالنص،وعلىأنهانحراؾممصودمنالمإلؾألؼراضجمالٌةم

األلل
4
.  

 

                                                             
2/28:الكشاف 1  
2/33:الكشاف 2  
.0/18:المثل السائرٌنظر: 3  
.38،علم اللغة والدراسات األدبٌةٌنظر:شبلنر: 4  
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لتحدٌدجمالٌةالنصالشعريمنخبللتجاوزهالعاداتالكتابٌةمهموعلٌهفإناالنزٌاحمموم

لتحمٌكهدؾجمالًعلى؛والموانٌنالمعجمٌة،وبذلنٌكوناالنفبلتمنسلطةالمؤلوؾوالمعتادعلٌه

الشعرٌةفًالبحثرومانجاكبسونانحرافًابموله"لتؤتًأولىوظابؾهعدّولذلن،مستوىالبناءوالداللة

العاديلتحمٌكوظٌفةجمالٌة" عنانحراؾالنصعنمساره
1
.  

الذيٌساعدعلىالدخولإلىعالمألن"؛دخولإلىالنصوكشؾمفاصلهواالنزٌاحمفتاحال

درانااللؽوٌة،وتفسٌرنظامبنابهاوإبلهوإضاءتهاوكشؾأسرارهالمصٌدةلٌسهومعرفةؼرضها،

"العبللاتفٌها
2
.  

لمدمنححملاللسانٌاتاالنزٌاحمنطلمًافًتحدٌدموضوعهومضمونه،ففرلتبٌناللؽةبوصفها

دوالتؽٌُّروالحركة،ومنهذا ثباتًاونظاًماٌجمع،والكبلمبمافٌهاستعمالشخصًمحسوسلابمعلىالتفرُّ

شعرٌةالنصتنتمًإلىمجالالكبلماألدبً،الإلىالكبلماالعتٌاديالعامالتمٌُّزأصبحت
3
.  

علماءاألسلوباالنزٌاححٌلةممصودةلجذبانتباهالمارئو ألنالكتابةالفنٌةتُلزمالكاتبعلى؛عدَّ

مفاجؤةالمارئبٌنحٌنوآخربعباراتتثٌراالنتباهحتىالتملحماسته
4
.  

ً)المخاطب(واالنزٌاحٌخلكا -المارئوالسامع–لشاعرٌةداخلالنصاألدبً،وٌإثرفًالمتلم

وشداالنتباهوتوسٌعمخٌلةالمارئبفضلالجمالٌةوعنصرالمفاجؤة،فٌعطٌهشعوًرابالمتعةوالجمال
5
.  

 

 

                                                             
.078،نظرٌة المصطلح النمديجاد،عزتدمحم،

1  
ً للمصٌدةعبداللطٌؾ،دمحمحسانة، ً التحلٌل النص .23،منهج ف 2  
.38،أطٌاف الوجه الواحد.والٌافً،نعٌم،72،شعرٌةمفاهٌم ٌنظر:ناظم،حسن، 3  
.233،األسلوبٌة الرإٌة والتطبٌكٌنظر:أبوالعدوس،ٌوسؾ، 4  
ً المعاصرٌنظر:العطٌة،أٌوب، ً النمد األدب .220،األسلوبٌة ف 5  
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ولذلنٌصبححضو االنزٌاحذاتأبعادداللٌةإٌحابٌةتثٌرالدهشةوالمفاجؤة، ره"وبهذاتكونظاهرة

فًالنصلادًراعلىجعللؽتهلؽةمتوهجةومثٌرة"
1
.  

الشًءمنؼٌرمعدنهأؼرب،ٌصؾالجاحظذلنبموله:"حٌثوٌثٌراالنزٌاحالذهولوالؽرابة،

وكلماكانأؼربكانأبعدفًالوهموكلماكانأبعدفًالوهمكانأطرؾ،وكلماكانأطرؾكانأعجب،

"وكلماكانأعجبكانأبدع
2
.  

الكلماتالتظهرفًواإلٌحاءاتالتًاإلشاراتتحدثاللؽةإذبطاالنزٌاحبجمالٌةاللؽةتٌرو

ولكنهاتختبافًمسارها
3
.  

لةللتواصلبٌنالبشروللؽةوظٌفتانأساسٌتان"الوظٌفةالتواصلٌةوالوظٌفةٌأداةووسواللؽة

فةالجمالٌة"ٌالجمالٌة،واالنزٌاحهومنأولٌاتالوظ
4
.  

فالمارئهابماالٌتولعهمنالتراكٌباللؽوٌة،نزٌاحٌولددهشةٌفاَجاالمارئباألثرالجمالًلبلإن

بٌنالحٌنواآلخرأنٌمتلنالمإلؾالمدرةعلىخلكاإلثارةبوساطةفبلبدَّفًطبٌعتهالمللوالسآمة،

عنصرالمفاجؤةوهذهالمفاجؤةتكونبالتمسنبظاهرةاالنزٌاح
5
.  

مإلؾإلحامالمارئداخلدابرةاإلبداع،وبوساطةاالنزٌاحٌكمنالدورالجوهريلتحمٌكعلىالو

الداللةومنهالببلؼةباإلضافةإلىتحمٌكالتفننفًاستخدامالتراكٌب
6
.  

                                                             
.33،األسلوبٌة مفاهٌمها وتجالٌاتهارباٌعة،موسى، 1  
.2/38،البٌان والتبٌٌن 2  
.00،الخطٌئة والتكفٌرمن البنٌوٌة إلى التشرٌحٌة نظرٌة وتطبٌكظر:الؽذامً،عبدهللا،ٌن 3  
ً وجان كوهنبولحواش،سعاد، .023،رسالةماجستٌر،شعرٌة االنزٌاح بٌن عبد الماهر الجرجان 4  
.02،الشعرٌة اللغة األسلوبٌة وخصائصٌنظر:بودوخة،مسعود، 5  
.222،، رإى بالغٌة فً النمد واألسلوبٌةٌنظر:هبلل،ماهرمهدي 6  
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مرتبطبالمتلمًومفهومهاإنعنصرالمفاجؤة،واالنزٌاحهودخولفًحرٌةالكبلموإبداعٌاته

هإلٌهالنصوهوالذيٌصدرألنالمتلمًهوَمنٌُوجَّ؛وٌدورفًفلناإلبداعودابرتهفهطًاحتمًٌا،ارتبا

بحٌوٌةاألسلوبوامتبلنالنصوالوصولإلىحٌزالدهشةوالمفاجؤة.الحكمعلىالنصبمٌمته  

مندابرةالمعانًالمعجمٌةوالمعٌارٌةالمحددةإلىدابرةفعملٌةاالنزٌاحجاءتإلخراجاللؽة

للتعبٌروالكشؾعنعبللاتلؽوٌةجدٌدةتصطدملنشاطاإلنسانًالحًإْذتسهمفً"خلكإمكانٌاتجدٌدةا

معماتربىعلٌهالذوق"
1
.  

االنزٌاحعلىتموٌةصلةالمتلمًمعالنص"وٌتولدعندالمارئإحساسبالدهشةو تمومظاهرة

للدٌهلذةوطرفةوؼرابةٌمكنأنٌؤسرالمارئوٌشكِّهذااإلحساسوالمفاجؤةفًالمنتظروالبلمتولع،وإنَّ

تكونأساسٌةفًاللؽةالشعرٌةالتًتبتعدعنالمباشرةوالتمرٌرٌة"
2
.  

ووظٌفتهالجمالٌة.ومنهناتبرزفاعلٌةاالنزٌاح  

: تحدٌد المواعد اللغوٌةاثانٌا   

هابٌنمتحدثًاللؽةنظاماللؽةوٌنتهنلواعدها،ضمنمعاٌٌرمتعارؾعلٌٌخرقاالنزٌاحو

االنزٌاحاتوكثرت،فٌعادتشكٌلزادتوبنابهالعربٌة،وكلماارتمىالمإلؾوهوٌبدعفًإنشاءالنص

.فهمالمارئللنصةسبلمعلىوفكلواعدجدٌدةتخرقالمعٌارمحافظةالكبلم  

ًل" ًبؤنتضمنبعضدٌنزاحعنالنمطالتملٌديإنالتركٌباللؽويفًأدابهالفن المبلمحالت

اسواه،والٌنبؽًأنننظرإلىتلناالنزٌاحاتعلىأنهارخصشعرٌةأوابتداعفردي،وإنماٌتفردبهاعمَّ

ومنثمتوظٌفهاالذكًلئلمكاناتالكامنةفًاللؽة"هًالدلةفًاستعمالالمادةاللؽوٌةالمتوفرة
1
.  

                                                             
.33،األسلوبٌة مفاهٌمها وتجلٌاتهارباٌعة،موسى، 1  
31،األسلوبٌة مفاهٌمها وتجلٌاتهارباٌعة،موسى، 2  
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اتالجملة،وإعادةترتٌبألفاظهاالمنمولةاالنزٌاحهوالتبلعبباللؽةأيالتبلعبفًمحتوٌف

ًتستدعًأنتمثلكلكلمةفًالجملة بمعانٌهااألصلٌةسعًٌاوراءإحرازالداللةالمطلوبة،تلنالداللةالت

وإنمابتفاعلهافًهذاالبناء،فتستمر دوًرافًتتمةالمرادالباستٌفاءهذهالكلماتشروطالبناءفحسب،

عنىوتستدعًالداللةحٌثٌتطلبالم
2
.  

ْتمعانٌها،اسمتداللتهاوتبللنتننتوالْتألفاظهافًالنطك،بْلأ"فلٌسالؽرضبنظمالكلم،أ

علىالوجهالذيالتضاهالعمل"
3
فاالنزٌاحٌمفزعلىلوانٌناللؽةوضوابطها،وٌراعًفًالولتنفسه.

ٌنسجهااالنزٌاحتُوافكالكبلمفًأصلهبالخروجعنًالتلواعداللؽةولوانٌنها،فٌعطٌهاجمااًل.والصور

ألنالكبلمبحاجةلبلنزٌاححتىٌظهروٌتمٌزوفٌهتجدٌدللعطاءالفنًفً؛لواعداللؽةالمتعارؾعلٌها

.األسالٌبالببلؼٌةالمتعددة  

التها،إنالمبدعٌستعملاالنزٌاحكًٌعكسلدرتهفٌستخدماللؽةوٌفجرطالاتهاوٌوسعمندال

لٌولّدأسالٌبوتراكٌبجدٌدةلمتكندارجةأوشابعةفًاالستعمال،فٌشكلاللؽةبماتمتضٌهحاجته،ؼٌر

ناظٍروالآبهٍبالحدودوالدالالتالوضعٌة،فهوٌعمدإلىاالنتمالمماهوممكنإلىماهوؼٌرممكن

بوساطةاستخدامهالخاصللؽة
4
.  

لؽوٌةفإنعناصرالنصتتظافروكذلنمستوٌاته،إذإنهالٌمكنأنوبتحدٌداالنزٌاحللمواعدال

ستوىالتركٌبً،ٌتحمكللمستوىالصوتًجمالٌتهوبعدهالوظٌفًإالبالترانهبالبعدالداللًوكذلنمعالم

الداللٌةوالتركٌبٌةأنتكشؾعنمستوىالنص.وٌمكنلبلنزٌاحات  

 

                                                                                                                                                                                                    
ً معاصرة وتراثعٌد،رجاء، .283،البحث األسلوب

1  
.33،لوبٌةالتمدٌم والتؤخٌر ومباحث التراكٌب بٌن البالغة واألسعطٌة،مختار، 2  
.80،دالئل اإلعجازالجرجانً، 3  
ً الحدٌث،ٌنظر:السد،نورالدٌن، ً النمد العرب .221األسلوبٌة وتحلٌل الخطاب ف

4  
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فً الخطب األموٌة لداللًاالنزٌاح اتجلٌات الفصل الثانً :   

 المبحث األول: الكناٌة

 المبحث الثانً: التعرٌض

 المبحث الثالث: االستعارة

 المبحث الرابع: التشبٌه

 المبحث الخامس: المجاز المرسل

 المبحث السادس: المجاز العملً

 المبحث السابع: االنزٌاح المعجمً
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الكناٌة: المبحث األول  

ماأنتكونبعضاأللفاظحمٌمٌةأومجازٌة،وهناٌؤتًًخطابه،وفًهذاالخطابإفاظًافاألدٌبألٌنتمً

 دورالمحللأوالباحثفًتصنٌؾاأللفاظودراسةالعمكالببلؼً،فمدٌعطًاألدٌبأوالخطٌبألفاظًا

هإلىٌلحٌُتحدٌدالعنصرالببلؼً،فإلىالمحللأوالباحثبمعٌنةفًسٌاقواسعٌرٌدمنخبللهأنٌذهب

لةبمافًللمعنىوالمصدمنحٌثالتركٌب،وتنتجلناداللةلهاعبلثنابٌاتالكناٌاتمثبًل،وهًتحمل

األدٌبأوالخطٌب.ارتضاهدالالتلرٌبةممامنالسامعأوالمارئتصور  

معٌنٌنشدونالساوٌجعلمثبًلفًخطابهفإنهٌؽٌّبالمكنىعنهباألسلوبالكنابًاألدٌبٌعبرعندما

عنهاالكلماتوالجملبعًٌداعنالمعانًالمباشرةأوالسطحٌة، ًتشؾُّ وٌكونالمعانًالثانٌةالمرادةالت

ألنالكناٌةتبحث؛التوصلإلٌهالمارئأوالسامعفٌهانزٌاحداللًواضحٌسهلعلىاللفظالحاملللكناٌة

إلىالممصودةالمعاتتجاوزوألنها؛فًالمعانًالفًاأللفاظ .نًالظاهرة  

منتوضٌحمافٌهامنانزٌاحداللً،ومافًذلنلالخطب األموٌةكناٌاتفًنماذجمتعددةمنالاستولفتنً

ًتؤسرالعمولوتشحذاألذهانلمافٌهامنجمالٌاتومحسنات وٌحاولالباحث،جمالالصورالبٌانٌةالت

الممصودبرٌاضةذهنٌةتُسفرعناإلعجابوالتذوقبؤسلوبلٌتوصلإلى؛كشؾاللثامعنالمعنىالؽابب

ٌفسرأدبٌّةالكناٌةالتًتمثلمرتبةوسطىبٌنالمرتبتٌنالحمٌمةوالمجازالذيوالنصأدبًرفٌعالمستوى،

:عمر بن عبد العزٌزخطبوأبدأالؽوصفًٌتخطىالمعنىالحمٌمًإلىالمجازي،  

وأصلحواآخرتكمتصلحتصلح لكم عالنٌتكم  أصلحوا سرائركمهاالناس،أٌفًإحدىخطبه:"ومنها،لوله

"وإنامرألٌسبٌنهوبٌنآدمأبحًلمعرقفًالموتلكمدنٌاكم
1

 

                                                             
.8/232،العمد الفرٌدابنعبدربه، 1  
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،وجاءتصٌاؼةالطلبالسرابرواألمر،وهًإصبلحالنداءجاءتهذهالكناٌةفًسٌاقالطلببولد

كمعبلنٌتكم"وهًالنتٌجةالمطلوبةوالمرادةوالمترتبةواألمرفًكبلمهحابلةًإلىنتٌجةوهً"تصلحل

فالعملالصالحفًالعبلنٌةٌدلعلىاستمامةالسرٌرةوصحتهاوالعكسصحٌح،فما علىإصبلحالسرٌرة،

 بالنإذاكانتالسرٌرةأفضلمنالعبلنٌة!

فًطٌاتهالفظةتحملتاراخلدعمر بن عبد العزٌزٌجدأنوالناظرفًدلةالطلبوهوإصبلحالسرٌرة،

.أعمكإلىدالالتأخرىمعنىخرجعنالداللةالمعجمٌة  

،أوماٌخفٌهاإلنسانفًللبهمننواٌاوعمابدأيماٌسترهاإلنسانفًللبهمنالضمابرعنوالسرابركناٌة

فؤعمالاإلنسانتعكسهكشؾإالإذاكشفتهالعبلنٌة،فإذاكانالسرفًالملب،ٌرةالتُألوالوأعمال،والسر

 وتظهرهفًالعبلنٌة.

فًىعنخفاءماكتمالنواٌا،حٌثكنفالصٌاؼةتهدؾإلىالمبالؽةفًإصبلحمافًالصدور،ففٌها

عادًٌا طولالٌحتاجإلىٌمتربمنالسذاجةوالملوبوالصدوربالسرابر،ولوأتىبلفظالملوبلكانلفظًا

وأحوالهأنهمستورفًسرالٌنكشؾ،وهذاهواالنزٌاحعنهصفاتالمكنًعمٍكفًالبحث،فمنوتؤملٍ

ًبعٌنه، اللفظالموضوعفًذهنهإلىمعاٍنأخرىلرٌبةمنأنٌسرحأوالسامعالمارئالذيٌترنوالدالل

 ماٌنوبعنهفًالداللةعلٌه.

(َرآبِرُلسَّٱٌَْوَمتُْبلَى):منالكبلمالمعجزعمر بن عبد العزٌزوأفاد
1

أضواءالبٌانفًإٌضاحالمرآن،جاءفً

ُدوِرهُنَا،َمعَ":بالمرآن عَلَىالصُّ اْلُمَراَداْلمُلُوبُنَصَّ ُمنَاطُاْلعََمِلَوَمْعمُِدالنٌَِِّّة.؛أَنَّ ًَ ةُأِلَنََّهاِه َواْلعَمٌَِدةَُوِصحَّ

:خَ،اأْلَْعَماِلكُلَُّهاَمَداُرهَاعَلَىالنٌَِّّةِ اِزيُّ ْكرَِولَاَلاْلفَْخُرالرَّ أِلُُصولِألَ؛صََّصاْلمَْلَببِالذِّ "اأْلَْعَمالِنَّهَُمَحلٌّ
2
.

 

                                                             
.31/3،الطارق 1  
.3/13،الشنمٌطً،دمحماألمٌن 2  
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"فإنه هادم اللذاتوأحسنوااالستعدادلبلأنٌنزلبكم،"ولوله:
1
.  

ًمؤخوذمندٌنًٌهاتناصفوصٌؽةهادماللذات ذكرهادماللذات":"أكثروامن-ملسو هيلع هللا ىلص-حدٌثالنب
2
.  

َماٌْبمىمنإوجاءفًشرحالحدٌث:" بًماأِلَنذكرهٌزهدفٌَِهاأَوأِلَنَّهُإِذاَجاَء ٌْ ْنٌَاشَ "الذابذالدُّ
3
.  

فًالذهنوموعظةبلٌؽةفًاللفظوهً"هادماللذات"،فهدماللذاتٌخفً وهنالدرسملناصورةحاضرة

 عنالكبلمالمؤلوؾالمباشروهواالنزٌاحعمر بن عبد العزٌزعمدفمدماوراءهمندالالتوإٌحاءات،

الموتللتعبٌرالصارخوالبلفتللذهنوهو"هادماللذات"فاستعاركلمةهادموكلمةاللذاتوربطهما

ببعضهما،وكلمة"هادم"مناسبة"للذات"وترابطالكلمتٌنفٌهتطابكلماٌفعلهالموتباإلنسان،فالهدم

أومنفعة،،أومتاع،أونوم،أومال،واللذةمرتبطةبالطٌبوالسرورإمابطعامبطبالمحوواإلزالةمرت

الموت.هناولكنه  

أنٌحدثالمبالؽةفًاأللفاظوٌذكرصفاتعمر بن عبد العزٌزمنالحدٌثالشرٌؾاستطاعوبهذاالتناص

اٍنبشكلأوسعتإديبهإلىنٌنبّهالمارئإلىمعوهوالموتبهدملذّاتاإلنسانونِعَمهوأعنه،للمكنى

ىبهوٌإثرفًخلكجونفسً.المكن  

فالوظٌفةالجمالٌةفًحّدهاتسعىإلىإشباعنوعمنالجمالالٌكتفًبؤنٌمومعلىالشكل،أوالمظهر

الخارجً،أوالتكرارالُممل،وإنماٌمومعلىاإلمتاعالفنً
4
.  

"لمهمعَْنكُمٌَاأٌََهاالنَّاسبِؤَنتدفعوابذلنظُواَلة تجترون َمَودَّتهمْ إِنَّهلدكَاَنلبلً،أٌََهاالنَّاس"ولوله:
5
. 



                                                             
.0/028،بٌة الزاهرةجمهرة خطب العرب فً عصور العرصفوت،أحمدزكً، 1  
.0/87، سنن ابن ماجه، ابنماجه  2  
.8/8،حاشٌة السندي على سنن النسائًالسندي،نورالدٌن، 3  
ً شعر مسلم بن الولٌدٌنظر:التطاوي،عبدهللا، .070،الصورة الفنٌة ف 4  
.82،سٌرة عمر بن عبد العزٌزابنعبدالحكم، 5  
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،وهًكناٌةعلىالنفاقوالتملكوخشٌةالوالةودفعاألذىالذيلدٌؤتًمنهم،والمرادبتجترونأيتنجذبون

،أيأنبعًضامنالرعٌةكانواٌتملمونجذبوهوكناٌةعنال،االجترارصورةعمر بن عبد العزٌزفرسم

ًٌمضمرلترنهذاعمر بن عبد العزٌزوٌجترونمودةالوالةالذٌنحكموالبلحكم ،وهناتحذٌرمخفًونه

فًمودةالوالةمنأجلالفعلوهو ،وطلبالسبلمةمنهمرضاهموتجنبأذاهمالمداراةوالمداهنةطمعًا

 واتماءشرورهم.

تحمللوةتعبٌرٌةمإثرةوآثرهاعلىكلمة"تجترون"ومافٌهامنزٌادةفًمبنىالكلمةوماواستعملعمر

أوالتوددالزابدوالمبلطفةالمصطنعة،واستطاعبهذهالكناٌةأنٌعطًالحالةالطبٌعٌةفًالتملكأوالنفاق

ألنالرعٌة؛الفعلالمرفوضهإٌاهمأنٌمعوافًهذارموحكامهم،عنطرٌكتحذٌهعبللةالرعٌةمعوالت

"بؤن:كثرمنخشٌتهاهللتعالى،فهوأتبعالكناٌةبمولهكرٌمةوشرٌفةالأنتخشىالوالةأٌجبأنتكون

تدفعوابذلنظلمهمعنكم"،فكانتالكناٌةفًموضعهاوحسناختٌارهاوخلمتنوعًامنالتحذٌروالترهٌب

أمامالوالةوالحكام.الكاذبتملكوالتكلؾوالتمثٌلمنالولوعفًهذاالفعلالشنٌعوهوال  

ٌِْركُْمَوإِنََّماأَنارجلِمْنكُم"ولوله: إِنأفضلاْلِعبَاَدةأََداء،االنَّاسٌَاأٌَهَأاَل َوإِنًِّ أثملكم حماللستبَِخ

"ٌملًَولكماْلفََرابِضَواْجتنَاباْلَمَحاِرمأَلُوللولًهَذَاَوأَْستَْؽفِرهللااْلعَظِ
1




لناصورةعنأعباءالحكموالمسإولٌةورعاٌةالناسوسٌاستهم،وأعطاناصفةعمر بن عبد العزٌزخطَّلمد

نوإلىمحسوسةتُثملكاهلالخلٌفة،وٌروكؤّنالمسإولٌةأثمالٌعنالتحملوالمشاقالُمكلَّؾبهاشرعًا.

خفٌةأخرىبعدمالطمعبالحكموالرؼبةفٌه.الولتالذيٌزٌحعنهأعباءالحكم،وفٌهاكناٌة  

بوصؾأعباءالحكمبالحملالثمٌلوالصعب،ولمٌعطناكاملواجباتهولداكتفىعمربنعبدالعزٌز

ومسإولٌاتهكإلامةالعدلوتوزٌعاألموالوحفظهاوإلامةالحدودوإطبلقالجٌوشلنشراإلسبلم،بلأعطانا

                                                             
.82،عبد العزٌزسٌرة عمر بن ابنعبدالحكم، 1  
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ومحاسبعلٌهٌومالمٌامةٌإدٌهبؤمانةعلىمنهمرالٌَب-تعالى–ؾمنهللاصفةعنحملهالثمٌلوهوتكلٌ

 الوجهاألمثل.

نْو"اطالةولدرة،رجلٌمتلنوالحملالثمٌلبحاجةإلى اْسملممدارَماٌُمكناإْلِ ًَ الَة:ِه
سَانأَنٌَْفعَلهلطَّ

ءهبٌَِوذَلَِنتَشْبَِمشَمَّة، ًْ ْلنَاَمااَلطَالَةَلَنَابِهِ)مَولهتَعَالَى:فَ،هبالطوقاْلُمِحٌطبالشَّ (ۦَربَّنَاَواَلتَُحّمِ
1
 ٌَْسَمْعنَاهُ لَ

"َمااَللدَرةلنابِِهبلَماٌصعبعلٌنا
2
.





"ً الطلبفؤجملوا فإنهمنٌمّدرلهرزقبرأسجبل،أوبحضٌضأرضٌؤته،ٌاأٌهاالناس:"ولوله:
3
.  

،وهذاالتعبٌرجاءعلىصٌؽةاألمرلحبللوالحرامفًطلبالرزقوالطٌباتكناٌةعنالتؤدبوتحّريا

وفٌهتوجٌهللطالبلرزلهبؤنٌتؤدبفًطلبه،بؤنٌطلبالحبللالالحرام،أنٌطلبالطٌّبالالخبٌث،

المكتوبوفٌهكناٌةعنأنهللاوهوالمجٌب.دودعاءالعبدلربهأنٌرزلهٌجبأنٌكونجمٌبًلممبواًلعن

 منرزقالعبدالمحالةأنٌصٌبهولوكانمصدرهبعًٌداعنه.

إنالدنٌالٌستبدارلرار،داٌركتبهللاعلٌهاالفناء،وكتبعلىأهلهامنهاالظعن،فكمعامرموثَّكولوله:"

ٌحضركمبؤحسنما الرحلةفؤحسنوا رحمكم هللا منها؟!وكمممٌممؽتبطعماللٌلٌظعن؟!عماللٌلٌخرب

"منالنُّملة
4
  

الموتووداعالدنٌامنؼٌررجعةواالنتمالللمبرثمانتظارٌومالمٌامةالطرٌكإلىفالمرادبالرحلة

ىعنهبداللةأخرىتمودناإلىنزٌاحعنمدلولالموتوكنآثراالعمر بن عبد العزٌزوالجزاء،ولكن

 المكنىعنه.

                                                             
.0/031،البمرة 1  
.331،الكلٌات معجم فً المصطلحات والفروق اللغوٌةالحنفً،أبوالبماء، 2  
.0/023، جمهرة خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةصفوت،أحمدزكً،

3  
.0/023، جمهرة خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةصفوت،أحمدزكً،

4  
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ترمزإلىأنالمرتحلفًنهاٌة،أومنمكانآلخر،والرحلةلالسفرواالنتمالمنحالإلىحاوهو

والمرتحلبحاجةإلىأنٌتزود،المطاؾالبدّأنٌعودإلىاالستمراروالخلودإلىالمكانالذيٌمٌمفٌه

؛نمٌضاإللامةواالستمراروالثباتونمٌضطبٌعةالدنٌالرحلتهبماٌُرٌّحهوهناالعملالصالح،والرحلة

االتبمىعلىحال،فالموتشًٌءمعلومومتولعلدىبنًاإلنسان،وهونهاٌةاإلنسانفًالحٌاةالدنٌا.ألنه

سافرفًرحلةتطولأوتمصرلٌصلفًنهاٌةالمطاؾإلىوكؤناإلنسانمنبداٌةوجودهعلىاألرضم

 دارالمراروالخلود.

لمحددللكلمةٌجبأنتفهممجموعةالكلماتاهمالمعنىوكًتفد،لٌمةللمعنىالبعٌأعطىاالنزٌاحهناولمد

ًٌاالمتصلةبهادالل
1

.وهناتكمنأهمٌةاالنزٌاح"وماٌتمٌزبهمنوضوحالداللةوالمدرةالفابمةعلىالتعبٌر

المعانًالمختلفة"عن
2
.  

"ٌر عٌنلروبهاإنماالدنٌاكفًءظبللللصفذهب،بٌناابنآدمفًالدنٌامنافس،ولوله:"
3
.  

به:أيتبرد،نمٌضسُْخنَتها،و"والحبوروهًكناٌةعنالسروروالفرح ٌْن:ماتَمَرُّ ةُالعَ ألنهاتسخن؛لُرَّ

"عندالبكاء
4
.  

فبلتطمح" :نمٌضسخنت.وألرهللاعٌنَه،أيأعطاهحتَّىتَمَرَّ وتَمَرُّ تعٌنهتَمِرُّ ورجٌللرٌُرالعٌن،ولدلرَّ

ةٌملحباردة،وللحزندمعةحلوةمعةٌه.وٌمال:حتَّىتبردوالتسخن.فللسروردإلىمنهوفول "حارَّ
5
.  

 

 

                                                             
ً الداللة والمعجمم،رجبعبدالجواد،ٌنظر:إبراهٌ .37،دراسات ف 1  
.222،رإى بالغٌة فً النمد واألسلوبٌةهبلل،ماهرمهدي، 2  
.0/023، جمهرة خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةصفوت،أحمدزكً،

 3  
.3/382،شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلومالحمٌري،نشوان، 4  
مادة)لرر(.، الصحاح،ٌنظر:الجوهري

5  
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لِّىَولََن والٌخفىالتناصالمرآنًالمستمدمنلولهتعالى:) ٍنٍۢ ٌْ ُتعَ (لُرَّ
1
.  

حهوالتبلعبنجحعمربنعبدالعزٌزفًانزٌاحهفًبنٌةالكناٌة،وحمكتبلعبًافنًٌافًاللؽة،"فاالنزٌا

ًبذلن اللعبفًمحتوٌاتالجملة،وإعادةترتٌبألفاظهاالمنمولةبمعانٌهااألصلٌةسعًٌاوراءباللؽة،ونعن

ًتستدعًأنتمثلكلكلمةفًالجملةدوًرافًتتمةالمراد،ال إحرازالداللةالمطلوبة،تلنالداللةالت

وإنماب تفاعلهافًهذاالبناء،فتستمرحٌثٌتطلبالمعنىوتستدعًباستٌفاءالكلماتشروطالبناءفحسب،

الداللة"
2
.  

عنكمٌوم األمدفال ٌطولن علٌكمأٌهاالناس،ولوله:" "والٌبعُدنَّ
3
.  

بن  عمرواألمدكناٌةعنطولالبماء،وعدماالنمطاعواالؼتراربطولالدهروالبماءفٌه،ولدجاءكبلم

االنخداعبالدنٌا،فاألمدضحدٌثهعنالموتوٌومالمٌامة،محذًرارعٌتهمنهفًمعرتفًخطبعبد العزٌز

مرتبطبمدةالبماء،وإذاسٌطرطولالبماءوسٌطرتالؽفلةعلىعملاإلنسانٌحسبنفسهأنهٌرٌدالمكوث

اداخلًٌا،فؤحدثبُعدًاألمدوصٌؽةالنهًوهً"الٌطولن"بٌنطوٌبًلفًالدنٌا،فجمععمربنعبدالعزٌز

ًتجعلالكلمةتكتسبداللةمعٌنةمنخبللها،"الكلمةتوجدفًكلمرةتستعملفٌهافً فالمواعدهًالت

جوٌحددمعناهاتحدًٌدامإلتًا،والسٌاقهوالذيٌفرضلٌمةداللٌةواحدةٌعٌنهاعلىالكلمة،علىالرؼم

والسٌاقأًٌضاهوالذيٌخلّصالكلمةمنالداللةمنالمعانًالمتنوعةالتًفًوسعهاأنتدّلعلٌها،

ًتدعهاالذاكرةتتراكمعلٌها،وهوالذيٌخلكلهالٌمةحضورٌة" الماضٌةالت
4
.  

"وتظهر عورتًأعوذباهللأنآمركمبماأنهىعنهنفسًفتخسرصفمتً،ولوله:"
5
.



                                                             
.03/3،المصص 1  
.33،التمدٌم والتؤخٌر ومباحث التراكٌب بٌن البالغة واألسلوبٌةعطٌة،مختار، 2  
.80، سٌرة عمر بن عبد العزٌزابنعبدالحكم،

3  
ً التراث العربًنهر،هادي، ً ف .021،علم الداللة التطبٌم 4  
.0/288،العمد الفرٌدابنعبدربه، 5  
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والعورةكناٌةعنالسوءةوأصلهاالعٌبوالفسادوالفاحشة
1
ماٌُستحٌامنهوهًماالسترةعلٌه.وكل  

ا،فتكونالنتٌجةإظهارًهابفعلمانهىالناسعنفعلهنفسهأنٌؤمربنعبدالعزٌزٌحذّرالخلٌفةعمر

.-تعالى–لعورتهأيعٌبه،فٌصبحمكشوفًاؼٌرمستورسواءفًالدنٌاأمامالناسوفًاآلخرةأمامهللا  

بالمدلولالمجازيفًتجسٌدالمعنىورسوخهفًالنفس،واللؽةالتكتسبوهكذاأسهماالنزٌاحالكنابً

إالفًالسٌاقالكلًالذيٌؤخذمعناهفًوالعهبذاته،وبذاٌكونلدلّدمجدًٌدافًمٌدانالدراسةمدلوالتها

ألنهٌبٌنعنالسٌاقالذيٌكشؾلنامافًالتركٌبمننسٌجمتشعبمنالصور؛اللؽوٌة
2
.  

ا إلى ما ا عما ترن، فمٌرا غنٌا لدخلعاألسباب،وفارقاألحباب،وباشرالتراب،وواجهالحساب، ه:"ولول

"لّدم
3
.

ٌعرؾهللاجًٌدا،وٌعرؾأنهسٌكونموتهلبلالمإمنف،كناٌةعنالزهدوالتمصٌرففًالجملتٌناألخٌرتٌن

اعنها،فماعندهللاخٌٌروأبمى،وٌكونعارفًاطبٌعةدونممتلكاتهوأشٌابه،فٌكونؼنًٌامستؽنًٌللدنٌامؽادًرا

اتصالهبالهاوفنابهاوالدنٌاوز ا إلى ما لّدم فٌها)الدنٌا.،لاطعًا كناٌةعنشفمةحالهوتمصٌرهفًحك:(فمٌرا

فًنجات،هللا،حاله كحالالفمٌرالمعدمالذيالحوللهواللوة،بحاجةإلىشفمةهللاورحمته،طامعًا هطالبًا

 رحمةهللاأنٌدخلهالجنة.

فًالكناٌةالمعبرةعنأحوالالمإمنبعدموته،حٌثأبرزحالةبنعبدالعزٌزوهكذاأبدعالخلٌفةعمر

بٌنحالتٌنالثنابٌةالزاهدوالممصرأمامهللامستعمبًل حوبعدأنراعىالمطابمةووضطباقفًذلن،جامعًا

ا.حسنًالكبلمالداللةوأكسب  

"الذٌنٌلوننً،حتىٌستويعٌشناوعٌشكمولحمتًوالأحدمنكمإالووددتأنٌدهمعٌديولوله:"
1

 
                                                             

،مادة:)عور(.تاج العروسٌنظر:الزبٌدي،
1  
.081،التراكٌب النحوٌة وسٌالاتها المختلفة عند اإلمام عبد الماهر الجرجانًٌنظر:بلعٌد،صالح، 2  
.0/30،البٌان والتبٌٌنالجاحظ، 3  
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المرابة،حٌثفُرضتعلٌهاداللةخاصةومعٌنةؼٌراللحمةالمرتبطةبالدمشدةكناٌةعنهناواللحمة

لسٌاقلؽويتركٌبًٌعطًداللةوالذبحوالسلخ،واختلفتداللةالكلمةنتٌجةاختبلؾالسٌاقاللؽوي،فك

ذمنمعانًالجملالمركبةفٌها.مٌمةلؽوٌةوهًمعانًالكلماتتإخمحددة،وبالتالًنصلإلىح  

"لحمتًحّددلنامعنىاللفظوكناٌته،حٌثسبمتكلمة""لحمتًوسٌاقالمولؾالذيجاءتفٌهكلمة"

".ٌده مع ٌديبـ"  

،بالشعبمنالخلٌفةروالموةوالمربوعدمالفرلة،فٌتمنىالخلٌفةأنٌمتوالٌدمعالٌدكناٌةعنالوحدة

،فموةالخلٌفةمنلوةالشعبولوةالشعبمستمدةمنلوةالخلٌفة،فعندماتلتصكأٌاديوالخلٌفةمنالشعب

 الشعببحاكمهاٌلزممنذلنااللترابوالمحبةوالمودة.

الالعبدالماهرالجرجانً:" ًبِذْكِرها،مْكشوفاًعنوجهها،ولكْنمدلوالًوكماأنَّ حا إذالمتؤتَِنُمَصرَّ لصفةَ،

علٌهابؽٌرها،كانذلنأفخملشؤنها،وأْلطََؾلمكانها؛كذلنإثباتُنالصفةَللشًءتُثْبِتُهالهإِذالمتُْلمِِهإلى

إلشارة،كانلهِمنالفَْضلوالمزٌِة،السامعَصرٌحاً،وجبَتإلٌهِمْنجانبِالتعرٌِضوالكناٌة،والرمزوا

للٌلُه،و "الٌُْجَهُلموِضُعالفضٌلِةفٌهومنالُحْسِنوالرونِك،ماالٌَملُّ
2
.



ربهالعربعنبعض،ولعلفٌماعبّ"فًالتعبٌرعنمعنىالمرابةاللؽةالعربٌةمنلفظة"اللُّحمةتستعملو

لة"الجسدٌة"لناإلحساسالذيكانٌحسهالعربًبتلنالصأشكالجماعاتهمبالبطنوالفخذماٌصورذ

التًتربطهبجماعته
3
.  

 

                                                                                                                                                                                                    
.8/238،العمد الفرٌدابنعبدربه، 1  
.821،دالئل اإلعجاز 2  
ً العصر الجاهلًاٌنظر:خلٌؾ،ٌوسؾ، .228،لشعراء الصعالٌن ف 3  
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،لوله:زٌاد بن أبٌهماجاءفًخطباالنزٌاح الكنائًومن  

النفاقهللاومظهرالخبلؾولاتلة أسد آكلة األكباد"العجبمنابن "ومسّرِ
1
.

كناٌةعنموصوؾوهًهندبنتعتبة.وآكلةاألكباد  

"-رضًهللاعنه-بابنآكلةاألكباد"معاوٌةوأمهالتًالكتكبدحمزةبنعبدالمطلبولصد
2

،وكناٌةآكلة

األكبادفٌهاتمٌٌزوعبلمةمحددةلهندبنتعتبة،فعندذكرحادثةأكلكبدحمزةفًمعركةأحدٌنتملالذهن

"والكناٌةعنموصوؾتعرؾبذكرالصفةمباشرة"،وساطةإلىذلنببل
3
أيرمٌزٌؤتًعلىشكلصورة

ٌعادل–رضًهللاعنه-وجمعالكبدعلىأكبادكناٌةرمزٌةعنأنكبدحمزةفٌهاإشارةللمكنىعنه.

 أكبادمجموعةمنالرجال،فهوأمةبرجل،والتخفىالمبالؽةفًهذاالطرحالببلؼً.

  

.-رضًهللاعنه–عبدالمطلب"وهًكناٌةعنموصوؾوهوحمزةبنأسد هللاولوله:"ولاتلة  

وٌرتبطحمزةباألسدبعبللةبٌنمدلولٌنبٌنهماتبلزم،حٌثإنأسدهللاكانٌماللحمزةبنعبدالمطلب

بدر:أناأسدهللاوأسدمعركةلتمدملدمهفًالحربوشدةإلدامهعلىأعداءرسولهللاملسو هيلع هللا ىلص،ولالحمزةٌوم

رسوله
4
هو"فالكناٌةتمومعلىطرفٌنأحدهماحاضرلفظاألسدمجازٌرادبهالشجاعةبٌهبلٌػوفهذاتش،

عنه"،وبٌنهماوسابطتملوتكثروهوالمدلول"المكنًمنهسلسلةالتولٌد،واآلخرؼابباللفظالذيتنطلك

حسبالمسافةالفاصلةبٌنالطرفٌن"
5
.  

                                                             
.0/017، جمهرة خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةصفوت،أحمدزكً،

1  
ً معرفة األصحابابنعبدالبر، .2/880،االستٌعاب ف 2  
ً والبٌان والبدٌعالهاشمً،أحمد، ً المعان .033،جواهر البالغة ف 3  
ً المضاف والمنسوبثمٌنظر:الثعالبً،أبومنصور، .02،ار الملوب ف 4  
.37،دروس فً البالغة العربٌةالزناد،األزهر، 5  
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ًسفٌان ًّ:"كتبولولهفًردهعلىمعاوٌةبنأب "عنسحابةجفلالماءفٌها ٌرعد وٌبرقإل
1
.  

وهذاتعبٌرمجازي،إْذإّنألفاظهخرجتعنالحمٌمة،والرعدوالبرقلدىاإلنسانكناٌةعنالؽضب

لمافًومٌضالبرقالذيٌسلبالرإٌةوٌخلكالصواعك،والرعدبصوتهالمرعب.والتهدٌدوالوعٌد

عوالبصرعدأوالبرق،فعطؾجملتٌنمتبلزمتٌنلٌوظؾحاستًالسمالمهولٌخٌؾسامعٌه،فلمٌفردالر

صورتهمنعملالحواسوفعلها،فؤخذهاورتبهاوكّونهازٌاد بن أبٌهلتعمٌكالتهدٌدوتوكٌده،إذاستمد

وفمًالماٌتصورهمنمعاٍنودالالت،"فاألدٌبالبارعحٌنٌستخدمالكلماتالحسٌةوبشتىأنواعهاوألوانها

لحشدمعٌنمنالمحسوساتبلالحمٌمةأنهٌمصدتمثٌلتصّورذهنًمعٌن،له الٌمصدأنٌمثّلبهاصورة

داللتهولٌمتهالشعرٌةأوالنثرٌةالخاصة،وكلمالؤللفاظالحسٌةفًذاتهامنلٌمةهناهوأنهاوسٌلة

"لتنشٌطالحواسوإلهابها
2
ألنرإٌةالبرقتسبكسماعصوت؛ثركأكولولّدمجملةٌبرقعلىٌرعدلُوفّ.

 الرعد،وإْنكانمنشإهمافًزمنواحدولكنسرعةالضوءتسبكسرعةالصوت.

نهاكللفظةدلتعلىمعنىٌجوزحملهعلىوهذاالتعبٌرالمجازيٌذكرنابتعرٌؾابناألثٌرللكناٌة"إ

لٌلعلىذلنأنالكناٌةفًأصلالوضعأنوالد،جانبًالحمٌمةوالمجازبوصؾجامعبٌنالحمٌمةوالمجاز

"تتكلمبشًءوترٌدؼٌره
3

الشدةفًالكبلمنلحظزٌاد بن أبٌه.وبالنظرفًالسٌاقالعامفًخطبة

فالصٌاؼة ،ونصألنرسالةمعاوٌةكانتتحملالتهدٌد؛تهدؾإلىتهوٌلاألموروتكبٌرهاوالخطاب،

بنسمٌة،وإذاأتانكتابًهذا،خذالناسااارتماهامثلنٌا!خطةمأمس عبد، والٌوم أمٌر"رسالته:

"بالطاعةوالبٌعة،وأسرعاإلجابة
4
.  

                                                             
.0/011، جمهرة خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةصفوت،أحمدزكً،

1  
ً المعاصرسماعٌل،عزالدٌن،ٌنظر:إ .280،الشعر العرب 2  
ً أدب الكاتب والشاعر .8/30،المثل السائر ف 3  
.0/011،خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةت،أحمدزكً،صفو 4  
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فموله:"أمسعبدوالٌومأمٌر"كناٌةعنتؽٌرالحالمنالوضاعةإلىالسٌادة،فجمٌعالجملفًهذه

بوالترهٌب.الخطبةتحملفًطٌاتهامدلواًلكنابًٌاواحًداوهوالوعدوالوعٌد،والترؼٌ  

"ِوَي بٌن صواعك تهامةرَ لمن"كبل،ولكنذهبإلىؼٌرمذهبولعمعولوله:
1

 

صورةعنالوالدةوالترعرعفًتهامة،تشكٌلوهًكناٌةعنالترعرعوالمنشؤ،وتهدؾالصٌاؼةإلى

الكنابٌة:رباوإدرانوتدبّر،ومنالمعانًإنعامفكلمة"روي"تحٌلناإلىمعاٍنكنابٌةعمٌمةبحاجةإلى

وكَبَُروانتملمنحالإلىحالولَِوَي،فالنباتحٌنٌُزرعفًاألرضوٌسمىبالماءوٌرتويٌكبروشبَّ

ًتربطالداللةاألولى الثانٌةهًعبللةاللزوم،بالداللةوٌرتفع،وحالهاكحالاإلنسان،والعبللةالت

ةفًوهوالنشؤةوالترعرع،وهذاالتعبٌرأفادالمبالؽمالبلزفالخطٌبعبّربالملزوموهو"ًرِوَي"،وأراد

ًوبٌانممدارالصفةفًكٌفٌةإٌصالال الموصوؾ.معنىللمتلم  

ًإلٌه،ولوله:" اوهللالوأذنلًفٌهأوندبن "ألرٌنه الكواكب نهارا  

.وبالمكروهذاالمثلوهًكناٌةعنالتهدٌدبالعمابوالحرب  

التهدٌد،حٌثوظّؾالكواكبالتًنراهافًاللٌلسوخالؾالطبٌعةوبالػفًونجدزٌادبنأبٌهلدعك

أفاد منخبللهاووضعهافًسٌاقمجازي،وهورإٌةالكواكبفًالنهار!وهنالدحمكأهدافًاومماصَد

مالمٌعهدبه،ٌمولون:أرانًفبلنالنجومفًالنهارإذاأراهشدةالمكر،وأنالهمنالمكرالمبالؽةفًالمعنى

الكناٌةبنٌةثنابٌةاإلنتاج،،وذكًرا،فهوٌُضربفًالتهدٌدوالوعٌد،وكؤنهٌمول:ألفعلّنبنالعجبالعجاب

ًمواٍزلهتماًمابحكمالمواضعة،لكنٌتمتجاوزهبالنظر حٌثتكونفًمواجهةإنتاجصٌاؼًلهإنتاجدالل

فإذالمٌتحمكهذاالتًتمتلفًالمستوىالعمٌكلحركةالذهن نلدرةالربطبٌناللوازموالملزومات،

                                                             
0/017، جمهرة خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةصفوت،أحمدزكً،  1  
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التجاوز،فإنالمنتجالصٌاؼًٌظّلفًدابرةالحمٌمة،والصٌاؼةلمتنتجمعناهافحسب،بلأنتجتالزًما

لها،كماالٌمكنأنتستملبهادابرةالمجازلعدموجودالمرٌنةالمانعةمنإرادةالمعنىالوضعً مرافمًا
1
.  

ًعلٌها،وإنماتتطلبفا لصورالموحٌةالتتؤتىبمجردحشدالمدركاتالحسٌةووصفهادوناإلضفاءالذات

نوعًامنالعبللةالجدلٌةبٌنالذاتالمبدعةومدركاتهاالحسٌة،فنحذؾمنهاأشٌاءونحّملهاأشٌاءأخرى،

وٌعادتركٌبتلنالمدركاتفًصورمؽاٌرةلكلأشكالهاالمؤلوفة
2
.  

"واختارالفانٌةعلىالبالٌة وسّدت مسامعه الشهواتأتكونونكمنطرفتعٌنٌهالدنٌا،وله:"ول
3
.  

 وهًكناٌةعنالؽفلة،أيأؼلمتالشهواتأذنٌه،فباتؼافبًلناسًٌا.

ًتتمثلفً ؼرقاإلنسانفًشهواتهحتىإنالشهواتسدتوهذهالصورةتحمللٌمةفًالتعبٌرالكناب

.والبصرالسمعلشهواتأفمدتهحاستًامسامعه،وكؤن  

ًَعالتعبٌرعنمعانٌهبكناٌاتإلىزٌاد بن أبٌهعمدلمد كثٌرة،وحمكمٌمة،ولصدمنخبللكناٌتهمعان

ًالؽافل،أيأنالشهواتعّدهاأهدافًاأخرى ،وأعطاناصورةبصرٌةأدركناهابعمٌلةسدالشهواتألذن

لٌُعرضوالوالؽافٌُؽلكاألبوابأمامدخولالعبروالذكروتلٌٌنالملوبكالحاجزأوالستارالذيٌسّدو

فماجاءفًالخطبةعبّرعنإؼبلقالسمع،حاسة،والذكروالموعظاتتصلإلىالملبعنطرٌكٌعتبر

لؼفلته،وهذاالتحوودواعًفًصورةالؽافلٌجسدالذيٌنجرؾوراءشهواتهاألذنٌنوأرادالخطٌبأن

أهلالبصرةالمؽموسٌنبالشهواتواتباعالضبلل.تحمٌرالمبالؽةفًتؤدٌةالمعنىالمإديإلىأفاد  

بعدذلنإنشاءهللا"والمشورةؼًدا،والجمعالٌومالكالمولوله:"
4
.  

                                                             
.233،البالغة العربٌة لراءة أخرىٌنظر:عبدالمطلب،دمحم، 1  
ً الحدٌثٌنظر:كندي،دمحمعلً، ً الشعر العرب .03،الرمز والمناع ف 2  
.0/072، جمهرة خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةصفوت،أحمدزكً،

 3  
.0/017، جمهرة خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةصفوت،أحمدزكً،

 4  
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وظهرتالكناٌةفًلولهعناالستعدادللمواجهة،وجمالاألسلوبالكنابًظهرفًالتحضٌرواالستعداد

ألن؛الجمعؼًداداللةعلىدوراألفعالالاأللوال:الحربأولهاالكبلم،وفًلولهشرارةنأل؛بالمول

.وٌسبمهاالتخطٌطوالتهدٌدوالوعٌدؼالبًااألفعالتسبمهااأللوال  

لامفًأعمابهمفحمدهللاوأثنىعلٌهثملال:بن أبٌه لزٌادلماشهدتالشهودولوله:

ماهووالدمبرور،أوكافل،وحفظمناماضٌّعوا،فؤماعبٌدفإنالناسنا ما وضعفالحمد هلل الذي رفع م"

"مشكور
1
.  

،والمكانةكناٌةعنالعزةوهًمنالرفعةفًالكناٌة،ففً)رفع(ثنابٌاتمتمابلةواشتملتهذهالجملةعلى

.واإلهانةكناٌةعنالذلوهًمنالوضٌعوفً)وضع(  

الرفعوالوضع،وفٌهماتعبٌراتداللٌةواضحةفالرفعهواالرتفاعوالعلووكلهاوظهرتالكناٌةفًفعلٌن

دالالتعلىالمنزلةالمرمولةوصاحبهافًعزةوسإدد،والوضععكسالرفعفالدالالتعكسٌةوهً

مة،فاستطاعزٌادبمهارتهأناالنخفاضوالمنزلةالمنحطةوفًذلنتعبٌراتعنالذلواالنخفاضفًالمٌ

لمكانةالعلٌةبداًلمنابهللاأنحباهعلى-تعالى–ٌنملناإلىمشهدٌنمتمابلٌنفًثنابٌاتالتعبٌرشاكًراهللا

ًٌعٌشهاأهلالبصرة.الوضاعةواالنكسار المهانةالت  

هـ"والًٌالمعاوٌةبنأبًسفٌان،وضمإلٌهخراسان83لدمالبصرة"ؼرةجمادىاألولىسنةحٌنولوله

فخطبخطبةبتراءلمٌحمدهللافٌها،وسجس لال:حٌثتان،والفسكبالبصرةكثٌرفاشظاهر؛

اإلسبلم،ثمأطرلواوراءكم،كُنُوسًافًمكانِس"فلمٌزلبكمماترونمنلٌامكمدونهم،حتىانتهكواحرم

ًَّالطعاموالشراب، ٌبحراٌمعل ا وإحرالااالّرِ "حتى أسوٌها باألرض هدما
2
.



                                                             
.8/020،العمد الفرٌدابنعبدربه، 1  
.0/82،البٌان والتبٌٌنالجاحظ، 2  
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ا وإحرالاا"وله:فم "حتى أسوٌها باألرض هدما  

كناٌةعناإلبادةواإلفناء،وهناعبربلفظ)أسوٌها(وهذالفظٌحملداللةتعبٌرٌةلوٌةوصارمةٌإكدفٌها

،واالستواءٌكونباألرضعلىشكلالهدمواإلحراق،فؤرادبتعبٌرههذااإلبادةالكاملةعلىلوتهالخطابٌة

عاألرضكماكانتلبلأنٌكونهنالنبناءوعمارووجود.ايإزالةمعالمالحٌاةوإرجبالهدمواإلحراقأ  

أكؾعنكمٌديولسانً.والتظهرعلىأحدمنكمرٌبةبخبلؾمافكفوا عنً أٌدٌكم وألسنتكمولوله:" ،

ًوبٌنألوامأحنفجعلتذلنضربت عنمهعلٌهعامتكمإال فمنكان،دبر أذنً وتحت لدمًولدكانتبٌن

منكممحسنافلٌزددإحسانا،ومنكانمنكممسٌبافلٌنزععنإساءته.إنًوهللالوعلمتأنأحدكملدلتله

،حتىٌبديلًصفحته،فإذافعلذلنلمأناظره.اا، ولم أهتن له سترا لم أكشف له لناعاالسّلمنبؽضً

"بمدومناسنسوإهسنسّرهومسرورفاستؤنفواأموركم،وأرعواعلىأنفسكم،فربمسوءبمدومنا
1


فكفوا عنً أٌدٌكم وألسنتكمفموله: أداةتكمنفٌهاالموةوهًكناٌةعنعدماالعتداءبالفعلوالمول،فالٌد:

ًملسو هيلع هللا ىلص:"والضربالبطشواالعتداء َمْنسَلَِماْلُمْسلِ،واللسانأداةالتطاولبالمول،وعلٌهلولالنب ُموَناْلُمْسلُِم

"ِمْنلِسَانِِهَوٌَِدهِ
2
وهذاالحدٌثفٌهتعرٌضبنفًصفةاإلسبلمعنالمإذي.  

ا،وهوالمعنىالممصودمناللفظ،والمعنىالكنابًالبلزمللمعنىاألصلًانتفاءاإلسبلمعنالمإذيمطلمً

دواللسان،فكؾاألذىوالكؾعنهبؤشكالاألذىالمحصورةبالٌإلسبلمعنالمإذيوٌشٌربسٌالهإلىنفًا

 بالٌدواللسانواجب.

:كناٌةعنالمتلوإزهاقاألرواح،فالعنكموضعالمتل."إال ضربت عنمهولوله:"  

":كناٌةعناإلهمالوعدماالكتراتواإلهانة.فجعلت ذلن دبر أذنً وتحت لدمًولوله:"  

                                                             
.0/08،البٌان والتبٌٌنالجاحظ، 1  
.0/22،لنووي على مسلمشرح االنووي، 2  
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الو علمت أن أحدكم لد لتله السل من بغضً لم أكشف له لناولوله:" "عاا ولم أهتن له سترا  

 كناٌةعنعدمالرحمةوالشفمة.

فرّب مسوء بمدومنا سنسّره، بموله:"لٌمويالكناٌةولدوظؾالخطٌبأسلوبالممابلةوالعكسوالتبدٌل

".ومسرور بمدومنا سنسوإه  

حتىصعد-وكانصاحبشرطته-هـ"خرجالضحانبنلٌسالفهري12لماماتمعاوٌة"سنة ولوله

نبر،وأكفانمعاوٌةعلىٌدٌهتلوح؛فحمدهللا،وأثنىعلٌه،ثملال:الم

لطعهللاعمود العرب، وحد العرب"إنمعاوٌةكان َوَجلَّ-، "بهالفتنة-عَزَّ
1
.

 

كناٌةعنالشجاعةومجهودهالكبٌرفً(وحد العرب)لوله:(كناٌةعنالسٌادة،وفًعمود العرب)لوله:فً

شملاألمة،وهذهأمورالٌفعلهاإالالشجعان،آراإهمسدٌدةوكلمتهممسموعةولمّعملٌةجمعالكلمة

والحّدٌكونلشفرةالسٌؾالماتل،فالتمدٌروحّدسٌؾالعرب.،وخبرتهمفًالحكمطوٌلة.  

 

إذاوعمٌدالموم:سٌّدهمالذيٌعتمدونعلٌهفًاألمور،،والمٌادةولفظعمودآتٌةمنالعمادةأيالسٌادة

َحَزبَُهْمأمٌرفزعواإلٌهوإلىرأٌه
2
وكؤنهمتؤثٌربمولالخنساءفًتمجٌدصخربسٌادتهعلىلومه،وأنه.

،بمولهاعظٌمالمكانة
3
:  

ساَدعَشٌَرتَهُأَمَرداالِعمادِ  طَوٌَلالنِجاِدَرفٌعَ  

                                                             
.0/073،خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً، 1  
،مادة:)عمد(.العٌنٌنظر:الفراهٌدي،الخلٌلبنأحمد،

2  
.222،الدٌوان 3  
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لتٌبة بن مسلم الباهلًوفًخطب
1

لوله: بكمعنالحرماتّزدٌنهلٌعالمحلهذاأحلكم"إنهللا، ، وٌذبَّ
وكتابنبٌهملسو هيلع هللا ىلصا،ووعدوٌزٌدبكمالمالاستفاضه،والعدوولمً "ناطكالنصربحدٌثصادق،

2
 

ولمدانزاحلتٌبةعنالكبلمالمباشروهوأرضىبالمحلعنأرضالمعركة،وفٌهٌحدثالمتال.وكن

إعزازالدٌنوهنادلٌلٌخّصأرضالمعركةوهومعروؾمعلوم،المعركةواستبدلهبالمحل،وربطالمحلب

اأشبعالخطٌبأيساحاتالمتالواالنتصارعلىأعداءهللا،وهذاالمحلالٌتحملأكثرمماذكرناه.وهن

.نالكناٌةتسمحبتعددالدالالتأل؛الدالبالمدلول  

إلفادة،واللفظالٌستعملإالفًموضعه،ولدإنالتعددالٌكونفًإرداةاالستعمالبلٌكونفًكٌفٌةا

ٌستعملفًاللفظفًمعنىما،وٌكونلصدهالتوصللمعاٍنكثٌرة
3
.  

تستوجبونبهالثواب،مع :"ولوله "الذب عن أحسابكمفؤبلواهللببلءحسنًا
4


ّزبؤحسابهاوتفتخروكانتالعربتعتكناٌةعنالحماٌةوالدفاععنالمآثروالمَْدر.فالذّبعناألحساب:

باألرواحوالمهج.–لهامنالحساسٌةالبالؽة–وتفديهذهاألصول  

للمعنىالحمٌمً،والمعنىالحمٌمًمتعددالدالالتحسبسٌالهالعاموهوالمدافعةاونجدلفظالذبمبلزمً

 والمضاربةوالمحافظةعنالحسب.

دلٌمًاوإدراناألثرالمعنويلكلالنظاماللؽويوعًٌاوهذاماٌمودناإلىمستوٌاتوعًالخطٌب"لمستوٌات

افًالبنٌةالداللٌةللؽة،بصورةالفتةتثٌراإلعجاب"منه
5
.  

                                                             
1
ًخراسانكلهاعشرسنٌن،كانشجاعًاذارأيوجازًما،فاتحسمرلندوبخارىوخوارزم،ٌنظر:ال تارٌخ اإلسالم ووفٌاتذهبً،شمسالدٌن،وال

.237/0،المشاهٌر واألعالم
.1/808،تارٌخ الطبريالطبري، 2  
.8/083،تلخٌص المفتاح شرح عروس األفراح فًٌنظر:السبكً،أحمد، 3  
ً عصور العربٌة الزاهرةصفوت،أحمدزكً،جمهرة .0/827،خطب العرب ف

4  
ً التراث العربًعلم الداللة النهر،هادي، ً ف .088،تطبٌم 5  
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،منلولهتعالى:"ممتبسًاولوله َهالَْدأََحاطَ ٌْ ُٱَوأُْخَرٰىلَْمتَْمِدُرواْعَلَ "بَِهاّۚللَّ
1
.  

َواَل،وصفةاإلحاطةهللوحدهوهوالمابل)ونفًالعجزوالشمولواإللمامكناٌةعنالمدرةاإللهٌةإحاطةهللا

بَِماشَاَءۚ ْنِعْلِمِهإِالَّ ٍءّمِ ًْ (ٌُِحٌطُوَنبِشَ
2
 ًنفسهفمط،وأماصفةاإلحاطةالتامةالكاملةحصرهاهللافف،

لاصرةمحدودةومإلتة.إحاطةالبشرفهًصفة  

هللامننصرتم،ولوله:" ،والألولأهلٌا أهل السافلة،لو اجتمعتم على عنز ما كسرتم لرنهاوهللا الأعزَّ

ٌا أهل النفخ .ٌامعشربكربنوابل،جمعتكم كما تجمع إبل الصدلة من كل أوب،ٌا أوباش الصدلةالعالٌة.

كٌت وكٌت:للتمحتىإذاجمعتكمكماٌُجمعلََزعالخرٌؾ...والكذب والبخل وأخو  أما وهللا إنً البن أبٌه،

ًّ األب، عرالً المولد، عرالً الهوى والرأي ٌاأهلخراسان...أخٌه ًّ األم، عرال انسبونً تجدونً عرال

ولدأصبحتمالٌومفٌماترونمنالمنوالعافٌة،لدفتحهللالكمالببلد،وآمنسبلكم؛والدٌن فالظعٌنة تخرج ،

مة،وسلوهالشكروالمزٌد"لىالنع،فاحمدواهللاعمن مرٍو إلى بَْلخ بغٌر ِجوار
3
.

كناٌةعنمنتهىالضعؾوالهوانوالجبن،ولدلّمحاجتمعتم على عنز ما كسرتم لرنهاوهللا لوفموله:" :"

 لتٌبةبالتحديوالشرط،وهذامنجمٌلاالنزٌاحالكنابً.

لنفخوالكذبوالبخل،واستخدمالباهلًأسلوبالكناٌةعنالنسبةبموله:ٌاأهلالسافلة،وبموله:ٌاأهلا

بطرٌمةالذعةفًاإلهانةوالذموالتحمٌر،فهمفؤسندالسفالةوالنفخوالكذبوالبخللؤلهلوأرادالمخاطبٌن

 إلىهذهالصفاتألصكمنؼٌرهم.

":كناٌةعنفضلاآلخرٌنعلٌهم،فهمٌعٌشونبفضلصدلاتالناسعلٌهم،ٌا أوباش الصدلةولوله:"

علٌهمبالمالوالعون.ٌنتظرونَمنٌمنُّ  

                                                             
.83/38،الفتح 1  
.0/281،البمرة 2  
.0/823، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

3  
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وعمدكناٌةعنشدةضعفهم،ولدأسندالجمعله":جمعتكم كما تجمع إبل الصدلة من كل أوبولوله:"

ًتحتاجإلىسابسوجامعلها،وهًإبلالصدلةتشبًٌهالحالهمعأهلخراسان التًٌخرجباإلبلالت

وهذافتكونحالتهاضعٌفة،نطرٌكذبحهاأصحابالجمالوالنوقصدلاتعنها،فٌجمعونهاللصدلاتع

وفًهذهالكناٌةدالالتعلىاإلذاللكذلن. مافعلهلتٌبةبنمسلمبؤهلخراسان،  

كناٌةعنكللولسالط،للتم كٌت وكٌتولوله:" فاعتمدعلىاالختصارواإلٌجازفًالكبلم،وهذامن"

 مبرراتاستخداماألسلوبالكنابً.

":كناٌةعنأنهوأخو أخٌه" :كناٌةعناألصالةونماءالنسب.ولوله": إنً البن أبٌه أما وهللاولوله:"

 صاحبنخوةوشهامة.

ًّ األب، عرالً المولد، عرالً الهوى والرأي والدٌن ولوله:" ًّ األم، عرال "انسبونً تجدونً عرال  

ه.هوانتمابهإلٌهكماٌفتخربدٌنه،ورجاحةعملعناالعتزازبوطنكناٌة  

"فالظعٌنة تخرج من مرٍو إلى بَْلخ بغٌر ِجوار ولوله:"  

"وسّمٌتالمرأةظعٌنةلكونهافٌهوأصلالظّعٌنة:الهودج.وهًكناٌةعنالمرأةالتًفًهودجها."
1

.وهنا

 سلنالخطٌباألسلوباالنزٌاحًباتباعالمجازالمرسلوعبللتهالحالٌة.

َوٌُمَاُلالظَِّعٌنَةُ،أِلَنََّهاتَْظعنإِذاظعنَزوجَهاوتمٌمبإلامته؛تَّىتكونفًِهَْوَدجاَلتسّمىظَِعٌنَةحَاْلَمْرأَةو

ٌأَْمالَ ٌَْتبَِهذَاااِلْسِمَوإِْن،فًِاأْلَْصِلَوْصٌؾلِْلَمْرأَةِفًِهَْوَدِجَهاوهً،اْلَهْوَدُجَوسََواٌءكَاَنفٌِِهاْمَرأَة ثُمَّسُّمِ

تَِهاكَانَْتفًِ ٌْ ةًأِلَنََّهاتَِصٌُرَمْظعُونَ؛بَ
2
.  

                                                             
ً المشهور من الكالمالدانً،أبوعمرو، ً كتاب هللا عز وجل وف .73،الفرق بٌن الضاد والظاء ف 1  
ً غرٌب الشرح الكبٌرالمٌنظر:الحموي،أبوالعباس، .0/382،جمهرة اللغة.وٌنظر:األزدي،أبوبكر،0/833،صباح المنٌر ف 2  
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وهذاٌذكرنابالسٌاقالثمافًفًتحدٌدالمدلولوٌمصدبهذاالسٌاقالمحٌطاالجتماعًوالثمافًالذيتستعمل

فالثمافةلهادورمهمفًتحدٌدالمدلول،وٌدعىهذاالمعنىبالمعنىالثمافًفهوسٌاقٌحدد؛فٌهالكلمةلذلن

محٌطالذيتعٌشبداخلهالوحداتالمستعملة،وؼالبًاماٌكونالمحٌطاالجتماعً،واختبلؾالبٌباتدرجةال

الثمافٌةفًالمجتمعتإديإلىاختبلؾداللةالكلمةمنبٌبةألخرى
1
.  

ومنفً أنفه خنزوانة، وفً رأسه نعرة؛ وإنما أنفه فً أسلوب،وكانوكٌعرجبًلعظٌمالكبر،"ولوله:

"ٌشاوركفًٌّا،ولمٌإامرنصًٌحا.هاشتدعجبُه،ومنأُْعِجَببرأٌهلمعظمكبرُ
2
.

(أيركبرأسهوفٌهنعرةأيكبروهًفً رأسه نعرةالكبر،و)تدلعلى(أنفه خنزوانةوالكناٌةفً)

علىصٌؽةأفعلفًأربعةولدتزاحمتاألمثالكناٌةعننسبة،وفً)أنفهفًأسلوب(كناٌةعنطوله،

أسمعمنفََرس،وأبصرمنعماب،وأهدىمنلطاة،وأحذرمنعمعك،:)حٌثلالفًخطبته،عشرمثبًل

وأشدإلداًمامناألسد،وأوثبمنالفهد،وأحمدمنجمل،وأروغمنثعلب،وأؼدرمنذبب،وأسخىمن

ماٌرٌدذلنلٌصلإلى(،والفظة،وأشحمنصبً،وأجمعمنذرة،وأحرسمنكلب،وأصبرمنضب

 منالمعانًوشدةالمبالؽات.

فًخطبته،مثللوله:)والخطؤمعالجماعةخٌٌرمنالصوابمعالفرلة،لتساندالكناٌةولدأوردالممابلة

 وإنكانتالجماعةالتخطاوالفرلةالتصٌب(.

،وإنكانفًفظهفلٌل،وإنكانفًفٌهفلٌنبذهولوله:"منكانفًٌدٌهشًءمنمالعبدهللابنخازم

"فلٌنفثهصدره
3

 

                                                             
1
ا(،ٌنظر:لوصٌؾ،صونٌاوكرمٌش،سارة، ً األلفاظ العربٌة )معجم العٌن نموذجا ً ف رسالةماجستٌر،جامعةمنتوريلسنطٌنة،االنزٌاح الدالل

 .0222،70الجزابر،
.0/828، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةمهرةجصفوت،أحمدزكً،

2  
.0/828، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 3  



63 

 

ظوجمٌعهاكناٌةعنإهمالابنخازموعدمالتعاملمعهفًتجارةلفااتفمتالجملبالمعنىواختلفتفًاأل

أوأكلأوفكر،فالنبذواللفظوالنفثجمعتجمٌعأشكالالمماطعةسواءفًبٌعوشراءأوطعاموشرابأو

 أفكاروآراء.

والخطؤ مع الجماعة خٌر من الصواب مع الفرلة، وإن كانت الجماعة ال تخطئ، كٌمة:"ولولهفًكلماتهالح

وثك وبخصمه تهاون ومن دوه حمره، وإذا حمره تهاون بؤمره، والفرلة ال تصٌب، ومن تكبر على ع

..."، ومن لل احتراسه كثر عثارهبفضل لوته لل احتراسه
1
.



ءوأهلهكناٌةعنذمالكبرٌافاختاربهاالواحدالمعنىالعنتصلحأنتكونأمثااًلوتعبرجمٌعهذهالجمل

إلىأنهأحاطباللؽةوأسرارهاوأنهصاحبحكمةوأفادتههناللتؤكٌدبؤلفاظمختلفةوتعددالجمل وإشارة

وأشمبهارابحة،،وكؤنلسانحالهٌمول:إنكمالتمتثلونبهذهالصفاتفعلٌكماألخذبهاتجاربالحٌاة

واإلرشاد.النصح

مّده ما شاء أن ٌمّده، ثم لطعه حٌن منحبالهللا،إنمعاوٌةكانحببًل،لوله:"ٌزٌدبنمعاوٌةوفًخطب

فإنٌعؾعنهولد صار إلٌهوكاندونمنلبلهوهوخٌرممنبعده،والأزكٌّهعندربه،،شاء أن ٌمطعه

ستأعتذرمنجهلوالأشتؽلبطلبعلم.وعلىفبرحمته،وإنٌعالبهفبذنبه،ولدولٌتاألمربعده،ول

"إذاكرههللاأمراؼٌّرهرسلكم
2
.









                                                             
.0/820،خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 1  
.0/012،عٌون األخبارابنلتٌبة، 2  
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"مّده ما شاء أن ٌمّده، ثم لطعه حٌن شاء أن ٌمطعه" فموله:

الذيبٌدهالمشٌبةوتصرٌؾ-عّزوجلّ-ومنشاءكناٌةعنهللاكناٌةعنالموتونهاٌةحٌاةاإلنسان.

إسنادتشرٌؾوٌصورلنامدةحٌاتهبالحبلالذيلهطرفانبداٌة-تعالى–ألمور،وإسنادالحبالإلىهللاا

 ونهاٌةوالبّدمنالوصولإلىالنهاٌةوهًالموتالمحمك.

فًخطبتهبموله:"وكاندونمنلبله،وهوخٌٌرممنبعده"،وكذلنالطباقالمموٌةللكناٌةولدأوردالممابلة

فبذنبه"،طباقبٌن)ٌعؾوٌعالب(.ٌعالبهعنهفبرحمته،وإْنٌعفبموله:"ولدصارإلٌهفإن،  

،واختارهاصطفاه لوحٌهوأشهدأنالإلهإالهللاوحدهالشرٌنله،وأندمحماعبدهورسوله،"وفًلوله:

"هلرسالت
1
.  

لوحٌه":"اصو َاْصطَفَىآَدمَلولهتعالى:)وعلٌههًكناٌةعنالرضاعنه،طفاه َّللاَّ َونُوًحاَوآَلإِْبَراِهٌَمإِنَّ

(َوآَلِعْمَراَنعَلَىاْلعَالَِمٌنَ
2

.أيأنهللااختارهوانتخبهوفّضلهورفعه.  

أياختاره،لالالفراء:أياختارهمباختٌارمنهلهم.ولالالزجاج:اختارهم،اصطفاهٌُمال:االصطفاءو

بَْلكِٱثُمَّأَْوَرثْنَا)باختٌارالنبوة.ولالتعالى: نَاٱلَِّذٌنَٱتَٰ ٌْ (ِمْنِعبَاِدنَا ْصطَفَ
3
.  

 ووردتالممابلةفًالخطبةبموله:"وحللفٌهالحبلل،وحّرمفٌهالحرام".

"،حفتبالشهواتحلوة خضرةثمإنًأحذركمالدنٌا،فإنها:ولولٌزٌد
4


                                                             
.8/277،العمد الفرٌدابنعبدربه، 1  
.8/88،آل عمران 2  
.83/80،فاطر 3  
..0/273،العمد الفرٌدابنعبدربه،

4  
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صلىهللاعلٌه-لولالرسولكناٌةعنالطمعوحبالدنٌاوالتهافتإلٌها،وهذاالتباسمن)حلوةخضرة(:

ْنٌَ":-وسلم ٌَْؾتَْعَملُوَن،فَاتَّمُواالدُّ هللاَُمْستَْخلِفُكُْمفٌَِها،فٌََْنظُُركَ َوإِنَّ ْنٌَاُحْلَوةٌَخِضَرةٌ، الدُّ إِنَّ اَواتَّمُواالنِّسَاَء،فَإِنَّ

َلفِتْنَِةبَنًِإِْسَرابٌَِلكَانَْتفًِالنِّسَاءِ "أَوَّ
1
.  

فالحبلوةمتعلمةبالطعموالخضرةمتعلمةبالنظروإنالنفستشتهًمنهااألشٌاءالحلوةواللوناألخضر

المكانوالشجر.  كخضرة

فمازلتمتزدادون،أٌهاالناس،لوله:"عبد الملن بن مروانوفًخطب إنهللاحدحدوًدا،وفرضفروًضا،

"عند السٌفنوأنتمحتىاجتمعنانحفًالذنب،ونزدادفًالعموبة
2
.  

تنفٌذالعموبةرمزلوالسٌؾ.وإظهارالعداوةالعموباتوالمصاصواالجتماععندالسٌؾانزٌاحكنابًعن

  وهواآللةالحادةللمطعوتنفٌذالمصاص.

ارموابؤبصاركمنحوأهلالمعصٌة،واجعلواسلفكملمنؼبرمنكمعظة،والتكونواأؼفاالمن ولوله:"

وتجوسخبللكمبوادرالنممات،فتنزل بكم جائحة السطواتعتبار،حسناال وتطؤ رلابكم بثملها العموبة، ،

ًفإٌاي من لول لائل، ورشمة جاهلأمواتًا،بطون األرضفتجعلكمهمدارفاتا،وتشتملعلٌكم ،فإنمابٌن

ور،وإنماهً،وأصولصٌالالحنكالموتفؤصمم تصمٌم الحسام المطروروبٌنكمأنأسمعالنؽوة،

بظباتالسٌوؾوأسنةالرماح،والمعاودةلكمبسوءالصباح،فتابتابب،وهدلالمصافحة والمكافحة ،

لمنعرؾرشده،وأبرحظه،فانظرواألنفسكم،وألبلواعلىخابب،والتوبممبول،واإلحسانمبذول،

 واستدٌموولٌكن أهل الطاعة ٌداا على أهل الجهل من سفهائكمحظوظكم، ًابتدأتكمبرؼٌد، االنعمةالت

عٌشها،ونفٌسزٌنتها،فإننمنذلنبٌنفضٌلتٌن:عاجلالخفضوالدعة،وآجلالجزاءوالمثوبة،عصمكم

                                                             
.8/033،صحٌح مسلممسلم، 1  
.0/230،خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

2  
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رهللامنالشٌطانوفتنتهونزؼه،وأمدكمبحسنمعونتهوحفظه،انهضوارحمكمهللاإلىلبضأعطٌاتكم،ؼٌ

ممطوعةعنكم،والمكدرةعلٌكم"
1
.

"اتفتنزل بكم جائحة السطو"موله:ف  

هًالِشدَّةُالتًتَْجتاُحالماَلمنسَنٍَةأو،والجابحةكناٌةعنشدةالبطشوحلولالمصاببواألخذبالعنؾ

أهلكهبالجابحةوجاحهللامالهوأجاحه،بمعنىفِتْنٍَةٌمال:جاَحتْهمالجابحةواجتاحتهم
2
.  

ًتوطؤباألرجل"وتطؤ رلابكم بثملها العموبةولوله:" كناٌةعناإلهانةبجعلالرلابمساوٌةلؤلرضالت

 واأللدام.

"كناٌةعنالمبور.ولفظبطوناألرضأبلػمنالتصرٌحبالمبر،حٌثزادالخطٌبفًبطون األرض"و

فًالنفس.حٌثانزاحمنالماديإلىالماديلعبللةمكانٌةبٌنهما،أدر كناهاإثباتالمعنى،فجعلهأشدولعًا

 مننوعالخطابالذيتضمنهالنص،ومكانالكبلموزمانهأيمطابمةالكبلملممتضىالحال.

"كناٌةعنالكبلمالسالطكالؽٌبةوالنمٌمة.لائل فإٌاي من لولولوله:"  

"كناٌةعنالكبلمؼٌرالموزون.ورشمة جاهلولوله:"  

كناٌةعنالثؤر.والحنكالموتور"نك الموتورالحوأصولصٌالفؤصممتصمٌمالحسامالمطرور،ولوله:"  

ونبلحظأنمعانًالكلماتنؤخذهامنمعانًالجملالمركبةفٌها،ولدعبّربالحنكعنالثؤر،والثؤرٌكون

لولتما،أيٌكونمإجبًللحٌنتنفٌذه.ومخبوًءادفٌنًا  

                                                             
ً صناعة اإلنشاءالملمشندي، .2/010،صبح األعشى ف 1  
،مادة:)جوح(.الصحاحٌنظر:الجوهري،

2  
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صممتصمٌمالحسامالمطرور،وأصولوزاوجمابٌنالكناٌةوالتشبٌهبكبلمواحد،كماوردفًلوله:"فؤ

 صٌالالحنكالموتور".

الببلؼة،ووجدتلتلنالمعانً ًَوهنانكلماتإذادخلتساحةاالستعمالدخلتفضاء ثانٌةعلىمعان

المعنىالمستهدؾوالممصودالذيٌمصدالمتكلمإثباتهأونفٌه
1
.  

ْبنِحَوالحنكمرتبطبالموتورومثله:" ِد "ابرأَنَااْلَمْوتُوُرالثَّ"َمْسلَمةِدٌُثُمَحمَّ
2
أَْيصاِحبالِوتْر،الطَّالُب

"بالثَّؤر
3
الؽََضبثُمَّاال،ةُاالْؼتٌَِاِظَمَعالِحْمدِهَُوِشدَّالَحنَكُ.و "ْختِبلَطُوهَُوأشَدُّ

4
.  

ةكناٌةعن"،والمصافحةكناٌةعنالسلموالصلح،والمكافحالمصافحة والمكافحةولوله:"وإنماهً

الحربوالمتال.  

ىعنهمابالمصافحةالتًتدلعلىلبلتحدٌدمصٌرالحرب،وكنمتنالضتٌنالتٌنحممابلةولدجمعبٌن

السبلموإزالةالخبلفاتواألحمادوممابلةالوجهبالوجهبالمسامحة،وبالمكافحةالتًتدلعلىالمخاصمةفً

متالبالسٌؾ.الحربوتصفٌةحساباتالخبلؾبالضربوال  

كناٌةعنإصبلحالفاسدوالولوؾبجانبه" ولٌكن أهل الطاعة ٌداا على أهل الجهل من سفهائكم ولوله:"

 حتىٌصلحاعوجاجه.

وإنالسلممّرةإنالحربصعبة،أٌهاالناس لوله:"منالثنابٌاتالمتمابلةو أالولدزبنتناسّرةمنومأ، ؛

استمٌمواعلىسبٌلالهدى،ودعوا،.أٌهاالناسفنحن بنوها وهً أمنا،وألفتناوألفناهاالحربوزبناها

األهواءالمضلة،والبدعالمردٌة،ولستأراكمتزدادونبعدالوصاةإالاستجراء،ولنأزدادبعداإلعذار

                                                             
ً بٌن التنظٌر والتطبٌكٌنظر:أحمد،عطٌة، .283،معنى المعنى عند عبد الماهر الجرجان 1  
.08/883،مسند أحمدالشٌبانً،أحمدبنحنبل، 2  
ً غرٌب الحدٌث  واألثرابناألثٌر،مجدالدٌن، .3/283،النهاٌة ف 3  
.282،فمه اللغة وسر العربٌةالثعالبً،أبومنصور، 4  
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مثلكموالحجةعلٌكمإالعموبة،ولدالتمٌنانحنوأنتمعندالسٌؾ،فمنشاءفلٌتحرنأوٌتمهمرومامثلًو

صٌفًبناألسلتاألنصاريإالكمالال
1
:

 ٌصلى بنار كرٌم غٌر غدار        من ٌصل ناري بال ذنب وال ترة

كً ال أالم علً نهًٌ وإنذاري             أنا النذٌر لكم منً مجاهرة 
2


والشجاعةفموله:)فنحنبنوهاوهًأمنا(:كناٌةعنعدمالخوؾمنالحربفإنهممتمرسونفًفنالمتال

وكؤنالحربتنجبوتربًوتوجهوترعى.،دٌدنهم،ففٌهاتشخٌصوتجسٌد  

فًالحروبطوٌبًلحرب،وذلنمبالؽةفًأنلهمباعًاولهمأموهًالولدوصؾنفسهومنمعهباألبناء

فًالخبرةالعسكرٌةوصوالتوجوالتالمعارن،فالحربإشارةللطرؾالمخاصمورسالةوكذلن،والمتال

ألنهمأبناءالحروبٌعرفونمكرها؛أنالنصرلهمدونشنعلىداللةههًأمالمماتلٌن،وكبلمهفٌ

وتنفٌذهاوشدتها ولذةوفخرانتصارها،وحسرةوشماتةمهزومها.،وصبرهاوكّرهاوفّرها،وخططها  

كمولسبلمةبنجندل
3
:  

ا وإنا    بنو الحرب التً فٌها عُرامُ  وإنا كالحصى عددا
4

 

لٌنبالحصىكناٌةعنكثرةالجنود،وصبلبتهم.تشبٌهالشاعرالمماتو  

ابسط بشرن "ولوله: "روألن كنفن، وآثر الرفك فً األمو،
5
.  

                                                             
1
ًوهوشاعر،مشهوربكنٌتهوهوأبولٌسبناألسلت،ولدصارإلىمكةمعلرٌش،فسكنهاوأسلمٌومالفتح،واستشهدوهو ًوابلأوس أحدبن

ً معرفة الصحابةعمبةالمادسٌة.ٌنظر:ابناألثٌر،  .8/80،أسد الغابة ف
ً صناعة اإلنشاءالملمشندي، .2/033، صبح األعشى ف

2  
3
ًكعبال ًشعرهحكمةوجودة،منُوّصاؾالخٌل،ٌنظر:الزركلً،خٌرالدٌن،منبن ًلدٌممنالفرسان،منأهلالحجاز،ف تمٌمً،شاهرجاهل

 .8/221،األعالم
4
 .032،الدٌوان
ً عصور العربٌة الزاهرةصفوت،أحمدزكً،جمهرة .0/233، خطب العرب ف 5  
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ألنالبسط؛الوفٌرواالنبساطكناٌةعناإلشراقوالبشاشةوإظهارالسرورفبسطالبشرولٌونةالكنؾ،

ءالذيأفادالنصحٌةواإلرشاد،والكنؾ"وحملتالكناٌةاألمرترمزإلىالسعةوالشمولٌة، ًْ هَُوَماٌسدالشَّ

"أكنؾالرجلإِذاأَعَانَهُوكنفتهأذاحطته:منأحدجانبٌهَولَِهذَاٌْستَْعملفًِالمعونةفٌَُمَال
1

.ونبلحظجمالٌة

والسرور،والكنؾالتصكبفعلاألمر)ابسط(منالبسطةفالبْشرالكناٌةفًالتوفٌكبٌناأللفاظوداللتها،

 التصكبفعلاألمر)ألن(أياللٌنوالرفكبمنٌؤتًإلىالكنؾوالجانب.

لٌفٌدالنصحواإلرشاد،؛ونلحظتكرارفعلاألمرثبلثمرات)ابسط،وألْن،وآثْر(،وانزاحبهعناإللزام

 بعًداعنالمللوتنوٌعًافًاأللفاظ.

وهوٌبكًعلٌهعندرأسه،فمال:نظرعبدالملنإلىابنهالولٌد ولوله:"



!"ٌاهذاأحنٌنالحمامة؟ فمنأبدىوضع سٌفن على عاتمن،والبْس جلد نمر،فشمْر واتَِّزرْ إذاأنامتُّ ،

إن طوٌلن لمصٌر، ثمألبلعبدالملنٌذمالدنٌا،لال:"،ذاتنفسهلن،فاضربعنمه،ومنسكتماتبدابه

".وإن كثٌرن لملٌل


رمنأمثالالعرب:لولهم:لبستلفبلنجلدالنمكناٌةعلىإظهارالعداوة،والنمرولبسجلد

2
،" َمْعنَاهُ

أِلَنَّهُمنأجرأسبعوأشدهَوأللهاْحتَِماالللضٌم؛أظهرتلَهُاْلعََداَوةالشَِّدٌَدةَوجعلُواالنمرمثبلفًِذَلِن

"ولعبِِهَواَلأحتملهثلالنمرأَوٌَمُولُوَنتنمرتلَهُأَيصرتلَهُم
3
أيالكشؾعنالعدواة،وجمالٌةاالنزٌاح

.ومفترسوٌُهَربمنهلمهابتهسرٌعألنهحٌوانعدو؛وخّصالنمرالكنابًظهرتباستخداماألمثال  

وٌمصد(اختلفتفًاللفظواتفمتبالمعنىفشمْرواتَِّزْر،والبْسجلدنمر،وضعسٌفنعلىعاتمنفالجمل:)

الستعدادللمتالوحّبالحرب.ابها  

                                                             
.033،الفروق اللغوٌةالعسكري،أبوهبلل، 1  
.2/073،ممامات الحرٌري.والحرٌري،838،األمثالابنسبلم،

2  
.0/233،جمهرة األمثالالعسكري،أبوهبلل، 3  
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"إن طوٌلن لمصٌر، وكثٌرن للٌلولولهفًذمالدنٌا:"  

لصٌرةفتصٌر،ولدجمعفًكناٌتهالتضادبٌنالكلمات،فمهماطالتمدةالدنٌاكناٌةعنتفاهةالدنٌا

ما،فمهماكثُرَةزابلوالةهاالمإلتتلتهاخاطؾٌمرسرٌعًا،والكثٌرفًالدنٌاللٌلوفًذلنإشارةإلىمتعوو

إلىفناءوزوال،وهذهتعّدمنالكناٌاتالرمزٌةوهًبحاجةإلىإعمالالفكروشحذالذهنلفهمها.فٌهافهو  

لولهفًخطبةله:"معاوٌة بن أبً سفٌانوفًخطب إنالدمناعلٌكم،وإنمالدمناعلىصدٌكمستبشر،،

فَإِْن أُْعطُوا ِمْنها َرُضوا َوإِْن لَْم ٌُْعطَْوا ِمْنها إِذا هُْم نتظرون،وناسبٌنذلنٌنظرونوٌعدو مستترأوعلى

" ٌَْسَخطُونَ 
1
.

ًاعتمدعلٌهاالخطباءللموازنةبٌن فالعدوالمستتركناٌةعنالمنافك،وهذامنالمفارلاتوالثنابٌاتالت

إمنٌذكرالكافروعندماٌصؾأهلالشًءوضدهوهذاماألفهالعربمناألسلوبالمرآنًعندماٌذكرالم

روهكذا.الجنةٌصؾفًالممابلأهلالنا

إماأنٌكونمعالحاكمأوضده،وهنا مإٌدومعارض، لموفًطبٌعةالحال،لكلحاكممناصرومخالؾ،

ٌشنعمعاوٌةمنضدهمنرعٌته،بلالتصرعلىوصؾأعدابهبالمستترأيالمستخؾوهوالمنافك،فمد

عدو:ًٌصافًخطبتهعلىاالبتعادعنكلماٌنفّربهمنٌخاطبهم،وتلطؾبكبلمه،ولكنهمعلولهكانحر

مفردةمنافكفهًألطؾوأحسنفًالخطابوفٌهاأكثرمنمستترٌحذروٌنذر،ومفردةمستترممبولة

دوالمستترفٌهإٌجازعداءبهوبإمارته،والعرأولدٌدورمنحولهمنتربصاألرسالةعندراٌتهبماٌدو

 عنأعمالالمنافكالكثٌرةمنهاالكذبوالخٌانةوالمخاصمةالمبطنة،والمكروالشر.

                                                             
.8/272،العمد الفرٌدابنعبدربه، 1  
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 "َوإِْن لَْم ٌُْعطَْوا ِمْنها إِذا هُْم ٌَْسَخطُونَ " ولوله:، كناٌةعنالمناعةبالمَسم" فَإِْن أُْعطُوا ِمْنها َرُضوا" ولوله: 

لَْوًما"ذكرنابمولهملسو هيلع هللا ىلص:اٌكناٌةعنعدمالرضابالمَسم.وهذ َإِذَاأََحبَّ َّللاَّ ِعظََمالَجَزاِءَمَعِعظَِمالبَبلَِء،َوإِنَّ إِنَّ

ًَ اْبتبَلَهُْم،فََمْن َضافَلَهَُرِض "السََّخطُ فَلَهُسَِخطَ ،َوَمْنالّرِ
1
.  

(.مذمةفبلبّدمندمحمةفًخطبتهفً:)فإنكانتمتمشًٌّامعالكناٌةولدوردالطباق  

 ،ولدلالالمتلمس:فإن لذي الحلم لبل الٌوم ما تمرع العصامابعد:أولوله:

 وما علم اإلنسان إال لٌعلما     لذي الحلم لبل الٌوم ما تمرع العصا 

ولدٌُجِزيالحكٌمبؽٌرالتعلٌم،ولدأردتإٌصاءنبؤشٌاءكثٌرة،فؤناتاركهااعتماداعلىبصرنبما

اإٌصاءنبخصلة:التَتََحمَّعنشتمعلًوذمه،ٌرضٌنً،وٌسعدسلطانً،وتصلحبهرعٌتً،ولستتاركً

،واإللصاءلهم،وترناالستماعمنهم،والعٌب على أصحاب علًوالترحمعلىعثمان،واالستؽفارله،

،واإلدناءلهم،واالستماعمنهم"-رضوانهللاعلٌه-وبإطراءشٌعةعثمان
2
.

لفظةشٌعةعلًأسلوباالنزٌاحفًمعاوٌةبنأبًسفٌانتناوللمدكناٌةعنالشٌعة."أصحابعلً"و

 إلىأصحابعلًوجاءبهافًسٌاقالذموالعٌب.

معشهرةاللفظ أرىأنلفظة"أصحابعلً"فًذلنالولتهًاألشهرمن"شٌعةعلً"،ولذلنتماشًٌا

-وجهههللاكّرم-إشارةورمًزاللشٌعةأيأتباعاإلمامعلًبنأبًطلبمعاوٌةفًخطبتهاستبثرهاالتً

.ولمافًكلمةأصحابعلًمنالصحبةبمعنىااللترابوالمبلزمةوالمرافمةمالمنلمسهفًلفظالشٌعة  

"ما تمرع العصاولوله:"فإنلذيالحلملبلالٌوم  

                                                             
.8/273،سنن الترمذيالترمذي، 1  
ً عصور العربٌة الزاهرةصفوت،أحمدزكً،جمهرة .0/238، خطب العرب ف

2  
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ٌضربللُمَحنَِّن"وهذامثٌلهُالعََصا،والَتُمَْلمَُللَهُالَحَصاالَتُْمَرعُلَكناٌةعنالعزةوالمنعة،وٌمال:"

ب الُمَجّرِ
1

:"إنالمشهورالمثلمن،وهذهالكناٌةممتبسةكذلن،وجمالٌةالكناٌةظهرتباستخدامهالمثل

العصالرعتلذيالحلم"
2
الظربوهومثلٌضربلمنإذانُبِّهانتبه،وأولمنلرعتلهالعصاعامربن

العدوانً
3
ًأحدحكماءالعربالمشهورٌنوكانشاعًرا. وعامربنالظربالعدوان

4
.  

آخرخطبةله:فًولوله

صعدالمنبر،فحمدهللا،وأثنىعلٌه،ثملبضعلىلحٌته،ولال:

ًمنزرعلداستحصد،ولدطالتعلٌكمإمرتً،،"أٌهاالناس وتمنٌتفرالكمحتى مللتكم ومللتمونًإن ،

"تمنٌتمفرالًو
5

كناٌةعنطولاإلمارةمعالكراهة..ولوله:"حتىمللتكمومللتمونً"  

ءأملهمبلالًو ًْ سبمهأيومبللةوملهملبًلمللتالشَّ
6

،وإذامللتشبًٌاأعرضتعنهوبِرمَتبه
7
.  

دةحكمه،وعرؾموالمللٌتولدمنبماءوثبوتالشًءمدةطوٌلة،ومعاوٌةلدعرؾمافًنفوسرعٌته

التًطالتولتًاطوٌبًل،فعبّرعنهابالمللالذيٌحملداللةالسآمةوضرورةتؽٌٌرالحاكم،والترابنهاٌة

 والٌتهعلىالناس.

فالناسعلىأربعةأصناؾ:منهممنالٌمنعهمنالفسادفًاألرضإالمهانةنفسه،وكبللحده،ولوله:"

المعلنبشره،لدأشرطنفسه،وأوبكدٌنه،جلب بخٌله ورجله، الم،لسٌفه ومنهم المصلتونضٌضولره

لحطامٌنتهزه،أوممتبٌموده،أومنبرٌمرعه،ولببسالمتجرأنتراهمالنفسنثمنا،وممالنعندهللا

ولارب عوضا،ومنهممنٌطلبالدنٌابعملاآلخرة،والٌطلباآلخرةبعملالدنٌا،لدطامنمنشخصه،

                                                             
.2/082،مجمع األمثالنً،أبوالفضل،ٌنظر:المٌدا 1  
.2/87،مجمع األمثالالمٌدانً،أبوالفضل، 2  
.2/87،مجمع األمثالٌنظر:المٌدانً،أبوالفضل، 3  
ً أسماء الشعراء وكناهم وألمابهم وأنسابهم وبعض شعرهمٌنظر:اآلمدي،أبوالماسم، .022، المإتلف والمختلف ف 4  
.0/233، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةمهرةجصفوت،أحمدزكً،

5  
.2/213،جمهرة اللغةٌنظر:األزدي،أبوبكر، 6  
،مادة:ملل.تاج العروسٌنظر:الزبٌدي،

7  
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،وزخرؾنفسهلؤلمانة،واتخذسترهللاذرٌعةللمعصٌة،ومنهممنلدألعدهر من ثوبهمن خطوه، وشم

عنطلبالملنضبولةنفسه،وانمطاعسببه،فمصرتبهالحالعنأمله.فتحلىباسمالمناعة،وتزٌنبلباس

م وأراق دموعهالزهاد،ولٌسمنذلنفًمراحوالمؽدى،وبمىرجالؼضأبصارهمذكرالمرجع،

،وداعمخلص،وموجعثكبلن،لدوساكت مكعوم،فهمبٌنشرٌدنافر،وخابؾمنممع،خوف المحشر

،لدوعظواحتىملوا،أفواههم ضامزة، وللوبهم لرحة،فهم بحر أجاجأخملتهمالتمٌة،وشملتهمالذلة،

ولراضةالجلمٌن،حتىللوا،فلتكنالدنٌافًأعٌنكمأصؽرمنحثالةالمرظولهرواحتىذلوا،ولتلوا

ذمٌمةفإنهالدرفضتمنكانأشؽؾبها واتعظوابمنكانلبلكم،لبلأنٌتعظبكممنبعدكم،فارفضوها

"منكم
1
. 

"ورجله ومنهم المصلت لسٌفه المجلب بخٌلهوله:"فم  

سدهوماٌتبعهامنالجرأةواإللدام،والمصلتٌكونمشهًرالسٌفهفحركاتجكناٌةعناالستعدادللمتال

.توصلرسابلللخصومفحواهااالستعدادٌةوالجهوزٌةلخوضالمعارن  

"ر من ثوبهولارب من خطوه وشمّ ولوله:"  

كناٌةعنالضعؾوالشٌخوخة،وشّمرمنثوبه:كناٌةعناالستعدادإلىالرحٌل.  فماربمنخطوه:

لتامةفٌحبسونأنظارهموخوؾالمحشركناٌةعنالمٌامةوأهوالها.وؼضاألبصاركناٌةعنالعفةا

البصر،وعلٌهلولهتعالىفًوصؾالحورالعٌن: ؼضَّ "وٌؽضونالطرؾحٌاء،فكلمنعؾَّ فٌِِهنَّ

إِْنٌسلَْبلَُهْمَوالَجانٌّ الطَّْرِؾلَْمٌَْطِمثُْهنَّ "لَاِصَراُت
2
أينساءٌمصرنأبصارهمعلى جاءفًالتفسٌر:

ٌمصرنأزواجهنالٌنظرنإلىؼٌرهم،أو  

                                                             
.0/237،العمد الفرٌدابنعبدربه، 1  
.33/31،الرحمن 2  
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طرؾالناظرإلٌهنعنالتجاوزإلىؼٌرهن
1

،ووردعنالعربمنلبٌلهذالولجرٌر
2
:  

الطَرَؾإِنََّنِمننَُمٌرٍ فَبلكَعباًبَلَؽَتَوالِكبلبافَؽُضَّ

 

المٌسولولامرئ
3
:  

ُمْحِوٌل فَْوقَِمَناْلمَاِصَراِتالطَّْرِؾلَْوَدبَّ ََّراِمَنالذَّّرِ تْبِِمْنَهاأَلَث اإْلِ



ًٌُحشرفٌهاالناس أمامربالعالمٌنللحسابوالمحشرمنالحشروهواسممنأسماءٌومالمٌامةالت

بالخوؾارتباطًاحتمًٌا،وخوؾالمحشرفٌهداللةوالجزاء ،وتحدٌدمصٌراإلنساندابًماماٌكونمرتبطًا

بةوهولالمولؾ.نفسٌةعندالمتلمًوهًاإلحساسبالره  

"ساكت مكعومولوله:"  

كناٌةعنعدمالممدرةعلىالكبلممنشدةالخوؾ،كمولذيالرمة
4
:  

جا من جٌبِ واصٌة ٍ جا والرَّ ٌهماَء خابطُها بالخوِف معكومُ          بٌَن الرَّ  

وٌمال:كعمهالخوؾفبلٌنطكأيسّدالخوؾفمهفمنعهمنالكبلم،
5
.  

"فهم بحر أجاج ةشملتهم الذلولوله:"  

                                                             
.28/227،روح المعانًٌنظر:األلوسً، 1  
.73،الدٌوان 2  
.37:الدٌوان 3  
.2/827،الدٌوان 4  
.2/37،مجمل اللغةٌنظر:ابنفارس، 5  
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وضمتهمفًكنفها،وفًهذهالكناٌةتصوٌرٌؤخذمنكلناحٌةكناٌةعنأنهمأذالء،أيأحاطتبهمالذلة

بعدمدىفًمنحىالجمالواإلبداع،وأردؾالكناٌةبتشبٌهبلٌػٌإكدمعنىالشمولٌةوالسعةالنفسإلىأ

 والكثرة.

أصنافه،ٌمربفٌهالفنانمناإلشارةوٌنؤىعنالشرح،وصنؾمنو"الكناٌةجزءمنأجزاءالخٌال

واإلفاضة"
1
.  

"أفواههم ضامزة وللوبهم لرحةولوله:  

كناٌةعنالصمت،وللوبهملرحةكناٌةعنالحزن،و" أفواههمضامزة َضَمَزٌَْضِمُزَضْمزاًفَُهَوضامٌز:

َوٌُمَاُللِزٌَتَكَلَّْم،َواْلَجْمُعُضُموسَكََتَولَمْ ُجِلإِذاجَ، "لَْدَضَمزََمعِشْدلٌهفَلَْمٌَتَكَلَّمْلرَّ
2
لَِرَحلَْلبُهمن:وٌمال.

الحزن
3
.  

لوله:"سافروابؤبصاركمفًخطبه الوعظٌةومماوردفً كلٌلةعنبلوغالجدٌدٌنكرّ ، ثمارجعوها ،

نمطعحجتكمفًمولٍؾهللاُاألمل،فإنالماضًعظةللبالً،والتجعلواالؽرورسبٌلالعجزعنالجد،فت

وؼًدارسول والٌوممإدبفاعرفوه، سابلُكمفٌه،ومحاسبُكمفٌماأسلفتم،أٌهاالناس:أمسشاهدفاحذروه،

"فؤكرموه
4

كناٌةعناللٌلوالنهار.،والجدٌدان  

                                                             
.373،الغربة والحنٌن إلى الدٌارالرجبً،عبدالمنعم، 1  
،مادة:)ضمز(.لسان العربابنمنظور،

2  
،مادة:)لرح(.العٌنٌنظر:الفراهٌدي،الخلٌلبنأحمد،

3  
ً عصور اصفوت،أحمدزكً،جمهرة .0/838،لعربٌة الزاهرةخطب العرب ف

4  
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ُلَوالنََّهاُرالْ" ٌْ ىاللَّ ٌْنٌُِسَمَّ ِنَواأْلََجدَّ ٌْ َواِحدٍ؛َجِدٌَد كُلَّ فَُهَوَجِدٌدٌأِلَنَّ "ِمْنُهَماإِذَاَجاَء
1

،وهنالمٌصرحالخطٌب

؛،وهمااللٌلوالنهارهبكناٌةمتداولةومشهورةوهً)الجدٌدٌن(مباشرةبلأشارورمزلعنهبالمكنى

ألنهماٌتجددان
2
والٌبمٌانعلىحالثابتة.  

 

 

،الحجاج بن ٌوسف الثمفًوفًخطب  

:ولالعربٌة،فعبلالمنبروهومتملّدسٌفامتنكّبلوسادخللولهألهلالكوفةإْذ

"متى أضع العمامة تعرفونًأنا ابن جال وطاّلع الثّناٌا"
3

 

"طاّلع الثناٌاوأنا ابن جال "  

 كناٌةعنصفةالموةوالشدةفهوأهٌللتحملالصعابوأنهٌهوىأنٌسلنالمسالنالصعبةالوعرة.

لٌنالوامنالخلٌفةعبد؛أهلالعراقالذٌنتجاوزواالحدودعلىٌفرغشهوتهوسخطهوؼضبهومنهنا

 الملنبنمروانوأعوانهوخوفًامنعدمالسٌطرةعلٌهمفجاءهمالحجاجبشرهوصبلبتهلٌإدبهم.

"متى أضع العمامة تعرفونًولوله:"  

اٌةعنالحربوعندماتنتهًالحربتُرفععنفتكونكن،إْنلصدبالعمامةالخوذةالتًتلبسفًالحروب

 الرأس.

                                                             
.2/823،مماٌٌس اللغةالرازي،أبوالحسٌن، 1  
ً المثنٌٌنٌنظر:المحبً،دمحمأمٌن، ً تمٌٌز نوع .38،جنى الجنتٌن ف 2  
.0/013،عٌون األخبارابنلتٌبة، 3  
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والما ٌمعمع لً بالشناننًوهللاٌاأهلالعراق،ومعدنالشماقوالنفاق،ومساوئاألخبلق،إ":لولهو ،

عنذكاء،وفُتِّْشُتعنتجرب ًّكتؽمازالتٌن،ولمدفُِرْرُت إنوة،وجرٌتإلىالؽاٌةالمصوى،ٌؽمزجانب

نثر كنانته، بٌن ٌدٌه، فعجم عٌدانها-أطالهللابماءه-ٌنأمٌرالمإمن ا ، ا، وأصلبها مكسرا ها عودا فوجدنً أمرَّ

ًّ،أماوهللاواضطجعتم فً مرالد الضاللألنكمطالماأوضعتمفًالفتن،فرماكم بً؛ وسننتمسننالِؽ ،

ضربنكمضربؼراببوأل!وألعصبنكم عصب السلمة!لرعالمروةموأللرعنك!أللحونكملحوالعصا

"اإلبل
1
.  

وال ٌمعمع لً بالشنان"ففًلوله:"
2

 

ارتفاعأصواتالعرالٌٌنالحالدٌنعلٌه،وحسُنتمنهذهالعبارةكناٌةعنصفةالشجاعةبؤنهالٌهاب

ألنالمعمعةبالشنان؛الكناٌةهنا
3
فتصلحهذهالعبارةشاهًدا،عندالعربعامةوأهلالبادٌةخاصةمعروفة

لىاالستعارةوعلىالكناٌةكذلن،والمعمعةومافٌهامنجرسصوتًشدٌدوالترانالماؾبالعٌنأحدثع

 شدةولوةورهبةتتناسبمعالحجاجالشدٌدالذيالٌلٌنوالٌخاؾ.

ا فرماكم بًفًلوله:"و ا، وأصلبها مكسرا ها عودا "نثر كنانته، بٌن ٌدٌه، فعجم عٌدانها، فوجدنً أمرَّ  

إلىالبحثعنصفةوهًالبحثوالتفتٌشعناألصلححتىعثرعلٌه،فالذهنٌنتملمننثرالكنانةكناٌة

ثمإرسالهإلٌهملتدبٌرأمورأهل،والتفتٌشعنأصلحسهامها،ومنثمَّاألخذباألصلحإلىاختٌارهمنبٌنها

إنماٌنثرماٌوضعفٌهفانزاحفًكناٌةعنوعاءتوضعفٌهالسهام،والوعاءالٌنثروفالكنانة:العراق.

نها"كناٌةعنأنهرازهابؤضراسهلٌختبراكبلمهإلىالمجازالمرسلوعبللتهالمحلٌة،وفً"عجمعٌد

 صبلبتهامنرخاوتها.

                                                             
.0/032،خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

1  
.0/022،ن والتبٌٌنالبٌاالجاحظ، 2  
،مادة)لعمع(لسان العربالمعمعة:ٌماللعمعالشًءالٌابسأيحركةمعصوت،ورجلالٌمعمعلهبالشنان:الٌخدعوالٌرّوع.ٌنظر:ابنمنظور،

3  
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وفًنظر.ودعّمالكناٌةباالستعارةالمكنٌةكناٌةعنالكفروالشرن،"واضطجعتم فً مرالد الضالل"

ألنالمضجعوالمرلدٌلجؤإلٌهمااإلنسان؛الكوفةكماٌرونتكونفًنفالهموكفرهمالحجاجأنراحةأهل

مابٌنالمضجعوالمرلد.وترادؾللراحةوٌوجدتناسب  

":انزٌاحكنابًفًاألسلوب،ففٌهتلوٌحباإلشارةإلىالكناٌةعنصفةالسلمة عصب ألعصبنكمولوله:"

موإبادتهمعنبكرتهم.وهًالمسوةفًمعاملتهموالتنكٌلبه  

" فً جسدهألدعّن لكّل رجل منكم شغالا وهللالتستمٌمّنعلىطرٌكالحك،أوولوله:"
1
كناٌةعنالضرب

 وترناألثرفًالجسد.

!كماعدلالحجاجفًأسلوبهإلىاستخدامالمسموالتوكٌدبالبلمونونالتوكٌدفًجملمتتالٌة:وهللاأللحونكم

لٌبٌنأنتهدٌدهلٌسبمجردكبلمبلواجبالتنفٌذ.!وألضربنكم!عصبنكموأل!وأللرعنكم  

ا فً السوق ولوله "ولد سمع تكبٌرا ٌاأهلالعراقوأهلالشماقوالنفاق،ومساوئاألخبلق،إنًسمعت:

أنهاتكبٌرالٌسبالتكبٌرالذيٌرادهللابهفًالترؼٌب،ولكنهالتكبٌرالذيٌرادبهالترهٌب،ولدعرفت

،وأبناءاألٌامى،أالٌربعرجلمنكمعلىظلعه،وٌحسنوعبٌد العصاٌا بنً اللكٌعةعجاجةتحتهالصؾ

كااللمالبلها،وأدبالماحمندمه،وٌبصرموضعلدمه!فؤلسمباهللألوشنأنأولعبكمولعةتكونن

"!بعدها
2
.  

كناٌةعناللإم،ٌا بنً اللكٌعةفًلوله:و المرأةاللبٌمةفاللكٌعةهً:
3

،وبنواللكٌعةهملوٌممنالعرب
4
.  

                                                             
.8/023،العمد الفرٌدابنعبدربه، 1  
.1/021،تارٌخ الطبريالطبري،

2  
.3/228،شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلومد،:الحمٌري،نشوانبنسعٌٌنظر  3  

.712،الماموس المحٌطي،الفٌروزآباد 4  
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كناٌةعنالذلوالهوان،بٌد العصاوع دونأحراًراوأبناءاللكٌعةكناٌةالٌولالذٌنؤبناءاإلماءكفهممهانون:

عهذهالعباراتتدلعلىسوءأخبللهم.ٌعنأبناءاللبامأوالحممىوجم  

لعصاأيإنماٌهابونمنآذاهم"جاءفًأساسالببلؼة"والناسعبٌدا
1
أيأنهملداستُذلوافباتواأذلة

فعبدالعصاللعصافهمبطرٌكاللزومعبٌٌدلصاحبالعصا،وإذاكانواعبًٌداٌهابونمنٌضربهموٌإذٌهم.

ثمٌكونمنأمرهأنهالعرؾوالنكروٌصٌركناٌةعنالرجلالمؽلوبعلىأمرهالذيٌتحكمفٌهؼٌره

أومتؤمًراعلٌهببلعزوالشرؾ،وأولمنلالعبدالعصاهونسانتابعًالؽٌرهوٌصبحعبًدامؤموًرااإل

عنوالرواٌة:"-رضًهللاعنه–سٌدناالعباس أَنَّ ِْبَنعَبَّاٍس،أَْخبََرهُ: عَْبَدَّللاَّ ْبِنَمالٍِن،أَنَّ ِْبُنكَْعبِ عَْبُدَّللاَّ

ًطَالِ ًَّْبَنأَبِ ًَفٌِِه،عَلِ ِذيتُُوفِّ
ِهَوسَلََّمفًَِوَجِعِهالَّ ٌْ ًَِّصلَّىهللاُعَلَ ُعَْنهُ،َخَرَجِمْنِعْنِدالنَّبِ َّللاَّ ًَ َرِض فَمَاَلبٍ

ِ ٌَْؾأَْصبََحَرسُوُلَّللاَّ ِهَوسَلَّمََصلَّىهللاُ-النَّاُس:ٌَاأَبَاَحسٍَن،كَ ٌْ ِأَصْ؟لَاَل:-عَلَ فَؤََخذَبٌَِِدهِبَاِربًابََحبَِحْمِدَّللاَّ

ِبَْعَدالثَّبلَِث ِعَْبُد العََصاالعَبَّاُسفَمَاَل:أاَلَتََراهُ،أَْنَتَوَّللاَّ ًأَلَُرىَرسُوَلَّللاَّ ِإِنِّ َوَّللاَّ ِهَوسَلَّمَ-، ٌْ -َصلَّىهللاُعَلَ

"نًِعَْبِدالُمطَّلِبِالَمْوتَسٌَُتََوفَّىفًَِوَجِعِه،َوإِنًِّأَلَْعِرُؾفًُِوُجوهِبَ
2
عنعبٌدالعصاالكبلموبذلنٌكون

 منلُبٌلالكناٌةعننسبة.

"ٌاأهلالعراق،ٌاأهلالشماقوالنفاق،ومساوئاألخبلق،وبنًاللكٌعة،وعبٌدالعصا،وفًرواٌةأخرى:

ًسمعتتكبًٌراالٌرادهللا به،وإنماٌرادبهالشٌطان،أالإنهاعجاجةوأوالداإلماء،والفَْمعبالمَْرلَر،إن

:تحتهالصؾ،وإنمامثلًومثلكممالالعمروبنبراقالهمدانً  

؟همدان ظالمال فهل أنا فً ذا ٌا         وكنت إذا لوم غزونً غزوتهم   

وأنفاا حمٌاا تجتنبن المظالم            متى تجمع الملب الذكً وصارما   

                                                             
.2/133الزمخشري، 1  
.3/33،صحٌح البخاريالبخاري، 2  
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"!ا عصاا إال جعلتها كؤمس الدابرأما وهللا ال تمرع عصا 
1
.  

:كناٌةعنالفوضىالتًألمتبؤهل"أما وهللا ال تمرع عصاا عصاا إال جعلتها كؤمس الدابر ففًلوله"

العراقوتشّؾهذهالكناٌةعنتحذٌرالحجاجألهلالعراقمنإحداثالفوضىفهوأهٌلللتصديلمنٌعبث

وأنهٌضرببٌٍدمنحدٌدلكلمنتسّوللهنفسهأنٌشّك،لبطشبؤمنالعراقفعُرؾعنالحجاجلوةا

كناٌةعنالضرببهالٌسمعصوتها.عنالعربعصاالطاعة.ولرعالعصا  

بعد ولعة دٌر الجماجم ولوله "فرحٌث رمتم المكر، وسعٌتم بالغدر، واستجمعتم للك":   

ًثمالتفتإلىأهلالشاموهمحولالمنبر،فمال:"ٌاأهلال شام؛إنماأنالكمكالظلٌمالرامحعنفراخه،ٌنف

منالمطر،وٌحمٌهامنالضباب،وٌحرسهامنالذباب،ٌاأهلوٌكنهاعنهاالمدر،وٌباعدعنهاالحجر

"أنتم الجنة والرداء، وأنتم العدة والحذاءالشام؛
2
.  

م.كناٌةعنخبثأهلالعراقوؼدره"حٌث رمتم المكر وسعٌتم بالغدر"لوله:  

عنبضرب ٌزٌل الهامثمٌومدٌرالجماجم،وماٌومدٌرالجماجم!بهاكانتالمعارنوالمبلحم،ولوله:" ،

"وٌذهل الخلٌل عن خلٌلهممٌله،
3
.  

كناٌةعنإبعادهمعنمكانراحتهم.فزوالالهامعنممٌله:  

جرىفًساحتهامنكثرةالمتلكناٌةعنهولالمعركةوعنفوانها،وشراستهالماوٌذهلالخلٌلعنخلٌله:

وسفنالدماءومنشدةأهوالهاأنهاذهبتبالعمولوؼشًاإلنسانالنسٌان،حتىأصبحالٌفرقبٌناألخ

                                                             
.0/030، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 1  
.8/023،العمد الفرٌدابنعبدربه، 2  
.0/038، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةأحمدزكً،صفوت،

3  
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آوأخٌهوالٌعرؾالصدٌكصدٌمه،وفٌهاتناصبالمعنىمنلولهتعالى:) ُمْرِضعٍَةعَمَّ ٌَْوَمتََرْونََهاتَْذهَُلكُلُّ

ذَاِتَحْمٍلَحْملََهاَوتََرىأَْرَضعَْتَوتَضَ عَذَاَبلنَّاسَٱُعكُلُّ ِكنَّ َرٰىَولَٰ َرٰىَوَماهُمبِسُكَٰ ِٱسُكَٰ (شَِدٌدٌّللَّ
1
.  

إذتوجهالخطابهناإلىاألحبةأهلكناٌةعنالمنعةوالحماٌةوالولاٌة.مالالهالحجاجفًكبلمه:ومجمل

لهماالحتراموالمودةعلىعكسأهلالعراق.الشامفهوبراتصوتهوالنتمعأهلالشامفتؽٌرتن ٌكنُّ  

"إنمااإلمامجنةٌماتل:-ملسو هيلع هللا ىلص-كمولالنبًُجنّة"لهادالالتواسعةوردتفًكبلمالعربكثًٌرا،ولفظ"ال

منورابهوٌتمىبه"
2
.  

عرض،ٌمنعالعدومنأذىالمسلمٌن:ساتٌرلمنخلفهومانعمنخللٌُبمعنىشرحكلمةالُجنّةفًجاء

وٌكؾأذىبعضهمعلىبعض
3

.فكلدالالتالحماٌةوالمنعةوالموةوالسترمنبثمةمنلفظ"الُجنة".  

الفتنة تلمح بالنجوى، وتنتج بالشكوى، إنٌاأهلالكوفة،:"فًخطبةألهلالكوفةوأهلالشامولوله

أماوهللاإنأبؽضتمونًالوتحصد بالسٌف ًالتنفعونً،ماأنابالمستوحش؛ تضرونً،وإنأحببتمون

"اوتكم،والالمسترٌحإلىمودتكملعد
4
.  

وجنحإلى،هنابمعنىواحدوهواالستخفاؾبؤهلالعراقوعدماالعتدادبهموتحمٌرهمالثبلثهذهالجمل

أنهاصوراستعارٌةوفٌهاماالذيأفاداللزومٌةفٌماٌّدعٌه،وٌجوزحملهذهالجملعلىاألسلوبالكنابً

 فٌهامناإلٌجازبالحذؾ.

ٌؤهلالعراقإنًلمأجدلكمدواءأدوىلدابكممن:"فًخطبةلهألهلالعراقٌصارحهمبالكراهٌةولوله

ًالأرٌدأنأرىالفرحلوال طٌب لٌلة اإلٌاب وفرحة المفل، هذهالمؽازيوالبعوث، فإنهاتعمبراحةوإن

                                                             
.00/0،الحج 1  
.8/287،صحٌح مسلممسلم، 2  
.20/082،شرح صحٌح مسلم.وٌنظر:النووي،1/221،فتح الباريٌنظر:العسمبلنً،ابنحجر، 3  
.0/033، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

4  
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لّراحةبكم؛وماأراكمإالكارهٌنلممالتً،أناوهللالرإٌتكمأكره،ولوالماأرٌدمنتنفٌذطاعةعندكموالا

" وهللاأسؤلحسنالعونعلٌكم!،والصبر على النظر إلٌكمأمٌرالمإمنٌنفٌكمماحّملتنفسًمماساتكم
1
.

علىاألعداء.والتؽلبرازاالنتصاركناٌةعنالعودةمنالمعركةبإحفٌهافطٌب لٌلة اإلٌاب وفرحة المفل  

ًفهوصابٌر، كناٌةعنلبحوجوههم": والصبر على النظر إلٌكم"ولوله: وهذامنجمٌلاالنزٌاحالكناب

لهموفٌهتلوٌحوإشارةبشدةكرههلهم.  رؼًماعننفسهوهوٌنظرإلٌهممخاطبًا

ًأردتالحج،ولداستخلفت:"وكٌفٌةالتعاملمعأهلالعراقفًوصٌتهالبنهولوله ٌؤهلالعراق،إن

فً-صلّىهللاعلٌهوسلم-علٌنابنًدمحما،وماكنتملهبؤهل.وأوصٌتهفٌكمبخبلؾماأوصىبهرسولهللا

أوصٌته أن ال ٌمبل من محسنكم وال ،وأنااألنصار؛فإنهأوصىأنٌمبلمنمحسنهموٌتجاوزعنمسٌبهم

منإظهارهاإالخوفً،تمولون:الأحسنهللالهلابلونبعديممالةالٌمنعكمإنكم!أالوٌتجاوز عن مسٌئكم

ًأعّجللكمالجواب:فبلأحسنهللاعلٌكمالخبلفة! "الصحابة!وإن
2
.  

وفًكناٌةعنالضؽٌنةوالحمد:أوصٌته أن ال ٌمبل من محسنكم وال ٌتجاوز عن مسٌئكموأنا" ففًلوله:

عززالكناٌةوتموٌها.هذهالجملةممابلةت  

اإال ٌمرالذٌنولولهفًخطبةفًالبصرة "،والٌؤتونالصبلةإالدبًراون المرآن إال هجرا
3

 

تجوٌده،ٌهجوانبكثٌرةمنهاترنتبلوتهوالمرآن،وهجرالمرآنفتبلوةاٌةعنترنكنفهجرالمرآن:

 وترنفهمهوتدبرهوالعملبه،وترننملهللناسوتداوله.

إنهللاكفانامبونةالدنٌا،وأمرنابطلباآلخرة؛فلٌتهولدوردفًالخطبةأسلوبعكسوتبدٌلبموله:"

".كفانامبونةاآلخرةوأمرنابطلبالدنٌا  

                                                             
.8/023،العمد الفرٌدابنعبدربه، 1  
.8/027،العمد الفرٌدابنعبدربه، 2  
.0/031، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

3  
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تترنللمتلمًأنٌذهبوالكناٌةبلفظالهجركلهذهالدالالتاختصرهاالحجاجبلفظالهجر،وذلنإٌجاًزا،

ٌةالهجرفٌجدأنللهجرأشكااًلمتعددة.فبعًٌدافًتحلٌلكٌ  

أبوبكر،ثمعمر،ثمعثمانالشهٌدالمظلوم،ثملراشدونالمهتدونالمهدٌون،منهم:وماتالخلفاءاولوله:"

الذكر"البازلولٌكمثّمتبعهممعاوٌة،
1

،كناٌةعنالمحكموالكاملفًتجربته.  

هبعدتسعسنٌنتؤتًعلٌهوهوألوىماٌكونوالبازلمؤخوذةمنبزولالبعٌروهوخروجناب
2
.  

أيولٌكمالمحكمالمويالعارؾباألمور،فانزاحبالبازلعنالمحكمالعارؾباألمورإلىالبازلوهوسن

وصولالكمالفًتجاربالحٌاة.بطبالبعٌرفٌهداللةعلىالنضجمرت  

منكممٌّتا،وبكلرطبٌاولوله:" ًّ بسا،ونملفًثٌابأكفانهإلىثبلثأذرعطوالفًكؤنًّوهللابكّلح

وأكلتاألرضلحمهومّصتصدٌده، إن؛وانصرف الحبٌب من ولده ٌمسم الخبٌث من مالهذراععرضا،

"الذٌنٌعملونٌعلمونماألول
3

،كناٌةعنالمالالحرامالمنكر.  

أومنطرٌمةسٌبةؼٌرشرعٌة،،أوؼصب:سرلة،وتشملكلمةالخبٌثعلىأيمالُجلِببالحراممن

ث.ٌفعبّرعنالحرامبالخب  

فإِنكَاَنِمَناْلكَبَلِم،فَُهَوالشَّتْم،َوإِْنكَاَنِمَنالِملَل،فَ"و اْلَمْكُروهُ؛ ُهَوالكُْفر،أَصُلالُخْبِثفًِكَبَلِماْلعََربِ:

الشَّراب،فَُهَوالضَّارّوإِنكَاَنِمَنالطَّعَاِم،فَُهَواْلَحَراُم،وإِنكَاَنِمنَ
4
.  

كالمالوالطعاموالشراب...،مرتبطبكثٌرمنمموماتالحٌاةوهو،نفّرالمتلمًمنهولفظالخبٌثٌ  

(َحتَّٰىٌَِمٌَزاْلَخبٌَِثِمَنالطٌَِّّبِۗلالتعالى:)
1
.  

                                                             
.8/022،العمد الفرٌدابنعبدربه، 1  
ً كلمات الناسٌنظر:األنباري،أبوبكر، ً معان .2/832،الزاهر ف 2  
.0/017،عٌون األخبارابنلتٌبة، 3  
،مادة:)خبث(.لسان العربابنمنظور،

4  
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أبً حمزة الشاريخطبوفً  

"فؤبعدكم هللا وأسحمكم" 
2
.  

فؤبعدكم هللا وأسحمكم":الدعابٌةالجملةاألخٌرة ةعنؼضبهللاعلٌهم،فلفظالبعدوالسحكفٌهداللةكناٌ"

وصاحباألسلوبالكنابًعلٌهموعلىبعدهماللربهممنهللاتعالىورضاهواضحةعلىعدمموافمةهللا

أيفوقأنهمبعٌدونعنهللاٌطلبالخطٌبمنهللاأنٌبعدهمأكثروٌسحمهم.علٌهم،دعاء  

ولوال ٌاأهلالمدٌنة،لدبلؽتنًممالتكمألصحابً،"ولهولدبلؽهأنأهلالمدٌنةٌعٌبونأصحابه:ول

ألحسنتأدبكممعرفتً بضعف رأٌكم وللة عمولكم ،والٌحجمإالعنأمرفلم ٌكن ٌتمدم إال بؤمر هللا...،

ِهَوسَلَّمَ-هللا،حتىلبضههللاإلٌه ٌْ ُعَلَ مالمسلمٌنمعالمدٌنهم،ولمٌدعهمأدىالذيعلٌه،وعلّ،ولد-َصلَّىَّللاَّ

ُ-منأمرهمفًشبهة،وولىأبابكرصبلتهم؛فوالهالمسلمونأمردنٌاهم،حٌنوالهرسولهللا َصلَّىَّللاَّ

ِهَوسَلَّمَ ٌْ ،لٌهوشمر فً أمر هللا، حتى لبضه هللا إأمردٌنهم؛فعملبالكتابوالسنة،ولاتلأهلالردة،-عَلَ

فسار ست سنٌن بسٌرة ثمولًمنبعدهعثمانبنعفان؛،-رحمةهللاعلٌهومؽفرته-واألمةعنهراضون

؛فطلبهاواضطرب حبل الدٌن بعدهاثمسارفًالستاألواخربماأحبطبهاألوابل،-وكاندونهما-صاحبٌه

ًمضوحتىلنفسه،وأسركلرجلمنهمسرٌرةأبداهاهللاعنه،كلامرئ اعلىذلن،ثمولًعلًبنأب

فؤيهإالءالفرقٌاأهلالمدٌنة...طالب؛فلمٌبلػمنالحكلصدا،ولمٌرفعلهمناًرا،ثممضىلسبٌله

!للتمشبابأحداث،وأعرابجفاة،ولد بلغنً أنكم تنتمصون أصحابًتتبعون،أمبؤيمذاهبهمتمتدون؟

ِهَوسَلََّموآلهالمذكورونفًالخٌرإالشبابًاوٌحكمٌاأهلالمدٌنة!وهلكانأصحابرس ٌْ ُعَلَ ولهللاَصلَّىَّللاَّ

ًلعالمتتابعكمفٌماٌضركمفًمعادكم، ولوال اشتغالً بغٌركم عنكم ما تركت األخذ فوق أحداثًا؟أماوهللاإن

شباب وهللا مكتهلون فً شبابهمأٌدٌكم غضٌضة عن الشر أعٌنهم، رجلهمثمٌلة عن الباطل أ، أنضاء ،

                                                                                                                                                                                                    
.8/273،ل عمرانآ

1  
.0/813، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

2  
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ا،وأطالح سهر،عبادة لد نظر هللا إلٌهم فً جوف اللٌل،بؤنفسالتموتأبًدا،باعوا أنفساا تموت غدا ،

منحنٌة أصالبهم على أجزاء المرآن وإذامربآٌةمنكلما مر أحدهم بآٌة من ذكر الجنة بكى شولاا إلٌها، ،

كلت األرض ركبهم وأٌدٌهم وأنوفهم وجباههملد أ،شهك شهمة، كؤن زفٌر جهنم بٌن أذنٌهذكرالنار ،

مصفرة ألوانهم، ناحلة أجسامهم، من طول المٌام، وكثرة الصٌامووصلواكبللاللٌلبكبللالنهار، ،

،منجزونلوعدهللا،حتىإذارأواسهامالعدوولدفولت،موفونبعهدهللامستملون لذلن فً جنب هللا، 

دانتضبت،وبرلتالكتٌبةورعدتبصواعكالموت،استخفوابوعٌدورماحهمولدأشرعت،وسٌوفهمول

األسنة، وشائن السهام، وظبات السٌوف  اولموا شبالكتٌبة،الكتٌبةلوعٌدهللا،ولمٌستخفوابوعٌدهللالوعٌد

بنحورهم، ووجوهم وصدورهم واختضبت ،حتىاختلفترجبلهعلىعنكفرسه،فمضى الشاب منهم لدما،

،وعفرجبٌنهبالثرى،وانحطتعلٌهطٌرالسماء،وتمرلتهسباعاألرض؛فطوبىه بالدماءمحاسن وجه

،وكمفكممنعٌنفًمنمارطابرطالمابكىبهاصاحبهافًجوؾاللٌلمنخوؾهللالهموحسنمآب؛

جبٌنعتٌك،وكممنوجهرلٌك،و؟!علٌهاصاحبهاراكعًاوساجًدامنٌدلدأبٌنتعنساعدها،طالمااعتمد

وأدخلأرواحهم!األبدانرحمةهللاعلىتلن!،ولال:آه،آهعلىفراقاإلخوان،ثمبكىلد فلك بعمد الحدٌد

"!الجنان
1
.  

فانزاحعنلفظالتحمٌربؤلفاظكناٌةعنتحمٌرهم"ولوال معرفتً بضعف رأٌكم وللة عمولكم"فموله:

،وفٌهاكذلنكناٌةعنالحمكوالجهل.وأوجعوأوسعفكانتمعانًالتحمٌرأشملوللةعمولهم،الضعؾ  

كناٌةعنااللتزامبالشرع،وكؤنهذهالكناٌةفٌهاتناصمنلولهتعالى:"ٌتمدم إال بؤمر هللاٌكن فلم ولوله:"

(َۚ َِوَرسُولِِه َواتَّمُواَّللاَّ َنٌََديَِّللاَّ ٌْ ُموابَ َسَِمٌٌععَلٌِمٌٌَاأٌََُّهاالَِّذٌَنآَمنُوااَلتُمَّدِ َّللاَّ (إِنَّ
2
.  

                                                             
.0/813، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

1  
.37/2، الحجرات 2  
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ٌةعناالستعدادلتطبٌكشرعهللا"والتشمٌرفًأمرهللاكناوشمر فً أمر هللا، حتى لبضه هللا إلٌه ولوله:"

االستعدادللمٌامبمسإولٌةالخبلفة،إذانزاحعنلفظاالستعدادبالتشمٌرولفظالتشمٌرأولعفًالنفسمنو

ملكلمعانًاالستعدادوالجهوزٌةوالتحضٌر،وفًلفظالتشمٌرداللةعلىالجدوالهمةاالستعدادألنهٌح

.فًالمٌامبؤعباءالخبلفة،وأصلالتشمٌرللثوبحٌنٌرفع،كالكشؾعنالساعدأوالساق  

ساهمت"كناٌةعنأبًبكرالصدٌكوعمربنالخطابولدفسار ست سنٌن بسٌرة صاحبٌهوفًلوله:"

.فًاإلٌجازواالختصار،ولولهبصاحبٌهلشهرتهمابهذااللمبالكناٌة  

ثمسارفًالست-وكاندونهما-ولوله:"ثمولًمنبعدهعثمانبنعفان؛فسارستسنٌنبسٌرةصاحبٌه

األواخربماأحبطبهاألوابل،واضطربحبلالدٌنبعدها"كناٌةعناشتعالنارالفتن،وفًلفظ

شاملةعلىعدماالستمراروحالةالفوضىوالململةفًدٌنهللا،فكاناختٌاراللفظفًاالضطرابداللة

.محلهناجًحاوبارًزالهولعؼٌرمرٌحفًالنفس  

وعدماالعتدادبهم.،وتملٌللٌمتهم،كناٌةعنسبأصحابه"بلغنً أنكم تنتمصون أصحابًوفًلوله:"  

"ولوله:"شبابوهللامكتهلونفًشبابهم  

.بموةسواعدهموبحكمةشٌوخهموكناٌةعنالوعًوالتجربةوالحنكةتمتعشبابهمكناٌةعن  

كناٌةعنعفتهم،وهذامماٌُحمدفًالشبابغضٌضة عن الشر أعٌنهمولوله:" "  

كناٌةعنلوةإٌمانهمبتجنبهمالمنكروماٌؽضبهللاتعالى،فؤرجلهم"ثمٌلة عن الباطل أرجلهمولوله:" :

.أنتسولهمإلىالمنكرلكرههمللباطلتؤبى  

.ولوله:"أنضاءعبادة،وأطبلحسهر"كناٌةعنضعؾأجسادهممنأثرالعبادة   
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كناٌةعنعدماالستمرارٌةبالحٌاةالدنٌالساكنٌها،والبّدمنفٌهااستعارةوتموتؼًدا"باعواأنفسًاولوله:"

.أهلالجنةزوالهاولوله:"التموتأبًدا"كناٌةعنصفة  

ورعاٌتهلهموحفظه.عنهمكناٌةعنالرضا:همفًجوؾاللٌل"نظرهللاإلٌهمولوله:"ولدنظرهللاإلٌ

؛لٌجزٌهمهللاتعالىعلىلٌامهم،فانزاحبالكناٌةهناةعنعبادةالتهجدولراءةالمرآنكناٌ:وجوؾاللٌل

ًلولملئلٌجازواالختصار،وٌإٌدهذاال لٍَةإِلَىعنىالكناب ٌْ لَ رسولهللاملسو هيلع هللا ىلص:"ٌَْنِزُلَربُّنَاتَبَاَرَنَوتَعَالَىكُلَّ

ِلاآلِخُرٌَمُوُل:َمْنٌَْدعُونًِ،فَؤَْستَِجٌَبلَهَُمْنٌَْسؤَلُنًِفَ ٌْ ْنٌَاِحٌَنٌَْبمَىثُلُُثاللَّ الدُّ ؤُْعِطٌَهُ،َمْنٌَْستَْؽفُِرنًِالسََّماِء

لَهُفَؤَْؼفِ "َر
1
.  

منالنار"كناٌةعناإلٌمانبالؽٌبوبعذابالنار .ولوله:"كلمامروابآٌةخوؾشهمواخوفًا  

ولوله:"منحنٌةأصبلبهمعلىأجزاءالمرآن"كناٌةعنطولفترةتبلوتهمللمرآنالكرٌمحتىانحنت

إلٌها"كناٌةعنتعطشهمظهورهموعظامهمحتىتٌبست .لدخولالجنةورإٌتهاولوله:"بكىشولًا  

"البكاءانفعالباطنًناشاعنحزنأوعنخوؾأوعنشوق "ٌمولابنعاشور:
2   

اعََرفُواِمَناْلَحّكِ ومنهالولهتعالى:) ْمعِِممَّ سُوِلتََرٰىأَْعٌُنَُهْمتَفٌُِضِمَنالدَّ َوإِذَاسَِمعُواَماأُنِزَلإِلَىالرَّ

(َمنَّافَاْكتُْبنَاَمَعالشَّاِهِدٌنٌََمُولُوَنَربَّنَاآ
3 )  

:"شهكشهمةكؤنزفٌرجهنمبٌنأذنٌه"كناٌةعنهولالناروالخوؾمنها،وبٌنأذنٌهكناٌةعنشدةولوله

صوتالنارالمتؤججةوتفٌدبٌنأذنٌهكناٌةعنشدةلربهمنجهنمأولوةارتفاعصوتها،فكانتكناٌةعن

ٌرالنارإلىبٌناألذنٌنوأراداألذنٌنمعًا.والشهمةكالصٌحةوشهكٌشهكإذاتنفسنسبةفؤسندسماعزف

.تنفسًا   

                                                             
.2/883،ماجهسنن ابن ابنماجه، 1  
.23/083،التحرٌر والتنوٌر 2  
.3/38،المائدة 3  
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:"لدأكلتاألرضركبهموأٌدٌهموأنوفهموجباههم"هذاالمولكناٌةعنكثرةسجودهموطولمكثهمولوله

واألنؾوالجبهةالركبتانوالٌدان:ساجدٌنعابدٌنخاشعٌن،فالساجدفًحالسجودهتكونأعضاإه

.والمدمانجمٌعهاملتصمةباألرض،وحٌنبذٌبمىالمرءألربماٌكونإلىربه  

ألوانهم"كناٌةعنشدةخوفهمفٌشفمونمندخولالنارومنعادةالخابؾأنٌنتمعوجههولوله :"مصفرة

لومعندعمومالناس،وٌتلونباللوناألصفر،وهذااالنزٌاحفًداللةاأللفاظٌحملفًطٌاتهماهومع

لونالبشرةعنداإلنسانفٌهإشارةإلىخوفهوهلعه،أوٌصفّروجه .حٌنمرضههفصفرة  

:"ناحلةأجسامهممنطولالمٌاموكثرةالصٌام"كناٌةعنتجاوزهمالفروضإلىاتباعالسنةفًولوله

:ناتجةعنشٌبٌنكثرةالعبادةالتًتبعدهمعنالناروتمربهممنالجنةفنحولاألجسام  

:منطولالمٌام،وهذاتعرٌضبكثرةصبلتهموتهجدهمأوالً  

:كثرةالصٌام،وهذاتعرٌضبتجاوزصومشهررمضانإلىصٌاممابعدرمضانتمشًٌّامعالسنةثانًٌا

.النبوٌة  

ىجنبهللا:"مستملونلذلنفًجنبهللا"كناٌةعننسبةفؤسندطاعتهممنصبلةوصٌاموعبادةإلولوله

بِوأرادحكهللافًالعبادة،وعلٌهلولهتعالى:) طُتفِىَجنٍۢ َحْسَرتَٰىعَلَٰىَمافَرَّ ِٱأَنتَمُوَلنَْفٌسٌَٰ َوإِنكُنُتّللَّ

ِخِرٌنَٱلَِمَن (لسَّٰ
1  

":"ولمواشبااألسنةوشابنالسهاموظباتالسٌوؾبنحورهمووجوههموصدورهمولوله " 

نوعاآلالتالحربٌةالمدمرةالماتلةالفاتكةوأنهمٌحسنونالرمًوالضرببالرماحعنتعددوتكناٌة

.والسهاموالسٌوؾفتصلإلىأماكنحساسةفٌهاممتلاإلنسان:الرلابوالوجوهوالصدور  

                                                             
.83/31،الزمر 1  
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التناسبومراعاةالنظرمنزاوٌتٌن،فاألسنةوالسهاموالسٌوؾمازٌّنهاأسلوبحسنهذهالعبارةوزاد

.اتناسب؛ألنهاآالتحربٌةومنجهةأخرى:الرلابوالوجوهوالصدورأعضاءمنالجسدبٌنه  

ولوله:"مضىالشبابلدًما"كناٌةعنالبسالةوعدممهابةالمتالوالموت.وهذااالنزٌاحالكنابًحمل

.معانًالتمدمودالالتالمضًنحواألمام  

نكثرةالمتلمناألعداءوكثرةالشهداءمنالمماتلٌنولوله:"واختضبتمحاسنوجههبالدماء"كناٌةع

تحتمظلةأبًحمزةالشاري،وأُرجحأنهٌمصددماءالشهداءالاألعداءبمرٌنةاالختضابومحاسن

 الوجوهفازدانتوجوههموتجملتبحمرةالدماءوكؤنهاحنّاءوهومماٌزٌدالوجهحمرةونضارة

ًولوله:"لدفلكبؽمدالحدٌد"وت عنموصوؾوهوالسٌؾ،فكانبالولوجإلىالكناٌةمثلاالنزٌاحالدالل

.االنزٌاحالفتًاٌجعلالمارئٌملّبمعانًالؽمد،وٌفهمإالَمٌمصدالخطٌببالحدٌد   

 

ولوله فً خطبته فً سب أهل المدٌنة وتمرٌعهم ، ما تغنً عنكم صحة أبدانكم إذا سممت ٌاأهلالمدٌنة:

إنهللاللوبكم فإذا لدجعللكلشًءسببًاؼالبًاٌنمادله،وٌطٌعأمره،وجعلالملوبؼالبةعلىاألبدان؛،

وأنتمأبناإهمومنبمًمنخلفهم،تتركونأنتمتدوابهم،أو...،كانتاألبدانلهاتبعًامالت الملوب مٌالا 

"عمً الملوب، صم اآلذانتؤخذوابسنتهم،
1
.  

"وهذهكناٌةعلىعدماإلٌمانوسوءالنٌة،ولدعبّرأبدانكمإذاسممتللوبكمماتؽنًعنكمصحةفموله:"

 عنهذهالحالةبالمرض،أيأنالملبأصابهالسماموٌمصدبذلنالنفاق.

                                                             
.0/873،جمهرة خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةصفوت،أحمدزكً، 1  
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"كناٌةعناتباعالهوىوالضبلل،والملوبالتمٌلعلىوجهالحمٌمةولكنهفإذامالتالملوبمٌبًلولوله:"

ز،كًٌعبرعنانحرافاتالملب.انتملإلىالمجا  

عنالضبللوعنالصدلسماعالحك.ولوله:"عمًالملوب،صماآلذان"كناٌة   

: التعرٌضالمبحث الثانً  

ًٌتطلبها،فهو"منأنجعاألسالٌبوأماالتعرٌض فهوألطؾوأحسنمنالكشؾوالتصرٌحفًالمواطنالت

أو،أوذم،أونمد،أوعتاب،لمعلىإخفاءماٌرٌدمنشكاٌةألنهاتعٌنالمتك؛التًٌستخدمهاالببلؼٌون

 داللةالتعرٌضتفهممنالسٌاقولرابناألحوالفمدٌكونالتعرٌضواضًحالدىالمعّرضبهإحراج،وإنَّ

دونؼٌره"
1
.  

والتعرٌضٌدلعلىالمعنىوالفكرةالموجودةفًذهنالمتكلمالعنطرٌكاللفظبلعنطرٌكإرادة

سرٌعًاومنهمالممصودفمنهممنٌفهمفًالفهمألنالمخاطبٌتفاوت؛المعنىالمفهومفهوأخفىمنالكناٌة

تفكٌرطوٌل.إالبعدهمنالٌفهم  

ًأكثرمنهاالخطباء علكثرةالكناٌات،ولولدكانالتعرٌضفًالخطباألموٌةللٌبًلممارنةبالكناٌةالت

ٌرجعإلىالفرقبٌنالكناٌةوالتعرٌض.اتالملٌلةممارنةبالتعرٌض  

أنالكناٌةتجتمعوالتعرٌضفًالداللة،فداللةالكناٌةالمشترنبٌنالكناٌةوالتعرٌضوهووالبّدمنذكر

 والتعرٌضفًاجتنابالتصرٌحباأللفاظالدالةعلىالمعنىالممصود.

جازبوصؾجامعبٌنالحمٌمةوالمجازوكللفظةدلّلتعلىمعنىٌجوزحملهعلىجانبًالحمٌمةوالم

تكونعندحدالكناٌة،ولكنالتعرٌضهواللفظالدالعلىالشًءالمفهومالبالوضعالحمٌمًوالالمجازي.

                                                             
ً المرآن الكرٌمالمواسمً،بسام، .872المدٌنةالمنورة،–،رسالةماجستٌر،الجامعةاإلسبلمٌةأسلوب الكناٌة ف 1  
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وبماأنالتعرٌضٌدلعلىالمعنىوالفكرةالموجودةفًذهنالمتكلمالعنطرٌكاللفظبلعنطرٌك

ألنداللة؛الكناٌةنالكناٌة،جاءفًالمثلالسابر:"والتعرٌضأخفىمإرادةالمعنىالمفهومفهوأخفىمن

الكناٌةلفظٌةوضعٌةمنجهةالمجازوداللةالتعرٌضمنجهةالمفهومالبالوضعالحمٌمًوالالمجازي،

وإنماسّمًتعرًٌضامنجهةالمفهومالبالوضعالحمٌمًوالالمجازي"
1
.  

والمركبمعًا.أماالتعرٌضفٌختّصباللفظالمركب،والٌؤتًبالفردألبتة،والكناٌةتشملاللفظالمفرد

وٌُفهممنجهةالتلوٌحواإلشارة،والٌستمّلبهاللفظالمفردولكنهٌحتاجفًالداللةعلٌهإلىالمركب
2
.  

الممصوددونو"الكناٌةٌجوزفٌهااجتماعالمعنٌٌناألولوالثانًبخبلؾالتعرٌضفإنالمعنىالثانًهو

األول"
3
.  

:الخطباألموٌةفًومنالتعرٌضالوارد  

:لولالحجاج  

"متىأضعالعمامةتعرفونًوطاّلع الثناٌا"أناابنجبل
4

 

الطرٌكالوعرفًالجبل،فكانٌطٌبللحجاجأنٌسلنالطرقالوعرةالصعبةلٌصلإلىبالثناٌاوٌمصد

 مبتؽاهوهذاتعرٌضبموتهولساوته.

أماوهللاإنأبؽضتمونًالتضرونً،وإنأحببتمونًالتنفعونً،ماأنابالمستوحشلعداوتكم،والوله:"ول

"زعمتم أنً ساحرالمسترٌحإلىمودتكم،
5
.  

                                                             
.2/008ابناألثٌر، 1  
.2/008،المثل السائرٌنظر:ابناألثٌر، 2  
ً المرآن الكرٌمالمواسً،بسام، .813المدٌنةالمنورة،-،ماجستٌر،الجامعةاإلسبلمٌةأسلوب الكناٌة ف 3  
.0/013،عٌون األخبارابنلتٌبة، 4  
.0/033، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

5  
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ألنتصدٌمهمٌإديإلىتكذٌبهللاوهذامنبابلوةالمحاججةفبلٌجرإالمستمع؛وهذاتعرٌضبكذبهم

 علىالطعنفٌه.

ًأعلمبشراركممنالبٌطاربالفرس،أولوله:" االوإن ،والٌؤتونالصبلةالذٌن ال ٌمرءون المرآن إال هجرا

ٌؤكلمنهاالبروالفاجر،إالدبًرا "أالوإنالدنٌاعََرٌضحاضر،
1
  

ذلنإلىأنٌحلالجهلمكانالعلم،وهذاتعرٌضؼرضهالتلوٌحألهلالعراقوفٌهتوبٌخلهاجريوأشارب

.المرآن  

فمابماءفرعبعدأصله؟وإنماالناسفًولولعمربنعبدالعزٌز:"إنمانحنمنأصوللدمضتفروعها

هذهالدنٌاأؼراضتنتضلفٌهمالمناٌا،وهمفٌهانصبالمصابب،معكلجرعةشرق،وفًكلأكلة

الٌنالوننعمةإالبفراقأخرى،والٌعمرمعمرمنكمٌوًمامنعمرهإال "بهدمآخرمنأجلهؼصص،
2
.  

 فموله:"إنمانحنمنأصوللدمضتفروعهافمابماءفرعبعدأصله؟"

 تعرٌضباإلشادةباآلباءواألجدادواألنسابوعدمالرضاعناألبناءوالمعاصرٌن.

فًهذهالفمرةعمدعمربنعبدالعزٌزإلىتكرارأسلوبالمصرأربعمرات:)إنمانحنأصولوإنما

ًهذهالدنٌاأؼراض،والٌنالوننعمةإالبفراقأخرى،والٌعمرمعمرمنكم(،لتؤكٌدتفاهةالدنٌاالناسف

 وؼدرهابؤهلهافكلمنعلٌهافانوأننعمهازابلةالمحالة.

ًحمزةالشاري:" ًممالتكمألصحابً،ولوالمعرفتًبضعؾرأٌكموللةولولأب ٌاأهلالمدٌنة،لدبلؽتن

"،وٌحكمحسنت أدبكمألعمولكم،
3
.  

                                                             
.0/031، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

1  
.0/020، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

2  
.0/013، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 3  
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 ففًلولهألحسنُتأدبكم،تعرٌضبسوءأدبهمودناءةأخبللهم.

مستملونلذلنفًجنبهللا،موفونبعهدهللا،منجزونلوعدهللا،حتىإذارأواسهامالعدوولدوفًلوله:"

،استخفواوبرلت الكتٌبة ورعدت بصواعك الموتفولت،ورماحهمولدأشرعت،وسٌوفهمولدانتضبت،

"بوعٌدالكتٌبةلوعٌدهللا
1
تلوٌحوإٌماءوتعرٌضبمربالتماءالعدومععدوهللمتال.،  

،ٌفٌد(فًجنبهللا،موفونبعهدهللا،منجزونلوعدهللا)مراتفًالجمل:ثوتكرارلفظالجبللة)هللا(ثبل

عٌة.تعظٌمالمضاؾوهو:الجنبوالعهدوالوعدوكذلنطلبًاللموسٌماالسج  

فمضىالشابولوله:" ولمواشبًااألسنة،وشابنالسهام،وظباتالسٌوؾبنحورهم،ووجوهموصدورهم،

،واختضبتمحاسنوجههبالدماء،وعفرجبٌنهبالثرى،حتى اختلفت رجاله على عنك فرسهمنهملدما،

"سباعاألرض؛فطوبىلهموحسنمآبوانحطتعلٌهطٌرالسماء،وتمرلته
2
.  

سالسرٌعةساعةالنزالتعرٌضبالفروسٌةوُحسنلٌادةالفر":حتىاختلفترجبلهعلىعنكفرسه:"فموله

ٌومالنزال.تالخطبةتصورلنامجرٌاتالحربوجمٌععباراوالمواجهةبطرٌمةبهلوانٌة.  

ًالكبلم(بمدلولواحدوألفاظمختلفةوهذاإطنابفشبًااألسنة،وشابنالسهام،وظباتالسٌوؾوجمل:)

وفابدتهبٌانتعدداآلالتالحربٌةالمستخدمةفًالحرب،وزٌنخطبتهبوشابجمنالمحسناتالمعنوٌة

وؼالبًاماتوّجهاألسنةعلىكاللؾوالنشر،فتمعالسٌوؾعلىالنحوروالسهامتصوبعلىالصدور

النظٌرفعددأواًلاآلالتالحربٌةالوجوه،كماجمعبٌنالشًءونظٌرهأوماٌناسبهوهوماٌعرؾبمراعاة

ثمانتملبعدذلنإلىتعدادمافٌهممتلاإلنسانكالنحوروالوجوهوالصدوروكلهامواضعحساسةمجتمعة

 فًأعلىالجسدمناألمام.

                                                             
.0/873، عربٌة الزاهرةخطب العرب فً عصور الجمهرةصفوت،أحمدزكً،

1  
.8/003،العمد الفرٌدابنعبدربه،

2  
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ٌاأهلالمدٌنة:إناخارجونلحربمروان،فإننظهرنعدلفًأحكامكم،ونحملكمعلىسنةنبٌكم،ولوله:"

"وإن ٌكن ما تمنون لنابٌنكمفٌبكم،ونمسم
1
تعرٌضبؤنأهلالمدٌنةٌتمنونالهزٌمةألبًحمزةالشاري،

 وجنده.

: االستعارةالمبحث الثالث  

أنٌُستعارللشًءاسُمؼٌره،أومعنىسواههً
2
استعارةالمعنىلمالٌسلهإذاكانٌماربهأوأي،

امنأسبابهببًٌدانٌهأوٌشبههفًبعضأحوالهأوكانس
3

،إذًااالستعارةتتجلىفًالمشابهةبٌنالمعنى

نوهذاٌترتبعلٌهحذؾأحدطرفًالتشبٌه،ٌمولضٌاءالدٌنبناألثٌر:"إ،الحمٌمًوالمعنىالمجازي

االستعارةالتكونإالبحٌثٌطوىذكرالمستعارلهالذيهوالمنمولإلٌه،وٌكتفىبذكرالمستعارالذيهو

"منمولال
4
.  

وهًتتبعلبلنزٌاحالداللًأواالستبدالً،إذٌستعٌراألدٌببكلماتوٌحولهابماٌتبلءممعالسٌاق،

،وتفٌدالكلمةالمستعارةتؤكٌدالمعنىوالمبالؽةفٌه،عنهوالكلمةالمستعارةتحتاجإلىشرحمعناهاواإلبانة

احسناختٌارأياختٌارالتصرٌح،ولهٌإديإلىالذيوالتخلومناإلشاراتبملٌلمناأللفاظوبالتلمٌح

.المستعار  

:الخطب األموٌةومناالستعاراتفً  

َوَجلَّ-أالإنهلٌسألحدأنٌطاعفًمعصٌةهللا"لولعمربنعبدالعزٌز: ،أالإنًلست-عَزَّ

"أثملكم حمالبخٌركم،وإنماأنارجلمنكم،ؼٌرأنهللاجعلنً
5
بحاجةإلىجهدمحسوسشًءوالحمل.

                                                             
.0/832، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

1  
.38،لواعد الشعرٌنظر:ثعلب،أبوالعباس، 2  
ً تمام والبحتريٌنظر:اآلمدي،أبوالماسم، .87،الموازنة بٌن أب 3  
.0/12،أدب الكاتب والشاعر المثل السائر فً 4  
.82،سٌرة عمر بن عبد العزٌزابنعبدالحكم، 5  
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،ولدوهًأمرمعنويإذاكانثمٌبًلولصدبذلنأعباءالحكموأمورالرعاٌةوالسٌاسةلحملهونمله؛ومشمة

نجحتاالستعارةفًالمبالؽةوفًتحدٌدالدالالتحولاألعمالالموكولةللخلٌفة،وكذلنتمثّلنجاح

إذلّمحالخطٌببؤعباءالحكمبالحملالثمٌلالذيٌحتاجاالستعارةفًلوةالتعبٌرووضوحهوسهولةفهمه،

ولمٌصّرح ،وعلٌهفمدأبدعفًجلبكلماتمنبالمشبهإلىجهدومشمةومتابعةومرالبةومحاسبة...

 اللؽة،ووضعهافًمواضعمناسبةومبلبمةللجوالعامللسٌاق.

معًا،هما:المشبهوالمشبهبهوهماواالستعارةهًنتٌجة:"وجودفكرتٌنلشٌبٌنمختلفٌنٌعمبلن

مرتكزانعلىفكرةأوعبارةمشتركةبٌنهما،وٌنتجالمعنىنتٌجةالتفاعلبٌنالحدٌنأوالشٌبٌن"
1
.  

 

هذهاالستعارة،وإبدالاأللفاظالمجازٌةأبدععمرفًانتمابهللمفرداتفً:"سنةٌأحٌٌتُهاولوله:"

أعادالعملرسولهللاملسو هيلع هللا ىلصمٌتةمتروكة،للمعنىالمناسب،فبعدأنكانتسنةالمناسبنجدالتعبٌرفبالحمٌمٌة،

تمثّلبالنفسبصورةفاإلحٌاءأعادإلٌهاالحٌاةأيبها مَّإحٌاإهمٌّت،تكابنلٌسحمٌمًٌاهنا،بلمجازًٌا

لها.جثةهامدةالوجودالمتروكةلسنةاوبعثهمنجدٌد،وكؤن  

إنأجلالدنٌافًأعنالكم،وجهنمأمامكم،وماترونذاهب،ومامضىفكؤنلمٌكن:"لهوفًلو

أمواٌتعنلرٌب،ولدرأٌتمحاالتالمٌتوهوٌسوق،وبعدفراؼهولد ،والمومحولهذاق الموتوكلٌّ

،وبابهٌمولون:لدفرغرحمههللا،وعاٌنتمتعجٌلإخراجه،ولسمةتراثه،ووجههمفمود،وذكرهمنسً

"مهجور
2
.  

                                                             
ً الحدٌثأبوالعدوس،ٌوسؾ، ً النمد األدب .221،-األبعاد المعرفٌة والجمالٌة-االستعارة ف 1  
.0/022، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

2  
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ومرتبطة الذيٌمٌزمابٌنالمطعوماتمعروؾوهواللسانبعضواإلذالةلهاعملهاوخواصها،

المذاق...وألصمهاالخطٌببالموت.وحامضأالمذاقوحلوأالمذاقمرماهو  

المستعار"ذاق"،وانزاحعنمدلولالموتالحمٌمًوعبرعنهانتماءلفظالخطٌبفًُوفكَولد

ألنالموتمكروهوترفضهؼرٌزةحبالبماءعنداإلنسان،؛بطعم،ولكنهطعماالبتبلءوطعمالمرارة

 والمستعار"ذاق"مناسبةللموتوالءمتالسٌاقالعامفًالجملة.

كلؤلطعمةٌشعربهاوٌحٌطبطعمها،فتجاوزعمرشعوروالذابإحساسوإناإلصابةبالموتهو

اذَالَالماديكمافًلولهتعالى:)لذوقابنعبدالعزٌزا تُُهَمالشََّجَرةَٱفَلَمَّ (بََدْتلَُهَماسَْوَءٰ
1

،بلهنانالذوق

ذَآبِمَةُأوالمجازيكمافًلولهتعالى:)المعنوي نَْفٍسٍۢ (ْلَمْوتِٱكُلُّ
2
فاللسانٌمٌزبٌنمختلؾالموادالموجودة

علىالحمٌمةوإْنخرجعنفٌحملحٌنبذًالمطعومأوالمشروبفًالطعاموالشراب،فالتذوقإذًاٌستخدمف

ذلن،فهومجازوٌكونالذوقللخٌرأوالشر،وكثرتاستعارتهفًالمرآنالكرٌمللعذابوالشر،كموله

(إِنَّكُْملَذَابِمُواْلعَذَابِاأْلَلٌِمِ)تعالى:
3
.  

واالملوب"ولوله:"فتمس
4

 

وهًتبلبمالحجارة،والمرادبمسوةالملوبانعداماللٌن،وأصلالمسوةصفةللشًءالصلب

والرحمةوالخشوعوالرلة...ولكنأسلوبالخطٌبانزاحمناللفظالحمٌمًولمٌُإثرالمستوىالسطحً

،وذلنإشارةوتلمًٌحالماجرىللملوبمنؼلظةوشدة.وذهبللمعنىالمجازيفًكبلمهالمؤلوؾ  

الرحمةبٌنهماعبللةأسهمتفًنجاحاالنزٌاح،وهناسّدتالمسوةمحلومدلولًالمسوةوانعدام

 انعدامالرحمةفًالتعبٌرمسًداناجًحالدالٌسدمكانهالفظآخر.

                                                             
.7/00،األعراف 1  
.8/233،رانآل عم 2  
.87/83،الصافات 3  
.2/003، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 4  
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لوب"تناصلرآنًمنلولهتعالى:)وفًلوله:"فتمسواالم ًَ ثُمَّلَسَْتلُلُوبُكُْمِمْنبَْعِدذَلَِنفَِه

أَْوأَشَ لَْسَوةًكَاْلِحَجاَرةِ (دُّ
1
.  

،والملبموطنالرلة،ولدتلٌنالملوببعدلسوتها،والمسوةهًالؽلظةوالجفاؾوعدماللٌنوالرلة

وموطنالرحمةوالعطؾ،وإنالملبٌكثرذكرهفًلضٌةاإلٌمانوهوالعضوالعمدةالذيٌحملفًداخله

فٌهوتذهبإلىجارحةدماإلٌمان،فكللطرةالدمالذيهوسرالحٌاةفلماٌعمرالملببالٌمٌنوٌعمرب تمرُّ

منالجوارحتكونفٌهاخمٌرةاإلٌمانشابعةفًكلأنحاءالجسمحتىالتوجدحركةفًالجسمإال

واألصلفٌهاأنتكونلٌنة واإلٌمانفٌها،فإذاكانتالملوبلدلستوالطمعفٌهاأنتلٌنفتكونكالحجارة

اتكونألسىمنالحجارة،وعندتفرٌػالملوبمنالرحمةوالعطؾوالحنانتكونوعندماتخرجعنمهمته

 لدخرجتمناللٌنإلىالمسوة.

ولوله:"علمفاسد"
2  

دلٌٌلعلىعدمصبلحالشًء،أوتلؾفٌه،واختٌاركلمةفاسدونسبهاٌمابلهالصبلحوهووالفساد

،لمفًزمانهبالمضطربؼٌرالصالحوصؾالعانزاحالخطٌبعنوللعلمفٌهمبالؽةوإشاراتواسعة

وفٌه،الضار،وكؤنهطعاملدتلؾوباتؼٌرصالحلؤلكل،والمطلوبالتخلصمنه،فحالالعلمؼٌرالنافع

نفٌهحسنبٌانودلةٌنالمدلولٌ،والربطبهوٌضرآكلهكحالالطعامالفاسد،الذيٌسمم،أخطاءوانحرافات

عنطرٌكهللا،وٌوردهمإلىالمهالنوٌنحرؾبهمٌضٌّعالناسؼٌرالمفٌدالضارلمفًالتعبٌر،فكماأنالع

 ٌومالحساب،كذلنالطعامالفاسد،الذيٌهلناإلنسانوٌضرهولدٌمتله.

ونسبتإلىالفسادفًاألرض  والفسادكلمةلرآنٌةوردتفًخمسةوعشرٌنموضعًا،

                                                             
..0/78،البمرة 1  
.2/88،العمد الفرٌدابنعبدربه، 2  
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"بٌعتً،فاختارواألنفسكممنخلعت ما فً أعنالكموإنًلدولوله:"
1
.  

حسباللفظالذيٌرتبطبه،كخلعالشجرأيللعها منوالخلعلفظمرتبطبدالالتمخصوصة،

ًخلعهاالفراق،وهنااستعارالخطٌب،وخلعالزوجةلزوججذورها مافًاألعناق،وٌمصدبذلنالبٌعةالت

لمة"األعناق"أيالعهدوالمٌثاقالذيٌجمعبٌنتكونللخلٌفةوهًعمدبٌناألمةوالحاكم،واستعارةك

 "خلعُت"فًاألمةوحاكمها، التخٌٌر،بموله:"فاختارواألنفسكم"أياألمةمعرضولدجاءعمرباستعارة

وهًبٌنخٌارالمبولأوالرفض،وهنا رةفًاالستعافًمبالؽةتظهرالتختارحاكمهادونإكراهأوؼصب،

ٌٌنارفضوابٌعتً،لماكانالكبلمبلٌؽًاولماكانبدرجةالحسنوالتز:،فلولاللبٌعةكلمة"خلع"أيرفضا

فاألم؛الذيأضفتهاالستعارةللكبلم رٌحتاجوألنمضمونالكبلمعنشًءعظٌموهوبٌعةاألمةلحاكمها،

ةأوالخلعأيرفضوهوإماالموافمةوالبٌعةللخلٌفٌتناسبمععظمةالمولؾلكبلممإثرفًالنفوسحتى

.آخربالخلٌفةالبٌعةواستبدال  

فًالتوسعوالتصرؾ،بها،والمعولأعمدةالكبلمأحدوهناتبرزلٌمةاالستعارةفًالكبلم،فهً

وبهاتتزٌناأللفاظ،وٌتحسنالنظموالنثر
2
.  

وهمفٌهانصبالمتنتضل فٌهم المناٌاوإنماالناسفًهذهالدنٌاأؼراضولوله:" "صابب،
3

 

ًتمتل،وتكمنتبارتفًالرماٌةأيالموت،وتنتضلهًوالمناٌا استعارةالسهامأوالرماحالت

منهذا-رضًهللاعنه–الناسفٌصبحوافًدابرةالمناٌا،ولكنالمناٌاالتتبارى،ولكّنأرادعمر

ٌموتأوفًأيزمان،سأرضالتصوٌرأنٌظهرحالةالموت،فهوٌفاجااإلنسان،فبلٌدريفًأي

ولكلإنسانمنٌتهوحتفه،وطعمالموتواحد،ورسالةعمرلمنٌخاطبهم،إنالمناٌاتتسابك،حالهاكالسهام

                                                             
.0/028، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

1  
ً وخصومه الوساطة بٌنٌنظر:الجرجانً،علً، .803،المتنب 2  
.0/020، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

3  
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وإْنأخطؤسهمفمدوأٌنتصٌب؟الممطرةأوالرماحالمضروبةبكثافة،التدريمنتصٌبومنالتصٌب

فهوحمٌمةالووكذلنالموتٌتسابك،فهوفًتنافسٌصٌباآلخر، سٌشملالجمٌع،والناسفًانتظاره،

 ٌستطٌعأحدالهروبمنها.

لادرةعلىتكوٌنصورذهنٌة،وهًأبلػمنالحمٌمةالموؼلةفًالخٌالوهناكانتاالستعارة

ألشٌاءؼابتعنمتناولالحس،والتنحصرفاعلٌةهذهالمدرةفًمجرداالستعادةاآللٌةلمدركاتحسٌة

ًمنهاترتبط بزمان،أومكان،بلإنفاعلٌتهاتمتدإلىماهوأبعدوأرحب،فتعٌدتشكٌلالمدركات،وتبن

عالًمامتمًٌزافًِجدتهوتركٌبه،وتجمعبٌناألشٌاءالمتنافرةوالعناصرالمتباعدةفًعبللاتفرٌدة،تذٌب

التنافروالتباعدوتخلكاالنسجاموالوحدة
1
.  

زٌاد بن أبٌه ولول  

"إطفاءنورهللانأنفكمالهفً"وم
2
.  

تمثٌللحالمنٌنفكأموالهلطمسالدٌنومحمه،وصدالناسانزٌاحهلزٌادفًاستعارتهووهنامثّ

النارالتًلدتطفابالنفخ،أماالنورفبلٌخبونورهبنفخة،،بحالمنٌرٌدإطفاءنورهللا،ٌرٌدعناتباعه

ًُّكمولهتعالى:)كفر،عبربهاعنالمهٌدلعلىاإلٌمان،والظلماتٌوالنورفًالمرآنالكرٌمفًمعظ َُولِ َّللاَّ

(الَِّذٌَنآَمنُواٌُْخِرُجُهْمِمَنالظُّلَُماِتإِلَىالنُّورِ
3
ولكّننورهللاٌمانبالنوروشبهالكفربالظلماتفشبهاإل، ،

حولتهإلىبالنور،والنورإذاأردتطمسهالتعبٌرفًوصؾدٌنهللاوأبدعبحسنزٌادأجاد،وهناعظٌم

،فكانتاالستعارةمناسبةوحممتؼاٌتها.ظبلم  

                                                             
ً عند العربٌنظر:عصفور،جابر، ً التراث النمدي والبالغ .28،الصورة الفنٌة ف 1  
.0/011، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 2  
.037/0،البمرة 3  
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بصرنوالمرجومناالستعارةأن عنالحمٌمةالمبسوطةوتنتملإلىمدىأبعدمنهامعتؽضَّ

ذبذباتالخٌالوموجاته
1

 

"الضاللة العمٌاءوفإنالجهالةالجهبلء،"ولوله:
2

 

ونسبالعمىللضبللة،فاإلنسانالضابعالتابهحالهكاألعمى،ٌتخبطالهًالضٌاع،والضبللة

المتخبطسالٌنطرٌمًامجهواًل،ؼٌرمعروفةنهاٌته،وكذلناإلنسانالضالٌروكٌؾٌسٌر!ٌدريأٌنٌس

الآخر،فالضانزٌاحًٌّا،وكلمةالعمٌاءخرجتعنمدلولهاالحمٌمً،لتؤخذمدلوالًالذيالٌسٌرعلىهدى

األذى،والٌرىاألخطار،والٌدريكٌؾٌتجنبالشرورومعوضوحتجلٌاتهكاألعمىالٌبصرالحك

وهناٌمصدعمىالبصٌرةوهوأ شّدمنعمىالبصر،لمولهوالمهالن،فؤسندالعمىللضبللةوأرادصاحبها،

ُدورِفَإِنََّهااَلتَْعَمىاأْلَْبَصاُرَولَِكْنتَْعَمىاْلمُلُوبُتعالى:) (الَّتًِفًِالصُّ
3
ألنعماه؛وشرالعمىعمىالملب،

هذهالدنٌاأعمىفهوفًاآلخرةأعمىنوراإلٌمانبالؽٌبفٌولدالؽفلةعنهللاواآلخرةومنكانفًهٌفمد

ضلسبٌبًل.وأ  

،وهًملكةالصورالبٌانٌةواالستعارةبفنهاتكمنفًتعاملهامعالمدلول
4
.  

"أبً سفٌان بن معاوٌةولول "وتكدر النعمةوإٌاكموالفتنة،فإنهاتفسدالمعٌشة:
5
.  

جاءفًاللسان"كدرعٌشفبلن،وتكدرتمعٌشته"
6
للماءصفةة،ولفظ"تكدر"ولصدهعنالفتن،

وتكون،عٌشكدر،والكدرةفًاللونخاصةوالكدرةفًالماءوالعٌش":و"ٌمالأوتلوثإذالمٌصؾَّ

وهًختٌارفًكلمة"تكدر"الؼٌرمرٌح،وهذاماتفعلهالفتنة،فمدأحسنمعاوٌةامعكًراللعٌشإذاأصبح

                                                             
.038،فن االستعارةٌنظر:الصاوي،أحمد، 1  
.0/82،البٌان والتبٌٌنالجاحظ، 2  
.00/81،الحج 3  
ً للصور البٌانٌة عند "مٌشال لوغوارانٌنظر:بركة،بسام، ًالمعاصر،التحلٌل الدالل .03،مجلةالفكرالعرب 4  
.0/238، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 5  
ابنمنظور،مادة:)كدر(.

6  
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،وماتفعلهبالناسمنتفرٌكوشكللصفوؾواختبلؾفًاآلراء،فهًفعلًٌاتكدرونتاجهامنفعلالفتنة

مباالنشؽالبؤنفسهم،النعمة،نعمةالوحدةواألمانوالمحبةوالطٌبة،فتشوشعلىالناسحٌاتهم،وتستبدله

ول،والتخلوالحٌاةمنكدر،والتصفومنببلءٌتجاذبهاالفرحوالترح،والحفٌصبحوافًنممةالفًنعمة

 والمر.

"بن أبً سفٌان ٌزٌدولول وأشهدأنالإلهإالهللاوحدهالشرٌنله،وأنمحمًداعبدهورسوله:

لوحٌه،واختارهلرسالته،بكتابفص ضرب فٌه لهوفضله،وأعّزهوأكرمه،ونصرهوحفظه،اصطفاه

"،وحللفٌهالحبلل،وحرمفٌهالحرام،وشرعفٌهالدٌن؛إعذاًراوإنذاًرااألمثال
1

 

ٌِْرهجاءفًلسانالعرب: ِءبِؽَ ًْ األَْمثَاِل:اْعتِبَاُرالشَّ ر،َضْرُب الَمثِل:إٌِراُدهلٌُِتََمثَّلبِِهَوٌُتََصوَّ َضْرُب

َءَمثبَلً،وَضَرَببِِه.وتََمثَّلَهوتََمثََّماأَ ًْ ٌُمَاُل:َضَربالشَّ َلبِهَِراَدالُمتَكَلُِّمبٌََانَهلِْلُمَخاطَب.
2
.  

ٌنزاحلفظفضربالمثلهوالذيٌوضحلنمجهواًلبشًءمفهوم،وٌصبحبعدذلنمتٌمنًامنه،و

للٌسالضرببمعنىالبطشأوالمتل،وضربالضربحسباستعمالهفًالكبلم،وهناضربفٌهاألمثا

مربالصورةلؤلذهانبشًءشبٌهاونظٌرلها.وهناأمثالتُاألمثالهناجعلهاذابعةمنتشرةبٌنالناس،هللف

هوعبارة؛استعارلؤلمثاللفظالضرب ألنهااأللٌكواألنسبواستعمالهامشهور.واللفظالمستعار"ضرب"

ًوشعبًم اولبٌنالناس.دتعننمطدٌن  

نحوأهلالمعصٌة،واجعلواسلفكملمنؼبرمنكمعظة،والارموا بؤبصاركم:"لول عبد الملنو

"تكونواأؼفاالمنحسناالعتبار
3
منحولهبعدلتلعمروبنسعبد.، ولالهاعبدالملنمخاطبًا  

                                                             
.8/277،العمد الفرٌدابنعبدربه، 1  
ابنمنظور،مادة:)ضرب(.

2  
.0/238، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

3  
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ولدلتصوٌبنحوالهدؾ،مجالهاكذلنلوالرماٌةلهامجالهاكرمًالسهاموالرماحأوالحجارة،و

االستعارةبالحواسكالذوقولدترتبطمرتبطةبالعٌن،الالبصرٌكونعبدالملنلصد"بؤبصاركم"حاسة

ًللجملة. إبصار"ٌمصد"بؤبصاركمولدوالبصروؼٌرهما،ونصللبلستعارةمنخبللالناتجالدالل

ولفظ"ارموا"أخطابهمونهاٌتهمالمإسفة.ألنمعرضحدٌثهعنأهلالمعصٌةوأخذالعظاتمن؛الملوب

لهولعفًالنفسوتؤثٌرومبلبملفكرته،فالرماٌةوتصوٌبالهدؾمهمألنفًذلنمعرفةالمصٌرإماخطؤ

إماأخذالعبروالعظاتوإماعدماالتعاظ.  أوصواب،

وسترونبؤعٌنكموالممصودبارموابؤبصاركمأيالتنظرواأللدامكم،بلانظرواإلىألصىالموم

 ماٌنتظركم.

ولوله:"الحربمرة":  

افإنهٌلفظهإلىأسندالمرارة الحربفجعلهاؼٌرمرؼوبفٌها،كمالوذاقاإلنسانشٌبًامرًّ

الذيتعافهالنفسوالترتاحلمذاله،فانزاحوالطعامأوالشرابالمرعمدمشابهةبٌنالحربوٌرؼبعنهف

وطبٌعةاإلنسانتمٌلإلىالهدوءواألمن،والخوؾعلىالحٌاةوعدمبوربطهالمرفوضبالذوق الحرب،

منجرحأوضربأولتل.فًالمتالٌلحكاإلنسانركوبالمخاطر،واجتناباألذىوما  

 فالحربفعلًٌامرةبمبللاةاألعداءوجوالتهاونهاٌتهاإذاكانتالنهاٌةالخسارةوالهزٌمة،فهًمرة،

نالٌستبتذوقاللسانللطعامالمر،بلمرارةالنفسوهًحربعلىاألعصابباالستعدادولكنالمرارةه

والتخطٌطوخوضالمعركةوالخوؾمنالمتلأواألذىوالخوؾمنالهزٌمةوشماتةاألعداء،وتتجاوز

ؤنهامرة،حلفابه،فهًمرة،ولدأحسنعبدالملنوصؾالحرببوالمرارةلٌسللنفسفمط،بلبؤذٌةأحبابه

وهذهمنخصابصواللفظةالبدٌلةهنا عطٌنالكثٌرمن"ٌإٌجازالمصرالذيأوجزتكثًٌرامنالصفات.
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المعانً،بالٌسٌرمناللفظ،حتىتخرجمنالصدفةالواحدة،عدةمنالدرروتجنًمنالؽصنالواحد

أنواعًامنالثمر"
1
.  

برجلها،لدةؽُزوفٌهممكٌن،وهذهالسؽدشاؼرفًولٍتالإنهللالدفتحلكمهذهالبلدةولوللتٌبة:"

"الذيكانبٌننانمضوا العهد
2

 

ضداإلبرامواالتفاقهو،والحبلإْنشُدٌَّوثكبموة،ونمضالعهدٌشملالنكثووأصلالنمضللحبل

إْنفكتجدابلهوالؽدر،والعبللةبٌنالعهدوالحبلتربطهامشابهةلرٌبةمنذهنالمتلمً،فحالالحبل

العهدبٌنالطرفٌنوماٌشملمناتفالاتعنداإلٌفاءبٌصبحضعٌفًاوالٌعتدبهفًالمسنوالشد،وكذلن

اللٌمةله،ونمضالعهدهوإفسادماكاننافعًا.إْنحصلخلٌلأونكثٌصبحالعهدضعٌفًافومواثٌك،  

"لنمشت أٌدٌهموأٌمهللالوملكتأمرالناسولوله:"
3
والنمشٌكونعلىاألسطحالصلبة:

والخشب المبالؽة،وتهوٌلالعمابوشدته،وبؤسوالنمشأفاد،واألصلالوشمأوالرسمعلىالٌدكالحجارة

ًستنزلعلىأعداءلتٌبة،كحالالنمشوالحفرعلى منفذه،والنمشٌشملالحفروالنحت،فحالالعموبةالت

،فٌكونعبلمةأبدٌةالتزول،حفرأوالنمشعلىاألٌديأيعلىالجلدالحجارةأوالخشب،وإذاكانال

التُنسىوال ًستحلبؤعدابه،فستبمىُمعلّمةوظاهرة والمبالؽةكذلنظهرتفًعدمنسٌانالعموبةالت

 تُمحى.

                                                             
.82،أسرار البالغةالجرجانً،عبدالماهر، 1  
.0/823، بٌة الزاهرةخطب العرب فً عصور العرجمهرةصفوت،أحمدزكً،

2  
.0/32،البٌان والتبٌٌنالجاحظ، 3  
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"الشٌطانارتفعل الحجاجولو ضوفّرخ"عششوباو:
1
والعشوالبٌضوالتفرٌخخاصبالطٌور:

تكونلؽرضالمبٌضومنثمالتفرٌخ،وهذاحالتكاثرالذيهوبٌته،وصناعةالطٌرللعشكمانعلم

مبٌتهاواستمرارها.الطٌور،وحال  

لمكثهوإلامتهعلٌهمألنواإلؼواء،ومرارةطوالشٌطانٌةاستعارةللوسوسةباضوفّرخشوعشو

 ًهًوطنالطابرؼالبًا واالباطلكماٌربًالوالدانهومسكنهأيربالٌبٌضوالٌفّرخإالفًاألعشاشالت

هما،وجاءبكلماتهمرتبةترتٌبًامنطمًٌافٌطٌرالطابرلٌصنععشهعلىالشجرثمٌكوندوربٌتلدفًالو

ًبالتفرٌخ.  التبٌٌضلٌنته

وسا لد إ؛ وإنً ألرى رنعله،وأجزٌهبمثله،وأحذوهبإنً ألحمل الشر بحملهماوهللاأولوله:"

وإنًلصاحبها؛وإنًألنظرالدّت وحان لطافهاأٌنع "ماءبٌنالعمابموالّلحىتترلرق،
2
.  

والشرشًءمعنويوجعلهكشًٍءماديمحسوسكالحجرمثبًل،وأتىبمرٌنةتدّلعلٌهوهًكلمة

ولوله:"وأحذوهبنعله"شبهالحجاجالشربإنسانٌمشًفحذؾالمشبهبه)اإلنسان(ورمزإلٌه)أحمل(

تجسٌدالمعنويبالماديفًستعارةالمكنٌةالتخٌلٌة.وفابدتهابشًءمنصفاتهوهو)نعله(حٌثاستعملاال

وإزالةالؽموضواستحضارصورةالمعنويوتثبٌتهفًالذهن.لئلٌضاحالتشبٌهواالستعارة  

لدأٌنعتوحانلطافها"  ولوله:"إنًألرىرإوسًا

نالخبلفةبثمارأشجارناضجةوحّلموعدلطفهاوحذؾالثمارشبهرإوسالمتمردٌنالخارجٌنع

اعتمدالناضجةوأبمىعلىشًءمنمستلزماتهاوهً)أٌنعت(التًهًصفةمنصفاتالنضجحٌث

االستعارةالمكنٌةالتخٌلٌة.أسلوب  

                                                             
.7/88،العمد الفرٌدابنعبدربه، 1  
.8/023،العمد الفرٌدابنعبدربه، 2  
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"بلوألضربنّكم ضرب غرائب اإلنّكمعصبالسلمة،بهللاأللحونّكملحوالعصا،وألعصوولوله:"
1

 

ٌةوٌضربهذاالمثلفًدفعالظالمعنظلمهبؤشدماتمثٌلالستعارةاالوٌدخلهذاالمثلفً

ٌمكن
2
.  

كصاحبالحوضالذيٌطرداإلبلالؽرٌبةالتًتزدحمعلىالحٌاضمعأهلالكوفةفحالالحجاج

 عندالورد.

والشنان:"جمعشنوهوالمربةالخلكن"،"ماٌمعمعلًبالشنافؤوردالحجاجمثبًلآخرفًهذهالخطبةفمال:

إذالعمعنفرتمنهاإلبل"
3
.  

وفًلوله:"وألضربنكمضربؼرابباإلبل"ممتبسمنالمثل:"أضربهضربؼرٌبةاإلبل"وذلنأن

لوعلٌهلوالؽرٌبةتزدحمعلىالحٌاضعندالِوردوصاحبالحوضٌطردهاوٌضربهابسببإبله،

 األعشى:

دى وتُرٌُد الِجفاَراكطواِف الغرٌب ِة وْسطَ الِحٌاِض     تخاف الرَّ
4

 

 

ولوله:" واألطراؾواألعضاء، إنالشٌطانلداستبطنكمفخالطاللحموالدم،والعصبوالمسامع،

ا،اوشمافًوالشّؽاؾ،ثمأفضىإلىاألمخاخواألصماخ،ثمارتفعفعشّّش،ثمباضوفّرخ،فحشاكمنفالً

                                                             
.2/822،البٌان والتبٌٌنالجاحظ، 1  
.2/823،مجمع األمثالٌنظر:المٌدانً،أبوالفضل، 2  
ً أمثال العربالزمخشري، .0/078،المستمصى ف 3  
.33،الدٌوان 4  
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،أوفكٌف تنفعكم تجربةاتستشٌرونه،اتطٌعونه،ومإامرًتتبعونه،ولابدًذتموهدلٌبًلا،واتخشعركمخبلفًأو

"،أوٌنفعكمبٌانٌحجزكم إسالمتعظكمولعة،أو
1
.  

والعةدٌرالجماجمالمشهورةٌشبههاالحجاجبخطٌبٌمّدمالمواعظواإلرشادألهلالعراق،ٌمصد

إاللٌعّمكالحجاجذلنلمٌكنوخطٌبالنصحواإلرشاد،ألنمنواجباتال؛هذهالصورةوحسنالتماط

 معناهوٌحملالسامعٌنإلىالتؤملوالتدلٌكحتىٌعطًالنصإبداعًاوحٌوٌة.

"ٌحجزكم إسالمأوولوله:  

ٌمنعالمارةوٌولفهم،وحذؾالمشبهبه)الحاجز(ورمزإلٌهبكلمةواإلسبلمٌشبههالحجاجبحاجز

وإظهارالصورةلتوضٌحعارةالمكنٌةالتخٌلٌةوالمشبهمعنويوالمشبهبهمادياالستفاستعمل)الحجز(

.أسلوبهالفنً  

"عضكم السالحولوله:"
2
  

للحٌوانالمفترس، فعّضالحٌوانوتصوٌبالسبلحوإصابته،ٌعضالحجاجالسبلحفجعلوالعضُّ

السبلحونتٌجةالعضاستخدامجةونتٌتنالمنجسدالمعضوضالمصاب،وتكونالنتٌجةالمتلأوالجرح

ًالفنً. واحدة،واالستعارةأخذتدورهافًتموٌمالمعنىوإبرازهعلىوجههالبدٌع  

فؤعطىاألرضصفةاإلنسانفًاألكلوماٌشملمنمضػ":كل من لحومنااألرض تؤولوله:"

أعطىصورةبٌانٌةوتركٌبٌةجمٌلةلهذاالتجسٌدالرابع.وبلع،و  

عظام،زٌاحهتركٌبًاجدًٌدا،فمصٌراإلنسانبعدموتهتحتاألرض،ومصٌرجثمانهإلىوولّدبان

ألنجسماإلنسانبعدالموتٌذهبإلىالتحللبعدأنتؤكلهدٌداناألرض،وهذاحالاإلنسانعندأكله،

                                                             
.0/38،البٌان والتبٌٌنالجاحظ، 1  
.0/038، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

2  
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حادثةمابعدالدفنٌؤكلاللحموٌلمًبالعظمجانبًا،ولداستعاربؤكلاألرضللحومالناسمبالؽةفًتصوٌر

.وترابوماٌجريلئلنسانأثناءتحولجسمهإلىعظام  

،واالضطجاعأنٌستلمًاإلنسانوالراحةوالمرلدمكانالنوم":اضجعتم فً مرالد الضاللولوله:"

ًبحثًاعنالنوم،ولكنتعبٌرالحجاج"بمرالدالضبلل"الٌفٌدالنومأوالراحةمثبًل،بلطولمدةالسٌرف

باطل،واالبتعادعنالحكونسٌانه،وأنراحتهمتكونفًالعدولعنالطرٌكالمستمٌمالضبللوالتؤللممعال

 عمًدا،كماٌلمىالذيأنهكهالتعبوأثملهالنعاسوخلدإلىالراحةعلىفراشالنوم.

الموٌة،"واالضطرابالحركةالسرٌعةواضطرب حبل الدٌن بعدهاوفًلولأبًحمزةالشاري:"

.بالحبلالمتحرنحركةسرٌعةسبٌلاالستعارةالمكنٌةأيشبهاضطرابالدٌنإذأسندالحبلللدٌنعلى  

،وحملتالكلمة"إذشبهالسنةبالشًالذيٌمحىوالٌبمىلهأثروانطمست عنكم سنتهولوله:"

 المستعارة)انطمست(دالالتكثٌرةكاإلخفاءوالكتمانوالحجبوالستر.

فشبهاإلٌمانبالنور،فاإلٌماننوٌروإشراق،ٌعطًالبصٌرةأيالهداٌة"واتبعوا النورله:"ولو

ن،عكسالظبلموهومنشؤالضبلل،فالمإمنٌسٌرعلىهدىووضوحوالضالٌتخبطفًسٌرهعلىلئلنسا

 ؼٌرهدى.
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: التشبٌهالمبحث الرابع  

معانتعمهماوٌوصفانبها،وافتراقفًأشٌاءٌنفردمعنىأوالتشبٌهإنماٌمعبٌنشٌبٌنبٌنهمااشترانفً

كلواحدمنهماعنصاحبهبصفتها،وإذاكاناألمركذلن،فؤحسنالتشبٌههوماولعبٌنالشٌبٌن

اشتراكهمافًالصفاتأكثرمنانفرادهمافٌها،حتىٌدنىبهماإلىحالاالتحاد
1
.

لبٌح،فالتشبٌهالحسنهوالذيٌخرجاألؼمضإلىالتشبٌهعلىضربٌن:تشبٌهحسن،وتشبٌه

التمدٌر،واآلخرعلىأحدهما:نوعانالتشبٌهو،األوضحفٌفٌدبٌاناً،والتشبٌهالمبٌحماكانعلىخبلؾذلن

،والذيٌؤتًعلىالتحمٌكالتشبٌهعلىلىالتمدٌرالتشبٌهمنوجهواحدالتحمٌك؛فالذيٌؤتًععلى

اإلطبلق
2
.  

:"وبمىرجالؼّضألموٌة،لولمعاوٌةبنأبًسفٌاندمنتشبٌهاتفًالخطبااورموم

أبصارهمذكرالمرجع،وأراقدموعهمخوؾالمحشرفهمبٌنشرٌدنافروخابؾمنممع،وساكتمكعوم

وللوبهمفهم بحر أجاجوداعٍمخلصوموجعثكبلن،فمدأخملتهمالتمٌة،وشملتهمالذلة أفواههمضامزة

 لرحة"

زٌاحبتشبٌهالناسببحرأجاجنتٌجةللكبلماالنوتمثلوظهرالتشبٌهفًلوله:"فهمبحرأجاج"

،فتولعالمارئأوالسامعأنٌنهًمابدأبهمعاوٌةبعددمناألوصاؾوجاءبالمشبهبصٌؽةالجمعالسابك

كالخوؾمنالمرجعنتٌجةلمامّروابهمنأحداثوموالؾ،الملحماإه)هم(وأعطاهمصفةالبحر

والمحشروماتحملهذهاألحداثمنتؽٌٌراتفًنفسٌةاإلنسان،ولدأحسنانزٌاحهبتشبٌههمبالبحر

وماٌعترينفسٌاتهممنبٌانلمظهرهمالداخلًوالخارجًالذيٌفتمرإلىالعذوبة،فهذاماإهاألجاجالمالح

                                                             
.87،نمد الشعرٌنظر:ابنجعفر،لدامة، 1  
ً محاسن الشعر وآدابهٌنظر:المٌروانً،ابنرشٌك، .2/037،العمدة ف 2  
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معكرةؼٌرصافٌةتكونمرجعإلىهللاوالمحشربلخوؾوللكفلنتكوننفسٌاتهمصافٌةعذبةعندذكرال

الٌشربمنهالناسوالتعٌشفٌهالكابناتالحٌة.ملحكحالبحر،ٌشوبهاالملكوالهلعفحالهم  

"فهم فً بحر أجاج:"ورواٌةابنلتٌبةوابنعبدربه
1
وهًمنسوبةدتشبٌهوبهذهالرواٌةالٌوج

والتبٌٌنفًالبٌان
2
-كرمهللاوجهه–البلعلًبنأبًط وفًؼٌرهلمعاوٌةوفًلولهأفواههمضامزة:

 كناٌةعنعجزهمعنالكبلم.

ٌمدهثملطعهحٌنماشاءأنهللامّدهكان حبالا من حبال هللا معاوٌة إن أمٌر المإمنٌنولولٌزٌد:"

صارإلٌه"كاندونمنلبلهوخًٌراممنٌؤتًبعدهوالأزكٌهعندربهولدأرادأنٌمطعهو
3

،وفًرواٌة

نٌمطعه،وكانأاشاءأنٌمده،ثملطعهحٌنشاءإنمعاوٌةكانَحْببلمنحبالهللاَمدَّههللامالمسعودي:"

..."دونمنكانلبله،وخٌرمنبعده،إنٌؽفرهللالهفهوأهله،وإنٌعذبهفبذنبه
4

 

وهناانزاحفًالتشبٌهوبالػفٌهحبالهللا"وظهرالتشبٌهفًلوله:"أمٌرالمإمنٌنكانحببًلمن

أيهوكحبلمن،،والتشبٌهبـ)حبلمنحبالهللا(لهوأظهرالمشابهةبٌنمعاوٌةوحبالهللاتعظًٌماوتشرٌفًا

فًطٌاتهدالالتواسعة،كالعلموالرحمةوالجهادضدأعداءهللاوالعطؾعلىهذاالتشبٌهٌحملوحبالهللا

والتشبٌهبالحبلجاءعلىصورةحسٌةلٌحمكؼرضهالمعنوي،وداللةالحبلتستعملفًالمستضعفٌن،

والحبلمن.المدرعندمنشبههفاعلمأنالمشبهعظٌم،الحبلإلىهللاأُسندالنجدةواإلعانةوعندما

إ ذاكانخصابصهوسماتهالموةوالمتانة،وٌضربالحبلمثبًللكلوسٌلةٌنجوبهااإلنسانخصوًصا

                                                             
.8/277،عمد الفرٌدال.و0/012،عٌون األخبار 1  
.0/83الحاجظ، 2  
.8/277،العمد الفرٌدابنعبدربه، 3  
.8/13،مروج الذهب ومعادن الجوهر 4  
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َواْعتَِصُموا)التخوؾمنالسموط،فإّنالحبلوالتمسنبهمنجاةمنالسموطوفٌهتناصلرآنً،ٌمولتعالى:

لُوا َِجِمٌعًاَواَلتَفَرَّ (بَِحْبِلَّللاَّ
1
.  

ٌن:أحدهماوحبلهللاكناٌةعنالمرآنالكرٌم،استناًدالمولرسولهللاملسو هيلع هللا ىلص:)أالوإنًتارٌنفٌكمثمل

كتابهللاعزوجل،هوحبلهللا،مناتبعهكانعلىالهدىومنتركهكانعلىضبللة(
2  

ًوبٌنكمأنأسمعنؽوةفؤصممولولعبدالملن:"فإٌايمنلوللابلورشمةجاهلفإن مابٌن

الحسام المطرورتصمٌم
3
وأصولصٌالالحنك

4
الموتور

5
"

6
 

"،وسفهَجاِهلوإٌايمنلَوللابلٍوفًرواٌة:"
7
ورشمة(جاهل،التًرواهابدلكلمة)

الملمشندي
8
.  

بالحسامأيالمشحوذ،وهناشبهنفسهالحسامالمطرور"فؤصممتصمٌموظهرالتشبٌهفًلوله:"

لعربتستعملالسٌؾوتشبٌهنفسهبه،والتحذٌرواإلنذار،وهناانزاحبوأعطىالتشبٌهدالالتالتخوٌؾوا

ٌسمععندمافٌتحولالحروبوالمتل،أدواتكانمنألنه؛تعلكاألموربالردعوالزجراعندماتالسٌؾكثٌرً

ً ،ولمٌكتِؾوالٌذراألخبارالكاذبةوكبلمالجهبلءإلىسٌؾمشحدوذفٌهحدةكبٌرةٌمطعلطعًاوالٌبم

وتمدٌرحجمالخلٌفةٌفهوتخوالمخاطببذكرالحسامأيالسٌؾبلأعطاهكذلنصفةالحدةوالشحذلتهوٌل

حسناالنزٌاحبالتشبٌهوحمكؼرضهالمراد.فؤعندمخالفتهوؼضبه،المهاب  

                                                             
.8/228،آل عمران 1  
.8/237،صحٌح مسلم

2  
،مادة)طرر(.لسان العربالمطرور:المحددالمشحوذ،ٌنظر:ابنمنظور،

3  
،مادة)حنك(.الصحاحلجوهري،الحنك:الؽٌظ،والجمعحناق،ٌنظر:ا

4  
،مادة)وتر(.لسان العربالموتور:هوالذيلُتللهلتٌل،ٌنظر:ابنمنظور،

5  
.0/238، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

6  
.2/802،الحمدونٌةالتذكرة .وٌنظر:البؽدادي،بهاءالدٌن،8/87،نثر الدر فً المحاضراتاآلبً،أبوسعد، 7  
ً صناعة اإلنشاٌنظر: .2/012،صبح األعشى ف 8  
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فإنهٌثبعلىؼرٌمهوثبأسد"وٌوجدتشبٌهبلٌػآخرفًلوله:"وأصولصٌالالحنكالموتور

 علىفرٌستهلٌؤخذبثؤرهوٌمهرخصمه.

ورشمةواٌةاألولى:"فإٌايمنلوللابلوهنانفرقلؽويبٌنكلمتً)رشمة(و)سفه(ففًالر

جاهل".وسفهواٌةالثانٌة:"فإٌايمنلوللابلجاهل"والر  

إذارماهبالسهاموالرشك: مصدررشمهٌرشكرشمًا
1

،أيأنالجاهلالطابشٌرمًكبلمهأيٌموله

وفًحدٌثرسولهللاكماٌرمًالرامًسهمهوهوطابشدونانتباهوتركٌز،وفًذلناستعارةفًالكبلم.

ِهْمِمْنَرْشِكالنَّْبلِ":عندماحّرضحسانبنثابتعلىهجاءالمشركٌنملسو هيلع هللا ىلص ٌْ ٌْشًا،فَإِنَّهُأَشَدُّعَلَ "اْهُجوالَُر
2
.  

نمٌُضالِحْلمالسَّفَهُوالسَّوفً"وسفهجاهل": والسّفاهةُ: جلُ،أحبلُمهمْتَوسَفِه،فاهُ :صاروسَفُهَالرَّ

هونفسه،إذاحملهاعلىأمٍرخطؤوسفهحلمه،ورأٌاسفٌهً
3
َوَمْنٌَْرؼَُبعَْنِملَِّةإِْبَراِهٌَم":لهتعالىلومنهو.

َمْنسَفِهَنَْفسَهُ "إِْبَراِهٌَمإِالَّ
4
.  

منحمالةالجاهلٌنوألوالهمواالنجرارخلفهم.تٌن)رشمةوسفه(تحذٌروفًالكلم  

،فالتموىخٌرزادوأفضلفًالمعادفإنها عصمة بالٌة وجنّة والٌةولوله:"أوصٌكمبتموىهللا

وهًأحصنكهؾ"
5
.  

نللتموىمرةبعصمةٌوظهرالتشبٌهفًلوله:"فإنهاعصمةٌبالٌةوجنةوالٌة"وانزٌاحبتشبٌه

لثابثالذيفشبهتموىهللابالحاجزأوالجدارا،ومرةبُجنّة،وفًكلانزٌاحتشبٌهًداللةأرادهاالخلٌفة

ٌمنعالناسمنالسموطوالهبلنوخسرانالنفس،وكذلن)الُجنةالوالٌة(أيالمانعةالحافظة،فكانعلى

                                                             
ً غرٌب الحدٌث واألثرالجزري،ابناألثٌر، .0/003،النهاٌة ف 1  
.22/828،السنن الكبرىالبٌهمً،أبوبكر، 2  
،مادة:)سفه(.العٌنكتابالفراهٌدي،الخلٌلبنأحمد،

3  
.0/282،البمرة 4  
.0/233،خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرة،صفوت،أحمدزكً

 5  
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ربطالعبللةبٌنالعصمةوالجنةمعالتموىفالتشابهبٌنهمالٌ؛أنٌسرحخٌالهالمتلمًعندسماعههذاالتشبٌه

 كبٌربلٌصلإلىدرجةالمربوالمطابمة.

لوله:وكذلنفًبالؽذاءالروحًللنفس."فالتموىخٌُرزاٍد"تشبٌهبلٌػ،إذشبهالتموىلوله:وفً

 "هًأحصنكهؾ"تشبٌهبلٌػلابمعلىتشبٌهالتموىبالحصنالمنٌعومنٌسكنهٌكونفًأمنوأمان.

نافسوبهالرٌر،بٌنماابنآدمفًالدنٌامالدنٌا كفًء ظالل للص فذهبولولعمربنعبدالعزٌز:"إنما

عٌنإذدعاههللابمدره"
1

 

 وظهرالتشبٌهفًلوله:"إنماالدنٌاكفًءظبللللصفذهب"

فمعرفةوهناأعطىللتشبٌهرونكالحركة،،ٌتنالصلٌنتهًوالدنٌاهًالمشبه،والمشبهبهفًءظبلل

جدارمثبًل،وكذلنالدنٌابجبهاألنهمرتبطبؤشعةالشمسوح؛المتلمًبالفًءأنهإلىزوال،وبماإهمستحٌل

ةبمابهالصٌرةكمدةبماءالظبلل،حالهاكحالهذاالفًء،التبمىعلىحالها،بلإلىزوالحتمً،ومد

بممدارمافكتبهللاعلىالدنٌاوعلىأهلهاالفناء،فكمممٌممؽتبطعماللٌلسٌرحل،وإنالدنٌاال تسرُّ

،إنهاتس زنحزنًاطوٌبًلطوٌبًل.للٌبًلوتُحرُّتضرُّ  

علٌهاالفناء"هللاولوله:"إنالدنٌالٌستبدارلرارداركتب
2

 

،فالدنٌاعبارةعنبٌتصؽٌرٌولدفٌهاإلنسانلفترةزمنٌةشبٌهبلٌػ،فشبهالدنٌابالدارالمسكونةبالناست

ًأوتهوٌؤكلوٌشربوٌتنعم .حٌنٌموتتاركًادارهالت  

"كمن عاٌن ما أعّد هللا له من ثوابه وعمابهوكونوا ولوله:"
3
  

                                                             
.0/023، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

1  
.0/023، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 2  
. 0/023، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 3  
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ٌخاطبهمبؤنٌعاٌنواأيٌشاهدواممنبصٌؽةالطلب،فٌطلبالخلٌفةعمربنعبدالعزٌزالترنوالتشبٌه

وهومستعٌدلهوفًكاملجهوزٌته.شٌبًاوٌنتظرهوٌحترزوامنثوابهللاوعمابه،كمنٌعاٌنوٌتحمموا  

بلءمااندفععنكموارؼبواإلىهللافًدوامالعافٌةلكم،فمدنظرُتفًأمورالناسولولزٌاد:"ادفعواالب

فًكلعٌدٌذبحون"كاألضاحًمنذلتلعثمانوفكّرُتفٌهمفوجدتهم
1

 

ولدلّربالوالعبوصؾحسنوممبول،فحالالناسوالفتن وظهرالتشبٌهفًلوله:"فوجدتهمكاألضاحً"

ثونمنلتلوافتعالللمعارن،وماٌنتجعنذلنمنسفنللدماءكحالاألضاحًمندالتًٌعٌشونهاوماٌح

تصطؾمنتظرةذبحهافًعٌداألضحىتمربًاإلىهللاتعالى،ولكنذبحالناسلبعضهمفًٌوماألنعام

لطعًا،ألنالمتلبٌنالمسلمٌنحرامودمهمعلىبعضهممرفوضمنهللا؛الجملوصفٌنلٌستمربًاإلىهللا

المعارنعندلماءالسٌوؾوهذامصٌردورهفًالذبح،وهذاحالالناسعندالمتال،كلمنهمٌنتظر

األضاحًٌومالنحر،إشارةًإلىكثرةالمتلىبآالتالذبح،ولكنذبحاألضاحًلربانوجعلهمكوالرماح،

وهًابتعادعنرضوانهللاتعالى.إلىهللاتعالى،ولكنلتلالناسبعضهمبعًضابؽٌرحكنتٌجةالفتنة

 وعلٌهٌكونمابٌنطرفًالتشبٌهمناتفاقوالترانفًبعضالصفات.

الرامحعنفراخهٌنفًعنهاالمدروٌباعدعنهاالحجرأنا لكم كالظلٌمولولالحجاج:"ٌاأهلالشامإنما

وٌُكنهامنالمطروٌحمٌهامنالضبابوٌحرسهامنالذباب"
2
.  

التشبٌهفًلوله:"أنالكمكالظلٌمالرامح"والظلٌمذكرالنعاموظهر
3
.وسبلحهوالرامحالمدافعبرمحه  

عنأهلالشاممنكلشر،وهذاالذيٌذودحٌثشبهالحجاجنفسهبالظلٌمالحامًوالمدافعوالحارس

لحجاجكبٌرةواستلزمالتشبٌهأعطىجمااًلفًالتصوٌر،وتطمٌنًاألهلالشامالكرام،فمنزلتهمعندا

                                                             
.0/013، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 1  
.0/33،البٌان والتبٌٌنالجاحظ، 2  
.0/283،حٌاة الحٌوان الكبرىٌنظر:الدمٌري،أبوالبماء،

3  
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االهتماموالعناٌة،فهمكفراخالنعامٌنالخطابجلبتشبٌهاتالبمةتناسبلدرالمخاطب وتضعهمفًصورة

هوالحارسالمنٌعفبلخوؾعلىالفراخأيعلىأهلالشامما(ذكرالنعام)عٌفةولكنالظلٌمالصؽٌرةالض

منهمهٌبةمنالوالً.النٌلمعاٍدلهمالحارسومعهالرماح،فبلٌجرإدامالحجاجهو  

لوًٌا.ووجهالشبههوالدفاعوالحماٌةوجمالالتشبٌههناٌكمنفًحسناختٌارالحجاجللمشبهبهفجعله  

"ألرواحكم أطٌب من رٌح المسن، ولدنوكم آنس من الولدوفًلوله:"
1
.  

ًٌؤل رابحةوهًرابحةفهاوٌرتاحلهابؤطٌبشبهالحجاجأهلالشامالكرامبؤرواحهمالطٌبةالزكٌةالت

هالمسن،وفًذلنمبالؽةواضحةفًارتٌاحهوطمؤنٌنتهألهلالشام،وجمالالتشبٌهفًحسناختٌارالمشب

 بهوهوالرابحةالطٌبة)المسن(التًتنالاإلعجابوتكمنمعزتهابندوروجودها.

لشامإلىللبهوحبهلهم،كماٌؤنسالوالدانالبنهمافٌؤنسبمربأهلا"لدنوكمآنسمنالولد"لوله:وفً

حٌثشبههمبالعزٌزالمرٌبمنالنفس،الذيٌطمبنلهملسندهملهوثمتهبهم،واستعملفًالتشبٌهوأزٌد،

 اسمالتفضٌل)آنس(لمكانتهمالعالٌةوالمرٌبةمنه.

"ٌمرأ المرآن كؤنه رجز األعرابوفًلوله:"
2

 

منلٌمتهوكؤالمرسلالشبٌهتالاتبعهناأسلوب نهأؼاٍنمجمل،حٌثشبهعبدهذٌلوهوٌمرأالمرآنحاطًّا

 تؽنّىٌطربلهاالسامع.

"جملهكما ٌؤخذ الرجل بخطام  ،امرإ أخذ بعنان للبه:"ولولهفًخطبهالوعظٌة  

                                                             
.0/033، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 1  
.8/021،دالعمد الفرٌابنعبدربه، 2  
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فًالطرٌكبتهمركوٌمودالمَالجِتجاهالصواببصورة،فشبهصورةالمرءوهوٌمودللبهتشبٌهتمثٌلً

حتىتوصلهإلىبّراألمان.السلٌم  

ولوله:"عذٌري
1
منأهلهذهالحمٌراءٌرمًأحدهمبالحجرإلىالسماءوٌمول:ٌكونإلىأنٌمعهذاخٌر،

كالرسم الداثروهللاألجعلنهم
2

،وكاألمسالؽابر"
3
.  

 وظهرالتشبٌهفًلوله:"ألجعلنهمكالرسمالداثر"

خصومههذاالتشبٌهدالالتكثٌرةمنالتخوٌؾوالزجر،فٌرٌدالحجاجتحوٌلوتصٌٌروفًاالنزٌاحإلى

أثر،ولدنجحالتشبٌهفًكؤنهمرسمعلىرمالالصحراءٌمحوهممحًوافبلٌبمىلهمممحوقإلىأثرٍ أيُّ

ّوللهنفسهممارعةٌصالرسالتهوفكرته،ولدبلػالتشبٌهمبلؽًاكبًٌرامنالوعٌدوشدةالعمابعلىمنتسإ

الفوضىسٌجعلهأيمنٌشّكعصاالطاعةوٌُحدثالحجاجوإالمصٌرهكالرسمالداثرالبمٌةلهوالأثر.

 مثلالزمنالؽابرالذيكاندونعودةفصاركؤنلمٌكن.

متىأضعالعمامةتعرفونً""أناابنجبلوطبلعالثناٌا:الممتبسوفًلولالحجاج  

إْذنسبالحجاجلنفسهبعضالصفات،فمرةٌشبهنفسهبابنجبل،ومرةفشبهنفسهبابنجبل،بلٌػ،تشبٌه

هذالولووضوحاألمر،:بصفةطبّلعالثناٌاوهذهالصفاتتشٌرإلىلوةالحجاجوداللةابنجبلتعنً

هذاالبٌت،بعربالمثلاللٌّثً،وكانصاحبلتلٌطلعفًالمؽاراتمنثنٌةالجبلعلىأهلها،فضربتال

،وكانابنجبلمشهوًراعندالعربعامةوأهلرهوفموله:أناابنجبل،أي:أناابنالواضحاألمرالمش

                                                             
،مادة:)عذر(.لسان العربالعذٌر:العاذروالنصٌر،ٌنظر:ابنمنظور،

1  
،مادة:)رسم(.ومادة:)دثر(.لسان العربالرسم:والداثر:االثروالبمٌة،والداثر،الدارسالممحو،ٌنظر:ابنمنظور،

2  
.0/031، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 3  
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العراقخاصةببطشه
1
لِؤْلُُموِر،َركَّاٌبلَها،ٌَْعلُوهاوٌَْمَهُرهابَِمْعِرفَتِِهوداللةطبلعالثناٌاتعنً:". ٌب ُمَجّرِ

األُُمورِوتََجاِربِِهوَجوْ ًَ "َدةِرأٌِِه،والذيٌَُإمَُّمعالِ
2
.  

وفًلوله:"إْذولٌتمكاإلبلالشواردإلىأوطانها"
3
أهلحتمثلفًالتشبٌه،حٌثشبهفراروهذاانزٌا

منالموتبفراراإلبلالشواردإلىأوطانهاولداستوفىهذاوهروبهمالعراق منمعركةدٌرالجماجمخوفًا

المشبه)أهلالعراق(،والمشبهبه)اإلبلالشوارد(،ووجهالشبههو)الفراره،أركانالتشبٌهجمٌع

 والهروب(وأداةالتشبٌه)الكاؾ(.

األعرابومااألعراب؟لعنةهللاعلىاألعرابٌاكناسةالمصرٌنجمعتكممنمنابتالشٌحولوللتٌبة:"

والمٌصومومنابتالململ
4
ٌرةابنكاوانتركبونالبمروالحمرفًجز

5
ٌجمع لزع حتىإذاجمعتكمكما،  

الخرٌف
6

للتم:كٌتوكٌت،أماوهللاإنًالبنأبٌهوأخوأخٌهأماوهللاألعصبنكمعصبالسلمة ،
7

،إنحول

حولالصلٌانالزمزمة
8
"

9
.  

 وظهرالتشبٌهفًلوله:"جمعتكمكماٌجمعلزعالخرٌؾ"

 

                                                             
،مادة:)جبل(.العٌنٌنظر:الفراهٌدي،الخلٌلبنأحمد،

1  
،مادة)طلع(..تاج العروسالزبٌدي،

2  
.0/038، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 3  
ادة:للمل.،متاج العروسالململ:نباتلهحبأسود،حسنالشم،وهوؼٌرالفلفلالمعروؾ،ٌنظر:الزبٌدي،

4  
ًبٌنعمانوالبحرٌنوتسمىجزٌرةالفت.ٌنظر:الجاحظ، ًالخلٌجالعرب .0/238،البٌان والتبٌٌنجزبرةابنكاوان:جزٌرةعظٌمةف 5  
لزعالخرٌؾ:

6  
ٌِنفَمَاَل:ٌَْجتَِمعُونَعَحِدٌثِمنتناصهذا َُوْجَههُ،ِحٌَنذكَرٌَعْسُوَبالّدِ َمَّللاَّ ٍ،كَرَّ ًّ ،لسان العرب،ٌنظر:ابنمنظور،إِلٌهكََماٌَْجتَِمُعلََزعُالَْخِرٌؾِلِ

مادة)لزع(.
7
اأهلالكوفةوبداٌتها:أناابنجبلوطبلعالثناٌا،ٌنظر:صفوت،أحمدزكً، ًلالفٌهامهددًّ ًمنخطبةالحجاجالت جمهرة خطب هذاتناصأدب

ً العصور الزاهرة  .0/032،العرب ف
،مادة)زمزم(.لسان العربزمة:الصوت،ٌعنًصوتالفرسإذارآه،ٌنظر:ابنمنظور،الزم

8  
0/823، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً، 9  
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السََّحابِولزعالخرٌؾ: ٌَْرُمتََراِكٍمَواَلُمْطبٍِك،ثّمألنَّهأوّ؛لِطَُع لاًؼَ تَاِء،والسَّحاُبٌَكُوُنفٌِِهُمتَفَّرِ ُلالشِّ

ٌَْجتَِمُعبعُضهإِلَىبَْعٍضبَْعَدذلِنَ
1
.  

حٌثشبهلتٌبةحالالناسلبلوالٌتهوجمعهلهمفًمعنى)لزعالخرٌؾ(ٌظهرلناالتشبٌهجلًٌا،فهموبعد

وامتفرلٌنمشتتٌنهناوهنان،كحالسحابالسماءالمتفرقؼٌرالمتراكمكانمابعدكٌانواحد  

فٌصبحسحابةواحدةٌتكاثؾوٌتكاتؾلتٌبةلهمصارحالهمكحالسحابالسماءعندمااحتضانولكنبعد

بتالشٌحوالمٌصوممتماسكة،وهذاحالالناسلبلذلنعندماكانواكناسةللمصرٌنٌعٌشونفًمنا

الململ،وفًهذهالعباراتتهدٌدووعٌدوتحمٌرلؤلعراب.ومنابت  

نثركنانتهبٌنٌدٌه"ولوله:"
2
ًتوضعفٌهاالسهامأو شبهالحجاجلادةعبدالملنبنمروانبالكنانةالت

ألنالمابدالذيسٌتولىشإونالعراق؛الرماح،ووفكالحجاجباستخدامالكنانةوماٌستلزمهامنسهام

ألنمهمتهالمضاءعلىالثورة.؛أنٌجهزنفسهبمستلزماتالحروبوالمواجهةبحاجةإلى  

ولوله:"فوجدنًأمرهاعوًداوأصلبهامكسًرا"
3
ورشحشبهالحجاجنفسهبعود السهمصلبٌصعبكسره،

رارةحسنًابوصؾالعودبالمالتشبٌهبموله)أصلبهامكسًرا(وهًمنمستلزماتالمشبهبهوزادهذاالتشبٌه

وكذلنالحجاجالتروقوالٌتهألهلالعراق.للنفسوهذاالطعمالٌروق  

 

 

 

                                                             
،مادة:)لزع(.تاج العروسٌنظر:الزبٌدي،

1  
.0/032، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 2  
.0/022،البٌان والتبٌٌنالجاحظ، 3  
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"أللحونكملحوالعصا"ولوله:
1

 

وٌعرٌهمفٌهتشبٌهبلٌػ،فمدمثلالحجاجفًهذهالصورةنفسهبؤنهسٌسلخجلودأهلالكوفةعنأجسادهم

وفًهذهالصورةٌجسدتهدٌدهلهمتُنزعكما بشراسة،فبلٌوجدألسىعلىاإلنسانمنالمشرةعنعصاها،

جلدهعنجسمهوهوعلىلٌدالحٌاة.سلخ  

ولوله:"ألعصبنكمعصبالسلمة"
2

 

إلىنوعآخرمنعذابهألهلالعراقبصورةتشبٌهٌةمبتكرة،فٌتخٌلالحجاجبؤنههناٌشٌرالحجاج

نهابؤنتجمعإلىبعضوتشدكعصبالسلمة،والسلمةهًشجرةشوكٌةفتعصبأؼصاسٌعالبهمبعصبهم

وٌتسالطثمرهامعًابحبلمتٌنثمتضرببعصافٌتناثرورلها
3
.  

واستمدالحجاجصورهالتشبٌهٌةمنبٌبتهالصحراوٌةالمؤلوفةوهذهالصورالتشبٌهٌةٌشمبزمنهااإلنسان

ًأنٌنزلعلٌههذهالعموباتالمهانة. الحجاجفًالمتالفإنهوتشّؾهذهالصورةعنحكمةفٌهابمنالوال

 ٌمضًعلىمجموعةمنأعدابهبضربةواحدةدونكبٌرجهد.

لٌجسدأمامالمذنبصورالعذابوكؤنهاوالعةعلٌه،؛هذهالصورةوأجادفمدوفكالحجاجفًانتماء

والهدؾمنهذهالصورالمتبلحمةوالمنوعةمنأجلأنٌزرعفًنفوسالعرالٌٌنالرهبةوالخوؾحتى

 تستمٌملهلناتهم.

ولوله:"فإنكملكؤهللرٌةكانتآمنةمطمبنةٌؤتٌهارزلهارؼًدامنكلمكانفكفرتبؤنعمهللافؤذالهاهللا

لباسالجوعبماكانواٌصنعون"
4

 

                                                             
.2/822،البٌان والتبٌٌنالجاحظ، 1  
.2/822،البٌان والتبٌٌنالجاحظ، 2  
.8/82،البٌان والتبٌٌنٌنظر:الجاحظ، 3  
.0/232، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 4  
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َُمثبًَللَْرٌَةًكَانَْتآِمنَةًُمْطمَمنلولهتعالى:)فؤخذههذاالتشبٌهوالتناصواضحفً بِنَّةًٌَؤْتٌَِهاَوَضَرَبَّللاَّ

ُلِبَاَساْلُجوعَِواْلَخْوِؾبَِماكَ ِفَؤَذَالََهاَّللاَّ َمكَاٍنفَكَفََرْتبِؤَْنعُِمَّللاَّ (انُواٌَْصنَعُونَِرْزلَُهاَرؼًَداِمْنكُِلّ
1

 

نواعحمواالعذابوهذامنأجودألرٌةكفرسكانهابؤنعمهللافاستنبؤهلأهلالعراقالمتمردٌحالفشبه

ألنهواردفًالمرآنالكرٌم،وهذاٌشٌرإلىممدرةالحجاجفً؛المهددأنٌنكرماسمعهالتشبٌهفبلٌستطٌع

التشبٌهاتتإثرفهوٌستحضراآلٌاتفًمولعها.وبالتالًفإنهذهسٌاستهبماوردفًالمرآنالكرٌم،ربط

د.فًنفسٌةالمخاطبوتترنفًداخلهالخوؾوالرعبفٌتمزمو نأمامالمهّدِ  

أوأشدلسوةمنالحجارة" وفًلولأبًحمزةالشاري:"تحملونللوبًافًصدوركمكالحجارة
2

 

الماسٌةالصلبة بؤهلالمدٌنةمنبعٍدشبهالملوبالتًفًالصدوربالحجارة فمولأبًحمزةٌصؾماحلَّ

تماًماااأللفاظوالتباسهامنالمرآنمبلبمًاختٌارهذهوكانوإعراضعنطاعةهللاونسٌانهمماذكروابه،

 لموضوعها.

،منلولهتعالى:)آخرمؤخوذوفًالتشبٌهتناصلرآنً أَْوأَشَدُّ كَاْلِحَجاَرةِ ًَ ثُمَّلَسَْتلُلُوبُكُْمِمْنبَْعِدذَلَِنفَِه

(لَْسَوةً
3
.  

ًتحدىبهاهللا" لمدشكّلالمرآنالكرٌمبفضلفصاحتهوببلؼتهالت العربنصًّاممدسًا تعالىفصحاء

ومصدًراإعجازًٌاأحدثثورةفنٌةعلىمعظمالتعابٌرالتًابتدعهاالعربًشعًراونثًرا"
4

ًّ،فمنالطب إذنع

                                                             
.23/71،النحل 1  
.0/873، طب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةخجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 2  
.0/78،البمرة 3  
ً تائٌة ابن الخلوفمعاش،حٌاة، م.0228-م0228،رسالةماجستٌر،جامعةالعمٌدالحاجلخضرباتنة،الجزابر،83،التناص ف

4  
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أنٌؤخذالمرآنبؤلبابالشعراءوأنٌسحرهمبؤسلوبهوأنٌبهرهمبفصاحتهفٌندفعواإلىالنهلمنمعٌنه

ًذولهموٌربًملكاتبٌانهمفصارواٌصوؼونآثارهمعلىه دٌهمستمدٌنمنهماٌمّومألسنتهموٌنّم
1
.  

: المجازالمبحث الخامس  

منبثكعنوأساسالمجاز.فاخركبلمها؛فإنهدلٌلالفصاحةالعربكثٌراًماتستعملالمجاز،وتعدهمنمو

ٌشكلالمجازمجااًلمهماًفًنهالٌمكنأنٌكونهنانكبلممجازيإالإذاكانلهحمٌمة.إذالحمٌمة،أل

انتهانالنظاماللؽويوخرله،والخروجبهعنالمؤلوؾوالتوسعفٌه،وعلٌهفإنالدالالتالمتولدةمن

واسعةمنالتعبٌر،وتساعدهاعلىالنمووالتطور،مماٌجعلالمعاجم عملٌةالمجازتضٌؾإلىاللؽةآفالًا

ملٌبةبالمعانًوالدالالتالجدٌدة.

بدأبدراسةاالنزٌاحاتفًإطارالمجازفًالخطباألموٌةومنذلن:وأ



"فلتكنالدنٌافًعٌونكمأصؽرمنحثالةالمرظ"لولمعاوٌة:
2


ًٌُرىمنخبللها، وهنامجازمرسلعبللتهالجزبٌة،وعبرعنالعمولوالملوببالعٌن،ألنهاالحاسةالت

هاوماترتبطبههذهالحاسةمنلهامهامفًرإٌةالدنٌاوماعلٌأمامه،فالعٌنماهوٌكشؾاإلنسانبهاو

ولهذاآثرمعاوٌةفًنصهاألعٌنألنهااأللدرعلىرإٌةتؤثٌراتعلىال عملوالملبولهاصفاتخاصة،

.وحمٌمتهاوإخبارالعملوالملبالمضمرٌنعنالدنٌاعلىوالعهاالدنٌاوكشفها

نبٌهفهوحبلل"انلسولوله:"ماأحلههللاعلى
3
صلىهللاعلٌه-النبًبلؽة،أيوعبللةالمجازهنااآللٌة

واللسانهوآلةاللؽة،ومالسانهإالآلةنملوتوضٌحللحبللوالحرامللناسكافة.وهًالعربٌة-وسلم  

 

                                                             
ً الشعر العربًٌنظر:الفكٌكً،عبدالهادي، .3،االلتباس من المرآن الكرٌم ف 1  
.8/277،العمد الفرٌدعبدربه،ابن 2  
.0/028، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 3  
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ولوله:"أٌهاالناس،إنكممٌتونثمإنكممبعوثون،ثمإنكممحاسبون"
1

 

تبارماسٌكون،إذدلّتالكلمات)مٌتون،مبعوثون،محاسبون(علىحالةمستمبلٌة،مجازمرسلعبللةاع

ناإشارةواضحةالخبلؾوهوُرتبتهذهالكلماتترتٌبًازمنًٌامنطمًٌاابتداًءبالموتوانتهاًءبالحساب،

جريعلىكلالناسإلىموتوبعثوحسابأيماسٌكونعلٌهالناسفًالمستمبلوماٌعلٌهابؤّنمصٌر

النهاٌةالمحتّمةالتًالنماشفٌها.هًالناس،فهذه  

بلماءمشهورة"المنبرة"إنكذبولولزٌاد:
2

 

.نسوالخطباءوالوعاظوالمدروهم:مجازمرسلعبللتهالمحلٌة،فالمنبرهوالمحلوالمرادأهلالمنبر  

"عنمهضربُت"والتظهرمنأحدمنكمرٌبةبخبلؾماعلٌهعامتكمإالولوله:
3

 

فٌهاانزٌاحعلىشكلمجازمرسلعبللتهالجزبٌة،والعنكجزءمناإلنسان،وٌكمناالنزٌاحمنالكلإلى

،واستخدامعضو)العنك(هوفٌكونالموتالروحخروجموضعلدٌكونهوالجزءفًأنضربالعنك

ان،بخبلؾضربالٌدوالرجلمثبًلالحٌاةاإلنسإلنهاء؛ضربهذاالعضوبالسٌؾكفٌلفعندماٌالمناسب

 ٌسببانالمتلؼالبًا.

أكفؾعنكمٌديولسانً"أٌدٌكم وألسنتكم:"فكفواعنًولوله
4

 

وهنامجازانمرسبلنعبللتهمااآللٌة،فالٌدالمرادبهاالبطشوالضربوهًآلتهوالمرادباللسانالتطاول

بهاوأمااللسانفهوتكونألنأكثراالفعال؛الٌدبالذكرعلىالناسوالنٌلمنهمبالمولوهوآلته،وخّص

وبالتعبٌرباللساندونالموللطٌفةفٌدخلفٌهمنأخرجلسانهعلىسبٌلاالستهزاءالمعبّرعمافًالنفس

                                                             
.0/023، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 1  
.0/070،خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 2  
.0/078، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةهرةجمصفوت،أحمدزكً،

 3  
.0/078، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

4  
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كاالستٌبلءعلىحكاآلخرٌنبؽٌرحكووضعالٌد،مدلولهاالمعنويوكذلنبالمولالبذيءولدٌمصدبالٌد

وبذلنتدخلفًمحٌطالكناٌة.بهحك،لٌسلهعلىما  

ولولعبدالملن:"فلٌكنمنخٌرأهلن،فإنهوجهنولسانن"
1

 

المجازاألولفًالوجهعبللتهالجزبٌة،فوفٌه األبرزواألظهرفًجسماإلنسانوبهالوجههومجازان،

،إذٌمتلنالوجهاإلشاراتعنحالةاإلنسانبالفرحأوالحزنمثبًلٌكشؾٌلمىالشخصالناس،وهو

ًتدّلعلىحالةصاحبه،وفًاللسانمجازمر سلعبللتهاآللٌةفهوآلةالكبلم،كماتمدم.واإلٌحاءاتالت  

تفًأعنالكموالناربٌنأٌدٌكم""والموخطبالحجاج،لوله:ومنالمجازالمرسلفً
2

 

لموتفًأجسادكم،وكانانزٌاحهلكلمةاألعناق،والعنكجزءمنالجسم،ولمٌملاوعبللةالمجازالجزبٌة

األكٌدوالحتمً.إلىأنهمكانالمتلإشارة  

فًجسماإلنسانوأدنىضربةتهويعلٌهكفٌلةبالمضاءعلٌه،وكثرتاآلٌاتفالعنكموضعحساس

األعناقذكرتفًكلالموالعإلذاللأصحابالكرٌمةالتًتناولتاألعناق،والعنكفًالمرآنالكرٌم

منها.  وإهانتهم،إمابوضعاألؼبللفٌهاأوبضربهاأوبسحبصاحبها

وكذلنفًلوله:)والناربٌنأٌدٌكم(مجازمرسلعبللتهالجزبٌة،فالمرادبالٌدكلالجسم،أيأناألجسام

ًٌة،فبٌناألٌديكناٌةعنأمامكم،وتفٌدشمولٌنار،وتدخلكذلنفًمحٌطالكناتكونمعرضةلل ةالنارالت

 تؤكلأبدانهممنالٌدإلىاألخرى.

 

                                                             
.0/233، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 1  
.0/822، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 2  
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كالنضٌرولرٌظةُخوارزم والسغد:"فسٌرواعلىبركةهللافإنًأرجوأنٌكونلوللتٌبةو
1
"

2
 

وتمدٌرالكبلمفًذلنأرجوأنوعبللةالمجازالمحلٌةوالمجازهنافًلوله:"أنٌكونخوارزموالسؽد"

،هافؤطلكالمحلوأرادأهلالببلد،فالعبرةبسكانالبلدالفًالبلدنفسٌكونأهلخوارزموأهلالسؽد،

 والنكتةمنذكرالمكانهوالشمولٌةللمبالؽةوكؤنكلفردمنهمممصود.

ولولعمربنعبدالعزٌز:"لدفرغرحمههللاوعاٌنتمتعجٌلإخراجهولسمةتراثهووجههمفمود"
3

 

لجزٌبة،والمرادبهكلجسدهأيٌكونفًحالةالفمدوالوداع،ولصدووجههمفمودمجازمرسلعبللتها

بذلنأنالوجهالٌؽطىعندوداعالمٌت،ٌودعهالناسبمبلةعلىوجهه،فٌكونالوجههوالحاضر

 والمكشوؾفًالوداعالكلالجسد.

لكاناللسانبهناطمً اذلواًل"ولوله:"واٌمهللاإنًلوأردتؼٌرهذامنعٌشأوؼضارة
4

 

ألناللسانجزءمنالذات،وهوالناطكلما؛المرادبهالذاتكلهاووالمجازفً"اللسان"عبللتهالجزبٌة،

.خواطراإلنسانومافًللبهوعملهٌجولفً  

ًحمزةالشاري:"ناحلةأجسامهممنطولالمٌاموكثرةالصٌام" ولولأب
5
ففًكلمة)المٌام(مجازمرسل

لَلٌِبًلألنالمٌامجزءمنالصبلة،وعلٌهلولهتعالى:)؛زبٌةعبللتهالج َلإِالَّ ٌْ (لُِماللَّ
6

. ،أيصّلِ  

 

  

                                                             
1
ًللبلدوٌشٌرلتٌبةبنمسلمإلىؼزوةالسؽدوخوارزم،ٌنظرالحموي،ٌالوت،ا ًإحدىوالٌاتطاجٌكستانوتمعبالشمالالؽرب معجم لسؽد:ه

 .218البلدان، 
.0/823، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 2  
.0/022،ة الزاهرةخطب العرب فً عصور العربٌجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 3  
.8/238،العمد الفرٌدابنعبدربه، 4  
.0/873، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

5  
.78/0،المزمل 6  
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: المجاز العملًالمبحث السادس  

ٌمثلالمجازالعملًاستجابةواضحةلمنطكالعملفماوافكتصوراتالعملفهوحمٌمةومالمٌوافكإال

ً:كلجملةوضعتهاعلىأّنالحكمالمفادبهاعلىماهوعلٌهبتؤوٌلفهومجازوهذاماذكرهالجرجان

ًأخرجتالحكمالمفاد العملووالعمولعهفهوحمٌمةولنتكونكذلنحتىتعرىمنالتؤوٌل،أماالجملةالت

بهاعنموضوعهفًالفعللضربمنالتؤوٌلفهًمجاز
1
.  

فااإلسنادفبلدخللهمافًالحكمعلىالجملةبالمجازوبالتالًفإنالمجازالعملًوالعفًاإلسناد،أماطر

نبلحظأنالتجوزفًإسناداإلنباتإلىالربٌعهوزمانه،أما)أنبتالربٌعالبمل(:العملًوعدمهففًلولنا

هماالمسندوالمسندإلٌهفكلمنهمامستعملفًمعناهالحمٌمً،فالمجازالعملًوالعفالطرفانأنبتوالربٌع

ًاإلسنادلماكاناإلسنادأمًراعملًٌا.ف  

لضعٌؾٌُمهروٌإخذمالُه،هذهالمواخٌرالمنصوبة،والضعٌفةامنترككملولزٌاد:"المجاز العملًومن

تمنُعالؽَُواة،والعدُدؼٌُرللٌل،ألمالنهار المبصرالمسلوبةفً النهار؟ٌكنمنكمنُهاةٌ، عنَدلَجاللٌل،وؼارةِ

المرابة،وباعدتمالدٌن!تعتذرونبؽٌرالعذر،وتؽضونعلىالمختلس،كلامرئمنكمٌذبعنسفٌه،لربتم

ولمداتبعتمالسفهاء "صنٌَعمنالٌخاؾعالبةوالٌرجومعاًدا،ماأنتمبالحلماء،
2

 

ٌبصربلفوصؾالنهارباإلبصاروالنهارالالبصرحاسةمتعلمةبكلماهوحً،إّنهارالٌبصر،ووالن

الذيٌبصرمنٌعٌشفٌه،والذيسّوغهذاالوصؾأنحصولاإلبصارزمانالرإٌةتكونفًالنهار،

حٌثأسنداإلبصارللنهارولصدبهاإلشراقوالنورالذيتعكسهالشمسعلىاألرض،وإذاكانالنهار

أجادالخطٌبفًالربطبٌنمبصًرافإناللٌلالٌبصرلوجودالعتمةفٌهوعدموجودالشمسفًاللٌل،و

                                                             
.833،أسرار البالغةٌنظر: 1  
.0/072، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 2  
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محللولوعاإلبصارفٌه،هوألنالنهارجزءمنالزمانو؛اإلبصاروالنهارلوجودعبللةلوٌةبٌنهما

فتكونالعبللةعبللةزمانٌة.  

ولوله:"فإنالجهالةالجهبلء،والضبللةالعمٌاء"
1

 

بلءتوكٌدللجهالة،والضبللةالباطل،بمعنىالجهالةالضالة،والجهلابمعلىالمبالؽةفٌهامجازعملً

،.حٌثأسندالجهلللجهالةبعٌنهاوالعمٌاءالشدٌدة،وكلتاهماٌدورفٌهماالمجازالعملًمدارالجهلوالعمى

 وأسندالعمىللضبللةفهًمتخبطةالترىوالترشدصاحبهاإلىالمسالنالصحٌحةالممبولة.

"شدٌد أصببنا فً دهر عنود وزمنإناولوله:"
2

 

،إذأسندالدهرإلىزمانحدوثالفعل،كمولنا:نهارنصابمولٌلنلابم،عبللتهالزمانٌةفٌهامجازعملً

والنهارالٌصومواللٌلالٌموموالذيٌفعلذلنالعابدإذٌصومفًنهارهوٌمومفًلٌله،وهذامنلبٌل

إسنادالفعلإلىزمانهالذيولعفٌه
3
.  

"أرنًالهدى":لولعبدالملنو
4
سبلمومافٌهمنأحكاموتش،إنماالهدىهواإلوالهدىالٌرى رٌعات،

،فاتباعالهدىالتمتصرعلىالرإٌة،بلالرإٌةهنااالنصٌاعواالنمٌادلماجاءوجاءطلبطاعتهبالرإٌة

العملً،فهذاالمجازفًهذاالهدى،والهدىفٌهتنوٌرلوجهاإلنسانوعملهوللبه،وهناظهرجمالالمجاز

بحاجةإلىإعمالللعملوتدبرٌبحرفٌهالسامعأوالمارئوٌدرنمدىببلؼةالنصوتوظٌؾالحواس

 وإعمالهافًالجماد،حتًٌبثفٌهالحركةوالجمال.

                                                             
.0/82،والتبٌٌنالبٌان الجاحظ، 1  
.0/231، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 2  
.038،دالئل اإلعجازٌنظر:الجرجانً،عبدالماهر،

3  
.0/38،البٌان والتبٌٌنالجاحظ، 4  
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ثصادقوكتابناطك"ٌولوللتٌبةبنمسلم:"ووعدنبٌهملسو هيلع هللا ىلصبالنصربحد
1

 

وبمعنىمنطوقهنالًعمالمجازوتمثلال الحدٌثوالنطكإلىالكتاب.،إذأسندالصدقإلىبمعنىمصدوق،  

كمولالحطٌبة
2
:  

 دع المكارم ال ترحل لبغٌتها      والعد فإنن أنت الطاعم الكاسً

ولصُدالشاعر:إنندوننٌلالمعالًفبلتجهدنفسنبطلبهافؤنتالمطعوموالمكسّو،فوضعاسمالفاعل

المفعولعلىسبٌلالمجاز.موضعاسم  

لامتلٌامته"فإنمنزافتبهمنٌته،فمد"ولولعمربنعبدالعزٌز
3

 

فالعبللةالتًتربط حٌنماٌكونفاعلالفعلمصدره، بٌنلام)الفعل(والمٌامةهًعبللةالفعلومصدره،

 فعبللةالمجازهناالمصدرٌة،مثلجّنجنونه.

ٌتوهوٌسوق"ولوله:"ولدرأٌتمحاالتالم
4

 

الفعل)ٌسوق(إلىالمٌت،والمٌتالٌسوقبلٌُساق.،إذأسندالمفعولٌةمجازعملًأيٌُساق،عبللته  

"وبابهمهجورذكرهمنسًوولوله:"
5  

ندالذكرإلىاسمالمفعول)منسً(،والذكرالٌكونمنسًٌّابلأس،إذوتمثلالمجازالعملًبمعنىهوالمنسً

 صاحبالذكر.

                                                             
.0/828، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 1  
.31،الدٌوان 2  
.0/021، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 3  
.0/022،خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 4  
.0/022، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

5  
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كذلنفًلوله:بابهمهجور،والذيٌُهجرفًالوالعالبٌتالبابه.و  

ولالمزوٌنً:"وللفعلمبلبساتشتىٌبلبسالفاعلوالمفعولبهوالمصدرٌتضحمنالمجازاتالعملٌةل

والزمانوالمكانوالسبب"
1

 

ًحمزةالشاري:"نبتبهداره،وضاقبهلراره" ولولأب
2
لجملتٌن.وتمثلالمجازالعملًفًا  

فعبللةالمجازالمفعولٌة.فهومضٌكوالمرارضاقأيمنبّوةفالدارنبت  

: االنزٌاح المعجمًالمبحث السابع  

تتفكولدورداالنزٌاحالمعجمًفًألفاظمترادفةلكّنلكللفظةمنهاداللةمرتبطةبخصوصٌةتعبٌرٌة

 تماًمامعمالبلهاوبعدها.

إنماالناسفًالدنٌاأؼراضتنتضلفٌهملٌفةعمربنعبدالعزٌزلوله:"خومنهاماوردفًخطبةال

والٌنالوننعمةإالبفراقأكلة غصص،وفًكلجرعة شرقالمناٌا،وهمفٌهانهبللمصابب،معكل ،

"أخرى،والٌعمرمعمرٌومامنعمرهإالبهدمآخرمنأجله
3
.  

همالناسسواءبالشرقأوبالؽصة،إذتوإنللموتأهدافًاالمناٌاوالموعن-رضًهللاعنه-فكبلمعمر

والؽصةالتكونإنهألصَككلمةالشرقبالجرعةوالجرعةتكونمعالشرابوألصككلمةالؽصصباألكلة

 إالمعاألكل.

 

                                                             
ً علوم البالغة .00،اإلٌضاح ف 1  
.0/873، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةةجمهرصفوت،أحمدزكً،

 2  
.0/020،خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

3  
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مّ ةُ،بالضَّ ةٍَوطَعَاًماذَاؼُ)ؼَُصٌص،كََمافًِالّصحاح.لَاَلهللاُتَعَالَى:،جمعها:الؽُصَّ (صَّ
1
ٍد: ٌْ لَاَلابُنُدَر

بالطَّعَاِم،وشَِرَقبالشَّرا اللُّؽَِة:ؼَصَّ ةُ:َمااْعتََرضفًِالَحْلِكوأَْشَرَق.ولَالبَْعُضفُمََهاِء بالؽُصَّ
2
.  

،وربطالكلمةمعداللتهاالخاصة.فًالمكانالمناسبمعنىكللفظةتوظٌؾوهناظهرتلدرةعمرفً  

منوصلأخاهبنصٌحة:"فًلولعمربنعبدالعزٌزنلبلنزٌاحالمعجمًماوردأًٌضاومنتلنالمواط

لكمفًنصٌحةلهفًدٌنه،ونظرلهفًصبلحدنٌاه،فمدأحسنصلته،وأدىواجبحمه،فاتمواهللافإنها

الرزقممسوم،فلنٌعدوالمإمنوموعظةدٌنكم،فالبلوها، مالسمله،منجٌةفًالعوالب،فالزموها،

"المنوع سعة، وبُْلغَةا، وكفافاافؤجملوافًالطلب،فإنفً
3
.  

وجلَّ-اختارالخلٌفةعمربنعبدالعزٌزلفظة)النصٌحة(وربطهابتموىهللا وهًمنصلبدٌننا،-عزَّ

ىوعلٌهاٌمومالدٌنوبهاٌدخلالناسالجنةوٌزحزحونعنالنار،واختارلفظة)الموعظة(وعطفهاعل

التموىولكنهربطهابالنجاةمنالعوالبأيالعمابوالحساب،وماسٌإولإلٌهالناسإلىجنةأونار.  

امرتبطًّابمالبلهماومابعدهما. منهماسرًّ لكّلٍ  ولفظةالنصٌحةتتفكمعلفظةالموعظةفًالداللةلكنَّ

دوالتوجٌهوؼٌرهامناأللفاظ.إالأننالمدذكرفمهاءاللؽةالفرقبٌنالموعظةوالنصٌحةوبٌناإلرشا

 سنفّرقبٌنالموعظةوالنصٌحةوارتباطهمابالسٌاق.

أَيأَخلَْصُتوَصَدْلتٌمال: نََصْحُتلَهُنَصٌحتًنُُصوحاً، إِرادة، ًَ ٌُعبَّربَهاعَنُجملٍة،ِه
النَِّصٌَحةكلمةٌ

ٌَْسٌُْمكنأَنٌُعبَّرعَ ًّ:ىىبكلمٍةَواِحَدةتَجَمعَمعنالمعنَهذانالخٌِرللَمنصوحلَهُ،َولَ ؼٌَرهَا.َولَاَلالَخطّاب

ِحٌازةُالَحظّللَمنصوحلَهُ.لَاَل:َوٌُمَالهَُومنَوِجٌِزاألَسماِءومختََصرالكبلِم، النَِّصٌَحةُكلمةٌجامعةٌمعنَاهَا

ٌَْسفًِكَبَلماْلعََربكلمةٌُمْفرَدةتُْستَوفَى ًّ:الكَلمةهذهبَهاالِعبَاَرةعَنمعنَىوأَنّهلَ .َوفًِشَْرحالفصٌحللَّْبل

                                                             
.78/28،المزمل 1  
ٌنظر:الجوهري،مادة:)ؼَصَص(.

2  
.0/022، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 3  
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ُمشتمَّةمنو،إِالّلَوالًتكونالنّصٌحة:اإِلرشاُدإِلىَمافٌِِهَصبلُحالمنصوحِلَهُ،َواَل النَِّصٌحةكلمةٌَجامعَةٌ،

فَاءُماّدةنصحاْلَمْوُضوعَةلمعنٌٌَِن:أَحدهماالُخلوصوالنّمَاء،وَ الثَّانًِاالْلتباُموالّرِ
1
.  

"ذكٌربالخٌرفٌماٌرّقلهالملبهوالتّعندالخلٌل:"والموعظة
2
"ٌَِعظُكُْملَعَلَّكُْمتَذَكَُّروَن"لالتعالى:،

3
.

للبَهِمْنثََوابٌٍِّنالنُّْصحوالتْذكٌربالعَوالِب؛لَاَلاْبُنِسٌَدْه:هَُوتَْذِكٌُرَنلئِلنسانبَِماٌُلَوفًاللسان:"

"وِعماب
4
.  

نجدكللفظةواءمتمالبل،وهذاٌدلعلىالربطالمحكمفًاختٌاراأللفاظودمجهافًسٌالٌهادمًجا

ٌمودناإلىإدرانالمؽزىمنوضعالنصٌحةفًسٌاقالدٌن،ووضعالموعظةفًسٌاقالنجاةمن

عرٌؾالموعظةفًأّماتالمعاجماللؽوٌة.العوالب،وهذامطابكلماجاءفًتعرٌؾالنصٌحةوت  

 وفًالخطبةذاتهاوردتكلماتبٌنهاترداؾلكنالتفاوتفًالداللةواردواأللفاظهً:

المنوع "سَعَة وبُْلغة وكفافاا"فإنَّ   

"تمالفًاألمكنة،وفًالحالفالسعة:"
5

ٌِكَواْلعُْسِر.،ووسع" عَلَىِخبَلِؾالّضِ ُءكَلَِمةٌتَُدلُّ ًْ ٌُمَاُلَوسَُعالشَّ

ًُّ ُاْلَواِسُعأَيِاْلؽَنِ "َواتَّسََع.َواْلُوْسُع:اْلِؽنَى.َوَّللاَّ
6
.  

حملهفَلمٌَِضْكعَنهَُوإنَّهُلَذوسَعَةفًِعٌشهوتوِسعة-وِسعالشًُءالشًَءوهًنمٌضالضٌك،وٌمال
7
.  

 

 
                                                             

،مادة:)نصح(.عروستاج الٌنظر:الزبٌدي،
1  
مادة)زجر(.، العٌن

2  
.21/32،النحل 3  
ابنمنظور،مادة:)وعظ(.

4  
ً غرٌب المرآناألصفهانً، .372،المفردات ف 5  
.1/223،معجم مماٌٌس اللغةابنفارس، 6  
.8/882،المخصصٌنظر:ابنسٌده، 7  
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لَحبهاالعٌشوأماالبُلؽة:فهًماٌكتفىبهمنالعٌش،وماٌُستص
1

 

َسفٌَِهافَْضٌلإِنماِعْنَدهَُماٌكُفُّهعَِنالنَّاِسوالكفاؾ: ٌْ ٌُمَاُلنفمَتُهالكَفَاُؾأَْيلَ
2
.  

ععمربنعبدالعزٌزفًالمترادفاتوهذاٌدلعلىلدرتهالفابمةفًكٌفٌةتنوعاأللفاظوربطهابما لمدنوَّ

لاآلخر،وكؤنهسبمها،فربطالسعةوالبلؽةوالكفاؾب المناعة،ولكللفظداللتهالخاصة،وكللفظمنهمكمَّ

ؾالمناعةلكنبانزٌاحاتلؽوٌةوصلتإلىثبلثةألفاظ،وكللفظةلهامؽزاهاالخاصوتخدممعنى عرَّ

هسعةالمناعة،فالمناعةتكونبالؽنى،واالكتفاءبماٌمتلكهاإلنسانوالحاجةلهأنٌلجؤلؽٌرهفالمنوععند

 وبلؽةوكفاؾ.

َوإِنَّكُْملكممعادٌنزلهللاإِنَّكُم لم تخلموا عَبَثا َولم تتركوا سدىأٌََهاالنَّاسوفًلولعمربنعبدالعزٌز:"

نكُم ٌْ ءَوحرمفخاب وخسرتبَارنَوتَعَالَىلْلحكمفٌِِهوالفصلبَ ًْ ًوسعتكلشَ منخرجمنَرْحَمةهللاالَّتِ

السََّمَواتَواأْلَْرضأاَلتَرْوَنأَنكُْمفًِأسبلبالهالكٌناْلجنَّةالَّ ًعرضَها ذلنوسٌخلفهامنبعدكمالبالونك،تِ

،لضى نحبه وبلغ أجلهثمأنتمفًكلٌومتشٌّعونؼادٌاورابحاإلىهللا،لدحتىتردواإلىخٌرالوارثٌن.

ممّهد،لدخلعاألسباب،وفارقاألحباب،ثمتؽٌبونهفًصدعمناألرض،ثمتدعونهؼٌرموسّدوال

"وباشرالتراب،وواجهالحساب،ؼنٌاعماترن،فمٌراإلىمالّدم
3
.

ولمتتركواعبثاامنمواطناالنزٌاحالمعجمًلولعمربنعبدالعزٌز:"إنكملمتخلموا سدى،  

                                                             
،مادة)بلػ(.تاج العروسٌنظر:الزبٌدي،

1  
،مادة:)كفؾ(.لسان العربمنظور،ٌنظر:ابن

2  
.80،سٌرة عمر بن عبد العزٌزابنعبدالحكم، 3  
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والعبث:أنٌخلطبعملهلعبًا
1

اْلعَبَُث،هَُواْلفِ،وعندابنفارس" ْعُلاَلٌُفَعَُلعَلَىاْستَِواٍءَوُخلُوِصَصَوابٍ.

ٌَْسِمْنبَالِهِ "تَمُوُل:عَبَِثٌَْعبَُثعَبَثًا،َوهَُوعَابٌِثبَِمااَلٌَْعنٌِهَِولَ
2

ًهبللالعسكري" َماخبلمن،وعندأب

إَِراَدةُحُدوثهفَمَطَواللَّْهوواللعبٌَتَنَاَولَهاؼٌ "واَولَِعبًاهرإَِراَدةحدوثهماإَِراَدةَولعابَهالاإلراداتإِالَّ
3
.  

ثَنَاُإهُ:ل:وٌما ْنسَاُنأَْنٌُتَْرَنسًُدى)َوِمْنهُلَْولُهَُجلَّ (أٌََْحسَُباإْلِ
4
أَْيُمْهَمبًلاَلٌُْإَمُرَواَلٌُْنَهى

5
 

ُالنَّاَسهََمبًلأَيسًُدىبِبَلوفًلسانالعرب" ثوابٍَواَلِعماب،َولٌَِل:لَْمٌَتُْرْكُهْمسُدىبِبَلأَمرَوَماتََرَنَّللاَّ

"َواَلنَْهًٍَواَلبٌََاٍنلَِماٌَْحتَاُجوَنإِلٌه
6
.  

فالعبثمرتبطبالخلكوالسدىبالترن،وبالعودةلتعرٌؾالعبثوالسدى،نجدالفرقباالرتباطفًكلمة

اسببالخلكوهوعكسالعبثواللهوواللعب،ومراحلماالخلكوالترن،وهذهفًأصلهاآٌةلرآنٌة،وهن

بعدالخلكهلٌترنالناسسدى؟أيٌكونالناسهمبًلالثوابلهموالعمابوالنهاٌة!فالمعانًوالمماصد

 هًسٌدةاأللفاظواأللفاظبدورهاتخدمالمعانً.

فخاب وخسروأًٌضا:" خابمنالخٌبة،وهً:"فواتالطلب""،
7

خاب)الحرمان(،منابنفارس"،وعند

")ٌخٌب(،إذالمٌنلماطلب
8

،والخٌبةالتكونإالبعداألمل،ألنهاامتناعنٌلماأُِمل
9
.  

 

                                                             
ً غرٌب المرآنٌنظر:األصفهانً، .388،المفردات ف 1  
.8/023،مماٌٌس اللغة 2  
.038،الفروق اللغوٌة 3  
.73/81المٌامة، 4  
.8/232،مماٌٌس اللغةابنفارس، 5  
.ابنمنظور،مادة:)سدا(

6  
ً غرٌب المرآناألصفهانً، .822،المفردات ف 7  
.823،مجمل اللغة 8  
.083،الفروق اللغوٌةٌنظر:العسكري،أبوهبلل، 9  
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هًالنمص،وٌمالخسرُتالمٌزانوأخسرتهإذانمصته والخسرانأوالخسارة:
1

َخِسَر،وفًاللسان:" خسر:

َخِسَرَخسََرَخْسراً.وَخسَراًوُخْسراناًوَخسَ .والَخسَاروالَخسارة فَُهَوخاِسروَخِسٌر،كُلُّهُ:َضلَّ وَخسَاراً، اَرةً

بَلُلَواْلَهبَلنُوالَخٌْ "سََرى:الضَّ
2
.  

ًٌُعتمدأنهامترادفةوهناتظهرفروقدلٌمةفًاأللفاظ فًجملةما،ٌدعموجودلفظٌن،ولكنالت معًا

لخسراننتٌجةحتمٌةتمودانإلىالنمصوالحرمانوالهبلن...همافًالداللةوتؤدٌةالمعنى.والخٌبةوابعض  

هماوٌحمبلندالالتألنهماٌكمبلنبعض؛ولوذكرالخطٌبفعبًلواحًدادوناآلخرلكنخطابهأضعؾ

ًٌبحرفًالمعانًالكثٌرةالمنبثمةعنهما.  كثٌرةتجعلالمتلم

 ولوله::ثمأنتمفًكلٌومتشٌعونؼادًٌاورابًحا"

،ٌُمَاُلؼََداكلمة)ؼادًٌا(:"فً عَلَىَزَماٍن.ِمْنذَلَِناْلؽُُدوُّ أَْصٌلَصِحٌٌحٌَُدلُّ اُلَواْلَحْرُؾاْلُمْعتَلُّ ُنَوالدَّ ٌْ اْلؽَ

اْلؽََداةِؼََدَواٌت.َواْلؽَاِدٌَةُ:سََحا َوأَْفعَُلذَلَِنبَةٌتَْنشَؤُصٌََْؽُدو.َواْلؽُْدَوةَُواْلؽََداةُ،َوَجْمُعاْلؽُْدَوةِؼًُدى،َوَجْمُع بَاًحا.

"َواأْلَْصُلؼَْدًواؼًَدا
3
.  

والؽدوةمابٌنصبلةالؽداةأيالفجر،وطلوعالشمس،وؼًداظرؾ،واألصلعندسٌبوٌهؼدو
4
.  

 

 

 

                                                             
.0/230،مماٌٌس اللغةٌنظر:ابنفارس، 1  
ابنمنظور،مادة:)خسر(.

2  
.8/823،معجم مماٌٌس اللغةابنفارس، 3  
.8/20،فتح المدٌرٌنظر:الشوكانً، 4  
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لاللبٌدبنربٌعة
1
:  

عُبِهاٌَْوَمَحلُّوهاوؼَْدواًبَبللِوَماالنّاُسإالّكالّدٌاِروأْهلها  

الَِّذٌَنٌَْدعُوَنَربَُّهْمبِاْلؽََداةَِواْلعَِشًٌُِِّرٌُدوَنَوْجَههُ"ولولهتعالى: "َواْصبِْرنَْفسََنَمَع
2
.  

ابِِمَواَلٌَُراُدبِِهَماُخصُجاءفًالبحرالمحٌطفًالتفسٌر:" َماِنالدَّ ِِكنَاٌَةٌعَِنالزَّ ًّ ْؼبَِةبِاْلؽَداةَِواْلعَِش وُصَوالرَّ

ِبُْكَرةًَوأَِصٌبًل َحاٍلفَكََزَمانِِهَماكََماتَمُوُل:اْلَحْمُدّلِلَّ لِنتُِرٌُدفًِكُّلِ ٌْ ِعَِناللَّ ًّ "ىبِاْلؽََداةِعَِنالنََّهاِرَوبِاْلعَِش
3
.  

 وكلمة)رابًحا(:

َوهَُواْسٌملِْلَوْلِتِمْنَزَواِلالشَّمْ" بَاحِ الصَّ َواُح(ِضدُّ ؼََدا)الرَّ ًٌْضاَمْصَدُرَراَحٌَُروُحِضدُّ ِلَوهَُوأَ ٌْ ِسإِلَىاللَّ

ِتَُروُح)َرَواًحا(أَْيَرَجعَتْ ًّ "ٌَْؽُدو.َوسََرَحِتاْلَماِشٌَةُبِاْلؽََداةَِو)َراَحْت(بِاْلعَِش
4
.  

حَ"و َوبَِراَحٌَُروُحَرَواًحاَوتََروَّ نَُهَمافًِلَْولهتَعَالَىِمثْلُهٌَُكُوُنبَِمْعنَىاْلؽُُدّوِ ٌْ ُجوعَِولَْدطَابََكبَ َمْعنَىالرُّ

شَْهٌرَوَرَواُحَهاشَْهرٌ" هَا "ؼُُدوُّ
5
فًِآِخِر َواَحاَلٌَكُوُنإالَّ الرَّ َولَْدٌَتََوهَُّمبَْعُضالنَّاِسأَنَّ أَْيذَهَابَُهاَوُرُجوعَُها

وَ ٌَْسكَذَلَِنبَْلالرَّ ٍلأَْونََهارٍالنََّهاِرَولَ ٌْ َوْلٍتكَاَنِمْنلَ ِعْنَداْلعََربٌُِْستَْعَمبَلِنفًِاْلَمِسٌِرأَيَّ "اُحَواْلؽُُدوُّ
6
.  

وراحالرجلٌروحرواًحاإذاخرجعشاءً
7

وبربطمعانًالكلمتٌن)ؼادًٌاورابًحا(فًسٌالهما وبعدالعودة.

والذيٌجمعالؽدووالمساءالصباحبٌنٌختلؾالولتحالإلىمعانٌهمانجدأنالداللةواحدة،لكنالعودة ،

أيالصباحوالمساء،ولوله:)أنتمفًكلٌومتشٌعونؼادًٌاورابًحاإلىهللا(،فٌهوالرواحالنهارواللٌل

 داللةعلىاستمرارالفعل.

                                                             
.31:الدٌوان 1  
.23/03،الكهف 2  
.8/302األندلسً،أبوحٌان، 3  
.2/282،مختار الصحاحالرازي،زٌنالدٌن، 4  
.88/20،سبؤ 5  
.2/080،المصباح المنٌر فً غرٌب الشرح الكبٌرالحموي،أبوالعباس، 6  
ً َمعرفَِة أسَماِء األشٌاءٌنظر:العسكري،أبوهبلل، .013،التَّلِخٌص ف 7  
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"أجله،وبلػنحبهوفًلولعمربنعبدالعزٌز:"لدلضى  

"لضىفبلننَْحبَهُ.أي:َوفَىبنذرهوبه،ٌمال:النَّْذرالمحكومبوجوالنحب:"
1

ماٌَْنِذُره،والنحبهوالنّذر

اإِلنسانفٌََْجعَلُهُعَلَىنَْفِسِهنَْحباًَواِجبًا(ٌَْنذُُره)
2
. 



واألجل:"مدةالشًء"
3

ء،ولٌل ًْ ْنسَانهَُواْلَوْلتالنمضاءعم،اْلَوْلتاْلَمْضُروبالنمضاءالشَّ رهَوأجلاإْلِ ،

َوأجلاْلَمْوتَولتُحلُوله
4

الُمدَّةُالَمْضُروبَةُلَحٌاةِ،ولٌلؼاٌَةُالَوْلِتفًِالَمْوتِ،وفًتاجالعروس:

اإِلْنسانِ
5
.

وبربطالنحببالمضاءوبالعودةلتعرٌؾالنحبنجدالدلةوالعناٌةفًاختٌاراأللفاظومواءمتهالمالبلهاأي

ظٌفةمعنىاللفظ،وبماأنالنحبمرتبطبالنذرفعلىالناذرأنٌمضًهذاالنذرحتىتطابمهاالتامفًتؤدٌةو

ٌوفىبنذرهولضابه،واألجلالمرتبطبمدةمنالزمنوٌحتاجإلىبلوغ،فالمتلمًلدرٌرىبنٌةسطحٌةعند

راالنزٌاحاتفًلراءةالنحبواألجلولدالٌمؾعلىالفرولاتالعمٌمةوالدلٌمةبٌنهما،وهناجمالٌةس

األلفاظ.

"غٌر موسّد وال ممهدوفًلوله:"ثمتؽٌبونهفًصدعمناألرض،ثمتدعونه

عنكلمة)موسد("ؼٌرمكّرموالمكفن"جاءفًلسانالعرب
6
وجاءفًتاجالعروسعنكلمة)ممهد(:،

َدلَتَْمِهٌُد)العُذِر:بَْسطُهُولَبُولُه(" "ْمِهٌداً:لَبِلَههُالعُْذَرتَ،َولدَمهَّ
7
.

أيأنالمٌتؼٌرمكرمبالكفنوؼٌرممبولعندربالعالمٌن.



                                                             
ً غرٌب المرآناألصفهانً، .738،المفردات ف 1  
،مادة:نحب.لسان العربٌنظر:ابنمنظور،

2  
.33،مجمل اللغةابنفارس، 3  
.078،الفروق اللغوٌةٌنظر:أبوهبللالعسكري، 4  
ٌنظر:الزبٌدي،مادة:أجل.

5  
ابنمنظور،مادة)وسد(.

6  
الزبٌدي،مادة:)مهد(.

7  
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 ،ومنأمثلته:دبنأبٌه،ورداالنزٌاحالمعجمًخطبزٌابعضوفً

لبًرادفناهحًٌّافٌه"نبشَ بٌتًا،نمبنابٌته،وَمْننمبَ "وَمْن
1
.  

ٍء.َونَمَبَوالتنمٌب: ًْ ،وٌمالالنَّْمُب:الثَّْمُبفًِأَّيِشًٍءكَانَواْلَحابِطٌََْنمُبُهُنَْمبًا.ٌَُدلُّعَلَىفَتْحٍفًِشَ

نّاس(.َوفًِالَحِدٌث:)إِنًِّلْمأُوَمْرأَْنأُنَمَِّبعَنلُلُوبالأَْخبََربِهانمَّبعناألخبار:بحثعنهاو
2
أَي:أُفَتَِّش،

وأَْكِشؾَ
3
.  

اْلَحْفُربِاْلٌَدِنَبََشٌَْنبُُش:والنبش:نمول:" َءٌَْنبُشُهنَْبشاً:اْستَْخَرَجهُبَْعَدالدَّْفن،ونَْبُشَوهَُو ًْ نَبََشالشَّ

"َدفٌِناْلَمْوتَى:استخراُجهم،والنبَّاُش:الفاعُللِذَلَِن،وِحْرفَتُهالنِّباشةُ.والنَّْبُش:نَْبشُنعَِناْلَمٌِِّتَوعَْنكُلِّ
4
.

ءٍكَلَِمةٌَواوهً" ًْ عَلَىإِْبَراِزشَ "َمْستُورٍِحَدةٌتَُدلُّ
5
.  

والبٌتلٌسبحاجةإلىحفرحتىٌضعالخطٌبلبله"نبش"فالنبشؼٌرالتنمٌبوإنكاناٌتفمان

ولكنكلواحدةمنهماتوضعفًسٌاقخاصومناسبللمعنىالمنوط.  ظاهًرا،

المبرأماندتفتٌشهإلىحفرأونبش،وفالبٌتٌُفتشوٌكشؾمابهعنطرٌكالتنمٌبوالٌحتاجع

مرتبطبالترابوالدفنوالكشؾعنالترابٌكونبالحفروالنبش.وهذهعناٌةخاصةفًاختٌاراأللفاظفهو

 ووضعهافًالمكانالمحددمنالجملة.

 

 

 

                                                             
.3/002،تارٌخ الطبريري،الطب 1  
.0/78،صحٌح مسلم 2  
،مادة:)نمب(.تاج العروسٌنظر:الزبٌدي،

3  
،مادة:)نبش(.لسان العربابنمنظور،

4  
.832،مماٌٌس اللغةابنفارس، 5  
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 وفًلوله:

فلناعلٌكمالسمعوالطاعةفٌماأحببنا،ولخّولنا"ونذودعنكمبفًءهللاالذي كمعلٌناالعدلفٌما،

"ولٌنا
1
.  

أخولهإبِلهإِذا:ٌُمَال،أصلالتخوٌلاإلرعاء:َولٌل،َخْولَةؼذاجعللَهُخوال:إِْعطَاءالخولٌُمَالالتخوٌل:

استرعاهإٌَِّاهَافَكثرَحتَّىجعلكلهبةوعطٌةتخوٌبلكَؤَنَّهُجعللَهُمنذَلِنَماٌرعاه
2

هَُوالتَّْخِوٌل،و

عاٌة؛َوِمْنهُمِ:َولٌِلَ،اإِلنساَنِمَنالنِّعَم-سُْبَحانَهَُوتَعَالَى-تَّْملٌُِن؛لَاَلاْبُنِسٌَدْه:والَخَولَماأَعطىهللاُال َنالّرِ

أَحِدٌثُ ٌَْرةَ: َِخَوالًإِذابَلََػبَنُواْلعَاِصثبََلثٌِ"بًهَُر "َنكَاَنِعبَادَّللاَّ
3
ا،ٌَْعنًِأَنهمٌَْستَْخِدُمونَُهْميَخَدماًَوعَبٌِدًأ

لَهُالماَل:أَْعطاهإٌِاه،َولٌَِلأَعطاه ًفُبَلٍن:اتََّخذَهُْمَخَواًل.وَخوَّ بًلَوٌَْستَْعبُِدونَُهْم.واْستَْخَولفًِبَنِ إٌِاهتَفَضُّ
4
. 

بًالوالٌة:تولًّاألمر، ٌْ اأْلَِمٌرَوالومَاِضًَوالامنعملالسُّْلطَانفَُهَوَوالفَالْكلمنولًشَ

َواْلعَاِملَوالٍ
5
ٌت؛ونَّصالُمْحكم:كاإلماَرةِ.الكَْسر،الُخطَّةُواإلماَرةُولٌَل:الِوالٌَةُ،ب." كِّ :ولَاَلابُنالسِّ

"الِوالٌَةُ،بالكْسر،السُّْلطانُ
6
.  

ٌن،والمملنوالمخولفًفالتولٌةتختلؾعنالتخوٌل،فالتخوٌلمرتبطبالرعاٌةومنمعانٌهالتمل

ألنالمخولٌرعىالناسبحكمهللاوتشرٌعاتهكالفًءمثبًل،والفًءبحاجةإلى؛رعاٌةالناسهوهللاتعالى

مومرتبطباألمانةفهومنحموقالعبادوهًفًعنكالحاكم.  تمسٌموممسِّ

                                                             
.0/80،البٌان والتبٌٌنالجاحظ، 1  
.2/271،الفروق اللغوٌةٌنظر:العسكري،أبوهبلل، 2  
.23/032،مسند أحمدل،ابنحنب 3  
،مادة:)خول(.لسان العربٌنظر:ابنمنظور،

4  
.2/233،الفروق اللغوٌةٌنظر:العسكري،أبوهبلل، 5  
(.تاج العروسالزبٌدي، ًَ ،مادة:)ول

6  
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وتهتمبشإونجمٌعالعبادألنهامرتبطةبالسلطا؛والوالٌةمنخبللدالالتهاهًأعممنالتخوٌل ن،

ولدربطهاالخطٌببالعدل،وتكونالوالٌةباختٌاراألمةلحاكمهاحتىٌسوسهابالعدل وتسٌٌرمصالحهم،

 والحك.

 وفًخطبلتٌبةبنمسلمالباهلً:

فًلوله:"وكانوكٌع
1
"نُعرة،وفًرأسهخنزوانة،وفًأنفهالكْبررجبًلعظٌم

2
 

"َوِرثُوااْلَمْجَدكَابًِراعَْنكَابِرٍ"،َوكَذَلَِناْلِكْبِرٌَاُء.َوٌُمَاُل:اْلعَظََمةُوالكْبر:"
3

،أَْيكَبًٌِراعَْنكَبٌٍِرفًِالشََّرِؾ

َء:اْستَْعظَْمتُهُ ًْ إِذَاكَبَِر.َوٌُمَاُل:أَْكبَْرُتالشَّ .َوعَلَْتفُبَلنًاكَْبَرةٌ، "َواْلِعّزِ
4

هَُو"،وعندأبًالهبللالعكسري:

"نشَؤْننَاَصِؽٌرأل؛أِلَنشَؤْنهعَِظٌمَوفًِصفاتناذمّ؛إِْظَهارعَِظٌمالشَّؤْنَوهَُوفًِِصفَاتهللاتَعَالَىمدح
5
.

ةرفعالنَّفسفَوقااِلْستِْحمَاقوهًأٌْضا:" "إِْظَهارعظمالشَّؤْنَوهَُوفٌِنَاَخاصَّ
6
.

أَنٌشمخأَنفهمنوالخنزوانة: ًَ ٌْضافًَِرأسهانة،فًِأَنفهخنزو:اْلكبرَوٌفتحمنخرهَولَِهذَاٌُمَالِه َوٌُمَالأَ

خنزوانهإِذاَمالَرأسهمناْلكبرَوشبهَهابؤمالةأَنفه
7
.

والنُعرة:"بالضموهًالخٌشوم"
8
الُخٌَبلُءوالكْبُر،أيمكانهااألنؾ."و :ومنهلولهمالنُّعََرة،كُهَمَزة:

نُعََرتَنأَيِكْبَرنوجهلََنمنَرأِْسن.َواأْلَْصلفٌِِهأّناْلحمارإِذا:إّنفًِرَلولهم َوٌُمَال:ألُطٌََرنَّ أِْسهنُعََرةً.

من "َرِكَبَرأْسَه:فٌِِهنُعََرةٌنَعََرَرِكَبَرأْسَه،فٌَُمَاللكّلِ
9
.  

                                                             
1
ًالَْمعْرُهو ًّالمَاِض بِّ دبنخلؾبنَحٌَّانبنَصَدلَةأَبُوبكرالضَّ ًَوِكٌعُمَحمَّ ًالمَاِض ةكتبَوول وؾبوكٌعكَاَنعرافاًبالسٌرَوأٌََّامالنَّاسصنؾعدَّ

ًسنةِسّتَوثبل ًبؽداد.الصفدي،صبلحالدٌن،ثلََضاءكوراألهوازَوتُوفِّ ً بالوفٌاتمابةف .8/87،الواف
ً عصور العربٌة الزاهرةصفوت،أحمدزكً،جمهرة .0/820، خطب العرب ف

 2  
.22/208،خزانة األدب ولب لباب لسان العربمادر،البؽدادي،عبدال 3  
.3/238،مماٌٌس اللغةابنفارس، 4  
.2/081،الفروق اللغوٌة 5  
.2/087،الفروق اللغوٌةالعسكري،أبوهبلل، 6  
.2/083،الفروق اللغوٌةٌنظر:العسكري،أبوهبلل، 7  
(.نعر)مادة:الماموس المحٌط، الفٌروزآبادي،

8  
،مادة:)نعَر(.تاج العروسبٌدي،الز

9  
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وقالواضحة،ونجدلدرةوبالنظرفًتعرٌؾكلمنالكبروالخنزوانةوالنعرةفًالمعاجمنجدالفر

ودلةفًربطكللفظمعماٌبلبمهداخلسٌاقٌإديالمعنًبطرٌمةجلٌّة.فالكبرخاصبحركاتالجسم

كاملةوصفاتالمعظملنفسه،والخنزوانةخاصةباألنؾوهورمزالكبرٌاء،والنعرةكذلنفًالرأس،وهذا

ووضعكللفظفًمكانهالخاصوالمناسب.إندّلفإنماٌدلعلىدراٌةالخطٌببؤلفاظالعرب  

فًلوله:"َمْنكانفًٌدٌهشًٌءمنمالعبدهللابنخازم
1
"فلٌلفظه،وإْنكانفًفٌهفلٌنبذه

2
.  

والنبذ:"إلماءالشًءوطرحهلملةاالعتدادبه"
3

َءأَْنبِذُهُ،أي" ًْ عَلَىطَْرحٍَوإِْلمَاٍء.َونَبَْذُتالشَّ ٌَُدلُّ

تُهُِمْنٌَِدينَْبذًا: ٌْ "أَْلمَ
4
ءاستهانةبِهِوعندأبًهبللالعسكري:"، ًْ "عَنهُلبلستؽناءَوإِْظَهاراْسمإللماءالشَّ

5


ُِمٌثَاَقالَِّذٌَنأُوتُوااْلِكتَاَبلَتُبٌَِّنُنَّهُلِلنَّاِسَواَلتَْكتُُمونَهُفَنَبَذُوهَُوَراءَ):لَاَلتَعَالَى َواْشتََرْواَوإِْذأََخذََّللاَّ ظُُهوِرِهْم

(بِِهثََمنًالَلٌِبًلفَبِبَْسَماٌَْشتَُرونَ
6
.  

َءِمْنفَِمًأَلفِظُهلَفْ"و ًْ ٍءكَاَنفًِفٌَِن،َواْلفِْعُللَفَظالشًَء.ٌُمَاُل:لفَْظُتالشَّ ًْ تُهُ،اللَّْفظُ:أَنتَْرِمًبِشَ ٌْ ًَرَم ظا

لَاَلا ُءلُفاظةٌ؛ ًْ ٌِْسٌَِصُؾِحَماًرا:َوذَلَِنالشَّ ْمُرُإاْلمَ



ٌَُمجُّ لُفاظَ البْمِل فًِ كّلِ َمْشَربِ              ٌُواِرُد َمْجُهوالِت كّلِ َخِمٌلٍة، 
7

 



ّيٍ:َواْسُمذَلَِنالَمْلفوظلُفاظةولُفاظولَفٌِظٌولْفظ. ِءٌَْلفِولاللَاَلاْبُنبَّرِ ًْ اْبُنِسٌَدْه:لَفَظالشًَءَوبِالشَّ ظُلَْفظاً،

أَيتَْرِمًبِِهْم.واألَرضتلفِظالْ ْنٌَاالفِظةتَلفِظبَِمْنفٌَِهاإِلىاآْلِخَرةِ َمٌَِّتإِذالَْمفَُهَوَمْلفُوظولَفٌِظ:َرَمى.َوالدُّ

                                                             
1
ًَُخَراسَاَنِمْنلِبَِلعَبْدِ لِْت،َولِ ًعَْمِروبِْنأَسَْماءَبِْنالصَّ لْتِابُْنأَِخ لٌَِْه،َواَلُصْحبَةََوهَُوابُْنأَسَْماءَبِْنالصَّ بٌَِْرإِ الَْملِِنبِْنَمْرَواَنفَبَعََثبَِرأِْسابِْنالزُّ

ًَُّصْحبَةَلَهُ،َوفَ ِرٌَنأَنَّهُأَْدَرَنالنَّبِ لَّمَ-تََحعَلَىٌَِدهِسََرْخَس،ذَكََربَعُْضالُْمتَؤَّخِ لٌَِْهَوسَ ُعَ  .8/218،معرفة الصحابة.األصبهانً،أبونعٌم،-َصلَّىَّللاَّ
.0/78،البٌان والتبٌٌنالجاحظ، 2  
ً غرٌب المرآناألصفهانً، .733،المفردات ف

3  
.3/832،مماٌٌس اللغةرس،ابنفا 4  
037،الفروق اللغوٌة 5  
.8/237آلعمران،1  

.71،الدٌوان 7  
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ًْ َوفًِاْلَحِدٌِث:فِهإِلٌلفِظبَِمافًَِجوَْء:ٌَرمًبِِهإِلىالسَّاِحلِتَْمبَلُهُورَمْتبِِه.َواْلبَْحُرٌلفِظالشَّ ىالشُّطوط.

أَرضِشر اُرأَهلِهاتَلفِظُهمأََرُضوهموٌَْبمىفًِكُّلِ ه"إِذاَرماأَيتَْمِذفُهموتْرِمٌهمِمْنلفَظالشًءَ،
1
.

ّدلٌك،اللَّْفظُبالكبلممستعارمن:لَْفِظالشًءمنالفم،ولَْفِظالّرحىالوجاءفًالمفرداتفًؼرٌبالمرآن:"

فِظَةَ،لطرحهبعضماٌلتمطهللّدجاجومنهسّمًالّدٌن "البلَّ
2
.



:خطب الحجاج بن ٌوسف الثمفًوفً  

"بالغدر،وسعٌتمالمكرلوله:"حٌثرمتم
3

 

والمكر:االحتٌالوالخداع
4

،والٌكونإالمعتدبروفكر
5
.  

"اإلخبللبالشًءوتركه،واْلؽَْدُرٌماللترنالعهدالؽدر:"
6
هوضدالوفاءواإلخبللبالشًء.و

وتركه
7
.  

ورامالمكرأيرؼبفٌهوأراده،وهوبحاجةإلىتخطٌطوتفكٌروتجهٌز.ولكنالؽدرشًء

حاصلومستمروٌتضاعؾولهدرجاته،ونفهممنالفرولاتبٌنالمكروالؽدر،أنالمكرٌسبكالؽدر،فمن

وضعهوحالتهوكذلنالؽدر،والكلمةالتًتسبكاللفظلهاالدلةلمٌملرمتمالؽدروسعٌتمبالمكر،فللمكر

 أهمٌةفًتحدٌدوجهةالمترادؾوحالتهالداللٌةوخدمتهللمعنىالمراد.

 

                                                             
،مادة:)لفظ(.لسان العرب

1  
.788األصفهانً،الراؼب، 2  
.0/38،البٌان والتبٌٌنالجاحظ، 3  
.2/838،مجمل اللغةٌنظر:ابنفارس، 4  
.033،الفروق اللغوٌةٌنظر:العسكري،أبوهبلل، 5  
ً غرٌب المرآناألصفهانً،الراؼب، .120،المفردات ف 6  
،مادة:)ؼدر(.تاج العروسالزبٌدي،

7  
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ثمالأعذر"وأحذرثمالأنظر،أنذرولوله:"إنً
1

 

وأصلاإلنذاراإلعبلم
2

تخوٌؾَمَعإِْعبَلمَموِضعالمخافة،وهو
3
.  

وهو:الخٌفةولٌل:االحترازوالتحّرز،واالستعدادوالتؤهّبالحذروأماالتحذٌرفمن
4
.  

ًالممصود. الدالل  وبالربطمعالسٌاقالعامنجدكذلنالدلةفًإحكاموضعاأللفاظفًؼرضها

نجدالحجاجٌنذرأيٌعلممعالتخوٌؾ،والٌنذربعدهاوالٌنظر،وٌحذروهوفًحالةاالستعداد

ت،واإلنذارٌسبكالتحذٌروفًاللفظٌتنتفاوتفًالمعنىمنحٌثمنٌسبكمنوالتؤهبلتنفٌذالعموبا

 ولكللفظحالتهووضعهالخاص.

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ً عصور العربٌة الزاهرةصفوت،أحمدزكً،جمهرة .0/030، خطب العرب ف

 1  
،مادة:)نذر(.لسان العربٌنظر:ابنمنظور،

2  
.080،الفروق اللغوٌةٌنظر:العسكري،أبوهبلل،

3  
،مادة:)حذر(.تاج العروسٌنظر:الزبٌدي،

4  



141 

 

 

 

االنزٌاح التركٌبًتجلٌات لفصل الثالث: ا  

 

 المبحث األول: الحذف

 

 المبحث الثانً: التمدٌم والتؤخٌر

 

 المبحث الثالث: االلتفات
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 المبحث األول: الحذف

حذف الحرف: أوالا   

ٌمعحذؾالحرؾفًجمٌععناصرالكلمةوالحرؾمادّلعلىمعنىفًؼٌره،ومنثملمٌنفن

مناسموفعلٌصحبه
1

،والحروؾتدخلعلىالكبلملضربمناالختصار،وإذاكانتالحروؾنوابب

عماهوأكثرمنهامنالجملوؼٌرهالمٌجزأنتنتهكهاوتجحؾبهابحذفها
2
.  

ٌَاأٌََُّهاالَِّذٌَننحولولهتعالى:"نفسهاذؾالحرؾعلىضربٌن:حذؾحرؾفًالكلمةوجاءح

ٌْطَانِ َّبِعُواُخطَُواِتالشَّ "آَمنُوااَلتَت
3

.حذؾالنونعبلمةالجزم.أماالحذؾاآلخرحذؾحروؾالمعانً

واوالمسمومنهاحروؾالخفض،وحرؾالنداء،و
4
...  

لحروؾفًالخطباألموٌةومنها:ولدوردحذؾبعضا  

حروف الجر .  1  

ذكرالنحوٌونأنهٌجوزحذؾحرؾالجر،وبماءعملهفًمواضعلٌاسٌةللٌلة
5

،وٌحذؾحرؾ

بالمفعولوٌسمىفًتعبٌرالمدامىالمنصوبعلىنزعصبالمجروربعدحذفهتشبًٌهالهالجرسماعًا،فٌنت

حرؾالجرالخافضأي:االسمالذينصببسببحذؾ
6
.  

 

 

                                                             
.3/0،شرح المفصلٌنظر:ابنٌعٌش، 1  
.2/17،األشباه والنظائرٌنظر:السٌوطً، 2  
.02/08،النور 3  
.0/203،األمالًٌنظر:ابنالشجري، 4

 

.233-8/238،جامع الدروس العربٌةٌنظر:الؽبلٌٌنً،مصطفى، 5  
ً إعراب المرآن وصرفه وبٌانهاٌنظر:صافً،محمود، .2/38،لجدول ف 6  



143 

 

 ووردحذؾحرؾالجرفًالخطباألموٌةفًالمواضعاآلتٌة:

"معاوٌة بن أبً سفٌانلول فالبلوامنًبعضه":
1
أيببعضه.  

ولوله:"فإنهاتفسدالمعٌشة"
2
أيعلىالمعٌشة.  

ولوله:"وزخرؾنفسهلؤلمانة"
3
أيمننفسه.  

":"ثملطعهحٌنأرادأنٌمطعهٌزٌد بن معاوٌةولول
4
أيبؤنٌمطعه.  

ولوله:"إذاكرههللاشٌبًاؼٌّره"
5
أيمنشًٍء.  

:"واستدٌمواالنعمة"عبد الملن بن مروانوفًلول
6
أيعلىالنعمة.  

ولوله:"فنحننعلمٌامعشرلرٌشأنكمالتحبونناأبًدا"
7
أيبؤنكمالتحبوننا.  

نبً"إنهلٌسبعدنبٌكمملسو هيلع هللا ىلص:"عمر بن عبد العزٌزوفًلول
8
أيمننبً.  

فإنماهًخطاٌامطولةفًأعناقالرجال،وإنالهبلنكلالهبلناإلصرارعلٌه""ولوله:
9

 

وفٌهاحذؾأكثرمنحرؾمنحروؾالجر،مثل:هًكالخطاٌاالمطولة،وإنالهبلنكلالهبلن

 باإلصرارعلٌه.

 

                                                             
.8/272،العمد الفرٌدابنعبدربه، 1  
.8/272،العمد الفرٌدابنعبدربه،

2  
.0/83،البٌان والتبٌٌنالجاحظ، 3  
.8/277،العمد الفرٌدابنعبدربه، 4  
.8/277،العمد الفرٌدابنعبدربه، 5  
.0/238، رب فً عصور العربٌة الزاهرةخطب العجمهرةصفوت،أحمدزكً،

6  
.0/231، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 7  
.8/32،البٌان والتبٌٌنالجاحظ، 8  
.0/023، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 9  
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:"ولكنأشكلاألمر"زٌاد بن أبٌهوفًلول
1
فًاألمر.أي  

ولولهفًخطبته)البتراء(:"كؤنكملمتمرإواكتابهللا"
2
أيفًكتابهللا  

"وسلوهالشكروالمزٌد"لتٌبة بن مسلم الباهلًوفًلول :
3
أيمنالشكر.  

ومنهمابنالرحمةحصاٌنٌضربفًعانة"ولوله:"
4
أيكحصانٌضرب.  

"حٌثرمتمالمكرالحجاج بن ٌوسف الثمفًوفًلول ،وسعٌتمبالؽدر":
5
.بالمكرأيرمتم  

ولوله:الذٌنالٌمرإونالمرآنإالهجًرا،والٌؤتونالصبلةإالُدبًُرا"
6
أيإالعنهجر،وإالعن

 ُدبٍُر.

لجرهوأنالٌحدثخللفًالمعنى،وٌكونالحذؾمنبابالتخفٌؾوبراعةحذؾحروؾا

مانجحتعملٌةالحذؾفًدثأيلبسفًكبلمهوإالؤنالٌحبواالختصار،والحاذؾعلٌهأنٌنتبه

 الكبلم.

الواو .  2  

ألنهاتدخلعلىاالسموالفعلجمٌعًا،والتختّصبؤحدهما،فالتضى؛وتعدمنالحروؾالهوامل

.
7
 ذلنأالتعملشٌبًا؛ألنهالٌستبالعملفًاالسمأحّكمنهابالفعل

 

                                                             
.0/013، الزاهرة خطب العرب فً عصور العربٌةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 1  
.8/233،العمد الفرٌدابنعبدربه، 2  
.0/823، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

3  
.0/30،البٌان والتبٌٌنالجاحظ، 4  
.8/023،العمد الفرٌدابنعبدربه،

5  
.8/027،العمد الفرٌدابنعبدربه، 6  
ً الحروفالرمانً، .33،معان 7  
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مواضعاآلتٌة:ولدوردحذفهافًالخطباألموٌةفًال  

"معاوٌة بن أبً سفٌانلول الأحملالسٌؾوهللافإنلمتجدونًخٌركم،فإنًخٌرلكموالٌة،:

"علىمنالسٌؾله،وإنلمٌكنمنكمإالماٌستشفىبهالمابلبلسانه،فمدجعلتذلنلهَدْبَرأذنً
1
حذفت

جمٌعسٌاقكبلمهفًالخطبةألن؛ذفهالبلختصار،وانزاحبحوالتمدٌرووهللاكلمة)هللا(،الواوفًأول

 حملالعطؾتارةبالواووتارةبالفاء.

منً،كمالمٌؤتكملبلًإالمنكانخًٌرامنً" ولوله:"وإنهالٌؤتٌكمبعديإالمنهوشرٌّ
2
وتمدٌر

 الكبلم"وكمالمٌؤتكملبلً".

نحبالهللا"ولولٌزٌدبنمعاوٌة:"إنأمٌرالمإمنٌنكانحببًلم
3
والتمدٌروإنأمٌرالمإمنٌنكان

 كانحببًلمنحبالهللا.

ألنهانتملمنتعظٌمهللاإلىمدحأمٌرالمإمنٌن،؛وانزاحبحذؾالواوفًتركٌبالجملة،وحذفها

فكرةمهمةتستوجباالنتباهمنالسابكوٌنتملإلىكبلمجدٌدذيفاستوجبالحذؾلبدبهبكبلمٌمطعالكبلم

سامعٌن.ال  

بكتابفّصلهوفضلهوأعزهوأكرمهونصرهوحفظه،ضربفٌهاألمثال"ولوله:"
4
والتمدٌر

هبكبلمجدٌد.مدكثرذكرها،وبدإفتوالٌهاوضربفٌهاألمثال.وانزاحبحذؾالواوللتملٌلمن  

 

                                                             
.0/230، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

1  
.0/233، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 2  
.8/277،العمد الفرٌدابنعبدربه، 3  
.0/233، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 4  
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"فؤلاماعلٌهاثبلثةأٌام،كلٌومتخرجإلٌهمادٌناًراوفًلولعبدالملنبنمروان:"
1
والتمدٌروكل

 ٌومتخرجإلٌهما.

ًلستوفًلولعمربنعبدالعزٌز:" وإنًوهللاالأعطًأحًداباطبًل،والأمنعأحًداحمًا،إن

بخازن"
2
والتمدٌروإنًلسُتبخازن.  

ولولزٌادبنأبٌه:"وألسِعطنهماءالخردلدونه،الكبلمالٌوموالجمعؼًدا"
3
والتمدٌروالكبلمالٌوم

 والجمعؼًدا.

ولوللتٌبةبنمسلمالباهلً:"وهذهالسؽدشاؼرةبرجلها،لدنمضواالعهدالذيكانبٌننا"
4


 والتمدٌر:ولدنمضواالعهدالذيكانبٌننا.

نٌوسؾالثمفً:"اتخذتموهدلٌبًلتتبعونه"ولولالحجاجب
5
"والتمدٌراتخذتموهدلٌبًلوتتبعونه  

لوله:"وكلكمذلنالرجل،كؤنًوهللابكلحًمنكممٌتًا"و
6
والتمدٌر:وكؤنًوهللابكلحًمنكم

 مٌتًا.

 

 

 

 

                                                             
ً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةأحمدزكً،صفوت، .0/233،خطب العرب ف

1  
.0/028، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

2  
.0/017،خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

3  
.0/823، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

4  
.8/028،العمد الفرٌدابنعبدربه، 5  
.0/822، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

6  
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لد . حذف 3  

ألنهاصارتأحدأجزابه،ومعناه؛هًمنالحروؾالهواملمختصةبالفعل،وإنمالمتعملفٌه"

"التولع
1
علىالمستمبلدلّتعلىالتولعوالتملٌلولدإذادخلتعلىالماضًلّربتهمنالحال،وإذادخلت.

2
.  

 ولدوردحذفهافًالخطباألموٌةفًالمواضعاآلتٌة:

فإنًوهللاماولٌتهابمحبةعلمتهامنكم"لولمعاوٌةبنأبًسفٌان:"
3
والتمدٌربمحبةلدعلمتها

 منكم.

محمًداعبدهورسولهولولٌزٌدبنمعاوٌة:"وأشهدأنالإلهإالهللاوحدهالشرٌنله،وأن

لوحٌه،واختارهلرسالته" اصطفاه
4
لوحٌه،ولداختارهلرسالته. والتمدٌر:لداصطفاه  

ولولعبدالملنبنمروان:"عصمكمهللامنالشٌطانوفتنتهونزؼهوأمدكمبحسنمعونته"
5


 والتمدٌر:لدعصمكمولدأمدكم.

ٌهاالخطٌبطلبًاللخفة،تشابهةوٌنزاحفواالمثلةكثٌرةوواسعةفًخطباألموٌٌنوكلهام

فًكبلمهلرابنتدلعلىالمحذوؾ،فمدٌعممالخطٌبفًحذفهولدٌخفؾواإلٌجازبالحذؾ مصاحبًا

 لطولالكبلم.

 

 

                                                             
ً الحروفالرمانً، .33،معان 1  
ً اللبٌب عن كتب األعارٌبٌنظر:األنصاري،ابنهشام، .0/828،مغن 2  
.8/272،العمد الفرٌدابنعبدربه، 3  
.8/277،خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةكً،صفوت،أحمدز

4  
.0/238، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

5  
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حذف الفاء .  4  

العطؾوالجواب؛منالعواملوهً ألنهاتخصأحدالمبٌلٌندوناآلخر،ولهاثبلثةمواضع:

والزٌادة
1
.  

فًمواضعكثٌرة،منها:فًالخطباألموٌةردحذفهاولدو  

لولمعاوٌةبنأبًسفٌان:"إنالدأصبحنافًزمنعنود،وزمنشدٌدٌُعدفٌهالمحسنمسٌبًا

وٌزدادفٌهالظالمعتًوا،الننتفعبماعلمناه"
2
والتمدٌر:فبلننتفعبماعلمناه.  

مبتموىهللا"ولولٌزٌد:"وٌكونببلؼًالمومعابدٌن،أوصٌك
3
والتمدٌرفؤوصٌكمبتموىهللا.  

رأسُها" ولولعبدالملنبنمروان:"وألامحتىإذاكانمنالؽد،خرجتالحٌةمعصوبًا
4
والتمدٌر

وٌكونلفظخرجتالحٌةأجملوأنسبمنلفظفخرجتفخرجتالحٌة،وهنابراعةالحذؾفًالتخفٌؾ،

 الحٌة.

لمأشهدأوله"ولولزٌادبنأبٌه:"هذاأمرٌ
5
والتمدٌر:فهذاأمٌرلمأشهدأوله،وحذفهاعندبدء

 كبلمهتخفٌفًا.

ٌؤكلمنهاالبروالفاجر" ولولالحجاج:"أالوإنالدنٌاعرضحاضر،
6
والتمدٌرفٌؤكلمنهاالبر

ع"ٌؤكل"وربطهابالفعلالمضاراالستبناؾوالفاجر،وهناحذؾالفاءمنالفعلالمضارع،ألنالفاءتفٌد

                                                             
.88،حروف المعانًٌنظر:الرمانً، 1  
.0/83،البٌان والتبٌٌنالجاحظ، 2  
.8/277،العمد الفرٌدابنعبدربه،

3  
.0/231، العرب فً عصور العربٌة الزاهرة خطبجمهرةصفوت،أحمدزكً،

4  
.8/020،العمد الفرٌدابنعبدربه، 5  
.8/027،العمد الفرٌدابنعبدربه، 6  
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فالحذؾأنسب.لبلستبناؾوالتفرٌكألنأكلالباروالفاجرفًالدنٌاٌحتاج؛للباروالفاجرفًالدنٌاالٌصح

 وأبلػ.

حذف االسم ثانٌاا:  

والخبرأالمبتدأ حذف  . 1  

؛اختلؾالعلماءأٌهماأولىبالحذؾ،المبتدأامالخبر،لالالسٌوطً:"األولىكونالمحذوؾالمبتدأ

الخبرمحطالفابدة"ألن
1
.  

فًالمواضعاآلتٌة:الخطب األموٌةولدوردحذؾالمبتدأفً  

ًسفٌان:"فسلكُتبهاطرٌمًالًولكمفٌهمنفعة:مإاكلةحسنة،ومشاربةجمٌلة" لولمعاوٌةبنأب
2
  

تملٌبًلللكبلمولددلت)هً(والمبتدأمحذوؾتمدٌره:هًمإاكلةحسنة،وانزاحبحذؾالضمٌر

 علىالضمٌرلرٌنةالتؤنٌثوهًمإاكلة.

"فإننعلىالعموبةبعدالتولؾعنه،ألدُرمننعلىردهابعدولولعبدالملنبنمروان:

إمضابها"
3
وتمدٌرالمبتدأأنتبمرٌنة"فإنن"فمناأللدرإال"أنت".  

الفناء"ولولعمربنعبدالعزٌز:"إنالدنٌالٌستبدارلرار،داٌركتبهللاعلٌها
4
وتمدٌرالمبتدأ

 المحذوؾ:هًداٌركتبهللاعلٌهاالفناء.

                                                             
.2/888،همع الهوامع 1  
.8/272،العمد الفرٌدابنعبدربه، 2  
ً التارٌخابناألثٌر،عزالدٌن، .8/303،الكامل ف 3  
.0/023، رب فً عصور العربٌة الزاهرةخطب العجمهرةصفوت،أحمدزكً،

4  
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ٌدفإنما ٌْ ولولزٌادبنأبٌه:"فالحمدهللالذيرفعمناماوضعالناس،وحفظمناماضٌعوا،فؤماعُبَ

هووالٌدمبرورأوربٌب"
1
ٌدفإنماهووالدمبرورأو ٌْ .ربٌبهووتمدٌرالمبتدأالمحذوؾفؤماهوعُب  

ًتجدونًعرالًاألم،عرالًاألب" انسبون ولوللتٌبةبنمسلم:ٌاأهلخراسان،
2
أيأصلً

عرالًاألبوانزاحبحذؾالمبتدأ"أصلًأونسبً"لوجودلرٌنة"انسبونً".عرالًاألموأصلً  

دنٌامع!أماوهللالمدكنتأحّبأنهمامعًفًالمحّمدان فً ٌوم واحدٌهاالناس،أولولالحجاج:"

"ماأرجولهمامنثوابهللافًاآلخرة
3
وتمدٌرالمبتدأالمحذوؾهمادمحمان.وسراالنزٌاحبالحذؾفً

فضل"معلىؼٌرإضماروالافتماركانأان:"ومتىأمكنحملالكبلمالالهابنحٌٌذكرنابالمبتدأ
4
.  

حذف الخبر )خبر المبتدأ(..  2  

فًبنٌعٌش:"كماحذؾالمبتدأحذؾالخبر،وأكثرذلنوإْنعلمالخبرجازحذفه،لالا

الجوابات"
5
.  

 ولدوردحذؾخبرالمبتدأفًالمواضعاآلتٌة:

لولمعاوٌة:"وإنمعروؾزمانناهذامنكرزمانلدمضى"
6
وتمدٌرالخبرالمحذوؾ:وإن

حالًولكنهمنكرفًمعروؾزمانناهذامثُلمنكرزمانلدمضى.والمعنىهذامثلمعروؾالزمانال

 الزمانالذيانمضى.

 

                                                             
.8/020،العمد الفرٌدابنعبدربه، 1  
.0/823، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

2  
.8/022،العمد الفرٌدابنعبدربه، 3  
.2/212،البحر المحٌط 4  
.2/38،شرح المفصل 5  
.0/238، فً عصور العربٌة الزاهرة خطب العربجمهرةصفوت،أحمدزكً،

6  
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"منشاءأعطىومنشاءمنع،ولولٌزٌدبنمعاوٌة:"الحمدهللماشاءصنع
1

 

الحمدهلل:لفظالجبللةمتعلكبمحذوؾخبرالمبتدأتمدٌرهثابتأوواجبأوالحمدمستمر
2
.  

لالالعكبري:"والرفعللحمدوالحمدبالرفعٌخبرأنالحمدمنهومنجمٌعالمخلولاتهللتعالى،

أجود"
3
.  

ابسطبشرن،وألنكنفن،وآثرالرفكفًاألمور،فإنهأبلػبن،وانظرحاجبن،ولولعبدالملن:"

لتكون أنت الذي تؤذن له أو فلٌكنمنخٌرأهلن،فإنهوجهنولسانن،والٌمفنأحدببابنإالأعلمنمكانه،

"السبلم،ٌؤنسوابن،وتثبتفًللوبهممحبتن،وإذاخرجتإلىمجلسنفابدأبترده
4
وتمدٌرالخبر

الذيتؤذنلهأوترده.وانزاحبحذؾالخبرمعإبماءلرابنتدلعلىأنلفظالخبر المحذوؾ:أنتالمويُّ

 المحذوؾٌحملأيصفةممدوحةمنالموةوالشجاعة...

"كثٌرةولولزٌادبنأبٌه:"واٌمهللاإنلًفٌكملصرعى
5
والتمدٌرواٌمهللالسمًوهناوجبحذؾ

 حذؾالخبرلكونهمعلوًما.

 ولوللتٌبة:"وخصمهفٌماتؽلبعلٌه"وتمدٌرالخبرالمحذوؾ:خصمهضعٌٌؾفٌماتؽلبعلٌه.

فٌهاالخبرالمناسبوالبلبكلسٌاقالجملة.نُمّدرفانزاحبحذؾالخبروترنلنالرابن  

 

                                                             
.0/233، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

1  
ًالمٌسً، .2/28،مشكل إعراب المرآنٌنظر:أبودمحم،مك 2  
ً إعراب المرآن .2/3،التبٌان ف 3  
.0/233، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

4  
.0/80،البٌان والتبٌٌنالجاحظ، 5  
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لوال ًلمأجددواءأدوىلدابكم،منهذهالمؽازيوالبعوث،ٌاأهلالعراق:إنولولالحجاج:"

"،وفرحةالمفل؛فإنهاتعمبراحة،وإنًالأرٌدأنأرىالفرحعندكم،والالراحةبكمطٌب لٌلة اإلٌاب
1


  والتمدٌر:لوالطٌبلٌلةاإلٌابحاضٌر.

إذهًدفهووإذاولعالمبتدأبعدلوالاالمتناعٌة الةعلىامتناعلوجود،فالمدلولمعلومبممتضاها،

علىامتناعههوالجواب،والمدلولعلىوجودههوالمبتدأنحو:الوالزٌدألكرمُتعمًرا،لمٌُشنفًأن

المرادوجودزٌدمنعمنإكرامعمرو،وجازالحذؾلتعٌٌنالمحذوؾ
2
.  

 فانزاحالخطٌبباستؽنابهعنإظهارالخبرلداللةالكبلمعلٌه.

الفاعلف حذ . 3  

لُتَِلوترنذكرهلجبللتهكمولهتعالى:)ٌحذؾالفاعلألمورمنها:الخوؾعلٌه،كمولن:لُتلزٌد،

اُصونَ (اْلَخرَّ
3

،أولدناءتهنحولولن:كنسالسوق،ولدٌكونللجهالةبه،ولدٌترنذكرالفاعلإٌجاًزا

ألنؼرضالمتكلماإلخبارعنالمفعولالؼٌر؛واختصاًرا
4
.  

لدٌحذؾالفاعلمعفعله،ولدٌحذؾوحدهومنأمثلته:و  

فإنًوهللاماولٌتهابمحبةعلمتهامنكموالمسّرةبوالٌتً،ولكنًجالدتكمبسٌفًهذالولمعاوٌة:"

نذلننفاراعلىعملابنأبًلحافة،وأردتهاعلىعملعمر،فنفرتمولمد رضت لكم نفسًمجالدة،

ًّ؛فسلكتبهاطرٌمًنسوأردتهامثلاشدٌدً لًولكمفٌهمنفعة:مإاكلةحسنة،ومشاربةاٌّاتعثمان،فؤبتعل

                                                             
.0/037، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

1  
.2/323،النحو الوافًٌنظر:حسن،عباس، 2  
.32/22،الذارٌات 3  
ً كالم العرب ونص اإلعجازٌنظر:عطٌة،مختار، .031،اإلٌجاز ف 4  
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"جمٌلة
1
وهناحذؾالفاعلوسدمكانهناببالفاعلوهوالضمٌرالمتصلضمٌرالرفعالمتحرن،وأصلها

 رّوضُتلكمنفسً،ولكنهانزاحبالحذؾواإلٌجازوجاءبالفعلالمبنًللمجهول.

معاوٌة:"ولولٌزٌدبن ورالتبالملٌل،حفّت بالشهواتفإنًأحذّركمالدنٌافإنهاحلوةخضرة، ،

"الؽروروتحببتبالعاجلةوحلٌتباآلمال،وتزٌنتب
2
وتمدٌرالكبلم:حّؾهللاالدنٌابالشهوات،فحذؾالفاعل

لحذؾالفاعلهنالناببالفاعلوهوالضمٌرالمتصل،ولعوجاءبالفعلالمبنًللمجهولوسدمكانالفاع

 وهولفظالجبللةتنزًٌهالهفبلٌلٌكباسمالجبللةأنٌمترنبالشهواتالتًٌبؽضها.

عنؼٌررأيكانمنًفٌه،والطلبةله،إنً لد ابتلٌت بهذا األمرولولعمربنعبدالعزٌز:"

"نفسكموالمشورةمنالمسلمٌن،وإنًلدخلعتمافًأعنالكممنبٌعتً،فاختارواأل
3
أيالخبلفة.  

ًهللاُعزوجّل،ولدحذؾالفاعل:وتمدٌرالكبلم سّدعنهناببفاعلوهوضمٌرمتصل،ابتبلن

معلومفبلٌكوناالبتبلءإالمنهللاسبحانهوتعالىولوذُكرلكانمنبابألنه؛والعلةمنحذؾالفاعلهنا

 التطوٌلالمذموم.

ببلءمااندفععنكم،ارؼبواإلىهللافًدوامالعافٌةلكم،فمدنظرتادفعواالولولزٌادبنأبٌه:"

فًكلعٌدٌذبحون،ولمدأفنىهذانفًأمورالناسمنذلتلعثمان،وفكرتفٌهم،فوجدتهمكاألضاحً

الٌومان:ٌومالجملوصفٌنماٌنٌؾعلىمابةألؾ،كلهمٌزعمأنهطالبحك،وتابعإمام،وعلىبصٌرة

ولكن أشكل األمر، والتبس على ه،فإنكاناألمرهكذا،فالماتلوالممتولفًالجنة،كبل:لٌسكذلنمنأمر

                                                             
.0/230، العرب فً عصور العربٌة الزاهرة خطبجمهرةصفوت،أحمدزكً،

1  
.0/31،البٌان والتبٌٌنالجاحظ، 2  
.0/028، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

3  
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"الموم
1
ألنهمعلومولدذُكرلبلهمباشرةالفاعلوتمدٌرالكبلموالتبساألمرعلىالموم،ولكنهانزاحبحذؾ

 والحاجةلذكرهمرةثانٌةتخفٌفًاللكبلم.

:به المفعولحذف  . 4  

فًالجملة،فاالستؽناءعنهواردمنؼٌرإحداثفسادو األؼلبأنٌإديالمفعولمعنىلٌسأساسًٌا

فًتركٌبالجملةأواختبللفًمعناها،ولهذاٌسمٌهالعلماءفضله
2
.  

 لالابنمالنعنحذفه:

وحذُف فضلٍة أجْز إْن لْم ٌِضْر    كحذِف ما سٌَك جواباا أو ُحصرْ 
3

 

أمابعدفإنًوهللاماولٌتهابمحبةعلمتهامنكم،وال،لولمعاوٌة:"لمفعولبهاومنأمثلةحذؾ

لكمنفسًعلىعملابنأبًلحافة،وأردتها مسرةبوالٌتً،ولكنًجالدتكمبسٌفًهذامجالدة،ولمدُرْضُت

فؤبتعلً،فسلوأردتها على سُنٌَات عثمانعلىعملعمر،فنفرتمنذلننفاًراشدًٌدا، لً، كتبهاطرٌمًا

"ولكمفٌهمنفعة:مإاكلةحسنةومشاربةجمٌلة
4
أيوالٌتهعلىالناس.  

.اوحذؾمفعولالفعلالمتعدي،والتمدٌر:أردتهاحكًماعلىسنٌاتعثمان".اختصاًراوالتصارً  

شاءأنومّدهماإنأمٌرالمإمنٌنكانحببلمنحبالهللا،ولولٌزٌدفًحدٌثهبعدموتمعاوٌة:"

ٌمده"
5
والتمدٌر:ومّدهلوةًأوصبلبةًأوحكمةً.  

                                                             
.0/013،خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

1  
.0/273،النحو الوافًٌنظر:حسن،عباس، 2  
.23،ن األلفٌةمت 3  
.0/230،خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 4  
.8/277،العمد الفرٌدابنعبدربه، 5  
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ولولعبدالملن:"فإنأسوأالناسحااًلمناستكّدالملونبالباطل"
1
وتمدٌرالمفعولبهالمحذوؾ:

المحذوؾوٌمّدرمولعهاإلعرابًوالداللً.ٌُفهماستكّدالملونطرلهمبالباطل.ومنسٌاقالكبلم  

ماأرٌدمنتنفٌذطاعةأمٌرالمإمنٌنفٌكم"ولولالحجاج:"ولوال
2
والتمدٌر:ولوالماأُرٌداألجَر

.لكونهمعلوًما؛ٌنفٌكم.فانزاحبالحذؾاختصاًرامنتنفٌذطاعةأمٌرالمإمن  

ًحمزةالشاري:" ثمولًعثمانبنعفانفسارسّتسنٌنبسٌرةصاحبٌه،وكاندونهماولولأب

ثممضىلسبٌلهر بما أحبط به األوائلفً الست األواخثم سار ،"
3
حذؾالمفعولبه،،إٌجازبالحذؾ

 وتمدٌره:أحبطأعمالاألوابل.

تعالوانحنوأنتمإلىهإالءالذٌنظلموناوظلموكم،وجاروافًالحكم،فحكموابؽٌرماولوله:"

فملنٌفعلونالفملتم:أنزلهللانناشدهمهللاأنٌتنحواعناوعنكم،لٌختارالمسلمونألنفسهم، الكم،تعالوا،

"نحنوأنتمنماتلهم
4
.  

 وهناحذؾالمفعولبه،وتمدٌرالكبلم:الٌفعلونشٌبًا.

الموصوف والصفةحذف  . 5  

حكالصفةأنتصحبالموصوؾ،إالإذاظهرأمرهظهوًراٌستؽنىعنذكره،فحٌنبذٌجوزتركه

وإلامةالصفةممامه
5
.  

ومنها:الخطب األموٌةؾفًولدوردحذؾالموصو  

                                                             
.0/233، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً، 1  
.8/027،العمد الفرٌدابنعبدربه، 2  
.0/38،البٌان والتبٌٌنالجاحظ، 3  
.0/813، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 4  
.3/13،خزانة األدبٌنظر:البؽدادي، 5  
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لِِذياْلِحْلِملَْبَلاْلٌَْوِمَماتُْمِرعُاْلعََصا،لولمعاوٌة:" ابَْعُدفَإِنَّ ِر أَمَّ ٌْ َولَْد ٌُْجِزي عَْنَن اْلَحِكٌُم بِغَ

َولَْدأََرْدُتإٌَِصاَءَنبِؤَْشٌَاَءكَثٌَِرةٍأَنَاتَاِركَُهااْعتَِماًداعَلَالتَّْعلٌِمِ  "ىبََصِرنَ،
1
أياإلنساٌنالحكٌم.  

"وإٌاكم من فزع ٌومئذ آمنٌننسؤلهللاربّناوإلهناوخالمناوموالناأنٌجعلنا"ولولٌزٌد:
2
أيلوٍم

 آمنٌن.

ًعثمانولولعبدالملن:"ماأنابالخلٌفةالمستضعؾ ٌعن ،"
3
ولصدعثمانبنعفان،وتمدٌر

المستضعؾ.ثمانبالخلٌفةعالمحذوؾ)الموصوؾ(ماأنا  

"ولمتتركواسدىولولعمربنعبدالعزٌز:"إنكملمتخلمواعبثًا
4
أيتخلمواخلمًاعبثًا.  

،وشدةلٌن فً غٌر ضعف:مرالٌصلحإالبماصلحبهأولهإنًرأٌتآخرهذااألولولزٌاد:"

"فًؼٌرعنؾ
5
أيالٌصلحهمإالسٌاسةلٌنفًؼٌرضعؾ.  

،ولٌكم البازل الذكرالذي جربته األمورثم الحجاج:"ولول وأحكمتهالتجاربمعالفمهولراءة

واللٌنألهلالحك،والوطءألهلالزٌػ "المرآن،والمروءةالظاهرة،
6
أيثمولٌكمالحجاجالبازلالذكر.  

:فمنه،حذف الصفةوأما  

"،ولمدرضتلكمنفسًبسٌفً هذا مجالدةولكنً جالدتكملولمعاوٌة:"
7
ؾالصفةوالتمدٌر:حذو

 بسٌفًهذامجالدةصعبة.

                                                             
ً التارٌخابناألثٌر،عزالدٌن، .8/13،الكامل ف 1  
.8/273،العمد الفرٌدابنعبدربه، 2  
ً التارٌخابناألثٌر،عزالدٌن، .8/888،الكامل ف 3  
.0/30،البٌان والتبٌٌن،الجاحظ 4  
.0/82،البٌان والتبٌٌنالجاحظ، 5  
.8/022،العمد الفرٌدابنعبدربه، 6  
.0/230، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

7  
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التًواستدٌموا النعمةولٌكنأهلالطاعةًٌداعلىأهلالجهلمنسفهابكم،ولولعبدالملن:"

ابتدأتكمبرؼٌدعٌشها،ونفٌسزٌنتها،فإننمنذلنبٌنفضٌلتٌن:عاجلالخفضوالدعة،وآجلالجزاء

"والمثوبة
1
باركة.أياستدٌمواالنعمةالم  

لوال سنة أحٌٌتهاولولعمربنعبدالعزٌز:" لمأبالأنالأبمىفًالدنٌاإالبدعة أمتُهاأو،

"فوالًا
2
والتمدٌر:لوالسنةمهدٌةٌأوبدعةضالةٌ.  

"أٌهاالناس،الٌمنعنّكمسوءماتعلمونمناأنتمبلواأحسنماتسمعونمناولولزٌاد:"
3
أيال

ٌرماتعملون...ٌمنعنكمسوٌءكبٌ  

"وسعٌتمبالؽدر"حٌثرمتمالمكرولولالحجاج:
4
أيرمتمالمكرالشدٌدأوالكبٌر.  

ولوللتٌبة:" نكاسمهأمٌةالرأيوأمٌةٌةفكاأمأتاكملد جربتم الوالة لبلًٌاأهلخراسان،

"الدٌن
5
أيالوالةالضالٌن.  

الحالحذف  . 6  

بعُضماٌحذؾذكرهُحِظلْوالحاللدٌُحذؾمافٌهاعمْلو
6

 

وحذؾالحالالٌحسن،ذلنأنالؽرضفٌهاإنماهوتوكٌدالخبربها،وأماطرٌمةالتوكٌدؼٌر

ألنهضدالؽرضونمٌضه.وٌجوزحذفهإندلتعلٌهلرٌنةالحالأوالممام؛البكبهالحذؾ
7
.  

ومنأمثلةذلن:فًبعضالخطب،ولدوردحذؾالحال  
                                                             

.0/238، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،
 1  
.0/021، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

2  
.2/002،البٌان والتبٌٌنالجاحظ، 3  
.8/023،العمد الفرٌدابنعبدربه، 4  
.0/32،البٌان والتبٌٌنالجاحظ، 5  
ًمشٌته،وحظلعلٌهضٌكعلٌهومنعه.ٌنظر:08،متن األلفٌةابنمالن، .238المعجم الوسٌط.وحظل:لصرف 6  
.0/873،الخصائصظر:ابنجنً،ٌن 7  
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"وناسبٌنذلنٌنظرونوٌنتظرون"لولمعاوٌة:
1
أيٌنظرونوٌنتظرونمرتمبٌن.  

ولول:عبدالملن:"والتجهدنفسنفًنظرصوابً"
2
والتجهدنفسنلابًمافًنظرصوابً.أي  

ولولعمر:"وإنمااختلفوافًالدٌناروالدرهم"
3
أياختلفوامتناثرٌنمتفرلٌنالحمٌن.  

دتهمكاألضاحً"ولولزٌاد:"وفكرُتفٌهم،فوج
4
ايفوجدتهممذبوحٌنكاألضاحً.  

ولولالحجاج:"وكؤنًأنظرإلىالدماءبٌنالعمابمواللحىتترلرق"
5
أيأنظرإلىالدماءبٌن

 العمابمواللحىمرلرلةًنازلةً.

"ولوللتٌبة:"فاحمدواهللاعلىالنعمة
6
هللاعلىالنعمة.أياحمدواهللاساجدٌنشاكرٌن  

المضاف:حذف .  7  

ومناألمثلةعلىذلن:فًخطباألموٌٌنولدوردحذؾالمضاؾ  

لولمعاوٌةبنأبًسفٌان:"ومنهممنٌطلبالدنٌابعملاآلخرة"
7
أيبعملأهلاآلخرة.  

:حذف الجار والمجرور.3  

ما،لولأبًحمزةالشاري:"وشرعلهفٌهالشرابع،وبٌّنلهفٌهومنأمثلةحذؾالجاروالمجرور

ماٌذر"ٌؤتًو
8
روتمدٌرالكبلم:وبٌّنلهفٌهماٌؤتًفٌهوماٌذرفٌه.إٌجازبحذؾالجاروالمجرو  

                                                             
.8/272،العمد الفرٌدابنعبدربه، 1  
.0/237، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

2  
.0/028، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 3  
.0/013، اهرةخطب العرب فً عصور العربٌة الزجمهرةصفوت،أحمدزكً،

4  
.8/023،العمد الفرٌدابنعبدربه، 5  
.8/238،العمد الفرٌدابنعبدربه،

6  
.0/83،البٌان والتبٌٌنالجاحظ، 7  
.0/813، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 8  
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ثوابها" ولوله:"ٌصبرونللضراءرجاء
1
أيمنأجلالرجاء.  

،لولأبًحمزةالشاري:"وجلدفًالخمرثمانٌن"علٌهفملٌلومناألمثلةالتمٌٌز حذف.أما3
2


 أيثمانٌنجلدة.

: حذف الفعل والجملة الفعلٌةثالثاا  

ٌضمرونالمبتدأوكماإذادّلعلٌهدلٌل،ٌمولالجرجانً:"حذف الفعل فً الجملة الفعلٌةوٌجوز

فٌرفعون،فمدٌضمرونالفعلفٌنصبون"
3
.  

 ولدوردهذاالنوعمنالحذؾفًالخطباألموٌةومنأمثلته:

لولمعاوٌة:"وإٌاكموالفتنة"
4
واإٌاكموالفتنة.وإٌايمفعولبهمنصوبلفعلمحذوؾأيارهب

وفسرهأيارهبواإٌاي
5
.  

حفتبالشهوات""ولولٌزٌد: ًأحذركمالدنٌا،فإنهاحلوةخضرة، ثمإن
6
حفتفمدوأحذركمأي

 بالشهوات.

الفرحعندكموالالراحةبكم"ىولولالحجاج:"وإنًالأرٌدأنأر
7
أيوالأرٌدالراحةبكم.  

لوللتٌبة:"ووعدنبٌهملسو هيلع هللا ىلصالنصربحدٌٍثصادقوكتاٍبناطك"و
8
أيووعدهبكتابٍناطك.  

 

                                                             
.0/873، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 1  
.0/38،البٌان والتبٌٌنالجاحظ، 2  
.287،دالئل اإلعجاز 3  
.0/238، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 4  
ً المرآنٌنظر:األخفش، .2/38،معان 5  
.8/273،العمد الفرٌدابنعبدربه، 6  
.0/037، زاهرةخطب العرب فً عصور العربٌة الجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 7  
.0/828، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 8  
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ولولزٌاد:"فإٌايودلجاللٌل"
1
أيارهبواإٌايودلجاللٌل.  

الحذؾفًالخطبلدٌكونالسمأوفعلأوجملةأوحرؾ،واالسمالمحذوؾلدٌكونمبتدأأوو

إلٌه...والفعلالمحذوؾلدٌكونفعللولخبًراأوفاعبًلأو أومضافًا مفعواًلبهأومضافًا أوفعلشرط...

 أماالحرؾالمحذوؾفؤكثرهحرؾجر.

الختصاروتخفٌفًالطولالكبلم.ولدجاءالحذؾفًالخطبألؼراضالتعمٌمواإلٌجازوا  

التمدٌم والتؤخٌر:: المبحث الثانً  

الجملة االسمٌةمخالفة الترتٌب فً .  أوالا   

:مدٌم شبه الجملة على خبر الناسخت.  1  

"فلتكن الدنٌا فً أعٌنكم أصغر من حثالة المرظ:"معاوٌةلولمثل
2
.  

وظهراالنزٌاحفًتركٌبالجملةبفصلاسمكانعنخبرهابشبهالجملة"فًأعٌنكم"،فلمٌمل:"

دالالت،ناسمكانعنخبرهابشبهجملةلهلبٌفلتكنالدنٌاأصؽرمنحثالةالمرظفًأعٌنكم"وكانالفص

كًٌشدالسامعنحوموضعتصؽٌرالدنٌاأيفًأعٌنكم،أياختصوالتضىتمدٌمشبهالجملةعلىالخبر،

التصؽٌرفًاألعٌن،وتؤخٌرشبهالجملةٌفسدالحسنفًنظمالكبلم،واختصاصهلؤلعٌنمفهوممنطبٌعة

ألنالخبرمعلوملدى؛كذلنإعطاءالسامعموضعالدنٌاومكانتهالبلالخبرمحتمدٌمهالمعنى،ومنمبل

.السامع  

 

                                                             
.0/82،البٌان والتبٌٌنالجاحظ، 1  

2
ًالرديءمنكلشًء،ٌنظر:الز ًبالحثالةرديءالحنطةوبمٌتها،والحثالةه اللحٌان ًالزمانوأهله،وخصَّ تاج بٌدي،حثالةالمرظ:نفاٌاتهوٌعن

 مادة:حثل.لعروس، ا
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والمفعول فٌه على خبر إنتمدم شبه الجملة .  2  

"مثل لول عبد الملن: "فإنن على العموبة بعد التولف عنه، ألدُر منن على ردها بعد إمضائها
1
.  

موضعهاالببلؼًالبلبك،وٌفهمالتمدٌموهذامنحسنالنظمفًالكبلم،ووضعكلكلمةفً

لماتفهمالسٌاقالعاموماٌحويمنكعنطرٌكالوظٌفةالداللٌةوجمالالترتٌبوٌفهمكذلنبعدوالتؤخٌر

 مرتبطةببعضها،فكلتمدٌملهمؽزىفًنفسالخطٌب،وٌفهمالتمدٌموالتؤخٌرفًالجملةكاآلتً:

ثمتنفٌذالعموبةبعدإلرارهاالتولؾعنالسخطوالؽضب،جاءمرتبًامنحٌثتؤخٌرالعموبة

 وردهاوالنظرفًكٌفٌتها،فالتولؾعنالؽضبوالسخطٌسبكالمدرةعلىتنفٌذالعموبةوتطبٌمها.

إنما الناس فً هذه الدنٌا :"بن عبد العزٌز عمركمول،تمدم شبه الجملة على خبر المبتدأ.  3

"، تنتضل فٌهم المناٌاأغراضٌ 
2
.  

ًطالب أٌها،جاءفًشرحنهجالببلؼةمانصه:"-كرمهللاوجهه-وأسندهذاالكبلملعلًبنأب

وفىكلأكلهؼصص،إنماأنتمفًهالناس ،الذهالدنٌاؼرضتنتضلفٌهالمناٌا،معكلجرعةشرق،

،ولتجددلهآخرمنأجلهامنعمرهإالبهدم،والٌعمرمعمرمنكمٌومًتنالونمنهانعمةإالبفراقأخرى

،والٌتجددلهجدٌدإالبعدأنرإالماتلهأثر،والٌحٌالهأثأكلهإالبنفادمالبلهامنرزلهزٌادةفً

ٌخلكلهجدٌدوالتموملهنابتهإالوتسمطمنهمحصودة فمابماءفرعبعدولدمضتأصولنحنفروعها، ،

"ذهابأصله
3
.   

ولكنتؤخٌرخبرالمبتدأاحتاجهالسٌاقحتىالناس أغراض فً هذه الدنٌاإنما وأصلالترتٌب:" "

ٌخاطبالناسفًولتهمالحالًوهمفًالدنٌا،أيوهمعلىلٌدالحٌاة،وزادفًشبهالجملةاسماإلشارة

                                                             
ً عصور العربٌة الزاهرةصفوت،أحمدزكً،جمهرة .0/233، خطب العرب ف

 1  
.0/020، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 2  
ًالحدٌد، .3/32ابنأب 3  
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وألنالخبرمعلوموه؛الناسأهممنذكرالخبرإلامةوذكرمكاندنومكانتها،ل)هذه(تحمًٌرالهاو

إثباتمكانالناسفًالولتالحالً،وكؤنهأضمرفًفٌه)أؼراض(أيمصٌرهمالموت،وهذاالتمدٌم

التمدٌمهذاالتحذٌرمنالؽفلةونسٌاناآلخرةوتذكٌرالناسأٌنهماآلنوماسٌجريلهم.  

خبر لٌس على اسمهاتمدم.  4  

"بن عبد العزٌز عمركمول "خلفٌ ولٌس من تموى هللا عّز وجّل :
1
.  

،وعناٌته،فمدمهالؤلهمٌةالكبرىوإظهارلصدهالمعتنىبهتموىهللابااللتزاماالهتمامبوصٌته

بالتزامالناسبها،فهًاألساسوعلٌهاتكوننتابجالملتزمبهامنؼٌرالملتزم،والتمدٌمكذلنأعطىالمعنى

.والفهمالجملةواختلالمصدالصحٌحوالفابدةالمرجوةمعأسلوبالنفًوإاللتعارضمعنى  

أنّ شبه الجملة )الخبر( على اسم  تمدم.  5  

"وأنَّ لً الدنٌا وما فٌها:"الحجاجلولفً
2
.  

م)الدنٌا(عندالحجاج،فالحجاجلكٌةمعضمٌرالمتكلمأهممنتمدوتمدٌمحرؾالجرالذيأفادالم

سٌاقالكبلماحتاجذلن،فؤعطىالتمدٌمهنامعانًألن؛فمّدمهنا)لً(كماهومعلومعظٌمفًنظرنفسه،

لمافًنفسالحجاجمنتكبربمًاومعانًالعظمةوتفخٌمالنفس،فكانالوتخصٌصهالهملكٌةاألرض

.وماعلٌهااألرضامتلنكشؾعننفسٌةالحجاجالمتسلطوكؤنه،وكونالتمدٌموتعالٍ  

لة(زال على اسمها )ما الموصوتمدم خبر ما. 6  

"حتى انتهكوا حرم اإلسالم فلم ٌزل بكم ما ترون من لٌامكم دونهم:"بن أبٌه زٌادكمول
1
.  

                                                             
.0/028، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 1  
ً عصور العربٌة الزاهرةحمدزكً،جمهرةصفوت،أ .0/822، خطب العرب ف

 2  
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جاءهذاالكبلمفًسٌاقالتشنٌعوالتحذٌر،وهنااعتنىالخطٌببالمخاطبوأتىبهإٌجاًزاولّدمه

فهوحرٌٌصعلٌهمٌرٌدوضعهمفًصورتهموأٌنوصل واوأٌنعلىماالموصولةألهمٌةالمخطاب،

مولعهم،فالتمدٌمجاءللتخصٌصواالهتمامولوأّخرشبهالجملةضمٌرالمخاطب)بكم(لفهمناأنهأهملهم

رفٌةالذيأفادالظ(الباء))بكم(جاءبحرؾالجروتمدٌم،ولمٌعطهمالمٌمةولمتظهرلنامعانًالحرص

ولمتزلمكانتكمومنزلتكم.المكانٌةأيفلمٌزلحالكم  

تمدم شبه الجملة على خبر أصبح . 7  

"إنا أصبحنا لكم ساسة:"كمول زٌاد أٌضاا
2

 

التلطؾوتمدٌمشبهالجملة)لكم(علىخبرأصبح)ساسةً(جاءمنباب وحسنالكبلممعالمخاطب،

كانحٌنةوالؽاٌةمنهذاالتمدٌم)االنزٌاح(إثباتحسنسٌاسةالناسوكسبللوبهم،فولتإلمابهالخطب

رالعناٌةباأللفاظ،واستخدامهلحرؾالجرالمبلصكلضمٌرالمخاطب)لكم(لمًالبصرة،فاستلزماألمول

ٌفدالتطلؾفمط،بلجاوزهإلىأنناتحتطوعأمركموملككمفنحنلكمنسوسكمبؤمرهللاوسلطانهونذود

ذامنجمالٌاتالتمدٌموالتؤخٌرمنعنكم،وهذاالتمدٌمأوجزكثًٌرامنمعانًالحماٌةوالمنعةوالرعاٌة،وه

 ناحٌةداللٌة.

كذلن تمدٌم شبه الجملة على خبر كان. 8  

،اا، وللمعروف منارا وفً الحروب أحرارا ا،اأبرارًكونواأوالدًومثالهلولعبدالملنبنمروان:"

"وعلٌكمالسبلم
3
.  

 

                                                                                                                                                                                                    
.0/82،البٌان والتبٌٌنالجاحظ، 1  
،.0/078ة، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 2  
.0/233،جمهرة خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةصفوت،أحمدزكً، 3  
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اففًلوله:" ا وللمعروف منارا "وفً الحروب أحرارا  

وفًداللةهذاخبركانمظاهرالتمدٌموالتؤخٌروهوتمدٌمالجاروالمجرورعلىوهنامظهرمن

آثرالخطٌبتمدٌم.لمدالتمدٌماعتباراتببلؼٌةكثٌرةوسرفًانزٌاحوسهولةالتنملبٌنعناصرالجملة

عروؾوهذهالمواطنفًالحروبوفًأماكنالم،أنٌرىالناسفٌهاوركزعلٌهاواطنالتًٌحبالمَ

.الكثٌرةأيأبوابالخٌر،وأفادهذاالتمدٌمتوكٌداالختصاصوالحصر  

مخالفة الترتٌب فً الجملة الفعلٌة.  ثانٌاا  

تمدم شبه الجملة على المفعول به وأمثلته:.  1  

"رضُت لكم نفسًلولمعاوٌة:"
1

 

للطرؾالمما ممعاوٌةشبهالجملة)لكم(علىالمفعولبه)نفسً(مراعاة بلوهمالناسوتادبًاولدَّ

كذلنتؤكٌدهعلىجهوزٌتهعلىالحكموالمٌامبشإونالناس.،وتلطفًافًالخطاب،ومندالالتالتمدٌم  

ترتٌبالكلماتفًالجملةحتىٌتسنىلناكشؾالدالالتوجمالٌاتالببلؼةداخلدلةفبلبّدمن

 النصوص.

"كتب هللا علٌها الفناء:"بنعبدالعزٌزولولعمر
2

 

هنابحرؾاالستعبلء معالضمٌر)ها(العابدعلىاألرض،وأفادتمدٌمحرؾ(على)والتمدٌمظاهٌر

أيحصرالفناءعلىاألرضبالتحدٌدوالتخصٌص،ولولّدمالمفعولوالجرالذيأفاداالستعبلء الحصر،

                                                             
.8/272،دالعمد الفرٌابنعبدربه، 1  
ً عصور العربٌة الزاهرةصفوت،أحمدزكً،جمهرة .0/023، خطب العرب ف

 2  
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ٌصالذيلصدهعمر،فالفناءالمٌفدالتخص،لكنالكبلمعاًمامفتوحً(علٌها)علىحرؾالجر(الفناء)به

ألنالممامالتضىذلن.؛أرادعمرإٌصاله،فؤحسنالتمدٌملؤلرضوهذاما  

ًحمزةالشاري:" "الستعملُت فً طاعة هللا أبدانكمولولأب
1
وهنالّدمشبهالجملة)فًطاعةهللا(

عولبه)أبدانكم(،والمرادفًعلىالمفعولبه،إذافصلتشبهالجملةالفعلوالفاعل)الستعملُت(علىالمف

ًجعلهذاالتمدٌموالتؤخٌرااللتصارعلىاستعمالاالبدانفًطاعةهللا،فٌرٌد كلٌصبّأنفًالمتلم

فمط،فكانالتمدٌمحسنًابلٌؽًاحمكمرادالخطٌب.تركٌزهعلىطاعةهللا  

وأمثلته:تمدٌم شبه الجملة على الفاعل.  2 ،  

"اكم منً خٌٌر، البلوهفإْن أتلولمعاوٌة:"
2

 

ألنالسٌاقالعامتطلب؛ٌر(وهناانزٌاحفًتركٌبالجملةولّدمشبهالجملة)منً(علىالفاعل)خٌ

ًبالخٌرذلن ،وحصرإكمااًللمابدأبهوتوجٌهالخطابللمتكلم،وهذاماعنًبهمعاوٌة،فهوالفاعلواآلت

ًبهوحده.وكؤنهوصلهممنهالمنؼٌرهعلىأنهالخٌر اآلت  

"تثبت فً للوبهم محبتُنولولعبدالملن:"
3

 

(تثبت محبتن فً للوبهموأصلالترتٌب)  

وكبلمهعنثباتالمحبة،ومكانالمحبةفًالملب،فهومركزالشعور،والحبمرتبطبالناحٌة

وهناأظهرعناٌتهوهنالّدمشبهالجملةوألحكالضمٌربها،الضمٌرالعابدعلىالناس،الملبٌةلئلنسان،

                                                             
ً عصور العربٌة الزاهرةصفوت،أحمدزكً،جمهرة .0/873، خطب العرب ف

 1  
.8/272،العمد الفرٌدابنعبدربه، 2  
.0/233، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 3  
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بكسبللوبالناس،والثباتفًالملوبمنناحٌةالشعور،تثبتفًالملوبتشوٌمًاللسامعوهًالمحبة،

 والتمدٌمكذلنأفادالحصروالمصر.

"أال وإن اآلخرة أجل مستؤخر ٌحكم فٌها ملٌن لادرولولالحجاج:"
1

 

لملنالمادروهوهللاتعالى،امةعلىابالجملةحصرالحكمٌومالمٌوأفاداالنزٌاحفًتركٌ

الحصرفًالحكمأفادتوكٌدالتخصٌص،فاألجلالمستؤخرلهحاكمواحدوهوهللاوالفصلبٌنالناسٌومو

التمدٌموالتؤخٌرفًاللؽة،الحصروالتخصٌصومندواعً،-جّلوعبل-اصهللاالمٌامةمناختص

 والتوكٌد.

فاعلم المفعول به على الٌتمد.  3 :فًالخطباألموٌة،  

"غّض أبصاَرهم ذكُر المرجع"لولمعاوٌة:
2
.  

ومخالفةالترتٌبظهرتحٌنلّدمالمفعولبهأبصارهمعلىالفاعل)ذكُرالمرجع(فاألصل:"ؼّض

وظهرالتمدٌمهناللمبلءمةاللفظٌةللكبلم.خاصبالبصروالطرؾ،فالؽضّذكرالمرجعأبصارهم"  

"تطؤ رلابَكم بثملها العموبة"ولولعبدالملن:
3

 

مالمفعولبه)الرلاب(علىالفاعل)العموبةُ(،وذلنألهمٌة وهًالعموبة،ماتمععلٌهوهنالدَّ

ًتوطؤهالوطءوالموطوء،الرلاب،ففًلولعبدالملنإذاللللمعالبفمرٌنت فمنالعادةأناألرضهًالت

فالعموبةلفظعامؼٌرمحدد،ولكنٌكونالوطءعلىالرلاب،فمابالنبوضعالنعالواأللدامالتًبها

                                                             
.0/031، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةوت،أحمدزكً،صف

 1  
.0/83،البٌان والتبٌٌنالجاحظ، 2  
.0/238، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 3  
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معرفةموضعالعموبةهوالذيٌحددمصٌرالمعالَب،فاستعجلولّدمموضعالعموبةوهًالرلابعلى

 العموبةنفسها.

فَإِذَالَمٌِتُمُالَِّذٌَنكَفَُروافَضَ)والضربعلىالرلابلاتلوٌزهكاألرواحومنهلولهتعالى: ْرَب

لَابِ (الِرّ
1
فضربالرلابتحملفًطٌاتهااإلهانةواإلذالل،فكٌؾإذاكانتاألعناقتوطؤوٌداسعلٌها

النٌلمنهموانحطاطهم.منفهذاأشدوأفظع  

أفسدكم ترنٌكُ ولولالحجاج:"
2
"والتكم

3
 

ًخصصالالذيضمٌرالمخاطب)كم(المشروعةفًترتٌبالجملةالتضاهاوهذهالمخالفة فبةالت

ألننممتهعلى؛ولععلٌهاالفساد،فذكرالفبةالتًفسدتوالتركٌزعلٌهاأهمعندالحجاجمنذكرالسبب

وأكدعلىالفبةالفاسدةرعٌتهمتكررةفٌمدمهادابًماعندتوبٌخهإٌاهاوٌجعلهافًصدارةالكبلمعندالذم،

أيكلرعٌته.ٌصمعالتحدٌدوالتخصبالضمٌرالمتصلالذيأفادالجمع  

:تمدٌم الفاعل على الفعل.  4  

"من أطاع هللا وجبت طاعته":بدالعزٌزعبنلولعمرومنه
4

 

وعظمةالفاعلمكانةالشرطٌةعلىالفعلوالمفعولبهفًالجملة،كًٌإكدعلى)من(وجاءتمدٌم

وكذلنحصرالطاعةفٌهالكبلمولتوكٌدولوعالفعلمنهالمنؼٌره،صدارةفًفعلهوهوطاعةهللا

علٌه الطاعةومنٌمومبها.سٌاقالكبلمٌركزعلىألن؛ولصرها  

                                                             
.8/87دمحم،2  

ًاألمر،ٌنظر:ابنمنظور، ،ملدة:)رنك(.لسان العربالترنٌك:الضعؾف
2  
.0/030، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرة،أحمدزكً،صفوت

3  
.0/028، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 4  
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"الباهلً بن مسلم لتٌبةولول لدجربتمالوالةلبلً،أتاكمأمٌة؛فكانكاسمهأمٌة: ٌاأهلخراسان،

لوكانفًمطبخهلم ًٌْكفٍه،ثمأتاكمالرأي،وأمٌةالدٌن،فكتبإلىخلٌفته:إّنخراجخراسانوسجستان،

فٌبًا،ولمٌنكؤ بعدهأبوسعٌد،فدوخبكمالببلد،التدرونأفًطاعةهللاأنتمأمفًمعصٌته،ثملمٌجبِ

ا،ثمأتاكمبنوهبعده،مثلأطباءالكلبة؛منهمابنالرحمة حصان ٌضرب فً ،(ٌرٌدبهٌزٌدبنالمهلب)عدوًّ

عانةٍ 
1

تأوالده،ثمأصبحتمولدفتحهللاعلٌكمالببلد،وأمنلكمالسبل،حتى،ولمدكانأبوهٌخافهعلىأمها

"إنالظعٌنةلتخرجمنمرٍوإلىسمرلندفًؼٌرجوار
2
.  

،ولوأّخرالحصانبعدالفعلولال:"ٌضربحصانفًعانة"ولصدبالحصانٌزٌدبنالمهلب

رفنامنلصدبمة،ولماعالختلنظمالجملةولبََدْتؼٌرمفهو ألنهاأللربللكبلم؛فمدمالفاعلالحصان،

ببعضه،وتؤخٌرالفعلالمضارععنفاعلهٌفٌداالستمرارٌةفًالحدثالساب كوحتىٌظلالكبلممرتبطًا

 كؤندٌدنهوعادتهالضرب،فهوٌضربوٌضربإلىماالنهاٌة.

" لرإٌتكم أكرهُ وأنا وهللالولالحجاج:"ومنهتمدٌم الفاعل والمفعول به على الفعل. 5
3
.  

"ولكنعظمةالحجاجواستعبلءنفسهلتحمٌكذلنتكونفًرإٌتَكم وهللا أكرهُ أناوتمدٌرالكبلم:"

صدارةكبلمه،لٌبٌنللمخاطباستعبلءنفسهعلىرعٌته،وتمدٌمالفاعلكذلنجاءبصٌؽةاألناكًٌحمك

صالكرهوحصرهفًلتخصٌهنامالمفعولبه،وتمدٌوتعظٌمهاأعلىمستوٌاتاالستعبلءوتفخٌمالنفس

،وأكدهذهالنفسٌةبالمسمالذيتوسطبٌنالمبتدأ)الفاعلفًالمعنى(والفعل.البصرٌةالرإٌة  

 

                                                             
،مادة:)أتن(.لسان العربالعانة:األتان،وتطلكعلىلطٌعالوحش،ٌنظر:ابنمنظور،

1  
.0/822، لعربٌة الزاهرةخطب العرب فً عصور اجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 2  
.0/037،العمد الفرٌدابنعبدربه، 3  



169 

 

ًحمزةالشاري:" حتى إذا رأوا سهام العدو ولد فولت، ورماحهم ولد أشرعت، وسٌوفهم ولولأب

"ولد انتضبت
1

 

،)أشرعت()فولت(،و)سٌوفهم(علىالفعل،و)رماحهم(واسهاَم(،)رأإذتمدمالفاعلوالمفعولبه

()انتضبتو  

وهناانزاحالخطٌبفًترتٌباأللفاظعنمكانهااألصلًولصدإظهاروإبرازاألسلحة)سهام

العدووالرماحوالسٌوؾ(فكانتزحزحةالترتٌباألصلًفٌهداللةكبٌرةلصدهاوركزعلٌهامثًٌراانتباه

عواهتمامه،واألفعال)فولتوأشرعتوانتضبت(والعةالمحالةفًالمعارنولّدمتاألفعال)سهامالسام

ًوتحمٌمَالحدوث العدوورماحهموسٌوفهم(لتوكٌدولوعالفعلوحصوله،فكانتمدٌمالفاعلإعبلًماللمتلم

.الفعل  

بلمرتبًابعضهاأسبكمنبعض،وهذاٌذكرنابمولفاضلصالحالسامرابً:"إنالنحاةلدجعلواللك

فإنجبتبالكبلمعلىاألصللمٌكنمنبابالتمدٌموالتؤخٌر،وإنوضعتالكلمةبؽٌرمرتبتهافًباب

التمدٌموالتؤخٌر"
2
.  

وأمثلته:تمدٌم المفعول به على الفعل والفاعل.  6 ،  

"َمن ٌهِد هللاُ فال مضّل له:"بنمعاوٌةلولٌزٌد
3

 

)َمْن(للتعرٌؾبهفًصدارةالكبلم،وكًٌحمكجملةهداٌةهللا،ولدمالمفعولبهوكبلمٌزٌدعن

بالترتٌبالمعروؾ،فتمدٌمالمفعولبهعلىالفعلوالفاعللؤلسبمٌةفًترتٌبالجملةالشرطبتمامهاوكمالها

مضمونالجملةعلٌه.ٌزألنالكبلمٌُعنَىبالمهديوترك؛وتصدٌرهللكبلموأهمٌتهأيعلىمنستمعالهداٌة  

                                                             
.0/873،جمهرة خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةصفوت،أحمدزكً، 1  
.87،الجملة العربٌة: تؤلٌفها وألسامها 2  
.0/37،عٌون األخبارابنلتٌبة، 3  
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"فهو حالل ما أحلَّ هللا على لسان نبٌه:"بنعبدالعزٌزولولعمر
1
.  

إحكامفًوهنالّدمالمفعولبهبماالموصولةعلىالفعلوالفاعل،وكانالتمدٌمفٌهتنظٌمللكبلمو

ةالترتٌبولكانتركٌكةالصٌاؼة،فلولال:"أحلهللاماعلىلساننبٌهفهوحبلل"لمبُحتالجملةمنناحٌ

لهاألولوٌةفًالمولوالصٌاؼة،وتمدٌمالمفعولبهلؤلهمٌةفًالكبلم،فهنانالمهمواألهم،والمفعولبههنا

استحكالتمدٌم.و  

ٌاأهلالعراق،إنالشٌطانلداستبطنكم،فخالطاللحموالدموالعصب،والمسامع"لولالحجاج:

ؾ،ثمأفضىإلىالمخاخواألصماخ،ثمارتفعفعشش،ثمباضوفرخ،واألطراؾ،واألعضاءوالشؽا

وأشعركمخبلفًا،اتخذتموهدلٌبًلتتبعونه، ا تطٌعونهفحاشكمنفالًاوشمالًا، ولائدا ا تستشٌرونه، ومإامرا "؛
2

 

ولّدمالمفعولبهعلىالفعلوالفاعلوذلنلؽرضعنالشٌطانفً"ولابًداتطٌعونه"وكبلمالحجاج

تناسبالمعنويفًالكبلممعسابمهمنالكبلم:"اتخذتموهدلٌبًلتتبعونه"،وهذاالتمدٌمجعلللممدممٌزةال

وهًالمٌادة،أيأ ظهروظٌفةالممّدموخصهبالمٌادة،وكذلنفًلوله:"ومإامًراتستشٌرونه".ظاهرة  

 

 

 

 

 

                                                             
.0/028، لزاهرةخطب العرب فً عصور العربٌة اجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 1  
.0/038، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 2  
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مخالفة الترتٌب التشرٌفً ثالثاا:  

"صلحوا آخرتكم، تُصلَح لكم دنٌاكمأكمولعمربنعبدالعزٌز:"
1  

والترتٌبالزمنًألحداثاإلنسانفًحٌاته،الدنٌاثماآلخرة،فالدنٌاتسبكاآلخرةفًالزمن،

فًلدنٌاٌلمىنتٌجتهاوالعٌشفًالدنٌاٌسبكالعٌشفًاآلخرة،وماٌمومبهاإلنسانمنأعمالفًحٌاتها

افوإفمؤواهالجنة،خًٌرااآلخرة،إن النار.مصٌرهإلىنشرًّ  

واإلصبلحٌتمثلفًتحسٌناألعمالوتعدٌلاألخطاءواالنحرافاتوالسلوكٌاتنحوماطلبههللا

تعالى،والسإاللماذالمٌملأصلحوادنٌاكمتصلحلكمآخرتكم؟أيلماذاالٌكونإصبلحالدنٌامترتبعلى

؛ة،فشرؾاآلخرةأبمىوأفضلومكانتهاأعلىوأرفعإصبلحاآلخرة؟جاءالتمدٌمهناللشرؾواألفضلٌ

ألنهاالدابمةالبالٌةوالدنٌاالفانٌةالمإلتة،وبالتالًاآلخرةهًاألهمفًالرتبة،وهًاألولىباالهتماممن

 ناحٌةاإلصبلحوتحسٌناألعمالواالنشؽالبرضاهللاتعالى.

،فمهماانشؽلوإؼراءاتهااالنشؽالبالدنٌااالنشؽالبإصبلحاآلخرةأولىمنوفًخطابهكذلن،

طرفهعناآلخرةفلنتنفعهدنٌاه هاواإلنسانٌعرؾفًلرارةنفسهأنزابلةألنها؛اإلنسانفًدنٌاهوؼضَّ

ألنها؛ابهافجاءتلبلالدنٌلبلهتمام،فتمدٌماآلخرةفًكبلمعمرزابلةوذاهبةوالعودةإلٌهابعدالموت

ًٌرنوإلٌهاكلتمًدارالمرارو .البوصلةالت  

"برأس جبل، أو بحضٌض أرض ٌؤته ر له رزقٌ مدَّ إنه َمْن ٌُ ولوله:"
2
.  

،وضربأمثلةعلىمساعًالرزق،وبدأولوبشّكاألنفسالكبلمعنالرزقوطلبهوالسعًله

ثمضرببالبعٌدوهورأسجبل،ورأسالجبلٌتضمنالبعدوالتعبومضاعفةالجهدلتحصٌلالرزق،

                                                             
.0/022، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 1  
.0/023، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،  2  
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وٌتضمنمعنىالمرب،وطبٌعةالرزقإماأنٌكونبعًٌداصعبًاأوأيأدنىالجبل(حضٌضاألرض)مثال

فتإلىمشمةوتعب،كانلؼالبًاوجلبهٌحتاج،لرٌبًاسهبًل،وألنالرزقبحاجةإلىمثابرةوهمةونشاط

أوثمأسفلهالمرٌب،وهذهخٌاراتالرالنظرإلىرأسالجبلالبعٌد، زقلدىاإلنسان،لدٌكونصعبًاشالًا

فالذيٌستطٌعأنٌكسبرزلهببذلالجهدالكبٌرٌسهلعلٌهأنٌحصلعلٌهبملٌلمنالجهد.سهبًلمٌسوًرا.  

أٌهاالناسإنالحربصعبةمرة،وإنالسلمأمنومسرة،ولدزبنتناالحرببدالملن:"ولولع

"وها وهً أمنافنحن بنوزبناهافعرفناهاوألفناها
1
.  

منناحٌةزمنٌة-وٌمتضًاألمرحدٌثعبدالملنعنالحرب،وبدأفًالوصؾباألبناءثماألم،

وسرالتمدٌمهوالتناسبمعضمٌرالمتكلم)نحن(ثماالنتماللصٌؽة،أنٌبدأباألمثمبؤبنابها-الوجود

ألنهماأللدرعلى؛مراتبه،بلتمدٌماألبناءالؽابب)هً(،والٌشملالتمدٌموالتؤخٌرهنامعانًالحبو

أيتربٌنافً(الحرب)الحربوأعبابها،فهًللرجالولٌستمنواجباتالنساء،ولصدبوصؾاألم

فًالتربٌةوالنشء،ولدتشارنالنساءفًألناألمهًاألساس؛الضراوةوالشدةوالبؤسوتعلمناأكنافها

ٌحتاجإلىكبٌرجهدبماٌتناسبمعأنوثتهافهًتسعؾالجرحىوتعدُّالحربلمساعدةالرجالفٌماال

 الطعام...

واستكمالهب وأكملللكبلم.جمٌبًلكانـ)هًأمنا(ولولالنحنبنوهاواكتفىلكانالكبلمنالًصا،  

فًونحنحٌننمّدمماالحكلهفًالتمدٌمنكونلدأحدثناتفسًٌرافًالموالعوفًالصبلحٌاتو

ألنالممّدمٌحتلمركًزاممتاًزا،فهوأولماتمععلٌهالعٌنوأولماتتؤثربه؛األضواءوفًاألثرالنفسً

                                                             
.0/238، ً عصور العربٌة الزاهرةخطب العرب فجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 1  
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وألنهفًؼٌرمكانهالذي؛ألنهٌستحكهذا؛وأولماتعجببهوأولماتمعالنفستحتأضوابهفتنشؽلبه

التًاستحوذعلٌهااللفظالممّدمتعودناأننراهفٌه،ثمتؤتًاأللفاظاألخرىفتكونالشحنة
1
.  

النفاق،ولولزٌادبنأبٌه:" العجبمنابنآكلةاألكباد،ولاتلةأسدهللا،ومظهرالخبلؾ،ومسّرِ

"وٌبرقكتب إلً ٌرعد وربٌساألحزاب،ومنأنفكمالهفًإطفاءنورهللا،
2
.  

ألنسرعةالضوء؛فًالحدوثوإْنكانبٌنهماتزامنٌالرعدصوتالبرقعلمًٌاٌسبكلمعانو

ألنالحدثفٌهتهدٌدووعٌد؛تسبكسرعةالصوت،فلمٌملٌبرقوٌرعد،بللّدمالرعدعلىالبرق

بٌنماٌصدرعنالبرقالضوءالصوتالذيٌنبثكعنهوالتناسبمعالحدثوالمولؾٌتطلبذكرالرعد

أكثرمنببهأحٌانًامنصواعكووٌبلتلماٌسٌنتجعنهالرعبوالخوؾالرعدمخٌؾوصوت،والنور

،وسٌاقالكبلمالعامهوالتهدٌدفكانالتناسبالبمًافًتمدٌمالرعدوربطهبالتهدٌدعلىشدةضوءالبرق

ولمٌكتؾبالسماعبلأردفهبماٌُرىواستخدمهناحاستًالسمعوالبصرلٌثٌرالبرقالذيالصوتفٌه.

واألكمهواألعمىعلىحّدٍسواء،وكذلنتمّدمالرعدعلىالبرقفًلولهالخوؾلدىالسمٌعوالبصٌرأ

َواِعِكحَ)تعالى: َوبَْرٌقٌَْجعَلُوَنأََصابِعَُهْمفًِآذَانِِهْمِمَنالصَّ ِمَنالسََّماِءفٌِِهظُلَُماٌتَوَرْعٌد ذََرأَْوكََصٌِّبٍ

ُُمِحٌطٌبِاْلكَافِِرٌنَ (اْلَمْوِتَوَّللاَّ
3
والبرقٌخطؾاألبصار،ٌلجصوتهبحاسةالسمعإلىاإلنسانلرعدفا.

وصوتالرعدلويبلألوىمنطالةاألذن،ولذلنعندماٌسمعهاإلنسانٌفزعوٌإذٌهالشدةوهجه

علىالسامع،لٌحمًٌضعأناملهفًأذنٌهمبالؽةفًتؤثٌرالرعدأوٌسّدمجرىالصوتبٌدٌهوٌحاولأن

وتالمخٌؾ.الصأذىنفسهمن  

                                                             
.283،بالغة الكلمة والجملة والجملٌنظر:سلطانمنٌر، 1  
.0/011، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 2  
.0/23،البمرة 3  
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وخزابنهمالسابرةبٌنأٌدٌهم،:"ولولالحجاج هذهالشمسالتًطلعتعلىالتبابعةواألكاسرة،

أٌنالجبابرةالمتكبرون؟المحاسبهللا،؟علىلبورهم،أٌنالملوناألولونولصورهمالمشٌدة،ثمطلعت

"حبرونهلالجنةٌنعمون،فًروضةٌ،وأوجهنم تزفر وتتولدوالصراطمنصوب،
1

 

والزفٌرصوتلهٌبالناربعداالشتعالوتولدالنارإشعالها،وإشعالالناروتولدهاٌسبكصوتها

لماأحدثرهبةفً،فلواكتفىبلفظجهنمتتولدأينارجهنم،ولفظتزفرأشدولعًافًالنفسمنلفظتتولد

زفٌرللنارإالبولودها،وولودالنارٌتبعهنفوسالسامعٌن،وزفٌرالناروحدهالٌكفًمنناحٌةالتعبٌر،فبل

،ولّدملفظتزفرإلحداثالتخوٌؾًبعدولودالنارأيبعدإشعالهافزفٌرالنارٌؤتصوتهاأيزفٌرها،إذًا

.والناروهًمشتعلةومتولدةالترعبإالإذاصدرعنهاصوتزفٌرها.أكثرماٌكونوالترهٌب  

حتى مللتكم إنًمنزرعلداستحصد،ولدطالتعلٌكمإمرتً،"ولولمعاوٌةبنأبًسفٌان:

وتمنٌتفرالكموتمنٌتمفرالًومللتمونً ،"
2
.  

ممللهمنالرعٌة،علىعناإلمارةكناٌةكبلممعاوٌة وطولها،وطولالمدةٌسببالملل،ولكنهلدَّ

ًومللتكم.مللالرعٌةمنه. فلمٌململلتمون  

ولمٌردخطابمنالرعٌةعوهناصٌؽةضمٌرالمتكلمس لىمللهمبمتصٌؽةضمٌرالمخاطب،

وفترةالحكمللخلٌفةفًاإلسبلمؼٌرمحددةأومإلتة،بماللرعٌةمنحٌثالملل،منه،بلكانخطابهسابمًا

ًٌحكمهافبلداعًلتركهلئلمارةأوعزله ،وسرعنهاأنالخلٌفةٌطبكاإلسبلموعلىاتفاقمعرعٌتهالت

لحاكم،والسٌاقالعام،وهنااستدعىالتجدٌدلمدةإمارتهتمدٌمفًمللالحاكممنرعٌته،ٌكمنفًطولال

فؽلبعلىالكبلمتمدٌمصٌؽةالتكلمثمبدنوأجلهبتعبالمسإولٌةأوشعورهلكبلممعاوٌةهوإحساسه

 االنزٌاحللمخطاب.

                                                             
.0/822، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،  1  
.0/233، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةً،صفوت،أحمدزك

 2  
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ءهللاعندكم،وتؤٌٌدهإٌاكمفًمزاحفتكمإنعدوكملدرأواببلولوللتٌبةبنمسلمالباهلً:"

اختاروا دهالٌنهمومكاثرتكم،كلذلنٌفلجكمهللاعلٌهم،فؤجَمعُواعلىأنٌحتالواِؼّرتكموبٌََاتَكم،
1

 

وأنتمدهالٌنالعربوفرسانهموملوكهم ،"
2

 

ألنالملون؛،ولكنلتلالملونأولىمنلتلالدهالٌنولفظاختارواأيصوبوانحوهموالتلوهم

نبطانةللملون،ولكنتمدٌمالدهالٌنعلىالملونجاءعلىاحتمالٌةالدهالٌن،فالدهالوأعلىمنصبًامن

نٌةحضورالملون،والدهالوؼٌابهمعنخوضالمعارن،واحتمالٌةحضورالدهالٌنألوىمناحتمال

تجاههمفًأرضالمعركة.ٌبالضرباتوتصوبعدالملونمرتبة،فمّدمهمكًٌتمالتركٌزعلىلتلهمٌؤتون  

عرالًاألم،عرالًاألب،عرالًالمولد"تجدونًٌاأهلالعراقانسبونً،ولوله:"
3

 

منسباألمعلى ،وبهذاالتنسٌكاألبوالمولدوالهوىوالرأيوالدٌننسبوكبلمهعنالنسبولدَّ

،وهناأخذتاألمنسبألبٌهوعابلةأبٌهٌُسبلمًفًالشرعاإل،فاإلنسانالمنطمًاللفظًلدؼٌّرفًالترتٌب

مكانهااأللٌكفًالنسبألنهاتُنجبوتلدفبدأبهافًالنسبتشرٌفًالها،معأناألبأحّكفًالتمدٌمفً

وعلٌهماوردفًساعدتفًعملٌةالتمدٌم.والعاطفةالملبٌة،ولكنالرتبةالنسبومتعارؾعلٌهبٌنالناس

ثمأمنثمأبون(أمنثمأمن)عنرسولهللاملسو هيلع هللا ىلص:شرٌؾالحدٌثال
4
.  

المولإنالتمدٌموالتؤخٌرمنالسماتالبارزةفًالخطباألموٌةاستخدمهالخطباءفًوخبلصة

والأُّخرإاللؽرضببلؼًوحكمةفًاألسلوب،التضىمنفًالؽالبتعبٌرهمالممصود،فمالّدملفظ

لتؤثٌرفًنفسالمتلمً.الخطباءا  

 

                                                             
.82،معجم لغة الفمهاءالدهالون:وهوبالفارسٌةربٌسالفبلحٌنأوربٌسالمرٌة.ٌنظر:للعجً،دمحم.ولنٌبً،حامد، 1  
. 0/821، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 2  
.0/821، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةرةجمهصفوت،أحمدزكً،

 3  
.8/088،صحٌح مسلممسلم، 4  
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 المبحث الثالث: االلتفات

 : االنزٌاح فً الضمائرأوالا  

واعًٌا،وٌعطًللضمابرأثٌربارز فًالسٌالاتالمنزاحة،فاالنزٌاحمنضمٌرآلخرٌحمكانعطافًا

النصجرعةداللٌةمكثفةٌستدعٌهاالتتابعالسٌالً
1
.  

  طابالخإلىصٌؽةالتكلماالنزٌاحعنصٌؽة.2

وإنما،إنا لدمنا علٌكمأٌهاالناس:"معاوٌةولدظهرتهذهالصٌؽةفًالخطباألموٌة،كمول

"لدمناعلىصدٌكمستبشر،أوعلىعدومستتر،وناسبٌنذلنٌنظرونوٌنتظرون
2

 

فًإحداثالتفاتفًتركٌبالضمابرمنالتكلموهذهالصٌؽةاللفظٌةفًكبلمهتُظهرانزٌاًحا

علىرعتٌهوبٌّنفًلدممنا(إلىالمخاطب)علٌكم(،وأفادااللتفاتحرصهعلىجمٌعرعٌته،أيأنه)لد

برباسةاألمة،وفًصٌؽةلٌهمنصخطابهأنهالحاكمعلٌهم،فكانااللتفاتمظهًرالعملٌةالمدومأيتو

نا(إشارةإلىالتفخٌمواالعتزازبالنفس.الجمع)إ  

:"حتىاجتمعنانحنوأنتمعندالسٌؾ"انعبد الملن بن مروولول
3

 

وكبلمعبدالملنجاءفًسٌاقالتهدٌدوالوعٌد،وأحدثانزٌاًحافًالتركٌب،وساعداالنزٌاحفً

 زٌادةكلماتالجملة،فلمٌمل:"حتىاجتمعناعندالسٌؾ"،بلزادضمٌرالتكلموالخطاباجتمعناوأنتم.

ًَصٌؽةلصٌؽةفًالضماواالنزٌاحفًالتركٌبوالتحولمن ،برلمٌكنعبثًا،بلأعطىمعان

منها:ضمٌرالتكلمأفادالجمعوالمتحدثمفردهوعبدالملنبنمروان،ولكنضمٌرالجمعهناتحدثبه

                                                             
ً شعرمحمود حسن اسماعٌلاألسلوبٌة الشعرٌةٌنظر:داود،عشتار، .218،لراءة ف 1  
.8/272،العمد الفرٌدابنعبدربه، 2  
.3/232،العمد الفرٌدابنعبدربه، 3  
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وأفادالتعظٌموالهٌبةوالسٌطرة،وجاءبضمٌرالمخاطب)أنتم(وكان أنعلىلادًراباسمالدولةوالمضاء،

فًكشؾحتىاجتمعناعندالسٌؾ"ىبموله:"حذؾ،واكتفٌ ولكنذكرضمٌرالمخاطبكانضرورة

وتحدٌده،وهمالناس،ولبلتهدٌدهووعٌده،لدبٌّنلهمالحدودوالفروضوحذرهممن المخاطبوإظهاره

طابهولدالعموبة،فكانجرٌانالسٌاقوالتفاتهمكمبًللمابدأبهفًخكانتهًالولوعفًالذنبوبالتالً

منتؤثٌرعلىالمعانًتفاتلفًالتفاتالضمابروماٌصدرمنتنوعاالتساويأضفىفًخاتمةخطابه

لطابؾببلؼٌة.تحمٌكو  

"وإنًلدخلعُتمافًأعنالكممنبٌعتً"بن عبد العزٌز عمرولول :
1

 

بدأنتنتملإلىؼٌرهاتفاتكاننتٌجةلتعددضمابرالتكلمفًبداٌةالخطبة،وصٌؽةالتكلمالواالل

إمابصٌؽةالخطابأوالؽٌبة،وخطابالخلٌفةعمرعنٌوجهحدٌثهللناسمنصٌػالضمابر،فالمتكلم

واالنزٌاحهناأحدثتوجًٌهالطٌفًافً تولٌهالخبلفة،فبلبدمنجمعالناس،واستعمالصٌػالتكلموالخطاب،

ٌنص خٌارأن:حوٌوّجهوٌرشدوٌضعأمتهأمامخٌارٌنخطابعمرلرعٌته،فالمتكلمأصبحمخاطبًا

وكذلنجماعةالمسلمٌنهمٌنألنالمخطاب؛وألصكضمٌرالمخاطب)كم(بالجمع،ٌحكمهمأوالٌحكمهم

بٌداألمةولهاالخٌاروالمرار.تنصٌبالخلٌفة  

ًحمزةالشاري:"تعالوانحنوأنتمنماتلهم،فإْننظهرنحنوأنتمنؤتبم نٌمٌمفٌناوفٌكمولولأب

كتابهللاوسنةنبٌهدمحمملسو هيلع هللا ىلص"وهناالتفتأبوحمزةالشاريمنضمٌرالتكلم)نحن(إلىضمٌرالمخاطب

الشملوتمرٌر )أنتم(وكبلالصٌؽتٌنجاءتابالجمع،إذأحدثاالنزٌاحفًتركٌبالجملةداللةالجمعولّمِ

علىجمعالكلمةوتوحٌدالصؾوالوصولإلىالؽاٌةالعظمىوهًالمصٌر،فساهمذلنفًحثالناس

 العٌشتحتظبللالجماعةوالوحدة.

                                                             
.0/028، ب فً عصور العربٌة الزاهرةخطب العرجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 1  
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لغٌبة اصٌغة إلى التكلم صٌغة  عناالنزٌاح  . 2  

:"ٌعٌنناعلىالخٌربجهده"عمرظهرفًكبلم
1

 

ؽٌبةوممتضىالسٌاقأنعمربحاجةإلىمنٌعٌنهفًلضاءحوابجالناسورعاٌتهم،وضمٌرال

أنتكونمنكلالناس،وهناأشاربضمٌرالؽٌبة؛جاءمفرًدا)بجهده( ألناإلعانةلٌستمنالضرورة

تالناسفًجهودهمولدرتهمواوجهده،وفًخطابهندرنتماًماتفه(علىاالستطاعة،فكللهطالته)بجهد

 علىإعانةحاكمهمفًلضاءحوابجالناس.

:"فمنلالبرأسهكذاللنالهبسٌفناعبد الملنظهرفًكبلمتكلمى الالغٌبة إلوفًاالنزٌاحمن

كذا"
2

 

وااللتفاتظهرفًفعلًالمول)لال،للنا(،والموللٌسبمعنىالحدٌثوالتكلمبلالمخالفةوالتمرد

اقالجملةوعدمالطاعة،والترانضمٌرالتكلمبالمولأفادالعموبةوتنفٌذها،والتحوللهاداللةالتضاهاسٌ

العام،واإلخباربضمٌرالؽٌبةأفاداحتمالٌةعصٌانالخلٌفةواإلخباربضمٌرالتكلمأفادولؾحدمنتسول

 لهنفسهمعصٌةالخلٌفةوإحداثأيخللفًالدولة.

كملبلًإالمنكانخًٌرامنً":"كمالمٌؤتمعاوٌةوفًلول
3

 

مالناسلبله،وفًضمٌرالؽٌبةكذلنإخباٌرضمٌرؼٌبةعابدعلىمنحك(كان)وضمٌرالفعل

منٌؤتونبعده،وهناظهرتالحاجةإلىمؽاٌرةفًمعلىأنحكاماألمةالسابمٌنخٌٌرمنالبلحمٌنو

ًأفادتأخبارالضمابرمنالؽٌبة الماضًوأحوالالخلفاءوحالالناس،إلىضمٌرالتكلم)منً(،عنالت

                                                             
.0/028، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 1  
.0/023، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 2  
.0/233، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 3  
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ًّكذلن،أيأنوهناأرادمعاوٌةأنٌمّرللن اسوٌطلعهمعلىحمٌمةمفادهاأنالخٌرفٌمنسبمونًوف

 ضمٌرالتكلمأفادالخٌرٌة،إذضّممعاوٌةنفسهلؤلخٌارمنالخلفاء.

خطابال صٌغة الغٌبة إلى االنزٌاح عن صٌغة . 3  

:"ماولٌتهابمحبةعلمتهامنكم"معاوٌةلول
1  

وفًكبلمهالملٌلاختصرمعاوٌةلماجرىمنأحداثلبلوحدٌثهعنتولٌهإمارةالدولةوالناس،

استبلمهوالٌةالناس،واستعمالهلضمابرالؽٌبةوالخطابأحدثإٌجاًزاوتملٌبًلللكبلم،فالمماملٌسبحاجة

إلىالتطوٌلوسردمجرٌاتالزمنالماضً،وااللتفاتكذلنساعدفًاإلٌجازوتوجٌهالخطاب،ووضع

عالعاملحالالحاكمالجدٌد،وكٌؾأخذالحكمعنوة،ورسمبخطابهسٌاستهالممبلةالوضالمخاطبفً

ٌتها(أيالدولة،وكانانزٌاحهللخطابالزًماإلخبارللدولة،وبالتفاتهنستنتجتمكنهمنلبضةالحكم)وال

،وكانفًتوجٌهخطابهتؤكًٌداعلىذلن.عنوةٌتهأخذهامنهمأنوالالناس  

:"أوصٌكمعبادهللابتموىهللاالعظٌمالذيابتدأاألموربعلمه"ٌزٌدلولغٌبةإلى ال الخطابومن
2

 

ونبلحظربطضمٌرالمخاطب)كم(بالفعلالمضارعداللةعلىاستمرارٌةالوصٌة،وضمٌر

زع-المخاطبجاءبصٌؽةالجمعتشرٌفًاوتعظًٌمالمدررعٌته،ثمجاءبضمٌرالؽٌبةالذيٌعودإلىهللا

)ابتدأ(لٌشٌرلهمأنالذيابتدأاألمورهونفسهالذيأوصٌكمبتمواه،فضمٌرالمخاطبارتبط-وجل

لؤلموروالخلككله.بتموىهللاإلىعظمتهفهوالمبتدئلفتنظرالموصىبضمٌرالؽٌبةمنحٌث  

ذمٌمةفإنهالدرفضتمنكانأشؽؾبهامنكم"معاوٌةولول :"فارفضوها
3

 

                                                             
.0/272،لعمد الفرٌداابنعبدربه،

1  
.0/232، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 2  
.0/82،البٌان والتبٌٌنالجاحظ، 3  
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واتعظوابمنكان،إذلال:"-كرمهللاوجهه–لئلمامعلًبنأبًطالب-أًٌضا-المولوٌنسبهذا

لبلكم،لبلأنٌتعظبكممنبعدكم "،فإنهالدرفضتمنكانأشؽؾبهامنكمذمٌمة،وارفضوها
1

 

،وهًمنكبلمأمٌرانسبهامنالعلملهإلىمعاوٌةوهذهالخطبةربموعلكعلٌهاالرضًلاببًل:"

"الذيالٌشنفٌه-علٌهالسبلم-المإمنٌن
2
.  

وفًهذهالخطبةأبمانهللاضروبمنالعجب:منهاأنالكبلمالٌشبهالسببوعلكعلٌهاالجاحظلاببًل:"

الذيمنأجلهدعاهممعاوٌة،ومنهاأنهذاالمذهبتصنٌؾالناس،وفًاألخبارعماهمعلٌهمنالمهر

لخوؾأشبهبكبلمعلًرضًهللاعنهومعانٌهوحالهمنهبحالمعاوٌة.ومنهاأنّالمواالذالل،ومنالتمٌةوا

نجدمعاوٌةفًحالمنالحاالتٌسلنفًكبلمهمسلنالزهاد،والٌذهبمذاهبالعباد.

"منهموبكثٌرناه،وهللاأعلمبؤصحاباألخبار،وإنمانكتبلكمونخبربماسمع
3
.  

لكندونبحثوترجٌحفًسندهاونسبها،إنماوذكرتفًالعمدوعٌوناأل خباروجمهرةالخطب،

ألنحججوتراجٌحالشرٌؾ؛-كرمهللاوجهه–سبوهالمعاوٌةبنأبًسفٌان،وأرجحأنهالئلمامعلًن

لمٌعلمواعلٌها.فؼٌرهمممننملوهااالرضًوالجاحظألنعوهممنبحثوافًسندهاونسبهاأمّ  

علىضمٌرعابدعلىعلىشكلواوالجماعةوكذلناشتملضمٌرالخطابوضمٌرالخطابجاء

للناسوهً:"فإنهالدرفضتمنالدنٌا)ها( ونبلحظاتباعالذملضمٌرالخطاب،ثمأعطىحمٌمةظاهرة

الحثعلىالرفضمعاإللناع،إْذاستعملعلىكانأشؽؾبهامنكم"ودلاالنزٌاحمنالخطابإلىالؽٌبة

االستبعادلمنكانللدنٌاشؽوفًا.لؽٌبةفًإلناعالمخاطبوحملتصٌؽةالؽٌبةصٌؽةا  

 

                                                             
ًالحدٌد، .0/273،شرح نهج البالغةابنأب 1  
ًالحدٌد، .0/273،شرح نهج البالغةابنأب 2  
.0/82،البٌان والتبٌٌن 3  
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فً العدد االنزٌاحثانٌاا:   

تتمثلفًاالنتمالمنالتعبٌربصٌؽةاإلفرادأوالتثنٌةأوالجمعإلىهنانانزٌاحاتفًالعدد

أيوضعهااألصلً،وهناتتحمكمعإبماءالمعنىالمرادبكلصٌؽةعلىماهوعلٌهالتعبٌربصٌؽةأخرى

فابدةاالنزٌاح،أياالنتمالبٌنالصٌػ،وهنانأسلوبالفتفًاالنزٌاحبالعددوهوالتعبٌربإحدىصٌػ

المفرد،أوالمثنى،أوالجمعوالمرادمعنىالصٌؽةاألخرى
1

.وهذاماسنتناولهفًاالنزٌاحفًالعدد.  

 منها:واالنزٌاحفًالعددلهمظاهر،  

الجمع إلى المفردمن.  1  

ولستتاركاإٌصاءنبخصلة:التَتََحمَّعنشتمعلًوذمه،والترحمعلىعثمان،:"معاوٌةلول

واالستؽفارله،والعٌبعلىأصحابعلً،واإللصاءلهم،وترناالستماعمنهم،وبإطراءشٌعةعثمان

"رضوانهللاعلٌه،واإلدناءلهم،واالستماعمنهم
2

 

فظشٌعةلعثمانودعابرضوانهللاعلىعثمانوحدهولمٌمل:"وبإطراءشٌعةعثمانألصكل

بالدعاءلمعرفتهبعثمانعلىوجه-رضًهللاعنه-،والظاهرأنتخصٌصعثمانرضًهللاعنهم"

رهوالدارجوالمشهو(رضًهللاعنه)التحدٌد،وللةأوعدممعرفتهبشٌعتهوأتباعهككل،وكذلنالدعاءبـ

والملحكدابًمامعاسمهرضًهللاعنه،وكذلننكاٌةبعلًوأصحابه،فمدذكرعلًدونأيدعاءوذكر

 شٌعته،فكانالدعاءبرضوانهللالعثمانبالتخصٌصوالتحدٌد.

دهللابتموىهللاالعظٌمالذيابتدأاألموربعلمه"ا:"أوصٌكمعبٌزٌدولول
3

 

                                                             
ً والبٌانلالدٌن،ٌنظر:السٌوطً،جبل ً علم المعان .82،شرح عمود الجمان ف 1  
.0/238، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 2  
.8/277،العمد الفرٌدابنعبدربه، 3  
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ًكلمة"األمور"و"بعلمه"،ولمٌمل:"ابتدأاألموربعلومه"،وهناانزاحعنالجمعإلىالمفردف

واللفظالواحدوهو"علم"منبابنسبهإلىهللاتعالى،وهذامنحسناللفظواالختٌار،وذلنتعظًٌماهلل

ألنهتعالىكانلبلالخلككله،واألموركثٌرة؛ألنموضوعالكبلمعنبداٌةالخلكوعلمهللابماكانوحده

المنهاخلكالسماواتواألرضوالجنةوالنار...ولفظالمفرد)العلم(ٌفٌدعظمةهللا،وأنعلمهالواحد

واحدأحدوعلمهعندابتداءالخلكواحدثابت.بعلومؼٌرهكلها،فهوٌوازن  

"خلعتمافًأعنالكممنبٌعتً"بن عبد العزٌز عمرولول :
1

 

توافمًادلٌمًافًتوجٌهالخطابمنحٌثالعدد،وااللتفاتعنوهناأحسنفًبنٌةاالنزٌاح،وأعطى

وأيبٌعة؟وهًعمدبٌناألمةوالحاكم،ولولال:"خلعتمافًعنمكمالجمعللمفرد،وحدٌثهعنالبٌعة،

فمط،امنبٌعتً"الختلتشروطالبٌعة،فعنكواحدمناألمةالٌكفًلتنصٌبخلٌفة،فالخلٌفةالٌحكمواحدً

ٌعطونعهدهمومٌثالهمأيبٌعتهمإلىأمتهكلها،فوجبتالبٌعةمنكلاألمة،أيأعناقاألمةكلها،بل

 خلٌفةواحد.

ا"عبد الملنولول :"التزدادونبعدالموعظةإالشرًّ
2

 

وهناأسلوبتوبٌخمعوصؾحالهم،أيأنموعظةواحدةالتردعجماعةالناس،ولمٌمل:"ال

عبدالملنأنتردعالناسهًلتلعبدالملنهاواعظإالشًرا"والموعظةالواحدةالتًٌرٌدتزدادونبعدالم

هٌموللهم:أالتكفًموعظةواحدٌان،وكؤبالكؾعنالمتلوإرالةالدماءلمصعببنالزبٌر،وهًموعظة

فٌلةلردعكلجموعالناس،كًالتزدادواشًرا،فموعظةلتلمصعببنالزبٌروهًموعظةواحدةك

تكفواعنشركم،وعدماستمامتكمعلىمهلتحتاجونلؽٌرموعظةواحدةكًالناس،وكذلنوكؤنهٌمولله

 سبلالهدى!

                                                             
.0/028، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 1  
.2/813، لعرب فً عصور العربٌة الزاهرةخطب اجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 2  
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 وهناوافكبٌنخطابهللناسبموله:"تزدادون"ولفظ"الموعظة"بٌنالجمعوالمفرد.

"التشكروننعمة"الحجاجولول :
1  

إٌاهمومظهًرالعٌوبهم،ولدالتفتعنالجمعوهناٌخطابالحجاجأهلالعراقمه دًدالهموواصفًا

ًعن إلىالمفرد،"تشكرون"و"نعمة"ولمٌمل:تشكرونالنعم،والتفاتهلهدالالتفًنفسهٌمرأهاالمتلم

اجوأهلالعراقوهًعبللةالعداء،والسرفًااللتفاتاختصارمنالكبلم،وكؤنهطرٌكالعبللةبٌنالحج

دالمول:أنتمٌاأهلالعراقالتشكرونالنعموأناأطلبمنكمشكرنعمةواحدةأيأنهاستٌؤسمنهمفهمٌرٌ

لهموإظهارتمصٌرهم،وذلنتحمًٌراة(نعم)التشكرونبـبهموامستعدٌنلشكرنعمةواحدة،فخاطلٌس

 وعٌوبهم.

:"كلهمٌزعمأنهطالبحك"زٌادولول
2

 

فماالسر؟ولمٌمل:"كلهمٌزعمون"،  

فلفظكلٌدلعلىالجمع،وعندماانزاحإلىالمفردعنطرٌكالفعلالمضارع)ٌزعم(كانذلن

أنسبللفظمن)ٌزعمون(وصٌؽةالمفرد)ٌزعم(لهاداللتهافًتخصٌصالزعم،أيأنكلواحدمنهم

حًدا.االنزٌاحإلىالمفردشملالجمٌعفًالزعمولمٌستثِنأففرًدافرًداٌزعم،  

جمع:المفرد إلى ال . من 2  

:"ضربفٌهاألمثال"ٌزٌدلول
3

 

                                                             
0/083، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،  1  
.0/013،خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،  2  
.8/277،العمد الفرٌدابنعبدربه، 3  
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المفردإلىالجمع،داللةعلىانزاحمنوكانممتضىالسٌاقأنٌمول:"ضربفٌهالمثل"ولكنه

الالضربفٌهالمثللماأظهرتعظٌمًزارتها،وداللةعلىتعظٌمالمرآن،ولورةاألمثالفًالمرآنوؼكث

،فاالنزٌاحإلىالجمعأفادأنالمرآنكتابواحدولكناألمثالفٌهكثٌرة،وكذلنأفادالجمعللمرآنالكرٌم

 التعظٌملهذاالكتابالذيٌحويأمثااًلكثٌرة.

منماله،ٌجعلهللفمراءوالمساكٌنوالٌتامىواألرامل"عمرولول :"إالنظرلطٌعًا
1

 

:)الفمراء،المساكٌن،الٌتامى،األرامل(،ولمٌملوتمثلاالنزٌاحفًكلمة)ماله(إلىصٌػالجمع

والخطابعام،وااللتزامبماجاءفًالخطابالٌكونمنكلالناس،أيالٌكونمنالجمٌع،منأمواله،  

فٌكونمنفبةمعٌنةلادرةأؼناهاهللابالمال،وكذلننصٌبالفمراءوالمساكٌنوالٌتامىواألراملال

األؼنٌاءبلأجزاءمنأموالهم،فلفظمالدلعلىالمفرد،وهذاالمالٌُوزععلىهذهٌكونمنكلأموال

ًكُثُروالمالٌبمىواحًدا األصناؾوطبٌعةهذهاألصناؾتكونجمعًا،فالفمراءوالمساكٌنواألراملوالٌتام

 ٌوزععلىهذهاألصناؾمنبعضأموالاألؼنٌاءالممتدرٌن.

"تؤكلمنالحجاجولول لحومنا":
2

 

وانزاحهنامنصٌؽةالمفرد:)تؤكل(أياألرضإلىصٌؽةالجمع)لحومنا(ولمٌمل:)منلحمنا(

دلةفًاختٌارالكلماتوربطهافًالسٌاق،فلحومالبشركلالبشرعرضةلؤلكلفًباطنفٌهوهذا

لبورهم،أيأنجمٌعاألرض،ولوجاءبصٌؽةالمفرد)لحمنا(لخالؾماجرىوٌجرىللحوماألمواتفً

أيالتفرٌكبٌن واحد،كذلنفًهذااالنزٌاحإشارةإلىلحومناجمٌعًا لحومالناسبعدالموتمصٌرها

فاألكلٌشملالبالبشربعدموتهمالباللونو .بٌنهاوالٌفرقجمٌعاللحومالؽنىوالفمر...  

                                                             
.0/021، ربٌة الزاهرةخطب العرب فً عصور العجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 1  
.0/027، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 2  
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والعكس إلى المفرد المثنىمن.3  

جدُتأحمدالعالبتٌنالعافٌة"مولزٌادبنأبٌه:"فوك
1

 

والعالبةنهاٌةالشًء
2

،ونجدهاستعملاسمالتفضٌلفًكبلمهوانزاحمنصٌؽةالمثنى)العالبتٌن(

إلىصٌؽةالمفرد)العافٌة(ولمٌذكرمنالعالبتٌنإالعالبةواحدةوهًالعافٌة،وهذااالنزٌاحساعدفً

علىعالبةالعافٌةوهناظهرتبراعةاالنزٌاحإلىالمفرد،أيإهمالإهمالالعالبةؼٌرالمذكورةوالتركٌز

علىعالبةواحدةأالوهًالعافٌةوهًاألهم.أحدالعالبتٌنوعدمذكرهاوالتركٌز  

ولعلهٌمصدبالعالبةاألخرىدفعالببلءالمفهوممنلولهالسابكفًأولالخطبة:"ادفعواالببلءما

لىهللافًدوامالعافٌةلكم..."اندفععنكموارؼبواإ  

جمعالمثنى إلى المن .  4  

لولعبدالملن:"إنماهًالمصافحةوالمكافحة،بظبات
3
السٌوؾوأسنةالرماح"

4
 

علىشكلخٌارات،أيأنهحصرخٌاراتالحربتوصٌػالمثنىالمستعملةداخلالسٌاق،جاء

ثمانتملبانزٌاحهم،والمكافحةأيالردعوالدفاع،هجوبالمصافحةأيالمواجهةولماءالسٌوؾولصدبذلنال

هًالمناسبةألحداثالحرب،)السٌوؾ(التهوٌلفًالداللةوصٌؽةالجمعتإلىصٌؽةالجمعالذيأفاد

منهاللهجومومنهاللدفاعوالصدفالجمعٌفٌدالكثرة،وٌجبأنتكونأسلحةالمصافحةوالمكافحةكثٌرة،

 والردع.

 

                                                             
.0/013، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 1  
،مادة:عمب.لسان العربٌنظر:ابنمنظور،

2  
،مادة:)ظبب(.العربلسان والظبة:حدالسٌوؾوماشابهها.ٌنظر:ابنمنظور،

3  
.0/238، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 4  
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ل:موءلالالس  

تسٌُل على حّد الظّبات نفوسنا     ولٌست على غٌر السٌوف تسٌلُ 
1

 

والمعنى:إندماءناتراقعلىالسٌوؾوالرماح،وٌرٌدأنهمٌفضلونالموتلتبًلبحدالسٌؾأو

نالرمح،كناٌةعنشجاعتهموإلدامهم.سناب  

االنزٌاح فً صٌغ األفعالثالثاا:   

راتهمعنالنمطالمؤلوؾللؽةمنحٌثالتصرؾفًأزمنةالفعلكثًٌراماٌخرجالخطباءفًتعبٌ

أوعنالماضًإلىاألمروؼٌرهامنفًالسٌاقالواحد،كؤنٌنزاحعنالماضًإلىالمضارعوالعكس،

ًتكشؾعنتصادماألزمنةعلىمستوىالبنٌةالسطحٌة،مماٌدفعاألفعال،صوراالنزٌاحفًصٌػ الت

باهوالتفاعلمعالنص،ومحاولةإعادةالتوافكبٌنصٌػاألفعالوأزمنتهافًالبنٌةالمتلمًإلىاالنت

العمٌمة
2
.  

األمرصٌغة المضارع إلى  صٌغة من.  1  

ومنأمثلتهلولمعاوٌة:"وإنلمتجدونًألوُمبحمكمكلهفالبلوامنًبعضه"
3

 

)فالبلوا(وذلنطلبًامنصٌؽةالمضارع)ألوُم(إلىصٌؽةاألمرمنتضمنالسٌاقانزٌاًحا

المخاطببمبولماسٌمومبهمعاوٌة،فالتضىاالنزٌاحذلن،فهومستعدالمٌامبحكالرعٌةحسب

األمروالطلبوتضمنكذلنصٌؽةالمؤموروهمالرعٌةأنمضموناستطاعته،وصٌؽةاألمر)فالبلوا(

ؾفًالخطاب.كذلنالتلطلمعاوٌة،وتضمناألمروالٌامةبؤعباءالحكمالموكولةلٌمب  

                                                             
.81،الدٌوان 1  
ً النص المرآنًٌنظر:الخرشة،أحمدؼالب، م.0223،رسالةماجستٌر،جامعةمإتة،مإتة،282،أسلوبٌة االنزٌاح ف

2  
.8/272،العمد الفرٌدابنعبدربه، 3  



187 

 

ولوللتٌبة:"كلذلنٌفلجكم
1
هللاعلٌهم،فؤجمعواعلىأنٌحتالواؼرتكموبٌاتكم"

2
 

المضارع)ٌفلجكم(الذيتضمننصرهللاإلىطلبهمنوهناهٌّؤمعاوٌةمنٌخاطبهمنفسًٌاوانزاح

تمبل،واستلزمطرحصٌؽةاألمرباالستعدادواالنتباه،وارتبطتصٌػاألفعالفًالزمنالحاضروالمس

ألن؛المضارعلؤلمرمنتهٌبةللمخاطببحجمالحدثالذيسٌحصلفكانانزٌاًحابارعًافًصٌػاألفعال

 المولؾوالحدثتطلباذلن.

الماضً صٌغة المضارع إلى صٌغة من.  2  

بهولدصارإلٌه":"وخًٌراممنٌؤتًبعده،والأُزكٌهعندربنمعاوٌةبعدموتأبٌهلولٌزٌد
3

 

تمثلبصٌؽةالماضً)صارإلٌه(لٌفةمعاوٌة)والأُزكٌه(،ثموتمثلاالنزٌاحفًتزكٌةالخ  

وفًالبحثفًدالالتهذااالنزٌاحفًالصٌػنجدأنالفعلالماضًلدمضىوتحمك،وممتضى

ٌؽةالمضارع)أزكٌه(كانصمنهللا،ولبلأنٌنزاحالسٌاقعنالموتأيأنمعاوٌةلدصاروانتهىإلى

صٌؽةمنممتضىالسٌاقالمدحوالثناءوعندماالتربمننهاٌةالمدحوالثناءتطلبالخطاباالنزٌاح

 المضارعإلىالماضًالذيدّلعلىالتحمكوانمضاءزمنه.

:"وإنماٌفرحَمْنأِمَنمنأهوالٌومالمٌامة"فًبعضخطبهبنعبدالعزٌزولولعمر
4

 

اهزمنوصٌؽةالفعل)ٌفرح(،المضارعإلىصٌؽةالماضًبالزمنصٌؽةمناارتبطاالنزٌاحوهن

ارتباطًاحتمًٌابسببها،لماذاالفرح؟ومتىٌكون؟والسببفًذلنٌكونالشعورةالمستمبل،وهًمرتبط

                                                             
،مادة:فلج.لسان العربكم:ٌظفرلكموٌنصركم.ٌنظر:ابنمنظور،ٌفلج

1  
.0/821،خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

2  
.8/277،العمد الفرٌد ابنعبدربه، 3  
.0/023، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 4  
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بطالحاضرلرعبصٌؽةالماضًباألمانوتحمكفعلاألمنٌومالمٌامة،فنبلحظارتباطصٌؽةالمضار

فتًاللنظرولهلٌمةفًدالالتالسٌاقالعام.ناالنزٌاحالاكفبالماضً،  

المضارعصٌغة الماضً إلى صٌغة من .  3  

ًٌُّرعدوٌبرق" لولزٌاد:"كتبإل
1

 

ألنرسالةالتهدٌد؛دوٌبرق(عوتجسّداالنزٌاحعنصٌؽةالماضً)كتب(إلىصٌؽةالمضارع)ٌر

لمٌحنبعدحسبسٌاقالجملة،فتطلباألمراإلتٌانفمنحٌثالكتابة،أماتنفٌذهامكتوبةولدتحمكزمنها

بصٌؽةالمضارعالذيٌدلعلىاالستمرارٌةالمرتبطبالزمنالمستمبل،وصٌؽةالمضارعساعدتفً

،فٌصماألذنٌنبارتفاعصوتهوٌعمًالبصربوهجه.استحضارعملٌةالرعدوالبرقأيالتهدٌدوالوعٌد  

ولوللتٌبة:"إنهللاأحلكمهذاالمحللٌعّزدٌنهوٌذببكمعنالحرمات"
2  

بٌنالماضًوالمضارعوربطناركة،ولوأحدثناالتوافكبٌنصٌؽتًوكبلملتٌبةعنالحربوالمع

لوصلناإلىاالنزٌاحفًالجملة،فإعزازدٌنهللامتولؾعلىالحلولفًأرضالمعركةأيالصٌؽتٌن

فًساحاتالمتالوالنزال،وبالتالًاالنتصاروبعدهاٌحلزمنإعزازدٌنهللاوالذبعنالحرمات.المثول  

لولٌزٌد:"أوصٌكمبتموىهللاالعظٌمالذيابتدأاألموربعلمه،وإلٌهٌصٌرمعادها"
3

 

عدأنالماضًبمنوكبلمٌزٌدعنبداٌةخلكهللالؤلمورأيالبداٌة،ولكلبداٌةنهاٌة،فانزاح

تحمكالفعلوانتهىوبعدأنأعطىالخطٌبالخبرفًبداٌةالخلك)ابتدأاألمور(،وانزاحإلىصٌؽة

المضارع)ٌصٌرمعادها(كًٌكشؾلناالنهاٌةوأحداثها،فكاناالنزٌاحمتوافمًامنحٌثالزمنومرتبطًا

                                                             
.0/233، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةهرةجمصفوت،أحمدزكً،

 1  
.0/828، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 2  
.8/277،العمد الفرٌدابنعبدربه،

3  
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مضارعالتًحملتدالالتٌؽةالالماضًإلىصمنببعضهفلكلبداٌةنهاٌةفاستلزمالخطاباالنزٌاح

 المستمبلوالنهاٌةالممبلة.

لولعبدالملن:"فمنشاءمنكمأنٌعودلمثلهافلٌعد"
1

 

وصٌؽةالفعلالماضً)شاء(داللتهااتخاذالمرار،واتخاذهٌكونفًلرارةالنفس،وٌكونالمرار

والعبشكلعلمًٌختلؾ،فالمشٌبةجاءتله،ولكنتنفٌذهعلىأرضالومٌلهمعروفًاحسباختٌاراإلنسان

الممترنببلماألمرٌملبالمضارعالخبريبصٌؽةالماضًوتكونؼٌرمطبمةبعد،ولكنصٌؽةالمضارع

ألنالسٌاقٌتحدثعنالمستمبلوتبمىاالحتمالٌةواردة،؛عملًٌاتوجد(لمفلٌعد)إلىصٌؽةاإلنشاءاألمري

والتخٌٌر.الطلبالنزٌاحلصٌؽةالمضارعالمتضمنةلؤلمرأفادمكوافصٌؽةالماضًأفادتالتح  

األمرصٌغة الماضً إلى  صٌغة من.  4  

لولزٌاد:"اللهمكمازدتنانعًمافؤلهمناشكًرا"
2

 

ٌستوجبلزٌادةفًالنعما،وبزٌادةالنعموتحمكالفعلحصلوكبلمزٌادعنالزٌادةفًالنعم،ولد

تطلباإلتٌانبصٌؽةاألمرٌألنالسٌاق؛زٌادعنصٌؽةالماضًإلىصٌؽةاألمر،فانزاحزٌادةفًالشكر

)فؤلهمنا(،وكاناالنزٌاحناجًحاكًٌتمالتوافكاللفظًمنأولالجملةآلخرها،وصٌؽةاألمر)ألهمنا(دالة

الشكرتدومالنعمالطلبوالدعاءواالبتهالإلىهللاأنٌلهمناالشكرعلىنعمهحتىتدوم،وبعلىضرورة

الضمٌر)نا(جاءألنصٌؽةالماضًمترتبةعلىصٌؽةاألمر.وفًكلتاالصٌؽتٌن؛وإالفالنعملنتزداد

 للداللةعلىأنالنعمشملتناجمٌعًاوبالتالًعلٌناأننشكرها.

 

                                                             
.0/238، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 1  
.0/82،، البٌان والتبٌٌنالجاحظ 2  
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لولمعاوٌة:"اللهمإنًلدأحببُتلماءن،فؤحبْبلمابً"
1

 

موتهوعنحبهللماءهللا،وبشعورهمندنوٌكشؾعنشعورهبالترابكبلممعاوٌةالعامفًسٌاله

أجلهورحٌلهعناإلمارة،لدولعحبلماءهللافًللبهفعبّرعنه،ولمٌتولؾكبلمهبصٌؽةالماضً

المتحممة،بلانزاحإلىصٌؽةاألمروالطلب)فؤحببلمابً(فتشكلتالصٌاؼةبشكلمناسبوالبك،فلو

الجملةفً،ولدأحدثاالنزٌاحاألمرلكانتالصٌاؼةؼٌرمكتملةةالماضًولمٌنزحإلىاكتفىبصٌؽ

.وهوراٍضعنهرؼبةمعاوٌةفًلماءهللا  

عرؾرشدهوأبصرحظه،فانظرواألنفسكم"نحسانمبذوللملولعبدالملن:"واإل
2

 

بدالملن،وجاء(تتحدثعنؼٌرالذٌنٌخاطبهمعحظهوأبصررشدهعرفوصٌؽةالماضً)

وحثالمخاطبٌنعلىاتباعمنلدعرفوارشدهم،اضًوانزاحبعدهاإلىصٌؽةاألمربصٌؽةالم

فؤعطىنموذًجاعنالرشدبصٌؽةالماضً،وجاءبصٌؽةاألمرمباشرة)فانظروا وأبصرواحظوظهم،

لنموذجالمثالًالذيلدألنفسكم(ٌوصًمنٌخاطبهمباتباعمنذكرهمفًصٌؽةالماضً.فمنبابذكرا

االتباعوااللتداء.تحمك وانمضىوضرورة  

 

 

 

 

                                                             
.0/233، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

1  
.0/238، خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرةجمهرةصفوت،أحمدزكً،

 2  
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 خاتمة

وتعددهاٌدلعلىأنلكلتعددتمصطلحاتاالنزٌاحإلىانحراؾواتساعوعدولوؼٌرها.

تعددتأنواعه.كذلن،وخاصةبهمصطلحداللة  

ًٌتجلىفًاألنواعالتًدرسهاعلمالبٌانمن:الب. نٌةوالداللةوالتشبٌهواالستعارةاالنزٌاحالدالل

 والكناٌةوالتعرٌضوالمجاز.

التمدٌموالتؤخٌروالحذؾالدالالتاالنزٌاحالتركٌبًٌربطبٌن. فًالتركٌبوأهممظاهره:

 وااللتفات.

خفٌةفًالنص.ؼاٌةاالنزٌاحجذبانتباهالمتلمًوإثارتهوإضفاءصورجمالٌة.  

الٌخلومنكلخطبةمنخطباألمراءوالحكام،وظهراالنزٌاحبنوعٌهاالنزٌاحبؤشكالهٌكاد.

 فًهذهالخطبوكانلكلمنهادورهالفعّالفًالنصالنثري.

ٌاتكالممابلةوالعكسوالتبدٌل..ٌتبعالخطباءالكناٌةبالثناب  

النداءوالنهً،نلحظاألسلوباإلنشابًالطلبًبكثرةفًالخطابالفنًمثلاالستفهامواألمرو.

اإللناعوالتؤثٌروالتؤكٌد.الذيجاءفًسٌاقأسلوبالمسمفًالخطباألموٌةللةورودوكذلن  

)ٌا(ٌاأهلالعراق،فهوبـرنداءالحجاجألهلالعراقعدةمراتفًخطبه،وكانالنداءاتكر.

 ٌشٌرإلىؼفلةأهلالعراقوأنهمفًسباتعمٌك.

وممارنةاأللفاظالتًتمتلنصفةمشتركةخطباألموٌةلترتٌبالمعنىوردالتشبٌهفًال.

 وتوضٌحالفكرةلدىالسامع.
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كثرااللتباسوالتضمٌنفًالخطباألموٌةللتمرٌروالتؤكٌدوتموٌةاألسلوب..  

فًخطباألمراءاألموٌٌٌن.النادرةٌعّدأسلوبالمسماإللهًمنالظواهر.  

لملونإلىالتؤثٌرفًالمتلمٌنوإلناعهمباالعتمادعلىالحججوالبراهٌن.تهدؾخطباألمراءوا.  

اعتمادالخطباألموٌةالضربعلىالوترالنفسًالحساسللترهٌبوالتخوٌؾوالترؼٌب..  

علىاألسلوبٌنالخبريواإلنشابً،معتشابهمعانًاعتمدتالخطباألموٌةكؽٌرهامنالخطب.

الخطبمنأسلوبوتكادتخلوشادوالتحذٌروؼٌرها،معانًالمجازٌةكالنصحواإلرًالهذٌناألسلوبٌنف

 التمنً.

سواءكانحذؾجملةأوكلمةللتخفٌؾألنالعربتمٌلإلىالحذؾطلبًا؛كثرالحذؾفًالخطب.

 أوحرؾ،والبّدمنمصاحبةلرٌنةأوأكثرتدلعلىالمحذوؾ.

،وكشؾعنتحوالتمفاجبةداخلالنصوص،سواءكانكثرااللتفاتفًالخطباألموٌة.

 االلتفاتفًالضمابرأماألفعالأمالعدد.

هبالتهدٌدوالوعٌدلتنباعنؼضبالخطٌبوترهٌبحجاجؼالبًاٌعمدإلىافتتاحخطبكانال.

 السامعٌنبشدٌدعمابه.

حملدالالتببلؼٌة.حملتالجملةالواحدةفًنصوصالخطبأكثرمنأسلوببٌانًوالذي

 متعددة،موجودالكناٌةواالستعارةمعًا.

.أسلوباألمرفًالخطباألموٌةأكثرماٌخرجإلٌههومعنىالوعظواإلرشادوهوؼاٌةالؽاٌات

 المنوطةبالخطبخاصةالخطبالدٌنٌة.
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 .ؼلَبعلىإنهاءالخطباألموٌةالجملالدعابٌة.
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 المبلحك

:ادبنأبٌهخطبزٌ  

-أوبعضأعمالفارس-كاناإلمامعلًعلٌهالسبلمولىزٌاًدافارس ضبطًاصالًحا، فضبطها

فلمالُتِلاإلمامبمًزٌاٌدفًعمله،وخاؾمعاوٌةجانبه،وعلمصعوبةناحٌته، وجبىخراجهاوحماها،

بزٌادؼضبًاشدًٌدا،وجمعوأشفكمنمماألتهالحسنبنعلً،علٌهالسبلم،فكتبإلٌهٌتهدده،فؽض

:الناس،وصعدالمنبر،فحمدهللا،ثملال  

النفاق،وربٌساألحزاب،ومن العجبمنابنآكلةاألكباد،ولاتلةأسدهللا،ومظهرالخبلؾ،ومسّرِ

أنفكمالهفًإطفاءنورهللا،كتبإلًٌرعدوٌبرق،عنسحابةجفلالماءفٌها،وعماللٌلتصٌرهاالرٌاح

ًعلىضعفهتهددهلبلالمدرة،أفمنإشفاقعلًتنذروتعذر؟كبل،ولكنذهبإلىؼٌرل زعًا،والذيٌدلن

ًوبٌنهابنبنترسولهللاصلىهللاعلٌه مذهب،ولعمعلمنَرِوَيبٌنصواعكتهامة،كٌؾأرهبهوبٌن

ًإلٌه،ألرٌنهالكواكبوآله،وابنابنعمهفًمابةألؾمنالمهاجرٌنواألنصار؟وهللالوأذنف ٌهأوندبن

.نهاًرا،وألسعطنهماءالخردلدونه،الكبلمالٌوم،والجمعؼًدا،والمشورةبعدذلنإنشاءهللا"ثمنزل   

:وخطبتهولدبعثمعاوٌةإلٌهالمؽٌرةبنشعبةٌستمدمه  

اشدٌداللهجة،فؽمذلنمعاوٌةوأحزنه،وأوف دإلٌهالمؽٌرةبنشعبةوكتبإلىمعاوٌةٌردعلٌهردًّ

بكتابٌتلطؾبهفٌهوٌستدنٌهمنه،وٌستلحمهبنسبأبٌهأبًسفٌان،وجعلالمؽٌرةٌترفكبه،وٌنصحلهأن

ٌصلحبلهبحبله،والٌمطعرحمه،فترٌثزٌادٌومٌنأوثبلثةٌرويفًأمره،ثمجمعالناس،فصعد

:المنبر،فحمدهللا،وأثنىعلٌه،ثملال  
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" الناس:ادفعواالببلءمااندفععنكم،ارؼبواإلىهللافًدوامالعافٌةلكم،فمدنظرتفًأمورأٌها

الناسمنذلتلعثمان،وفكرتفٌهم،فوجدتهمكاألضاحًفًكلعٌدٌذبحون،ولمدأفنىهذانالٌومان:ٌوم

علىبصٌرةمنأمره،فإنالجملوصفٌنماٌنٌؾعلىمابةألؾ،كلهمٌزعمأنهطالبحك،وتابعإمام،و

كاناألمرهكذا،فالماتلوالممتولفًالجنة،كبل:لٌسكذلنولكنأشكلاألمر،والتبسعلىالموم،وإنً

لخابؾأنٌرجعاألمركمابدأ،فكٌؾالمرئبسبلمةدٌنه،ولدنظرتفًأمرالناس،فوجدتأحمد

.بتهومؽبته،فمدحمدتطاعتكمإنشاءهللا"ثمنزلالعالبتٌنالعافٌة،وسؤعملفًأموركمماتحمدونعال   

خطبتهولداستلحمهمعاوٌةولماأرادمعاوٌةاستلحاقزٌاد،ولدلدمعلٌهالشام،جمعالناسوصعد

ًتحتمرلاته،وحمدهللا،وأثنىعلٌه،ثملال :المنبر،وأصعدزٌاًدامعه؛فؤجلسهبٌنٌدٌهعلىالمرلاةالت  

" ًلدعرفتنسبناأهلالبٌتفًزٌاد،فمنكانعندهشهادةفلٌممبها"،فمامناس،أٌهاالناس: إن

فشهدواأنهابنأبًسفٌان،وأنهمسمعواماألربهلبلموته؛فلماانمضىكبلممعاوٌةومناشدته،لامزٌاد

:وأنصتالناس،فحمدهللا،وأثنىعلٌه،ثملال  

والعلملًبآخره،ولدلالأمٌرالمإمنٌنمابلؽكم،وشهدتأٌهاالناس:هذاأمرلمأشهدأوله،

الشهودبماسمعتم؛فالحمدهللالذيرفعمناماوضعالناس،وحفظمناماضٌعوا،فؤماعبٌدفإنماهووالد

.مبرور،أوربٌبمشكور"ثمنزل   

"تهحٌنولًالبصرة"وهًالبتراءبخط  

هـ"والًٌالمعاوٌةبنأبًسفٌان،وضمإلٌهخراسان83سنةولدمزٌادالبصرة"ؼرةجمادىاألولى

فخطبخطبةبتراءلمٌحمدهللافٌها،ولٌلبللال :وسجستان،والفسكبالبصرةكثٌرفاشظاهر؛  
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الحمدهللعلىإفضالهوإحسانه،ونسؤلهالمزٌدمننعمهوإكرامه،اللهمكمازدتنانعًمافؤلهمناشكًرا

الةالجهبلء،والضبللةالعمٌاء،والؽًالموفىبؤهلهعلىالنار،مافٌهسفهاإكم،وٌشتملأمابعد:فإنالجه

علٌهحلماإكم،مناألمورالعظام،ٌنبتفٌهاالصؽٌر،والٌتحاشىعنهاالكبٌر،كؤنكملمتمرءواكتابهللا،

لمعصٌته،فًالزمنالسرمديولمتسمعواماأعدهللامنالثوابالكرٌمألهلطاعته،والعذاباأللٌمأله

الذيالٌزول،أتكونونكمنطرفتعٌنَهالدنٌا،وسدتمسامعُهالشهواُت،واختارالفانٌةَعلىالبالٌِة،وال

تذكرونأنكمأحدثتمفًاإلسبلمالحدَثالذيلمتسبمواإلٌه،منترككمللضعٌؾٌُمهروٌإخذمالُه،هذه

تمنُعالمنصوبة،والضعٌفةا8المواخٌر لمسلوبةفًالنهارالمبصر،والعدُدؼٌُرللٌل،ألمٌكنمنكمنُهاةٌ،

النهار؟لربتمالمرابة،وباعدتمالدٌن!تعتذرونبؽٌرالعذر،وتؽضونعلى الؽَُواةَعنَدلَجاللٌل،وؼارةِ

بالحلماء،ولمدالمختلس،كلامرئمنكمٌذبعنسفٌه،صنٌَعمنالٌخاؾعالبةوالٌرجومعاًدا،ماأنتم

فلمٌزلبكمماترونمنلٌامكمدونهم،حتىانتهكواحرماإلسبلم،ثمأطرلواوراءكم، اتبعتمالسفهاء؛

ًَّالطعاموالشراب،حتىأسوٌهاباألرضهدًماوإحرالًا ٌبحراٌمعل .كُنُوسًافًمكانِسالّرِ  

فًؼٌرضعؾ،وشدةفًؼٌرعنؾ،إنًرأٌتآخرهذااألمرالٌصلحإالبماصلحبهأوله،لٌن

وإنًألسمباهللآلخذنالولًبالمولى،والممٌمبالظاعن،والممبلبالمدبر،والمطٌعبالعاصً،والصحٌحمنكم

فًنفسهبالسمٌم،حتىٌلمىالرجلمنكمأخاه،فٌمول:"انجسعدفمدهلنسعٌد"أوتستمٌملًلناتكم،إن

فإذ كذبالمنبربلماءمشهورة، ًّبكذبةفمدحلتلكممعصٌتً،فإذاسمعتموهامنًفاؼتمزوها اتعلمتمعلَ

فً،واعلمواأنعنديأمثالها،مننمبمنكمعلٌهفؤناضامنلماذهبمنهفإٌايودلجاللٌل،فإنًالأوتى

دعوىبمدلجإالسفكتدمه،ولدأجلتكمفًذلنبممدارماٌؤتًالخبُرالكوفةوٌرجُعإلٌكم،وإٌايو

الجاهلٌة،فإنًالأجدأحًدادعابهاإاللطعُتلسانه،ولدأحدثتمأحداثًالمتكن،ولدأحدثنالكلذنبعموبة،

ومنأحرقلوًماأحرلناه،ومننمببٌتًانمبناعنللبه،ومننبشلبًرادفناهحًٌّا َقلوًماؼرلناه، فمنؼَرَّ

ٌديولسانً،والتظهرمنأحدمنكمرٌبةبخبلؾماعلٌهفٌه،فكفواعنًأٌدكموألسنتكم،أكفؾعنكم
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ًوبٌنألوامإحن؛فجعلتذلنَدْبَرأذنًوتحتلدمً،فمنكان عامتكمإالضربتعنمه،ولدكانتبٌن

 فلٌزددإحسانًا،ومنكانمنكممسٌبًافلٌنزععنإساءته،إنًلوعلمتأنأحدكملدلتلهالسلُّ منكممحسنًا

لمأكشؾلهلناعًا،ولمأهتنلهستًرا،حتىٌبديلًصفحته،فإذافعلذلنلمأناظره،فاستؤنفوامنبؽضً

،ومسروٌربمدومناسٌبتبس .أموركم،وأعٌنواعلىأنفسكم،فربمبتبسبمدومناسٌُسرُّ  

مبفًءأٌهاالناس:إناأصبحنالكمساسة،وعنكمذادة،نسوسكمبسلطانهللاالذيأعطانا،ونذودعنك

هللاالذيخولنا؛فلناعلٌكمالسمعوالطاعةفٌماأحببنا،ولكمعلٌناالعدلفٌماولٌنا،فاستوجبواعدلناوفٌبنا

ًمهمالصرتعنه،فلنألصرعنثبلث:لستمحتجبًاعنطالبحاجةمنكم بمناصحتكملنا،واعلمواأن

بلٌل،والحابسًاعطاءوالرزلًاعن إبانة،والمجمًرالكمبعثًا،فادعواهللابالصبلحولوأتانًطارلًا

ألبمتكم؛فإنهمساستكمالمإدبونلكم،وكهفكمالذيإلٌهتؤوون،ومتىٌصلحواتصلحوا،والتشربواللوبكم

بؽضهم،فٌشتدلذلنؼٌظكم،وٌطوللهحزنكم،والتدركوالهحاجتكم،معأنهلواستجٌبلكمفٌهملكان

الكم.أسؤل ًأنفذفٌكماألمر،فؤنفذوهعلىأذالله،واٌمهللاإنلًشرًّ هللاأنٌعٌنكبلعلىكل،وإذارأٌتمون

"فٌكملصرعىكثٌرة؛فلٌحذركلامرئمنكمأنٌكونمنصرعاي  

فمالله: فمامإلٌهعبدهللابناألهتمفمال:"أشهدأٌهااألمٌرلمدأوتٌتالحكمةوفصلالخطاب"،

هللاداودصلواتهللاعلٌه؛فماماألحنؾبنلٌس،فمال:"إنماالثناءبعدالببلء،والحمدبعد"كذبتذاننبً

العطاء،وإنالننثنًحتىنبتلى"فماللهزٌاد:صدلت،فمامأبوببللمرداسبنأدٌةوهوٌهمسوٌمول:

ْنسَاِنأنبؤناهللابؽٌرماللت.لالهللاتعالى:}َوإِْبَراِهٌَمالَِّذيَوفَّى َسلِئْلِ ٌْ تَِزُرَواِزَرةٌِوْزَرأُْخَرى،َوأَْنلَ ،أاَلَّ

َماسَعَى{وأنتتزعمأننتؤخذالبريءبالسمٌم،والمطٌعبالعاصًوالممبلبالمدبر،فسمعهازٌاد،فمال: إِالَّ

.إناالنبلػمانرٌدفٌنوفًأصحابنحتىنخوضإلٌكمالباطلخوًضا "  
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فة،"ولًاْلُمِؽٌَرةاْلكُوفَةسنةإحدىوأربعٌنفًِجمادى،وهلنسنةإحدىخطبةلهفًالكو

وخمسٌن،فجمعتاْلكُوفَةوالبصرةلزٌادبنأَبًِسُْفٌَاَن،فؤلبلزٌادَحتَّىدخلالمصربالكوفة،ثُمَّصعد

ابَْعُد،فإنالَدْ ِه،ثُمَّلَاَل:أَمَّ ٌْ ََوأَثْنَىعَلَ جربناوجربنا،وسسناوساسناالسابسون،فوجدناهَذَاالمنبرفحمدَّللاَّ

األمرالٌصلحآخرهإالبَِماصلحأوله،بالطاعةاللٌنةالمشبَّهسرهابعبلنٌتها،وؼٌبأهلهابشاهدهم،

ِالألوم وللوبهمبؤلسنتهم،ووجدناالناسالٌصلحهمإاللٌنفًِؼٌرضعؾ،وشدةفًِؼٌرعنؾ،وإنًَوَّللاَّ

والناسأكبرمنكذبةإمامعَلَىفٌك َهامنَّللاَّ ٌْ مبؤمرإالأمضٌتهعَلَىأذالله،ولٌسمنكذبةالشاهدعَلَ

.اْلِمْنبَرثُمَّذكرعُثَْمانوأَْصَحابهفمرظهم،وذكرلتلتهولعنهم   

" لؽهرجعزٌادإلىالبصرة،واستعملعلىالكوفةعمروبنحرٌثفبخطبتهبالكوفةٌتهددالشٌعة،

أنحجًراٌجتمعإلٌهشٌعةعلّىرضىهللاعنه،وٌظهرونلعنمعاوٌةوالبراءةمنه،وأنهمحصبواعمرو

بنحرٌث.فشخصإلىالكوفة،وصعدالمنبرفحمدهللاوأثنىعلٌه،وحجرجالس،ثملال:أّمابعد،فإّن

لىهللا،لبنلمتستمٌمواألداوٌنكمؼّبالبؽىوالؽّىوخٌم،إنهإالءجّموافؤشروا،وأمنونىفاجترءواع

بدوابكم،ولستبشىءإنلمأمنعالكوفةمنحجروأدعهنكااللمنبعده!وٌلاّمنٌاحجر،سمطالعشاءبن

".علىسرحان  

:وخطبزٌادفمال  

ًشرٌؾبوضٌعاستخّؾبهإال" استوصوابثبلثةخًٌرا:الشرٌؾ،والعالم،والشٌخ،فوهللاالٌؤتٌن

ًعالمبجاهلاستخّؾبهإالانتممت ًشٌخبشاباستخؾبهإالأوجعتهضربًا،والٌؤتٌن لهمنه،والٌؤتٌن

 . "نكلتبه
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ً وفًرواٌةابنعبدربه:"استوصوابثبلثمنكمخٌرا:الشرٌؾ،والعالم،والشٌخ،فوهللاالٌؤتٌن

ًعالمبجاهلاستخّؾب هإالأثكلتبهوالٌؤتٌنًشرٌؾبوضٌعشٌخبحدثاستخّؾبهإالأوجعته،والٌؤتٌن

".استخّؾبهإالضربته  

وكان-هـ"خرجالضحانبنلٌسالفهري12خطبتهعندموتمعاوٌة،"ولماماتمعاوٌة"سنة

:حتىصعدالمنبر،وأكفانمعاوٌةعلىٌدٌهتلوح؛فحمدهللا،وأثنىعلٌه،ثملال-صاحبشرطته  

بهالفتنة،وملكهعلىالعباد،وفتحبهإنمعاوٌةكانعمودالعرب،و َوَجلَّ حدالعرب،لطعهللاعَزَّ

فهذهأكفانه،فنحنمدرجوهفٌهاومدخلوهلبره،ومخلونبٌنهوبٌنعمله،ثمهوفً الببلد،أالإنهلدمات،

".البرزخإلىٌومالمٌامة؛فمنكانمنكمٌرٌدأنٌشهدهفلٌحصْرعنداألولى  

:أبًسفٌانخطبمعاوٌةبن  

هـ"فتلماهرجاللرٌش،82خطبتهبالمدٌنةعامالجماعة،لدممعاوٌةالمدٌنةعامالجماعة"سنة

فمالوا:الحمدهللالذيأعزنصرن،وأعلىكعبن،فماردعلٌهمشٌبًاحتىصعدالمنبر،فحمدهللا،وأثنى

:علٌه،ثملال  

،والمسرةبوالٌتً،ولكنًجالدتكمبسٌفًهذاأمابعدفإنًوهللاماولٌتهابمحبةعلمتهامنكم

لكمنفسًعلىعملابنأبًلحافة،وأردتهاعلىعملعمر،فنفرتمنذلننفاًرا مجالدة،ولمدُرْضُت

لًولكمفٌهمنفعة:مإاكلةحسنة شدًٌدا،وأردتهاعلىسُنٌَاتعثمان،فؤبتعلً،فسلكتبهاطرٌمًا

ًخٌركم،فإنًخٌرلكموالٌة،وهللاالأحملالسٌؾعلىمنالسٌؾله،ومشاربةجمٌلة،فإنلمتجدو ن

ً وإنلمٌكنمنكمإالماٌستشفىبهالمابلبلسانه،فمدجعلتذلنلهَدْبَرأذنً،وتحتلدمً،وإنلمتجدون
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وإذاللأؼنى،ألومبحمكمكله،فالبلوامنًبعضه،فإنأتاكممنًخٌرفالبلوه،فإنالسٌلإذاجادٌثرى؛

.وإٌاكموالفتنة،فإنهاتفسدالمعٌشةوتكدرالنعمةثمنزل     

:خطبةأخرىلهبالمدٌنة  

أمابعد،أٌهاالناس،إنالدمناعلٌكم،وإنمالدمناعلىصدٌكمستبشر،أوعلىعدومستتر،وناس"

أُْعطُواِمْنهاَرُضواَوإِْنلَْمٌُعْ طَْواِمْنهاإِذاهُْمٌَْسَخطُونَبٌنذلنٌنظرونوٌنتظرونفَإِْن  

كّلالناس؛فإنكانتدمحمةفبلبّدمنمذمة،فلوّماهونًاإذاذكرؼفر؛وإٌاكموالتًإن ولستواسعًا

".أخفٌتأوبمت،وإنذكرتأوثمت   

ًلستأحب أنخطبةلهبالمدٌنة،"صعدمنبرالمدٌنة،فحمدهللاوأثنى،ثملال:ٌاأهلالمدٌنة،إن

تكونواخلماكخلكالعراق؛ٌعٌبونالشًءوهمفٌه،كلامرىءمنهمشٌعةنفسه،فالبلونابمافٌنافإنما

وراءناشّرلكم،وإنمعروؾزمانناهذامنكرزمانلدمضى،ومنكرزماننامعروؾزمانلمٌؤت،ولولد

".أتىفالّرتكخٌرمنالفتك،وفًكّلببلغ،والممامعلىالرزٌة  

:خطبتهحٌنولىالمؽٌرةبنشعبةالكوفة   

ابَْعُدفإنلذيالحلملبلاْلٌَْومَماتمرعالعصا،َولَْدلَاَلالمتلمس :أَمَّ  

 لذيالحلملبلاْلٌَْومَماتمرعالعصاوماعلماإلنسانإاللٌعلما

فؤناتاركهااعتماًداعَلَىَولَْدٌجزيعننالحكٌمبؽٌرالتعلٌم،َولَْدأردتإٌصاءنبؤشٌاءكثٌرة،

بصرنبَِماٌرضٌنًوٌسعدسلطانً،وٌصلحبِِهرعٌتً،ولستتاركًاإٌصاءنبخصلة:التتحمعنشتم

علًوذمه،والترحمعَلَىعُثَْماَنواالستؽفارلَهُ،والعٌبعَلَىأَْصَحابعلً،واإللصاءلَُهْم،وترناالستماع

ِه،واإلدناءلهم،ِمْنُهْم،وبإطراءشٌعةعُثْمَ ٌْ عَلَ واإلسماعمنهم.انرضوانَّللاَّ  



201 

 

:آخرخطبةلمعاوٌةبنأبًسفٌان  

" ِه،ثُ ٌْ ََوأَثْنَىعَلَ ُ،أَْنَصِعَداْلِمْنبََرفََحِمَدَّللاَّ َّللاَّ مَّلَبََضعَلَىكَاَنآِخُرُخْطبٍَةَخطَبََهاُمعَاِوٌَةُ،َرِحَمهُ

كُْمإِْمَرتًَِحتَّىَملِْلتُكُْمَوَملِْلتُُمونًِ،لِْحٌَتِِه،َولَاَل:أٌَُّ ٌْ َهاالنَّاُس،إِنًِِّمْنَزْرعٍلَِداْستَْحَصَد،َولَْدطَالَْتعَلَ

لَْم ِمنًِّ،كََما تُْمفَِرالًِ،َوإِنَّهُالٌَؤْتٌِكُْمبَْعِديإِالَمْنهَُوشَرٌّ ٌْ َوتََمنَّ ٌُْتفَِرالَكُْم ًٌْراٌَؤْتَِوتََمنَّ كُْملَْبلًِإِالَمْنكَاَنَخ

ًلَْدأَْحبَْبُتلِمَاَءَنفَؤَْحبِ اللَُّهمَّإِنِّ ُلِمَاَءهُ، َّللاَّ ِأََحبَّ لِمَاَءَّللاَّ اْلِمْنبََرِمنًِّ،َوإِنَّهَُمْنأََحبَّ ْبلِمَابًِ،ثُمَّنََزَلفََماَصِعَد

".َحتَّىَماتَ  

.خطبتهولدحضرتهالوفاة  

حضرتمعاوٌةالوفاةلاللمولىله:منبالباب؟لال:نفرمنلرٌشٌتباشرونبموتن.فمال:لما

وٌحن،ولم؟لال:الأدري،لال:فوهللامالهمبعديإالالذيٌسوإهم.وأذنللناسفدخلوا،فحمدوأثنىعلٌه

:وأوجزثملال  

هالمحسنمسٌبا،وٌزدادفٌهالظالمأٌهاالناس،أنالدأصبحنافًدهرعنود،وزمنشدٌد،ٌعّدفٌ

عتوا،والننتفعبماعلمناه،والنسؤلعماجهلناه،والنتخوؾلارعةحتىتحّلبنا.فالناسعلىأربعة

أصناؾ:منهممنالٌمنعهالفسادفًاألرضإالمهانةنفسه،وكبللحّده،ونضٌضوفره.ومنهمالمصلت

بسره،لدأشرطلذلننفسه،وأوبكدٌنه،لحطامٌنتهزه،أوممنبلسٌفه،المجلببخٌلهورجله،المعلن

 ٌموده،أومنبرٌفرعه،ولببسالمتجرأنتراهالنفسنثمنا،وممالنعندهللاعوًضا

ومنهممنٌطلبالدنٌابعملاآلخرة،والٌطلباآلخرةبعملالدنٌا،لدطامنمنشخصه،ولارب

سهلؤلمانة،واتخذسترهللاذرٌعةإلىالمعصٌة.ومنهممنألعدهعنمنخطوهوشّمرمنثوبه،وزخرؾنف

طلبالملنضإولةنفسه،وانمطاعمنسببه،فمصرتبهالحالعنأمله.فتحلىباسمالمناعة،وتزٌنبلباس

الزهادةولٌسمنذلنفًمراحوالمؽدى.وبمًرجالؼّضأبصارهمذكرالمرجع،وأراقدموعهم
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فهمبٌنشرٌدناّد،وخابؾمنممع،وساكتمكعوم،وداعمخلص،وموجعثكبلن،لدخوؾالمحشر،

وللوبهملرحة،ولدوعظواحتىملوا، أخملتهمالتمٌة،وشملتهمالذلة،فهمفًبحرأجاج،أفواههمضامزة،

جلمٌن.ولهرواحتىذلوا،ولتلواحتىللوا.فلتكنالدنٌافًعٌونكمأصؽرمنحثالةالمرظ،ولراضةال

ذمٌمة،فإنهارفضتمنكانأشؽؾ واتعظوابمنكانلبلكم،لبلأنٌتعظبكممنٌؤتًبعدكم.فارفضوها

".بهامنكم  

:خطبتهالوعظٌة  

:خطبمعاوٌةبدمشك،فمال  

أٌهاالناس:سافروابؤبصاركمفًكرالجدٌدٌن،ثمارجعوهاكلٌلةعنبلوغاألمل،فإنالماضً"

علواالؽرورسبٌلالعجزعنالجد،فتنمطعحجتكمفًمولٍؾهللاُسابلُكمفٌه،ومحاسبُكمعظةللبالً،والتج

وؼًدارسولفؤكرموه والٌوممإدبفاعرفوه، ".فٌماأسلفتم،أٌهاالناس:أمسشاهدفاحذروه،  

:خطبٌزٌدبنمعاوٌة  

 خطبتهبعدموتمعاوٌة

" إنالحمدهللالذيماشاءصنع،منشاءأعطىومنشاء منع،ومنشاءخفضومنشاءرفع.

أمٌرالمإمنٌنكانحببًلمنحبالهللا،مّدهماشاءأنٌمده،ثملطعهحٌنأرادأنٌمطعه؛وكاندونمن

لبله،وخًٌرامماٌؤتًبعد،والأزكٌّهعندربهولدصارإلٌه؛فإنٌعؾعنهفبرحمته،وإنٌعالبهفبذنبه؛

تأعتذرمنجهل،والأشتؽلبطلبعلم؛وعلىرسلكمإذاكرههللاشٌباؼٌره؛ولدولٌتبعدهاألمر،ولس

".وإذاأحبشٌباٌسّره  
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 خطبةأخرىله

الحمدهللأحمدهوأستعٌنه،وأومنبه،وأتوكلعلٌه،ونعوذباهللمنشرورأنفسنا،ومنسٌبات"

دأنالإلهإالهللاوحدهالشرٌنله،وأنأعمالنا،منٌهدهللافبلمضلله،ومنٌضللفبلهاديله،وأشه

محمًداعبدهورسولهاصطفاهلوحٌه،واختارهلرسالته،بكتابفصلهوفضله،وأعّزهوأكرمه،ونصره

وحفظه،ضربفٌهاألمثال،وحللفٌهالحبلل،وحرمفٌهالحرام،وشرعفٌهالدٌن؛إعذاًراوإنذاًرالببل

لرسل،وٌكونببلؼالمومعابدٌن.أوصٌكمعبادهللابتموىهللاالعظٌمالذيٌكونللناسعلىهللاحجةبعدا

وانمطاعمدتها،وتصرمدارها،ثمإن ًأحذركمالدنٌا،فإنهاحلوةابتدأاألموربعلمه،وإلٌهٌصٌرمعادها،

حفتبالشهوات،ورالتبالملٌل،وأٌنعتبالفانً،وتحببتبالعاجل،الٌدومنعٌمها،والةخضر تإمن،

التبمىعلىحال،والٌبمىلهاحال.لنتعدوالدنٌاإذاتناهتإلىأمنٌةأهل فجٌعتها،أكالةؼوالةؼرارة،

أَْنَزْلنَا ْنٌَاكََماٍء :}َواْضِرْبلَُهْمَمثََلاْلَحٌَاةِالدُّ َوَجلَّ هُِمَنالرؼبةفٌهاوالرضابهاأنتكونكمالالهللاعَزَّ

فَا ُمْمتَِدًرا{نسؤلالسََّماِء ٍء ًْ شَ ُعَلَىكُّلِ ٌَاُحَوكَاَنَّللاَّ هللاربناْختَلَطَبِِهنَبَاُتاأْلَْرِضفَؤَْصبََحهَِشًٌماتَْذُروهُالّرِ

وإلهناوخالمناوموالناأنٌجعلناوإٌاكممنفزعٌومبذآمنٌن،إنأحسنالحدٌثوأبلػالموعظةكتابهللا،

لَهَُوأَْنِصتُوالَعَلَّكُْمتُْرَحُموَن{أعوذباهللمنالشٌطانالرجٌم،ٌمولهللا:}َوإِذَا لُِرَئاْلمُْرآُنفَاْستَِمعُوا

ْمبِاْلمُ كُ ٌْ ِهَماعَنِتُّْمَحِرٌٌصعَلَ ٌْ َرُإوٌؾبسم ميحرلا نمحرلا هللا:}لَمَْدَجاَءكُْمَرسُوٌلِمْنأَْنفُِسكُْمعَِزٌٌزعَلَ ْإِمنٌَِن

اْلعَْرِشاْلعَِظٌمَِرِحٌٌم، ِهتََوكَّْلُتَوهَُوَربُّ ٌْ هَُوعَلَ ُالإِلَهَإِالَّ َّللاَّ ًَ ْوافَمُْلَحْسبِ
تََولَّ ".فَإِْن )  

ونصه:"أمابعدفإنًأحذّركمالدنٌا وجزءكبٌرمنكبلمههذاممتطؾمنكبلملمطريبنالفجاءة،

حفّتبالشهوات،ورالتبالم لٌل،وتحببتبالعاجلةوحلٌتباآلمال،وتزٌنتبالؽرور،الفإنهاحلوةخضرة،

خّوانةؼّدارة،حابلةزابلة،نافذةبابدة،أكّالةؼّوالة،بّدالة تدومحبرتهاوالتإمنفجعتها،ؼّرارةضرارة،
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أَْنَزْلناهُكَما"نمالة،التعدوإذاهًتناهتإلىأمنٌةأهلالرؼبةفٌها،والرضاعنها،أنتكونكمالالهللا: ٍء

ٍءُممْ ًْ شَ ُعَلىكُّلِ ٌاُحَوكاَنَّللاَّ فَاْختَلَطَبِِهنَباُتاأْلَْرِضفَؤَْصبََحهَِشٌماًتَْذُروهُالّرِ ".تَِدراًِمَنالسَّماِء  

:خطبعبدالملنبنمروان  

وال-نٌرٌدعثمانبنعفا-خطببمكةفمال:"أٌهاالناسإنًوهللاماأنابالخلٌفةالمستضعؾ

فمنلالبرأسه-ٌرٌدٌزٌدبنمعاوٌة-والبالخلٌفةالمؤفون-ٌرٌدمعاوٌةبنأبًسفٌان-بالخلٌفةالمداهن

".كذا،للنابسٌفناكذا!ثمنزل  

 خطبةلهموجزة

أٌهاالناس:إنهللاحّدحدوًدا،وفرضفروضا؛فمازلتمتزدادونفًالذنبونزدادفًالعموبة،"

".نحنوأنتمعندالسٌؾحتىاجتمعنا  

 خطبتهحٌنلتلعمًرااألشدقبنسعٌدبنالعاص

ارموابؤبصاركمنَْحومَصاِرعأهلاْلمْعِصٌَة،َواْجعَلُواسلفهملمنؼبرِمْنكُمؼظة،َواَلتَكُونُوا"

تَطَؤِرلَابكُْمبثملهاأؼفاالًمنحسنااِلْعتِبَار،فتنزلبكمَجابَِحةالسطوة،وتجوسخبللكمبََواِدرالنمَمة،وَ

ٌْكُمبطُوناألَْرضأَْمَواتًا.وإٌايمنلَوللابٍل،وسفهَجاِهل،فَإِن اْلمْعِصٌَة،فتجعلكمهمداً،رفاتاً،وتشتملعَلَ

ًَ نكُمأَنأسمعالنعرة،فؤصممتصمٌمالحسامالمطرور،وأصولصٌالالحنكالموتور،إِنََّماِه ٌْ ًَوبَ َمابٌن

ْحسَانالمصافح ةوالمكافحةبظباتالسٌوؾ،وأسنةالرماح،فَتَاَبتابب،أَوهلنخابب،والتوبَمْمبُول،َواإْلِ

َولٌكنأهلالطَّاعَةِمْنكُم مبذوللمنأْبصرَحظه،َوعرؾرشده.فانظرواألنفسكم،َوأَْلبلُواعلىحظوظكم،

ًابتدأتكمبرؼدعٌشها،ونفٌسزٌنتها،فَإِنَّكُممنذَانٌداعلىذَوياْلَجْهلمنسفهابكم،واستدٌمواالنِّْعمَ ةالَّتِ

ٌْطَان،وفتنتهونزؼه، بٌَنلضٌتٌن:عَاجلاْلَخْفضوالدعة،وآجلاْلَجَزاءوالمثوبة.عصمكمهللامنالشَّ
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اَلَمْمنُوعَةلمبضأعطٌاتكمؼٌرَمْمطُوعَةعَْنكُم،وَ-رحمكمهللا-وأٌدكمبِحسنمعونتهَوحفظه.انهضوا

ٌْكُمإِنشَاَءهللا ".ِمْنكُم،َواَلمكدرةعَلَ  

 خطبتهلمادخلالكوفةبعدلتلمصعببنالزبٌر

" ولدزبنتناالحربوزبناها،فعرفناها أٌهاالناس،إنالحربصعبةمرة،وإنالسلمأمنومسرة،

.وألفناها،فنحنبنوهاوهىأمنا   

لالهدى،ودعوااألهواءالمردٌة،وتجنبوافراقجماعاتالمسلمٌن،أٌهاالناسفاستمٌمواعَلَىسب

والتكلفوناأعمالالمهاجرٌناألولٌن،وأنتمالتعملونأعمالهم،والأظنكمتزدادونبعدالموعظةإالشراً،

".ولنتزدادبعداإلعذارإلٌكموالحجةعلٌكمإالعموبة،فمنشاءمنكمأنٌعودبعدلمثلهافلٌعد  

وخطببالمدٌنةفمال:"ٌامعشرلرٌش،ولٌكمعمربنالخطابفكانمؽلظالكممضٌّماعلٌكم

فسمعتملهوأطعتم،ثمولٌكمعثمانفكانسمحاكرٌمافمتلتموه،وبعثناإلٌكممسلًمافمتلكمٌومالحرة،فنحن

".ونحننذكرممتلعثماننعلمأنكمالتحبونناأبًداوأنتمتذكرونٌومالحرة،ونحنالنحبكمأبدا  

 خطبتهولدعلمبخروجابناألشعثعلىالحجاج

ِهثُمَّلَالَ ٌْ ََوأَثْنَىعَلَ :خرجإلىالناسفمامفٌهمفََحِمَدَّللاَّ  

إنأهلالعراقطالعلٌهمعمريفاستعجلوالدرياللهمسلطعلٌهمسٌوؾأهلالشامحتىٌبلؽوا"

".اإلىسخطنرضان،فإذابلؽوارضانلمٌجاوزو  

وأوصىعبدالملنأمًٌراسٌّرهإلىأرضالروم،فمال:"أنتتاجرهللالعباده،فكنكالمضارب

الكٌّس،الذيإنوجدربحاتجر،وإالاحتفظبرأسالمالوالتطلبالؽنٌمةحتىتحرزالسبلمةوكنمن

".إحتٌالنعلىعدونأشّدخوفامناحتٌالعدونعلٌن  
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 وصٌتهللشعبً

لماأْفضىاألمرإلىعبدالملنبنمروانتالتنفسهإلىمحادثةالرجالواإلشراؾعلىأخبار"

عندهلالله:ٌاشعبًال ًَ الناس،فلمٌجدمنٌصلحلمنادمتهؼٌرالشَّْعبً،فلماُحِملإلٌهونادمهوَحِظ

علًالخطؤفًمجلسً،والتكلفنًجوابا لتشمٌتوالتهنبة،والجوابتساعدنًعلىمالبح،والتردَّ

السإالوالتعزٌة،ودععننكٌؾأصبحاألمٌروكٌؾأمسى،وكلمنًبمدرماأستطعمنواجعلبدلالمدح

لًصواَباالستماعمنً،واعلمأنصواباالستماعأكثرمنصوابالمول،وإذاسمعتنًأتحدثفبل

نفسنفًتَْطِرٌةجوابً،والتَْستَْدعبذلنٌفوتننمنهشًء،وأرنًفهمنفًطرفنوسمعن،والتجهد

الزٌادةفًكبلمً،فؤنأسوأالناسحاالمناستكَدَّالملونبالباطل،وإنأسوأحاالمنهممناستخؾبحمهم،

واعلمٌاشعبًأنأللمنهذاٌذهببسالؾاإلحسان،وٌسمطحكالحرمة،فانالصمتفًموضعهربما

".وضعه،وعندإصابتهفرصةكانأبلػمنالمنطكفًم  

:وأوصىعبدالملنبنمروانأخاهعبدالعزٌزحٌنوالهمصرفمال  

ابسطبشرن،وألنكنفن،وآثرالرفكفًاألمور،فإنهأبلػبن،وانظرحاجبن،فلٌكنمنخٌر"

ترده،وإذاأهلن،فإنهوجهنولسانن،والٌمفنأحدببابنإالأعلمنمكانه،لتكونأنتالذيتؤذنلهأو

خرجتإلىمجلسنفابدأبالسبلم،ٌؤنسوابن،وتثبتفًللوبهممحبتن،وإذاانتهىإلٌنمشكل،فاستظهر

فإنهاتفتحمؽالٌكاألمور،وإذاسخطتعلىأحدفؤخرعموبته،فإننعلىالعموبةبعد علٌهبالمشاورة،

".التولؾعنهألدرمننعلىردهابعدإمضابها  

دوفاتهوصٌتهلولدهعن  
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 ًعلٌهعندرأسه،فمالٌاهذاأحنٌنالحمامة؟إذاأنامتُّ نظرعبدالملنإلىابنهالولٌدوهوٌبك

فشمْرواتَِّزْر،والبْسجلدنمر،وضعسٌفنعلىعاتمن،فمنأبدىذاتنفسهلن،فاضربعنمه،ومن

ٌر،وإنكثٌرنلملٌل،وإنكنامننلفًسكتماتبدابه،ثمألبلعبدالملنٌذمالدنٌا،لال:"إنطوٌلنلمص

ؼرور".ثمألبلعلىجمٌعولدهفمال:"أوصٌكمبتموىهللا،فإنهاعصمةبالٌة،وجنةوالٌة،فالتموىخٌر

زاد،وأفضلفًالمعاد،وهًأحصنكهؾ،ولٌعطؾالكبٌرمنكمعلىالصؽٌر،ولٌعرؾالصؽٌرحك

األمور،وإٌاكموالبؽًوالتحاسد،فبهماهلنالملونالماضون،الكبٌر،معسبلمةالصدور،واألخذبجمٌل

ًّ:أخوكممسلمةنابُكمالذيتفرونعنه،وِمَجنِّكُمالذيتستجنونبه،أصدرواعن وذووالعزالمكٌن،ٌابن

رأٌه،وأكرمواالحجاجفإنهالذيوطؤلكمهذااألمر،كونواأوالًداأبراًرا،وفًالحروبأحراًرا،

".عروؾمناًرا،وعلٌكمالسبلموللم  

:خطبتهالوعظٌة  

:خطبعبدالملنبنمروان،فمال  

أٌهاالناس:اعملواهللرؼبةورهبة،فإنكمنباتنعمته،وحصٌدنممته،والتؽرسلكماآلمال،إال"

واماتجتنٌهاآلجال،وأللواالرؼبةفٌماٌورثالعطب،فكلماتزرعهالعاجلة،تملعهاآلجلة،واحذر

الجدٌدٌن،فهماٌكرانعلٌكم،إنعمبىمنبمًلحوقبمنمضى،وعلىأثرمنسلؾ،ٌمضًمنخلؾ،

اِدالتَّْمَوى ٌَْرالزَّ َخ ُدوافَإِنَّ (.)َوتََزوَّ  

 الحجاجبنٌوسؾالثمفً

 خطبتهبمكةبعدممتلابنالزبٌر
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" إِلَىاْلَمْسِجد،ثمَّصَ اجبِالنَّاِس،فجمعُوا ِه،ثمَّلَاَل:ٌَاأهلفؤمَراْلحجَّ ٌْ عّدالمنبَر،فََحمَدهللاوأثْنىعَلَ

بٌر.أاَلَوإِناْبنالزبٌر،كَاَنمْنأُخٌارهَِذهاأْلمة،َحتَّىرؼب َمكَّة.بَلؽنًِإْكباركمواستْفظاعُكملتلاْبنالزُّ

بح َرمهللا.َولَوكَاَنشًٌءَمانِعاللعُصاةلمنعْتآدَمفًِاْلخبَلفَة،َونَازعفٌَِهاأْهلها،فَخلعطَاعَةهللا،واستكنَّ

اأَخطَ ؤُحْرَمةاْلجنَّة،أِلَنهللاتَعَالَىخلمهبٌَِِدهِ،َونفخفٌِِهمنروحه،وأسَجَدلَهَُمبَلبكَته،وأباحهجنته،فَلَمَّ

".،َواْلجنَّةأعظُمُحْرَمةمناْلكَْعبَةأخرَجهمناْلجنَّةبخطٌبته.وآَدمعلىهللاتَعَالَىأكُرُممناْبنالزبٌر  

 خطبتهحٌنولًالعراق

:صعدالمنبروهوملثّمبعمامةخّز،فمال  

ًّبالناس،فحسبوهوأصحابهخوارج،فهّموابه،حتىإذااجتمعالناسفًالمسجد،لام،ثمكشؾ عل

:عنوجهه،ثملال  

عرفونًأناابنجبلوطبلعالثّاٌا...متىأضعالعمامةت   

 صلٌبالعودمنسلفًرٌاح...كنصلالسٌؾوّضاحالجبٌن

ًالشّعراءمنً...ولدجاوزتحّداألربعٌن  وماذاٌبتؽ

  أخوخمسٌنمجتمعأشّدي...ونّجذنًمداورةالشّبون

ًّلرنً...ؼداةالعبءإالفًلرٌن  وإنًالٌعودإل

،وأجزٌهبمثله؛وإنًألرىرءوسالدأٌنعتوحانأماوهللاإنًألحملالشربحمله،وأحذوهبنعله

وإنًلصاحبها؛وإنًألنظرالّدماءبٌنالعمابموالّلحىتترلرق .لطافها،  
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:ثملال  

  هذاأوانالشّدفاشتّديزٌم...لدلفّهااللٌلبسّواقحطم

 لٌسبراعًإبلوالؼنم...والبجّزارعلىظهروضم

:ثملال  

ًّ...أروعخّراجمنالدويّلدلفهااللٌلبعص لب  

ًّ  مهاجرلٌسبؤعراب

:ثملال  

  لدشّمرتعنسالهافشّدوا...ماعلّتًوأناشٌخإد

  والموسفٌهاوترعرّد...مثلذراعالبكرأوأشدّ

إنًوهللاٌؤهلالعراق،ومعدنالشماقوالنفاق،ومساوىاألخبلق،الٌؽمزجانبًكتؽمازالتٌّن،وال

لًبالشنان؛ولمدفررتعنذكاء.وفتّشتعنتجربة،وأجرٌتإلىالؽاٌةالمصوى؛وإّنأمٌرٌمعمع

المإمنٌننثركنانتهبٌنٌدٌهثمعجمعٌدانها،فوجدنًأمّرهاعوداوأشّدهامكسرا،فوجهنًإلٌكم،ورماكم

ًّ؛واٌمهللاأللحونّ كملحوالعصا،وأللرعنكملرعبً،فإنكملدطالماأوضعتمفًالفتنوسننتمسننالؽ

المروة،وألعصبنكمعصبالسّلمة،وألضربنكمضربؼرابباإلبل،أماوهللاالأعدإالوفٌت؛والأخلك

ولاالولٌبل.وماٌمولون؛وفٌمأنتموذان؟وهللا والزرافاتوالجماعات، إالفرٌت؛فإٌايوهذهالشفعاء،

لكّلرجلمنكمشؽبلفًجسده!منوجدتهبعدثالثةمنبعثالمهلبلتستمٌمّنعلىطرٌكالحك،أوألدعنّ

".سفكتدمهوانتهبتمالهوهدمتمنزله  
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 خطبتهولدسمعتكبًٌرافًالسوق

ٌاأهلالعراق،وٌاأهلالشماقوالنفاق،ومساوىءاألخبلق،إنًسمعتتكبٌرالٌسبالتكبٌرالذي"

بٌرالذيٌرادبهالترهٌب.ولدعرفتأنهاعجاجةتحتهالصؾفتنة.أيٌرادبههللافًالترؼٌبولكنهالتك

".بنًاللكٌعةوعبٌدالعصا،وأبناءاإلماء،وهللالبنلرعتعًصاعًصاألتركنكمكؤمسالدابر  

:خطبتهولدلدمالبصرةٌتهددأهلالعراقوٌتوعدهم  

" ه،فعلّىأنأعّجله،ومنثملعلٌهرأسهأٌهاالناس،منأعٌاهداإه،فعندىدواإه؛ومناستطالأجل

وضعتعنهثمله؛ومناستطالماضىعمرهلّصرتعلٌهبالٌه؛إنللشٌّطانطٌفًا.وللسّلطانسٌفا؛فمن

سممتسرٌرته،صّحتعموبته؛ومنوضعهذنبهرفعهصلبه،ومنلمتسعهالعافٌة،لمتضكعنهالهلكة؛

ًأنذرثمالأنظر،وأحذّرثمالأعذر،وأتوعّدثمالأعفو،ومنسبمتهبادرةفمه،سبكبدنهبسفن دمه؛إن

إنماأفسدكمترنٌكوالتكم،ومناسترخىلَببهساءأدبه،إّنالحزموالعزمسلبانىسوطى،وأبدالنىبه

سٌفً،فمابمهفىٌدى،ونجادهفىعنمً،وذبابهلبلدةلمنعصانً،وهللاالآمرأحدكمأنٌخرجمنباب

"منأبوابالمسجدفٌحرجمنالبابالذىٌلٌهإالضربتعنمه "  

 

 خطبتهبعدولعةدٌرالجماجم

ٌاأهلالعراق،إّنالشٌطانلداستبطنكمفخالطاللحموالدموالعصبوالمسامعواألطراؾ

نفالاوالشؽاؾ،ثمأفضىإلىاألمخاخواألصماخ،ثمارتفعفعشّش،ثمباضوفّرخ،ثمدبودرج،فحشاكم

وشمالا،وأشعركمخبلفا،فاتخذتموهدلٌبلتتبعونه،ولابداتطٌعونه،ومإامراتشاورونه.فكٌؾتنفعكمتجربة،
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وتعظكمنصٌحة،أوٌحجزكمإسبلمأوٌنفعكمبٌان؟ألستمأصحابًباألهوازحٌثرمتمالمكر،وسعٌتم

فته،وأناأرممكمبطرفً:تتسللونلواذا،بالؽدر،وأجمعتمعلىالكفر،وظننتمأّنهللاٌخذلدٌنهوخبل

وتنهزمونسراعا.ثمٌومالزاوٌةوماٌومالزاوٌة،بهاكانفشلكموتنازعكموتخاذلكم،وبراءةهللامنكم،

ونكوصولٌّكمعنكم،إذولٌّتمكاإلبلالشواردإلىأوطانها،النوازعإلىأعطانها،الٌسؤلالمرءعنأخٌه،

ىبنٌه،حٌنعضكمالسبلح،ولصمكمالرماح.ثمٌومدٌرالجماجموماٌومدٌروالٌلويالشٌخعل

الجماجم؟بهاكانتالمعارنوالمبلحم،بضربٌزٌلالهامعنممٌله،وٌذهلالخلٌلعنخلٌله.ٌاأهل

للتمالعراق،الكفراتبعدالفجرات،والؽدراتبعدالخترات،والنزوةبعدالنزوات.إنبعثتمإلىثؽوركمؼ

وخنتم،وإنأمنتمأرجفتم،وإنخفتمنافمتم.التتذكروننعمة،والتشكرونمعروفا.هلاستخفكمناكث،أو

استؽواكمؼاو،أواستنفركمعاص،أواستنصركمظالم،أواستعضدكمخالعإاّللبٌّتمدعوته،وأجبتم

بشاؼب،أونعبناعب،أوزفرزافر،صٌحته،ونفرتمإلٌهخفافاوفرساناورجبلنا.ٌاأهلالعراقهلشؽ

إاّلكنتمأتباعهوأنصاره؟ٌاأهلالعراقألمتنهكمالمواعظ،ألمتزجركمالولابع،ألمٌشددهللاعلٌكموطؤته،

"وٌذٌمكمحّرسٌفهوألٌمبؤسهومثبلته   

:"ٌاأهلوفًجمهرةخطبالعربتكملةونصها:"ثمالتفتإلىأهلالشاموهمحولالمنبر،فمال

ًعنهاالمدر،وٌباعدعنهاالحجر،وٌُكنّهامنالمطر، الشام؛إنماأنالكمكالظلٌمالرامحعنفراخه،ٌنف

".وٌحمٌهامنالضباب،وٌحرسهامنالذباب،ٌاأهلالشام؛أنتمالجنةوالرداء،وأنتمالعدةوالحذاء  

:خطبةأخرىلهفًأهلالكوفةوأهلالشام  

،إّنالفتنةتلمحبالنجوى،وتنتجبالشكوى،وتحصدبالسٌؾ،أماوهللالبنأبؽضتمونًٌاأهلالعراق

ًفماتنفعونً،وماأنابالمستوحشلعداوتكم،والالمسترٌحلموّدتكم  فماتضّرونً،ولبنأحببتمون

ٌُْثأَتى"زعمتمأنًساحرولالهللاتعالى: "َوالٌُْفلُِحالسَّاِحُرَح  
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ناالسماألعظم،فلمتماتلونمنٌعلمماالتعلمون؟ثمالتفتإلىأهلالشامفمال:وزعمتمأنًأحس

:ألرواحكمأطٌبمنرٌحالمسن،ولدنّوكمآنسمنالولد،ومامثلكمإالكمالالأخوذبٌان  

 إذاحاولتفًأسدفجورا...فإنًّلستمننولستمنًّ

ًاستؤلمتفٌها...إلىٌومالنّ ساروهممجنًّهمدرعًالت  

ثملال:ٌاأهلالشامبلأنتمكمالالهللاعّزوجّل:)َولَمَْدسَبَمَْتكَلَِمتُنالِِعباِدنَااْلُمْرسَلٌَِنإِنَُّهْملَُهمُ

(.اْلَمْنُصوُرونَ  

 

 خطبةالحجاجفًالبصرة

" فهذهلعبدهللاوخلٌفةهللا«.وأسمعواوأطٌعوا»اتمواهللامااستطعتم،فهذههللوفٌهامثوبة.ثملال:

وحبٌبهللاعبدالملنبنمروان،وهللالوأمرتالناسأنٌؤخذوافًبابواحدوأخذوافًبابؼٌره،

لكانتدماإهملًحبلالمنهللا،ولولتلربٌعةومضرلكانلًحبلال.عذٌريمنهذهالحمراء،ٌرمً

معهذاخٌر.وهللاألجعلنّهمكؤمسالدابر؛عذٌريمنعبدأحدهمبالحجرإلىالسماءوٌمول:ٌكونإلىأنٌ

".هذٌل،إنهزعمأنهآمنعندهللا،ٌمرأالمرآنكؤنهرجزاألعراب؛وهللالوأدركتهلمتلته   

 خطبةأخرىلهبالبصرة

:حمدهللا،وأثنىعلٌه،ثملال  

" مبونةاآلخرةوأمرنابطلبالدنٌا،مالًإنهللاكفانامبونةالدنٌا،وأمرنابطلباآلخرة؛فلٌتهكفانا

أرىعلماءكمٌذهبون،وجهالكمالٌعلمون،وشراركمالٌتوبون؟مالًأراكمتحرصونعلىماكفٌتم،
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وتضٌعونمابهأمرتم؟إنالعلمٌوشنأنٌرفع،ورفعهذهابالعلماء؛أالوإنًأعلمبشراركممنالبٌطار

ٌؤكلبالفرس،الذٌنالٌمرءونالمر آنإالهجًرا،والٌؤتونالصبلةإالدبًرا؛أالوإنالدنٌاعََرٌضحاضر،

ٌحكمفٌهاملنلادرأالفاعلمواوأنتممنهللاعلىحذر، منهاالبروالفاجر؛أالوإناآلخرةأجلمستؤخر،

وإنالخٌركلهواعلمواأنكممبللوهلٌجزيالذٌنأساءوابماعملوا،وٌجزيالذيأحسنوابالحسنى،أال

َوَمْن ًٌْراٌََرهُ، ةٍَخ كلهبحذافٌرهفًالنار،أالوإن}فََمْنٌَْعَمْلِمثْمَاَلذَرَّ بحذافٌرهفًالجنة،أالوإنالشرَّ

اٌََرهُ{،وأستؽفرهللالًولكم ةٍشَرًّ  . "ٌَْعَمْلِمثْمَاَلذَرَّ

 

 خطبتهفًأهلالعراقٌصارحهمبالكراهٌة

راقفمال:"ٌؤهلالعراقإنًلمأجدلكمدواءأدوىلدابكممنهذهالمؽازيوخطبأهلالع

والبعوث،لوالطٌبلٌلةاإلٌابوفرحةالمفل،فإنهاتعمبراحةوإنًالأرٌدأنأرىالفرحعندكموال

طاعةأمٌرالّراحةبكم؛وماأراكمإالكارهٌنلممالتً،أناوهللالرإٌتكمأكره،ولوالماأرٌدمنتنفٌذ

 . "المإمنٌنفٌكمماحّملتنفسًمماساتكموالصبرعلىالنظرإلٌكم؛وهللاأسؤلحسنالعونعلٌكم!ثمنزل

 خطبتهلماماتعبدالملنبنمروان

 ولماماتعبدالملنبنمروان،لامفحمدهللا،وأثنىعلٌه،ثملال

" ِهَوسَلََّمإلىنفسهفمال:}إِنََّنَمٌٌِّتَوإِنَُّهْمأٌهاالناس،إنهللاتَبَاَرَنَوتَعَالَىنعى ٌْ ُعَلَ نبٌكمَصلَّىَّللاَّ

سُُلأَفَإِْنَماَتأَْولُتَِلاْنمَلَْبتُ َرسُوٌللَْدَخلَْتِمْنلَْبلِِهالرُّ إِالَّ ٌد ْمعَلَىأَْعمَابِكُْم{؛فماتَمٌِّتُوَن{،ولال:}َوَماُمَحمَّ

ِهَوسَلََّم،وماتالخلفاءالراشدونالمهتدونالمهدٌون،منهمأبوبكر،ثمعمر،ثمرسولهللاَصلَّ ٌْ ُعَلَ ىَّللاَّ

عثمانالشهٌدالمظلوم،ثمتبعهممعاوٌة،ثمولٌكمالبازلالذكر،الذيجربتهاألمور،وأحكمتهالتجارب،مع
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واللٌنألهلالحك،وا لوطءألهلالزٌػ؛فكانرابعًامنالوالةالفمهولراءةالمرآن،والمروءةالظاهرة،

المهدٌٌنالراشدٌن،اختارهللالهماعنده،وألحمهبهم،وعهدإلىشبههفًالعملوالمروءةوالحزموالجلد

 والمٌامبؤمرهللاوخبلفته،فاسمعوالهوأطٌعوه

م،وعرفتخبلفكمأٌهاالناس،إٌاكموالزٌػ،فإنالزٌػالٌحٌكإالبؤهله،ورأٌتمسٌرتًفٌك

وطٌبكم،علىمعرفتًبكم،ولوعلمتأنأحًداألوىعلٌكممنً،أوأعرؾبكمماولٌتكم؛فإٌايوإٌاكم،من

 . "تكلملتلناه،ومنسكتماتبدابهؼًماثمنزل

 

 خطبتهحٌنأرادالحج

" ًأرٌدالحج،ولداستخلفتعلٌكمابنًدمحماهذا،وماكنتملهب ؤهل،وأوصٌتهفٌكمأٌهاالناس،إن

بخبلؾماأوصىبهرسولهللاصلّىهللاعلٌهوآلهفًاألنصار.إنرسولهللاصلّىهللاعلٌهوآلهأوصى

أنٌمبلمنمحسنهم،وٌتجاوزعنمسٌبهم،أالوإنًلدأوصٌتهأالٌمبلمنمحسنكموالٌتجاوزعن

إالمخافتً.ستمولونبعدي:الأحسنهللالهمسٌبكم.أالوإنكمستمولونبعديممالةماٌمنعكممنإ ظهارها

ًمعجللكماإلجابة،الأحسنهللاعلٌكمالخبلفة ثمنزل«.الصحابة!أالوإن "  . 

 

 :خطبتهحٌنأصٌببولدهدمحموأخٌهدمحمفًٌومواحد

" ماأرجولهماأٌهاالناس،محّمدانفًٌومواحد!أماوهللالمدكنتأحّبأنهمامعًفًالدنٌامع

ًّ منثوابهللافًاآلخرة؛واٌمهللالٌوشكنالبالًمنًومنكمأنٌفنى،والجدٌدمنًومنكمأنٌلً،والح

منًومنكمأنٌموت؛وأنتدالاألرضمناكماأدلنامنها؛فتؤكلمنلحومنا؛وتشربمندمابنا؛كمامشٌنا
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وأكلنامنثمارها،وشربنامنمابها ؛ثمٌكونكمالالهللا:َونُفَِخفًِالصُّوِرفَإِذاهُْمِمَنعلىظهرها،

 :اأْلَْجداِثإِلىَربِِّهْمٌَْنِسلُوَن(،ثمتمثّلبهذٌنالبٌتٌن

ًّهللامنكّلمٌّت...وحسبًثوابهللامنكّلهالن  عزابًنب

  "إذامالمٌتهللاعنًراضٌا...فإّنسرورالنفسفٌماهنالن

لدأرجؾأهلالعراقبموتهخطبتهو  

 أرجؾالناسبموتالحّجاج،فخطبفمال

إّنطابفةمنأهلالعراق،أهلالشماقوالنفاق،نزغالشٌطانبٌنهم،فمالوا:ماتالحجاجومات

الحجاج!فمه!وهلٌرجوالحّجاجالخٌرإالبعدالموت!وهللاماٌسّرنًأاّلأموتوأّنلًالدنٌاومافٌها!

اْؼفِْرلًِومارأ ٌتهللارضًبالتخلٌدإالألهونخلمهعلٌهإبلٌس.ولمددعاهللاالعبدالصالحفمال:َرّبِ

ذلنإالالبماء،فماعسىأنٌكونأٌهاالرجل!وكلكمذلن ًأِلََحٍدِمْنبَْعِدي،فؤعطاه َوهَْبلًُِمْلكاًالٌَْنبَِؽ

منكممٌّتا، ًّ وبكلرطبٌابسا،ونملفًثٌابأكفانهإلىثبلثأذرعطوالفًالرجل!.كؤنًّوهللابكّلح

وأكلتاألرضلحمهومّصتصدٌده،وانصرؾالحبٌبمنولدهٌمسمالخبٌثمنماله؛إن ذراععرضا،

 . "الذٌنٌعملونٌعلمونماألول،ثمنزل

 :خطبتهبعدلتلابنالزبٌر

اللثامعنو جههولال:"موجلٌلالتطمفانجلىبضوءصبحه.ٌاصعدالمنبربعدلتلهمتلثّما،فحطّ

أهلالحجاز،كٌؾرأٌتمونً؟ألمأكشؾعنكمظلمةالجوروطخٌةالباطلبنورالحّك؟وهللالمدوطبكم

الحجاجوطؤةمشفكعطفتهرحمووصللرابة.فإٌاكمأنتزلّواعنسننماألمناكمفؤلطععنكمماوصلته

ٌممنأودكمماٌمٌمالمثمّؾمنأودالمنابالنار،إلٌكم!ثمنزلوهوٌموللكمبالصارمالبتّار،وأل : 
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  "أخوالحربإنعّضتبهالحربعّضها...وإنشّمرتعنسالهاالحربشّمرا

 :خطبهالوعظٌة

 وخطبالحجاجٌوًمافمال

" داببٍمضٌع،وساعٍلؽ ُربَّ ٌره،والموُتأٌهاالناس،لدأصبحتمفًأجلمنموص،وعملمحفوظ،

فًأعنالكم،والناُربٌنأٌدٌكم،والجنةُأمامكم،خذوامنأنفسكمألنفسكم،ومنؼناكملفمركم،وممافً

أٌدٌكملمابٌنأٌدٌكم؛فكؤنمالدمضىمنالدنٌالمٌكن،وكؤناألمواتلمٌكونواأحٌاء،وكلماترونه

ًطلعتعلىالتبابعةواألكاسرة،فإنهذاهب،هذهشمسعادوثمودولرونكثٌرةبٌنذ لن،هذهالشمسالت

المشٌدة،ثمطلعتعلىلبورهم،أٌنالملوناألولون،أٌنالجبابرة وخزابنهمالسابرةبٌنأٌدٌهم،ولصورهم

المتكبرون؟المحاسبهللا،والصراطمنصوب،وجهنمتزفروتتولد،وأهلالجنةٌنعمون،فًروضة

اَوعُْمٌَانًاٌحبرون،جعلناهللاوإٌا َهاُصمًّ ٌْ واعَلَ ُروابِآٌاِتَربِِّهْملَْمٌَِخرُّ كممن)الذٌنإِذَاذُكِّ )" . 

 

 :لالمالنبندٌنار:ؼدوتللجمعة،فجلستلرٌبامنالمنبر،فصعدالحجاجثملال

" هامرإحاسبنفسه؛امرإرالبربه؛امرإزّورعملهامرإفكرفٌماٌمرإهؼدافًصحٌفتهوٌرا

فًمٌزانه:امرإكانعندهمهآمرا،وعندهواهزاجًرا؛امرإأخذبعنانللبهكماٌؤخذالرجلبخطامجمله،

فإنلادهإلىحكتبعه،وإنلادهإلىمعصٌةهللاكفّه.إنناوهللاماخلمناللفناء،وإنماخلمناللبماء،وإنماننتمل

 . "مندارإلىدار
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 :وخطبٌوًمافمال

" إِذاسُبِلت.فرحَمهللااْمرأجعلالطَعو اهَِذهاألْنفَسفَإِنََّهاأْسؤَلشًٍءإِذاأعطٌْت،وأعصًشًٍء

ٌْتالصبَر إِلَىطَاعَةهللا،وعطفهابزمامهاعَنَمعصٌةهللا،فَإِنًَِّرأَ فماَدهابخطامها ًوزماماً، لنَفِسِهخطاما

ْبرعلىعَذَابه  . "عَنَمَحارمهأٌسرمنالصَّ

ًإلىنفسً" ًَّؼًٌّافؤجتنبه،وأرنًالهدىهًدىفؤتبعه،والتكلن وخطبٌوًمافمال:"اللهمأرنًالؽ

فؤضلضبلاًلبعًٌدا،وهللاماأحبأنمامضىمنالدنٌالًبعمامتًهذه،ولمابمًمنهاأشبهبمامضىمن

 . "الماءبالماء

 :ومنكبلمه"

" امرأأتتعلٌهساعةمن لمٌذكرفٌهاربه،وٌستؽفرربهمنذنبه،وٌفكرفًمعاده،إنَّ عمره،

لجدٌرأنٌطولحزنُه،وٌتضاعؾأسفُه،إّنهللاكتبعلىالدنٌاالفناء،وعلىاآلخرةالبماء؛فبلبماءلما

ُرواطولكُتبعلٌهالفناء،والفناءلماكُتبعلٌهالبماء،فبلٌؽرنكمشاهدالدنٌا،عنؼابباآلخرة،واله

 . "األمل،بمصراألجل

 

 :خطبلتٌبةبنمسلمالباهلً

 والٌةلتٌبةبنمسلمعلىخراسانمنلبلالحجاج

دأن وفًهذهالسنةلدملتٌبةبنمسلمخراسانوالٌاعلٌهامنلبلالحجاج،فذكرعلًبنُمَحمَّ

َمانبنكثٌرالعمً،لال:كلٌببنخلؾ،اخبرهعنطفٌلابنمرداسالعمًوالحسنبنرشٌد،عنسُ ٌْ لَ
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أخبرنًعمًلال:رأٌتلتٌبةبنمسلمحٌنلدمخراسانفًسنةستوثمانٌن،فمدموالمفضلٌعرض

 :الجند،وهوٌرٌدأنٌؽزوأخرونوشومان،فخطبالناسلتٌبة،وحثهمعلىالجهاد،ولال

" وٌ زٌدبكمالمالاستفاضه،والعدوإنهللاأحلكمهذاالمحللٌعزدٌنه،وٌذببكمعنالحرمات،

 ولما،ووعدنبٌهصالنصربحدٌثصادق،وكتابناطك،فَمَاَل:)هَُوالَِّذيأَْرسََلَرسُولَهُبِاْلُهدىَوِدٌِناْلَحّكِ

ٌِنكُلِِّهَولَْوكَِرهَاْلُمْشِركُونَ عَلَىالّدِ  (لٌُِْظِهَرهُ

الذخرعندهفمالووعدالمجاهدٌنفًسبٌلهأحسنالثواب،وأعظم : 

ِ(،إلىلوله:)أَْحسََنَماكانُوا) ٌَوالنََصٌبَوالَمْخَمَصةٌفًِسَبٌِِلَّللاَّ ذلَِنبِؤَنَُّهْمالٌُِصٌبُُهْمظََمؤ

ِأَ الَِّذٌَنلُتِلُوافًِسَبٌِِلَّللاَّ فمال:)َوالتَْحسَبَنَّ ْمواتاًبَْلٌَْعَملُوَن(ثمأخبرعمنلتلفًسبٌلهأنهحًمرزوق،

أَْحٌاٌءِعْنَدَربِِّهْمٌُْرَزلُوَن(فتنجزواموعودربكمووطنواأنفسكمعلىألصىاثروأمضىألم،وإٌاكم

 . "والهوٌنى

 

 خطبتهولدتهٌؤلؽزوببلدالسُّْؽد

هـخطبالناس؛فمال38ولماصالحلتٌبةأهلخوارزم،وسارإلىالسؽدسنة  

" البلدةفًولٍتالؽُزوفٌهممكٌن،وهذهالسؽدشاؼرةبرجلها،لدنمضواالعهدإنهللالدفتحلكمهذه

الذيكانبٌننا،ومنعوناماكناصالحناعلٌهطَْرُخون،وصنعوابهمابلؽكم،ولالهللاتعالى:)فََمْننَكََث

وارزموالسؽدكالنضٌرولرٌظة،فَإِنََّماٌَْنكُُثعَلَىنَْفِسِه(،فسٌرواعلىبركةهللا،فإنًأرجوأنٌكونخ

ُبَِها َهالَْدأََحاطََّللاَّ ٌْ  . "(ولالهللاتعالى:)َوأُْخَرىلَْمتَْمِدُرواعَلَ
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 خطبتهولدسارتإلٌهجٌوشالشاشوفرؼانة

فكتبواإلىملنالشاشوفرؼانة"إنا شهًرا،وخاؾأهلهاطولالحصار؛ وأتىلتٌبةالسؽدفحصرها

،فمهماكانعندكممنلوةفابذلوها.نحندونكمفٌم ابٌنكموبٌنالعرب،فإنُوِصَلإلٌناكنتمأضعَؾوأذلَّ

فجمعواجموعهم،وولواعلٌهمابنًالخالان،وسارواولدأجمعواأنٌُبٌِّتواعسكرلتٌبة،ونمىذلنإلٌه،

 فانتخبأهلالنجدةوالبؤسووجوهالناس،وخطبهمفمال

" ببلءهللاعندكم،وتؤٌٌدهإٌاكمفًمزاحفتكمومكاثرتكم،كلذلنٌفلجكمهللاإنعدوكملدرأوا

علٌهم،فؤجَمعُواعلىأنٌحتالواِؼّرتكموبٌََاتَكم،واختاروادهالٌنهموملوكهم،وأنتمدهالٌُنالعرب

نأحسابكموفرسانُهم،ولدفضلكمهللابدٌنه؛فؤبلواهللببلءحسنًاتستوجبونبهالثواب،معالذبع " . 

 خطبهحٌندعاإلىخلعسلٌمانبنعبدالملن

 ولامبخراسانحٌنَخلَعسلٌمانبنعبدالملن،ودعاالناسإلىخلعهفمالللناس

إنًلدجمعتكممنعٌنالتمر،وفٌضالبحر؛فضممتاألخإلىأخٌه،والولدإلىأبٌه،ولسمت"

؛فكتب8درةوالمإخرة،ولدجربتمالوالةلبلً،أتاكمأمٌةبٌنكمفٌبكم،وأجرٌتعلٌكمأعطٌاتكمؼٌرمك

مبكمثبلثسنٌن،ال إلىأمٌرالمإمنٌن:إنخراجخراسانالٌمومبمطبخً،ثمجاءكمأبوسعٌدفدوَّ

ا،ثمجاءكمبنوهبعده،ٌزٌدفحٌلتَبَاَرى فٌبًا،ولمٌنكؤعدوًّ إلٌهتدرونأفًطاعةأنتمأمفًمعصٌة؛لمٌَْجبِ

هللامننصرتم، فمال:"الأعزَّ النساء؛وإنماخلٌفتكمٌزٌدبنثروانهَبَنّمةالمٌسً"فلمٌُِجْبهُأحٌدفؽضب،

وهللالواجتمعتمعلىعنزماكسرتملرنها،ٌاأهلالسافلة،والألولأهلالعالٌة.ٌاأوباشالصدلة،جمعتكم

كربنوابل،ٌاأهلالنفخوالكذبوالبخل،بؤيٌومٌكمكماتجمعإبلالصدلةمنكلأوب.ٌامعشرب

ًذمٌم،والألولتمٌم. منكمٌاأصحابمسٌلمة.ٌابن تفخرون:بٌومحربكم،أمبٌومسلمكم؟فوهللاألناأعزُّ
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ونالؽدرفًالجاهلٌة"كٌسان"ٌاأصحابسجاح،ٌامعشرعبد ٌاأهلالخوروالمصؾوالؽدر:كنتمتسمُّ

ساة،تبدلتمبؤبرالنخلأعنةالخٌل،ٌامعشراألزد،تبدلتمبمُلُوِسالسفن،أعنةالخٌلوالحصن،إنالمٌسالم

 هذالبدعةفًاإلسبلم،واألعراب،ومااألعراب؟

لعنةهللاعلىاألعراب،ٌاكناسةالمصرٌن،جمعتكممنمنابتالشٌحوالمٌصوم،ومنابتالململ،

ابنكاوان؛حتىإذاجمعتكمكماٌُجمعلََزعالخرٌؾللتم:كٌتوكٌت،أماتركبونالبمروالحمرفًجزٌرة

وهللاإنًالبنأبٌهوأخوأخٌه،أماوهللاألعصبنكمعصبالسلمة،إّنحولالصلٌِّانالزمزمة،ٌاأهل

هلتدرونمنولٌكم؟ولٌكمٌزٌدبنثروان،كؤنًبؤمٌرمزجاء،وحكٍملدجاءكم؛فؽلبكمع لىخراسان،

فٌبكموأطبللكم،إنهاهناناًرا،ارموهاأرممعكم،ارمواؼرضكماأللصى،لداستخلؾعلٌكمأبونافعذو

الودعات،إنالشؤمأٌبمكفور،حتىمتىٌنبطحأهلالشؤمبؤفنٌتكموظبللدٌاركم؟ٌاأهلخراسانانسبونً

األب،عرالًالمولد،عرالًالهوى ًّ األم،عرال ًّ والرأيوالدٌن،ولدأصبحتمالٌومفٌماتجدونًعرال

ترونمنالمنوالعافٌة،لدفتحهللالكمالببلد،وآمنسبلكم؛فالظعٌنةتخرجمنمرٍوإلىبَْلخبؽٌرِجوار،

 . "فاحمدواهللاعلىالنعمة،وسلوهالشكروالمزٌد".ثمنزل

دهللاوأثنىعلٌه،ثملالولامبخراسانحٌنخلعسلٌمانبنعبدالملن،فصعدالمنبر،فحم : 

" كؤنًبؤمٌرمزجاءوحكم-ٌعنًهبنّمةالمٌسً-أتدرونمنتباٌعون؟إنماتباٌعونٌزٌدبنثروان

 .لدأتاكمٌحكمفًأموالكمودمابكموفروجكموأبشاركم

ثملال:األعراب!ومااألعراب؟لعنهللااألعراب!جمعتهمكماٌجمعلزعالخرٌؾمنمنابت

خوالمٌصومومنابتالفلفل،ٌركبونالبمر؛وٌؤكلونالهبٌد،فحملتهمعلىالخٌل،وألبستهمالسبلححتىالشٌ

 . "منعهللابهمالببلد،وجبىبهمالفًء.لالوا:مرنابؤمرن.لال:ؼّرواؼٌري
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  :وخطبمرةفمال

" ًّمنأهلالعالٌةفنعم الصدلة.وأماهذاالحًٌاأهلالعراق،ألستأعلمالناسبكم:أماهذاالح

منبكربنوابلفعلجةبظراءالتمنعرجلٌها.وأماهذاالحًمنعبدالمٌسفماضربالعٌربذنبه.وأما

هذاالحًمناألزد،فعلوجخلكهللاوأنباطه.واٌمهللالوملكتأمرالناسلنمشتأٌدٌهم.وأماهذاالحًمن

اهلٌةتمٌمفإنهمكانواٌسمونالؽدرفًالج  

 . "كٌسان

 :كلماتحكٌمةلمتٌبةبنمسلمالباهلً

خرجتخارجةبخراسان؛فمٌللمتٌبةبنمسلم:لووجهتإلٌهموكٌعبنأبًسود،لال:وكان"

وكٌعرجبًلعظٌمالكبر،فًأنفهخنزوانة،وفًرأسهنعرة؛وإنماأنفهفًأسلوب،ومنعظمكبُرهاشتد

مٌشاوركفًٌّا،ولمٌإامرنصًٌحا.ومنتفردبالنظرلمٌكمللهالصواب،ومنعجبُه،ومنأُْعِجَببرأٌهل

تبجحباالنفراد،وفخرباالستبداد،كانمنالصواببعًٌدا،ومنالخذالنلرٌبًا،والخطؤمعالجماعة،خٌر

ه،وإذامنالصوابمعالفرلة؛وإنكانتالجماعةالتخطا،والفرلةالتصٌب،ومنتكبرعلىعدوهحمر

حمرهتهاونبؤمره،ومنتهاونبخصمه،ووثكبفضللوتهللاحتراسه،ومنللاحتراسهكثرعثاره،وما

رأٌتعظٌمالكبرصاحبحرب؛إالكانمنكوبًا؛فبلوهللاحتىٌكونعدوهعنده،وخصمهفماتؽلبعلٌه،

وأحذرمنعمعك،وأ شدإلداًمامناألسد،وأوثبمنأسمعمنفََرس،وأبصرمنعماب،وأهدىمنلطاة،

الفهد،وأحمدمنجمل،وأروغمنثعلب،وأؼدرمنذبب،وأسخىمنالفظة،وأشحمنصبً،وأجمعمن

ذرة،وأحرسمنكلب،وأصبرمنضب؛فإنالنفستسمحمنالعناٌةعلىلدرالحاجة،وتتحفظعلىلدر

 . "الخوؾ،وتطلبعلىلدرالطمع،وتطمععلىلدرالسبب
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 :ومنكلماتهلمالدمخراسان

منكانفًٌدٌهشًءمنمالعبدهللابنخازمفلٌنبذه،وإنكانفًفٌهفلٌلفظه،وإنكانفً"

  "صدرهفلٌنفثه"فعجبالناسمنحسنمافصلولسم

 :خطبعمربنعبدالعزٌز

 وخطبعمربنعبدالعزٌزرحمههللاورضًعنه

مربنعبدالعزٌزرحمههللالوله:أٌهاالناسلالالعتبً:أولخطبةخطبهاع : 

أصلحواسرابركمتصلحلكمعبلنٌتكم،وأصلحواآخرتكمتصلحدنٌاكم،وإنامرألٌسبٌنهوبٌن"

 . "آدمأبحًلمعرقفًالموت

لماأفضىالٌهاألمركانأولخطبةخطبالناسبهاأنلال:أٌهاالناس،إنمانحنمناصوللد"

فروعها،فمابماءفرعبعدأصله؟وإنماالناسفًهذهالدنٌاأؼراضتنتضلفٌهمالمناٌا،وهممضتوبمٌت

فٌهانُصبالمصاببمعكلَجرعةشَرق،وفًكلأكلةؼَصص،الٌنالوننعمةإالبفراقأخرى،وال

 . "ٌعمرمعمرمنكمٌوماًمنعمرهإالبهدمآخرمنأجله

زعمماالبدمنه،وماالطمعفٌماالٌرجى،وماالحٌلةفٌماسٌزول!وفًرواٌةالمالً:"ماالج

فمابماءفرعٍبعدأصله!إنماالناسفًالدنٌا وإنماالشًءمنأصله،فمدمضتلبلناأصوٌلنحنفروعها،

ال أؼراٌضتنتضلفٌهمالمناٌا،وهمفٌهانهٌبللمصابب،معكلجرعةشرٌق،وفًكلأكلةؼصص،

نعمةإالبفراقأخرى،والٌعّمرمعمرٌوماًمنعمرهإالبهدمآخرمنأجله،وأنتمأعوانالحتوؾٌنالون
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عَلَىأنفسكم،فؤٌنالمهربمماهوكابن!وإنمانتملبفًِلدرةالطالب،فماأصؽرالمصٌبةالٌوممععظٌم

 . "الفابدةؼداً،وأكبرخٌبةالخاببفٌه!والسبلم

سلٌمانبنعبدالملن،وخرجمنلبره،سمعلؤلرضرجة،فمال:ماهذه؟فمٌل:ورويأنهلمادفن

ًبؽلتً، هاعنً،لربواإل هذهمراكبالخبلفةٌاأمٌرالمإمنٌن،لربتإلٌنلتركبها،فمال:مالًولها؟نحوُّ

عنً،مالً ولن؟إنماأنافمربتإلٌه،فركبها.وجاءهصاحبالشرطةٌسٌربٌنٌدٌهبالحربة،فمال:تنحَّ

 :رجلمنالمسلمٌن،فسار،وسارمعهالناس،حتىدخلالمسجد،فصعدالمنبر،واجتمعإلٌهالناس،فمال

أٌهاالناس:إنًلدابتلٌتبهذااألمرعنؼٌررأيكانمنًفٌه،والطلبةله،والمشورةمن

كمفصاحالناسصٌحةواحدة:لدالمسلمٌن،وإنًلدخلعتمافًأعنالكممنبٌعتً،فاختارواألنفس

اخترنانٌاأمٌرالمإمنٌن،ورضٌنابن،فَِلأمرنابالٌمنوالبركة،فلمارأىاألصواتلدهدأت،ورضًبه

ِهَوسَلََّم،ولال ٌْ ُعَلَ  الناسجمٌعًا،حمدهللا،وأثنىعلٌه،وصلىعلىالنبًَصلَّىَّللاَّ

" َخلٌَؾ،واعملواأوصٌكمبتموىهللا،فإنتموىهللاَخلَؾٌ َوَجلَّ منكلشًء،ولٌسمنتموىهللاعَزَّ

آلخرتكم،فإنهمنعملآلخرتهكفاههللاتَبَاَرَنَوتَعَالَىأمردنٌاهوأصلحواسرابركم،ٌصلحهللاالكرٌم

ٌذكرمنعبلنٌتكم،وأكثرواذكَرالموت،وأحسنوااالستعدادلبلأنٌنزلبكم،فإنههادماللذات،وإنمنال

، َوَجلَّ آبابهفٌمابٌنهوبٌنآدمعلٌهالسبلمأبًاحًٌّالمعرقفًالموت،وإنهذهاألمةلمتختلؾفًربهاعَزَّ

ِهَوسَلََّم،والفًكتابها،وإنمااختلفوافًالدنٌاروالدرهم،وإنًوهللاالأعطً ٌْ ُعَلَ والفًنبٌهاَصلَّىَّللاَّ

أحًداحمًّا،إنًلستبخازن،ولكنًأضعحٌثأمرت،أٌهاالناس:إنهلدكانلبلًأحًداباطبل،والأمنع

والةتجترونمودتهم،بؤنتدفعوابذلنظلمهمعنكم،أالالطاعةلمخلوقفًمعصٌةالخالك،منأطاعهللا

طاعةلًوجبتطاعته،ومنعصىهللافبلطاعةله،أطٌعونًماأطعتهللافٌكم،فإذاعصٌتهللافبل

 . "علٌكم.ألوللولًهذا،وأسؽفرهللاالعظٌملًولكم
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ولماولًالخبلفةصعدالمنبرفحمدهللاوأثنىعلٌه،ثملال:"أٌّهاالناس،منصحبنافلٌصحبنا

لخمس،وإاّلفبلٌمربنا:ٌرفعإلٌناحاجةمنالٌستطٌعرفعها،وٌعٌنناعلىالخٌربجهده،وٌدلّناعلىماال

هتدىإلٌهمنالخٌر،والٌؽتابّنأحًدا،والٌعترضفٌماالٌعنٌهن " . 

 :خطبةأخرى

 :صعدالمنبر:فحمدهللا،وأثنىعلٌه،ثملال

ِهَوسَلََّمنبً،ولٌسبعدالكتابالذيأنزل"" ٌْ ُعَلَ أمابعد،أٌهاالناس،إنهلٌسبعدنبٌكمَصلَّىَّللاَّ

اننبٌهفهوحبللإلىٌومالمٌامة،وماحرمهللاعلىلساننبٌهفهوحرامعلٌهكتاب،فماأحلهللاعلىلس

ًلسُتبماٍض،لكنًمنفذهلل،ولستبمبتدع،ولكنًمتبع،أالإنهلٌسألحدأنٌطاع إلىٌومالمٌامة،أالإن

ًلستبخٌركم،وإنماأنارجلمنكم،ؼٌرأنهللاجعل ،أالإن َوَجلَّ نًأثملكمحمبل،ٌؤٌهافًمعصٌةهللاعَزَّ

 . "الناس:إنأفضلالعبادةأداءالفرابض،واجتنابالمحارم،ألوللولًهذا،وأستؽفرهللاالعظٌملًولكم

 :خطبةأخرى

أٌهاالناس،إنكممٌتون،ثمإنكممبعوثون،ثمإنكممحاسبون،فلعمريلبنكنتمصادلٌنلمد"

.ٌؤٌهاالناس،إنهمنٌمدرلهرزقبرأسجبل،أوبحضٌضأرضلصرتم،ولبنكنتمكاذبٌنلمدهلكتم

 . "ٌؤته،فؤجملوافًالطلب

 :خطبةأخرى
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إنالدنٌالٌستبدارلرار،داٌركتبهللاعلٌهاالفناء،وكتبعلىأهلهامنهاالظعن،فكمعامر"

هاالرحلة،بؤحسنماموثكعماللٌلٌخرب،وكمممٌممؽتبطعماللٌلٌظعن،فؤحسنوارحمكمهللامن

 ٌحضركممنالنملة،وتزودوافإنخٌرالزادالتموى

بٌناابنآدمفًالدنٌامنافس،وبهالرٌرعٌن،إذدعاههللا إنماالدنٌاكفًءظبلللَلََصفذهب،

سربمدره،ورماهبٌومحتفه،فسلبهآثارهودٌارهودنٌاه،وصٌرلمومآخرٌنمصانعهومؽناه،إنالدنٌاالت

 . "بمْدِرماتضر،إنهاتسرللٌبًل،وتجّرحزنًاطوٌبًل

ثملال َوَجلَّ  وخطبٌومعٌد،فحمدهللاوأثنىعلٌه،ثمتبلثبلثآٌاتمنكتابهللاعَزَّ

ًوجدتهذاالملبالٌعبرعنهإالاللسان،ولعمري وإنلعمريمنًلحمًّالوددت-ٌؤٌهاالناس،إن

ابتلًبسعة،إالنظرلطٌعًامنماله،ٌجعلهفًالفمراءوالمساكٌن،والٌتامىأنهلٌسمنالناسعبد

 .واألرامل،بدأتأنابنفسًوأهلبٌتً،ثمكانالناسبعد

ثمكانآخركلمةتكلمبهاحٌننزل:"لوالسنةأحببتُها،أوبدعةأمتُّها،لمأبالأنالأبمىفًالدنٌا

 . "إالفوالًا

 :خطبةله

د:"أٌهاالناس،فبلٌطولنعلٌكماألمد،والٌبعدنعنكمٌومالمٌامة،فإنمنزافتبهمنٌته،أمابع

ًٍِّء،والٌزٌدفًَحسَن،أالالسبلمةالمرئفًخبلؾالسنة،والطاعة فمدلامتلٌامته،الٌَْستَْعتُِبمنسَ

صًٌا،أالوإنأوالهمابالمعصٌةاإلماملمخلوقفًمعصٌةهللا،أالوإنكمتعدونالهاربمنظلمإمامهعا

الظالم،أالوإنًأعالجأمًراالٌعٌنعلٌهإالهللا،لدفنًعلٌهالكبٌر،وكبرعلٌهالصؽٌر،وفُصحعلٌه
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ًّأنأوفر ًّ،وهاجرعلٌهاألعرابً،حتىحسبوهدٌنًا،الٌرونالحكؼٌره.ثملال:"إنهلحبٌبإل األعجم

البحمها،واللوةإالباهللأموالكموأعراضكمإ " . 

 :صعدذاتٌومالمنبر،فحمدهللا،وأثنىعلٌه،ثملال

أٌهاالناس،إنماٌرادالطبٌبللوجعالشدٌد،أالفبلوجعأشدمنالجهل،والداءأخبثمن"

 . "الذنوب،والخوؾأخوؾمنالموت

 :خطبةأخرى

 :صعدالمنبر،فحمدهللا،وأثنىعلٌه،ثملال

وماكانلناأن"" أمابعد:فإنهإالءالموملدكانواأعطوناعطاٌا،وهللاماكانلهمأنٌعطوناها،

ً ًلدرددتها،وبدأتبنفسًوأهلبٌت أالوإن نمبلها،وإنذلنلدصارإلً،لٌسعلًفٌهدونهللامحاسب،

،فمرأمزاحمكتابًامنها،ثمناولهعمر،ولدجًءلبلذلنبِسَفٍَطفٌهتلنالكتب-وكانمواله-الرأٌامزاحم

وهولاعدعلىالمنبروفًٌدهَجلَم،فجعلٌَمُُصهُ،واستؤنؾمزاحمكتاباآخر،فمرأه،ثمدفعهإلىعمر،

 . "فمصه،فمازالحتىنوديبصبلةالظهر

 :كانٌخطبفٌمول

" ولٌتُْب، َوَجلَّ فإنعادفلٌستؽفرولٌتب،فإنعادأٌهاالناس:منألمَّبذنبفلٌستؽفرهللاعَزَّ

 . "فلٌستؽفرولٌتب،فإنماهًخطاٌامطولةفًأعناقالرجال،وإنالهبلنكلالهبلناإلصرارعلٌها

 :خطبةأخرى
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إنلكلسفرزاًداالمحالة،فتزودوالسفركممنالدنٌاإلىاآلخرة،وكونواكمنعاٌنماأعدهللاله

رهبوا،والٌطولنعلٌكماألمد،فتمسواللوبكم،وتنمادوالعدوكم،فإنهوهللامامنثوابهوعمابه،فرؼبواو

بسطأملمنالٌدريلعلهالٌصبحبعدإمسابه،والٌمسًبعدإصباحه،وربماكانتبٌنذلنخطفات

عٌنمنالمناٌا،فكمرأٌناورأٌتممنكانبالدنٌامؽتًرا،فؤصبحفًحبابلخطوبهاومناٌاهاأسًٌرا،وإ نماتمرُّ

وثكبالنجاةمنعذابهللا،وإنماٌفرحمنأمنمنأهوالٌومالمٌامة،فؤمامنالٌبرأمنكْلمإالأصابه

جارحمنناحٌةأخرى،فكٌؾٌفرح؟أعوذباهللأنآمركمبماأنهىعنهنفسً،فتَْخسََرصفمَتًِ،وتَْظَهَر

الؽنًوالفمٌر،والموازٌنمنصوبة،والجوارحناطمة،فلمدعُنٌِتُمعورتً،وتَْبُدَومسكنتً،فًٌومٌبدوفٌه

بؤمرلوعُنٌَِْتبهالنجومالنكدرت،ولوعنٌتبهالجباللذابت،أواألرضالنفطرت،أماتعلمونأنهلٌس

 . "بٌنالجنةوالنارمنزلة،وأنكمصابرونإلىإحداهما؟

 :رويأنهلال

" ٌنه،ونظرلهفًصبلحدنٌاه،فمدأحسنصلته،وأدىواجبمنوصلأخاهبنصٌحةلهفًد

الرزقممسوم، حمه،فاتمواهللافإنهانصٌحةلكمفًدٌنكم،فالبلوها،وموعظةمنجٌةفًالعوالب،فالزموها،

المإمنمالسمله،فؤجملوافًالطلب،فإنفًالمُنوعسعة،وبُْلؽَةً،وكفافًا،إنأجلالدنٌاف2ًفلنٌعدو

أمواٌتعنلرٌب،ولدرأٌتمحاالت أعنالكم،وجهنمأمامكم،وماترونذاهب،ومامضىفكؤنلمٌكنوكلٌّ

المٌتوهوٌسوق،وبعدفراؼهولدذاقالموت،والمومحولهٌمولون:لدفرغرحمههللا،وعاٌنتمتعجٌل

ٌخالطإخوانالحفاظ،ولمٌعمرإخراجه،ولسمةتراثه،ووجههمفمود،وذكرهمنسً،وبابهمهجوركؤنلم

 . "الدٌار،فاتمواهولٌومالٌُحمرفٌهمثمالذرةفًالموازٌن

 :خطبةأخرى
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منعملعلىؼٌرعلمكانماٌفسدأكثرمماٌصلح،ومنلمٌعدكبلمهمنعملهكثرتذنوبه،"

منه،فؤعاذهمماانتزعمنهوالرضاللٌل،ومعولالمإمنالصبر،وماأنعمهللاعلىعبدنعمةثمانتزعها

 . "الصبر،إالكانماأعاضهخًٌرامماانتزعمنه

 :آخرخطبةله

خطبعمربنعبدالعزٌزبخناصرةخطبةلمٌخطببعدهاحتىمات،رحمههللا.حمدهللاوأثنً

 :علٌه،ثملال

" بٌنكمفٌه،فخابوخسرأٌهاالناس،إنكملمتخلمواعبثا،ولمتتركواسدى؛وإنلكممعاًداٌحكمهللا

السمواتواألرض،واعلمواأناألمان منخرجمنرحمةهللاالتًوسعتكلشًء،وحرمجنةعرضها

ؼدالمنخاؾالٌوموباعللٌبًلبكثٌر،وفانٌابباق،أالترونأنكمفًأسبلبالهالكٌن،وسٌخلّفهامنبعدكم

مإنكمفًكلٌومتشٌّعونؼادٌاورابًحاإلىهللا،لدلضىالبالونكذلنحتىتردواإلىخٌرالوارثٌن؛ث

نحبه،وبلػأجله،ثمتؽٌّبونهفًصدعمناألرض،ثمتدعونهؼٌرموسّدوالممّهد،لدخلعاألسباب،

وفارقاألحبابوواجهالحساب،مرتهنابعملهؼنٌاعماترن،فمٌراإلىمالّدم؛واٌمهللاإنًالألوللكم

ممالةوماأعلمعندأحدمنكممنالذنوبأكثرمماعندي،فؤستؽرهللالًولكم،وماتبلؽناعنأحدمنكمهذهال

حاجةٌتسعلهاماعندناإالسددناها،والأحدمنكمإالووددتأنٌدهمعٌديولحمتًالذٌنٌلوننً،حتى

لكاناللسانبهناطماذلوال،ٌستويعٌشناوعٌشكم؛واٌمهللاإنًلوأردتؼٌرهذامنعٌشأوؼ ضارة

 .عالمابؤسبابه؛ولكنهمضىمنهللاكتابناطكوسنةعادلة،دلفٌهاعلىطاعته،ونهىعنمعصٌته

 . "ثمبكى،فتلمىدموععٌنٌهبردابه؛فلمٌربعدهاعلىتلناألعوادحتىلبضههللاتعالى

 :كبلمهفًمرضهالذيماتفٌه
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لنعلىعمربنعبدالعزٌزفًالمرضةالتًماتفٌها،فمالله:ٌاأمٌردخلمسلمةبنعبدالم

المإمنٌن،إننفطمتأفواهولدنعنهذاالمال،وتركتهمعالة.والبّدلهممنشًءٌصلحهم،فلوأوصٌت

فمال ًّأوإلىنظرابنمنأهلبٌتنلكفٌتنمبونتهمإنشاءهللا.فمالعمرأجلسونً.فؤجلسوه،  :بهمإل

الحمدهلل،أبالفمرتخّوفنًٌامسلمة؟أماماذكرتأنًفطمتأفواهولديعنهذاالمالوتركتهم

عالة،فإنًلمأمنعهمحماهولهم،ولمأعطهمحماهولؽٌرهم؛وأماماسؤلتمنالوصاةإلٌنأوإلى

الصالحٌن؛وإنمابنوعمرأحدنظرابنمنأهلبٌتً،فإنوصٌتًبهمإلىهللاالذينّزلالكتابوهوٌتولّى

رجلٌن:رجلاتمىهللافجعلهللالهمنأمرهٌسراورزلهمنحٌثالٌتحسب،ورجلؼٌّروفجرفبلٌكون

ًّ فدعوهم،وهمٌومبذاثناعشرؼبلما،فجعلٌصعّدبصره-عمرأولمنأعانهعلىارتكابه.ادعوالًبن

ثملال-فٌهموٌصّوبهحتىاؼرورلتعٌناهبالدمع : 

بنفسًفتٌةتركتهموالماللهم!ٌابنً،إنًلدتركتكممنهللابخٌر،إنكمالتمّرونعلىمسلموال

ًّ،مٌّلترأًٌبٌنأنتفتمروافًالدنٌاوبٌنأنٌدخل معاهدإالولكمعلٌهحكواجبإنشاءهللا،ٌابن

ًّعصمكمأبوكمالنار،فكانأنتفتمرواإلىآخراألبدخٌرامندخو لأبٌكمٌوماواحدافًالنار؛لومواٌابن

 . "هللاورزلكم!لال:فمااحتاجأحدمنأوالدعمروالافتمر

 :خطبأبًحمزةالشاري

 :خطبتهحٌندخلالمدٌنة

،رلًالمنبر؛فحمدهللا،وأثنىعلٌه،ولال"ٌاأهلالمدٌنة:282ولمادخلأبوحمزةالمدٌنةسنة

فٌهمالمول،للتموهللامافٌهمالذيٌعلم،أخذواالمالمنؼٌر-لعمرهللا-تكمهإالء،فؤسؤتمسؤلناكمعنوال

حله،فوضعوهفًؼٌرحمه،وجاروافًالحكم،فحكموابؽٌرماأنزلهللا،واستؤثروابفٌبنا؛فجعلوهدولة
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،فملنالكم:تعالوانحنوأنتم2ماءبٌناألؼنٌاءمنهم،وجعلوامماسمناوحمولنافًمهورالنساء؛وفروجاإل

إلىهإالءالذٌنظلموناوظلموكم،وجاروافًالحكم،فحكموابؽٌرماأنزلهللانناشدهمهللاأنٌتنحواعنا

وعنكم،لٌختارالمسلمونألنفسهم،فملتم:الٌفعلون،فملنالكم،تعالوانحنوأنتمنماتلهم،فإننظهرنحنوأنتم

ِهَوسَلََّم،فملتم:النموىعلىذلن،فملنالكم:نؤتبمنٌمٌمفٌ ٌْ ُعَلَ ناوفٌكمكتابهللاوسنةنبٌهدمحمَصلَّىَّللاَّ

ِهَوسَلََّم،ونمسمفٌبكم ٌْ ُعَلَ فخلوابٌنناوبٌنهم،فإننظفرنعدلفًأحكامكم،ونحملكمعلىسنةنبٌكمَصلَّىَّللاَّ

ناكمولتلناكم،فؤبعدكمهللاوأسحمكمبٌنكم؛فؤبٌتمولاتلتمونادونهم،فماتل " . 

  :خطبتهولدبلؽهأنأهلالمدٌنةٌعٌبونأصحابه

وبلػأباحمزةأنأهلالمدٌنةٌعٌبونأصحابه،لحداثةأسنانهم،وخفةأحبلمهم،فصعدالمنبر،

ُ ِهَوسَلََّموعلٌهكساءؼلٌظ،وهومتنكبلوسًاعربٌة،فحمدهللا،وأثنىعلٌهوصلىعلىنبٌهَصلَّىَّللاَّ ٌْ عَلَ

 :وآله،ثملال

ًممالتكمألصحابً،ولوالمعرفتًبضعؾرأٌكموللةعمولكم،ألحسنت" ٌاأهلالمدٌنة،لدبلؽتن

ِهَوسَلََّمأنزلعلٌهالكتاب،وبٌنلهفٌهالسنن،وشرعلهفٌه ٌْ ُعَلَ أدبكم،وٌحكم!إنرسولهللاَصلَّىَّللاَّ

ٌهماٌؤتًوماٌذر،فلمٌكنٌتمدمإالبؤمرهللا،والٌحجمإالعنأمرهللا،حتىلبضههللاالشرابع،وبٌنلهف

ِهَوسَلََّم،ولدأدىالذيعلٌه،وعلمالمسلمٌنمعالمدٌنهم،ولمٌدعهممنأمرهمفًشبهة، ٌْ ُعَلَ إلٌهَصلَّىَّللاَّ

ِهَوسَلََّمأمردٌنهم؛وولىأبابكرصبلتهم؛فوالهالمسلمونأمردنٌاهم،حٌنو ٌْ ُعَلَ الهرسولهللاَصلَّىَّللاَّ

فعملبالكتابوالسنة،ولاتلأهلالردة،وشمرفًأمرهللا،حتىلبضههللاإلٌه،واألمةعنهراضونرحمة

هللاعلٌهومؽفرته،ثمولًبعدهعمربنالخطابفساربسٌرةصاحبه،وعملبالكتابوالسنة،وجند

مصراألمصار،وجبىالفًء،وفرضاألعطٌة،وشمرعنساله،وحسرعنذراعه،وجلدفًاألجناد،و

وؼزاالعدوفًببلدهم،وفتحالمدابنوالحصون،حتىلبضه الخمرثمانٌن،وجمعالناسفًشهررمضان،
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ان؛فسارهللاإلٌه،واألمةعنهراضوان،رحمةهللاعلٌهورضوانهومؽفرته،ثمولًمنبعدهعثمانبنعف

ثمسارفًالستاألواخربماأحبطبهاألوابل،واضطربحبل-وكاندونهما-ستسنٌنبسٌرةصاحبٌه

الدٌنبعدها؛فطلبهاكلامرئلنفسه،وأسركلرجلمنهمسرٌرةأبداهاهللاعنه،حكمضواعلىذلن،ثم

،ثممضىلسبٌلهولًعلًبنأبًطالب؛فلمٌبلػمنالحكلصدا،ولمٌرفعلهمناًرا : 

ِهَوسَلََّموابنلعٌنه،وجلؾمناألعراب، ٌْ ُعَلَ ثمولًمعاوٌةبنأبًسفٌانلعٌنرسولهللاَصلَّىَّللاَّ

وبمٌةمناألحزاب،مإلؾطلٌك؛فسفنالدمالحرام،واتخذعبادهللاخواًل،ومالهللادواًل،وبؽىدٌنهعوًجا

بماٌشتهٌه،حتىمضىلسبٌله؛فالعنوهلعنههللا،ثمولًبعدهابنهٌزٌد،ودؼبًل،وأحلالفرجالحرام،وعمل

ف2ًٌزٌدالخمور،وٌزٌدالصمور،وٌزٌدالفهود،وٌزٌدالصٌود،وٌزٌدالمرود،الفاسكفًبطنه،المؤبون

،وفعلفرجه؛فخالؾالمرآن،واتبعالكهان،ونادمالمرد،وعملبماٌشتهٌه،حتىمضىعلىذلنلعنههللا

ِهَوسَلََّموآلهوابنلعٌنه،فاسكفً ٌْ ُعَلَ بهوفعل،ثمولىمروانبنالحكم،طرٌدلعٌنرسولهللاَصلَّىَّللاَّ

 .بطنهوفرجه،فالعنوهوالعنواآباءه

ِهَوسَلََّموآله،ولو ٌْ ُعَلَ ممنثمتداولهابنومروانبعده،أهلبٌتاللعنة،طرداءرسولهللاَصلَّىَّللاَّ

الطلماء،لٌسوامنالمهاجرٌنواألنصار،والالتابعٌنبإحسان؛فؤكلوامالهللاأكبًل،ولعبوابدٌنهللالعبًا،

واتخذواعبادهللاعبًٌدا،ٌورثذلناألكبرمنهماألصؽر،فٌالهاأمة!ماأضٌعهاوأضعفها!والحمدهللرب

ستخفافهمبكتابهللاتعالى،لدنبذوهوراءظهورهملعنهمالعالمٌن،ثممضواعلىذلنمنسًءأعمالهم،وا

هللا،فالعنوهمكماٌستحمون،ولدولًمنهمعمربنعبدالعزٌز؛فبلػولمٌكدوعجزعنالذيأظهرهحتى

ولمٌذكرهبخبروالشر-مضىلسبٌله -. 

مسلمٌن،لمٌبلػثمولًٌزٌدبنعبدالملن،ؼبلمضعٌؾسفٌه،ؼٌرمؤمونعلىشًءمنأمورال

ِهْمأَْمَوالَُهْم{فؤمرأمة ٌْ إِلَ دمحمأشده،ولمٌإنسرشده،ولدلالهللاعزوجل:}فَإِْنآنَْستُْمِمْنُهْمُرْشًدافَاْدفَعُوا
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ودمابهاأعظمعندهللامنمالالٌتٌم،وإنكانعندهللاعظًٌما،ؼبلممؤبونفًبطنه فًأحكامهاوفروجها

بالحرام،وٌؤكلالحرام،وٌلبسالحرام،ٌلبسبردتٌنلدحبكتاله،ولومناعلىأهلهمابؤلؾوفرجه،ٌشر

دٌنار،وأكثروألل،لدأخذتمنؼٌرحلها،وصرفتفًؼٌروجهها،بعدأنضربتفٌهااألبشار،وحلمت

سل،ثمٌجلسحبابةعنفٌهااألشعار،وهتكتفٌهااألستار،واستحلمالمٌحلهللالعبدصالح،واللنبًمر

ٌمٌنه،وسبلمةعنشماله،تؽنٌانهبمزامٌرالشٌطان،وٌشربالخمرالصراحالمحرمةنصابعٌنها؛حتىإذا

خالطتروحهولحمهودمه،وؼلبتسورتهاعلىعمله،مزقحلتٌه،ثمالتفتإلٌهما أخذتمنهمؤخذها،

وحرٌكناره،وألٌمعذابه،طرإلىحٌثالٌردنهللافمال:أتؤذنانلًأنأطٌر؟نعم،فطرإلىلعنةهللا، . 

ثمذكربنًأمٌةوأعمالهموسٌرهمفمال:"أصابواإمرةضابعة،ولوًماطؽاًماجهااًل،الٌمومونهلل

ًأمٌةأربابلهم؛فملكوااألمر،وتسلطوافٌهتسلط بحك،والٌفرلونبٌنالضبللةوالهدى،وٌرونأنبن

طشالجبابرة،ٌحكمونبالهوى،وٌمتلونعلىالؽضب،وٌؤخذونبالظنة،وٌعطلونالحدودربوبٌة،بطشهمب

وٌضعونهافً وٌؤمنونالخونة،وٌمصونذوياألمانة،وٌؤخذونالفرٌضةمنؼٌرموضعها، بالشفاعات،

َدلَاُتلِْلفُمَ َراِءَواْلَمسَاِكٌِنَواْلعَاِملٌَِنؼٌرأهلها،ولدبٌنهللاأهلها؛فجعلهمثمانٌةأصناؾ،فمال:}إِنََّماالصَّ

َِواْبِنالسَّبٌِِل{فؤلبلصنؾتا َواْلؽَاِرِمٌنَوفًِسَبٌِِلَّللاَّ لَابِ َهاَواْلُمَإلَّفَِةلُلُوبُُهْمَوفًِالّرِ ٌْ سعلٌسمنها،فؤخذعَلَ

 .كلها:تلكمالفرلةالحاكمةبؽٌرماأنزلهللا،فالعنوهملعنهمهللا

ولٌسوابإخواننافًالدٌن؛لكنًسمعتهللاعزوجللالفًكتابه:}ٌَا-اننامنهذهالشٌعةوأماإخو

ظاهربكتابهللا،وأعلنتأٌََُّهاالنَّاُسإِنَّاَخلَْمنَاكُْمِمْنذَكٍَرَوأُْنثَىَوَجعَْلنَاكُْمشُعُوبًاَولَبَابَِللِتَعَاَرفُوا{فإنهافرلةت

ٌرجعونإلىنظرنافذفًالمرآن،والعملبالػفًالفمه،والتفتٌشعنحمٌمةالفرٌةعلىهللا،ال

الصواب،لدللدواأمورهمأهواءهم،وجعلوادٌنهمالعصبٌةلحزبلزموه،وأطاعوهفًجمٌعماٌمولهلهم،

ة،ؼًٌاكانأورشًدا،ضبللةأوهدى،ٌنتظرونالدولفًرجعةالموتى،وٌإمنونبالبعثلبلالساع
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وٌدعونعلمالؽٌبلمخلوق،الٌعلمأحدهممافًبٌته؛بلالٌعلمماٌنطويعلٌهثوبه،أوٌحوٌهجسمه،

ٌنممونالمعاصًعلىأهلهاوٌعملونإذاولوابها،ٌصرونعلىالفتنةوالٌعرفونالمخرجمنها؛جفاةفً

أنمواالتهملهمتؽنٌهمعناألعمالدٌنهم،للٌلةعمولهم،لدللدواأهلبٌتمنالعربدٌنهم،وزعموا

 .الصالحة،وتنجٌهممنعماباألعمالالسٌبة،لاتلهمهللاأنىٌإفكون

فؤيهإالءالفرقٌاأهلالمدٌنةتتبعون،أمبؤيمذاهبهمتمتدون؟ولدبلؽنًأنكمتنتمصون

وٌحكمٌاأهلالمدٌنة!وهلكانأصح ُأصحابً!للتمشبابأحداث،وأعرابجفاة، ابرسولهللاَصلَّىَّللاَّ

ِهَوسَلََّموآلهالمذكورونفًالخٌرإالشبابًاأحداثًا؟أماوهللاإنًلعالمتتابعكمفٌماٌضركمفًمعادكم، ٌْ عَلَ

ولوالاشتؽالًبؽٌركمعنكمماتركتاألخذفوقأٌدٌكمشبابوهللامكتهلونفًشبابهم،ؼضٌضةعنالشر

اطلأرجلهم،أنضاءعبادة،وأطبلحسهر،باعواأنفسًاتموتؼًدا،بؤنفسالتموتأبًدا،أعٌنهم،ثمٌلةعنالب

لدنظرهللاإلٌهمفًجوؾاللٌل،منحنٌةأصبلبهمعلىأجزاءالمرآن،كلمامرأحدهمبآٌةمنذكرالجنة

إلٌها،وإذامربآٌةمنذكرالنارشهكشهمة،كؤنزفٌرجهنمبٌنأذنٌه، لدأكلتاألرضركبهمبكىشولًا

وأٌدٌهموأنوفهموجباههم،ووصلواكبللاللٌلبكبللالنهار،مصفرةألوانهم،ناحلةأجسامهم،منطول

المٌام،وكثرةالصٌام،مستملونلذلنفًجنبهللا،موفونبعهدهللا،منجزونلوعدهللا،حتىإذارأواسهام

همولدانتضبت،وبرلتالكتٌبةورعدتبصواعكالموت،العدوولدفولت،ورماحهمولدأشرعت،وسٌوف

األسنة،وشابنالسهام،2استخفوابوعٌدالكتٌبةلوعٌدهللا،ولمٌستخفوابوعٌدهللالوعٌدالكتٌبة،ولمواشبًا

فمضىالشابمنهملدما،حتىاختلفترجبلهعلىعنك وظباتالسٌوؾبنحورهم،ووجوهموصدورهم،

وتمرلتهسباعفرسه،واختضبتمح اسنوجههبالدماء،وعفرجبٌنهبالثرى،وانحطتعلٌهطٌرالسماء،

فًجوؾاللٌلمن األرض؛فطوبىلهموحسنمآب؛فكممنعٌنفًمنمارطابرطالمابكىبهاصاحبها

طالمااعتمدعلٌهاصاحبهاراكعًاوساجًدا،وكممنوجه خوؾهللا،وكممنٌدلدأبٌنتعنساعدها،



234 

 

لٌك،وجبٌنعتٌك،لدفلكبعمدالحدٌد،ثمبكى،ولال:آه،آهعلىفراقاإلخوان،رحمةهللاعلىتلنر

 ."األبدان،وأدخلأرواحهمالجنان

والبطًرا،والعبثًا،واللهًوا،واللدولةملننرٌدأننخوضفٌه،واللثؤرلدٌمنٌلمنا؛ولكنالما

لمالعدللدعطلت،وكثراالدعاءفًالدٌنوعملبالهوى،وعنؾرأٌنامصابٌحالحكلدأطفبت،ومعا

المابلبالحك،ولتلالمابمبالمسط،ضالتعلٌنااألرضبمارحبت،وسمعناداعٌاٌدعوإلىطاعةالرحمن،

وحكمالمرآن؛فؤجبناداعًهللاومنالٌجبداعًهللافلٌسبمعجزفًاألرض؛فؤلبلنامنلبابلشتى،النفر

اعلىبعٌرواحد،علٌهزادهموأنفسهم،ٌتعاورونلحافًاواحًدا،للٌلونمستضعفونفًاألرض،فآواناهللامن

دفدعوناهمإلى ٌْ بنعمتهإخوانًا،وعلىالدٌنأعوانًا،ثملمٌَنَارجالُكمبمَُد وأٌدنابنصره،وأصبحناوهللاجمٌعًا

ٌطان،وحكممروانوآلمروان؛فشتانلعمرهللاماطاعةالرحمن،وحكمالمرآن،ودعوناإلىطاعةالش

بٌنالؽًوالرشد!ثمألبلواٌهرعونوٌزفون،لدضربالشٌطانبجرانه،وؼلتبدمابهممراجله،وصدق

علٌهمإبلٌسظنه،وألبلأنصارهللاعصاببوكتابب،بكلمهندذيرونك،فدارترحالناواستدارترحاهم

 .بضربٌرتابمنهالمبطلون

وأنتمٌاأهلالمدٌنةإنتنصروامروانوآلمروانٌسحتكمهللابعذابمنعندهأوبؤٌدٌنا،وٌشؾ

صدورلوممإمنٌن،ٌاأهلالمدٌنةإنأولكمخٌرأول،وآخركمشرآخر،ٌاأهلالمدٌنة:الناسمناونحن

عابدوثن،أوكافًرامنأهلالكتاب،أوإماًماجابًرا أوشاًداعلىعضده،ٌاأهلالمدٌنة:منهم؛إالمشركًا

أوسؤلهامالمٌإتها،فهوهللعدوولناحرب  . "منزعمأنهللاتعالىكلؾنفسًافوقطالها،

 :خطبةلهفًسبأهلالمدٌنةوتمرٌعهم

 :وخطبالمدٌنة،فحمدهللاوأثنىعلٌه،ثملال
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" هدراسة،التمبلونعظتهوالتفمهونمنٌاأهلالمدٌنة:مالًرأٌترسمالدبنفٌكملًٌا،وآثار

أهلهحجة،لدبلٌتفٌكمحدته،وانطمستعنكمسنته،ترونمعروفهمنكًرا،والمنكرمنؼٌرهمعروفًا،إذا

 انكشفتلكمالعبر،وأوضحتلكمالنذر،عمٌتعنهاأبصاركم،وصمتعنهاأسماعكم،ساهٌنفًؼمرة،

طلإذانشر،وتنمبصعنالحكإذاذكر،مستوحشةمنالعلم،مستؤنسةالهًفًؼفلة،تنبسطللوبكمللبا

أوأشد بالجهل،كلماولعتعلٌهاموعظةزادتهاعنالحكنفولًا،تحملونللوبًافًصدوركمكالحجارة

منخشٌةهللا،ٌاأهل متصدعًا لسوةمنالحجارة،أولمتلنلكتابهللاالذيلوأنزلعلىجبللرأٌتهخاشعًا

المدٌنة،ماتؽنًعنكمصحةأبدانكمإذاسممتللوبكم،إنهللالدجعللكلشًءسببًاؼالبًاٌنمادله،وٌطٌع

أمره،وجعلالملوبؼالبةعلىاألبدان؛فإذامالتالملوبمٌبًل،كانتاألبدانلهاتبعًا،وإنالملوبالتلٌن

إالالمعرفةباهلل، ولوةالنٌة،ونفاذالبصٌرة،ولواستشعرتتموىهللاأهلهاإالبصحتها،والٌصححها

ُ للوبكم،الستعملتفًطاعةهللاأبدانكم،ٌاأهلالمدٌنة:داركمدارالهجرة،ومثوىرسولهللاَصلَّىَّللاَّ

ِهَوسَلََّملمانبتبهداره،وضاقبهلراره،وآذاهاألعداءوتجهمتله،فنملههللاإلٌكم،بلإلىلو ٌْ ملعمريعَلَ

لمٌكونواأمثالكم،متوازرٌنمعالحكعلىالباطل،مختارٌناآلجلعلىالعاجل،ٌصبرونللضراءرجاء

ِهَوسَلََّمونصروه،واتبعواالنور ٌْ ُعَلَ  ثوابها،فنصرواهللا،وجاهدوافًسبٌله،وآووارسولهللاَصلَّىَّللاَّ

لالهللاتعالىألمثالهمولمناهتدىالذيأنزلمعه،وآثرواهللاعلىأنفسهمولوكا نبهمخصاصة.

نَْفِسِهفَؤُولَبَِنهُُماْلُمْفلُِحوَن{،وأنتمأبناإهمومنبمًمنخلفهم،تتركونأنتمتدوا بهداهم:}َوَمْنٌُوَقشُحَّ

بلمواعظبهم،أوتؤخذوابسنتهم،عمًالملوب،صماآلذان،اتبعتمالهوى؛فؤرداكمعنالهدىوأسهاكم؛ف

المرآنتزجركمفتزدجرون،والتعظكمفتعتبرون،والتولظكمفتستٌمظون،لببسالخلؾأنتممنلوممضوا

لبلكم،ماسرتمبسٌرتهم،والحفظتموصٌتهم،والاحتذٌتممثالهم،لوشمتعنهملبورهم،فعرضتعلٌهم

 . " !أعمالكم،لعجبواكٌؾصرؾالعذابعنكم
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:دالفرٌدوجاءفًرواٌةالعم  

ٌاأهلالمدٌنة:أولكمخٌرأول،وآخركمشرآخر،إنكمأطعتملراءكموفمهاءكمفاختانوكمعن"

،أمواتًاؼٌرأحٌاء8كتابؼٌرذيعوج،بتؤوٌلالجاهلٌن،وانتحالالمبطلٌن؛فؤصبحتمعنالحكناكبٌن

ماأصحأصلكم،وأسمموماتشعرون،ٌاأهلالمدٌنة:ٌاأبناءالمهاجرٌنواألنصاروالذٌنا تبعوهمبإحسان،

فرعكم!كانآباإكمأهلالٌمٌن،وأهلالمعرفةبالدٌن،والبصابرالنافذة،والملوبالواعٌة،وأنتمأهلالضبللة

والجهلة،استعبدتكمالدنٌافؤدلتكم،واألمانًفؤضلتكمفتحهللالكمبابالدٌنفسددتموه،وأؼلكعنكمباب

سراعإلىالفتنة،بطاءعنالسنة،عمًعنالبرهان،صمعنالعرفان،عبٌدالطمع،حلفاءالدنٌاففتحتموه،

ثكمآباإكملوحفظتموه،وببسماتورثونأبناءكمإنتمسكوابه،نصرهللاآباءكمعلى الجزع،نعمماورَّ

مالهوى؛فؤرداكم،واللهوالحك،وخذلكمعلىالباطل،كانعددآبابكمللٌبًلطٌبًا،وعددكمكثٌرخبٌث،اتبعت

ومواعظالمرآنتزجركمفبلتزدجرون،وتعبركمفبلتعتبرون .فؤسهاكم، "  

:خطبتهحٌنخرجمنالمدٌنة  

:وخطبحٌنخرجمنالمدٌنة،لمتالجٌشمروانفمال  

ٌاأهلالمدٌنة:إناخارجونلحربمروان،فإننظهرنعدلفًأحكامكم،ونحملكمعلىسنة"

ُمْنمَلَبٌٍَْنمَلِبُونَنبٌكم،ونم ".سمبٌنكمفٌبكم،وإنٌكنماتمنونلنا:فسٌََْعلَُمالَِّذٌَنظَلَُمواأَيَّ "  
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 المصادر والمراجع

 

 المرآن الكرٌم. 

،تحمٌك:خالدعبدالؽنًمحفوظ،دارالكتبنثر الدر فً المحاضراتهـ(،802اآلبً،أبوسعد).2

م0228-هـ2808ٌروت،،ب2العلمٌة،ط  

تحمٌك:السٌدأحمدصمر،دارالموازنة بٌن أبً تمام والبحتريهـ(،872اآلمدي،أبوالماسمالحسن).0 ،

8المعارؾ،ط م2338،الماهرة،  

،2،دارالجٌل،طالمإتلف والمختلف فً أسماء الشعراء وكناهم وألمابهم وأنسابهم وبعض شعرهمـــ

م.2332بٌروت،

دارؼرٌبللطباعةوالنشردراسات فً الداللة والمعجمراهٌم،رجبعبدالجواد،.إب8 والتوزٌع،)د.ط(،،

 م.0222الماهرة،

تحمٌك:أحمدالحوفً،بدويالمثل السائر فً أدب الكاتب والشاعرهـ(:187ابناألثٌر،ضٌاءالدٌن).8 ،

،الم2طبانة،دارنهضةمصرللطباعةوالنشروالتوزٌع،ط م.2331اهرة،

،تحمٌك:علًدمحممعوض،دارالكتبأسد الغابة فً معرفة الصحابةهـ(،182.ابناألثٌر،عزالدٌن)3

م.2338،بٌروت،2العلمٌة،ط

تحمٌك:عمرعبدالسبلمتدمري،دارالكتابالعربً،طالكامل فً التارٌخـــ م.2337،بٌروت،2،

،تحمٌك:محمودالنهاٌة فً غرٌب الحدٌث واألثرهـ(:121الجزري،).ابناألثٌر،مجدالدٌنبندمحم1

م.8،2318دمحمالطناحًوآخر،المكتبةاإلسبلمٌة،ط

تحمٌك:هدىمحمودلراعة،مكتبةالخانجً،طمعانً المرآنهـ(،023األخفش).7  ،الماهرة،2،

م.2332-هـ2822

،تحمٌك:رمزيمنٌربعلبكً،دارالعلمجمهرة اللغة،هـ(802.األزدي،أبوبكردمحمبنالحسن)3

م.2337،بٌروت،2للمبلٌٌن،ط

دارالفكرالعربً،الشعر العربً المعاصر )لضاٌاه وظواهره الفنٌة والمعنوٌة(،سماعٌل،عزالدٌن،.إ3

)د.ت(.8ط ،الماهرة،
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،تحمٌك:شعر والنثر وبٌان اإلعجازتحرٌر التحبٌر فً صناعة الهـ(،138)المصري.ابنأبًاإلصبع22

حفنًدمحمشرؾ،لجنةإحٌاءالتراثاإلسبلمً،)د.ط(،)د.ت(.

،دارالوطنعادلبنٌوسؾالعزازي،تحمٌك:معرفة الصحابةهـ(،882.األصبهانً،أبونعٌم)22

م.2333،الرٌاض،2للنشر،ط

تحمٌك:رآنالمفردات فً غرٌب المهـ(،320.األصفهانً،الراؼب)20 ،دارصفوانعدنانالداودي،

هـ.2820،دمشك،2الملم،ط

،تحمٌك:د.دمحمحسٌن،المكتبالشرلًللنشردٌوان األعشى األكبرهـ(،7.األعشى،مٌمونبنلٌس)28

والتوزٌع،)د.ط(،بٌروت،)د.ت(.

تفسٌر المرآن العظٌم والسبع روح المعانً فً هـ(،2072.األلوسً،شهابالدٌنمحمودبنعبدهللا)28

تحمٌك:علًعبدالباريعطٌة،دارالكتبالعلمٌة،طالمثانً هـ.2823،بٌروت،2،

دارالمعرفة،طالدٌوانهـ(،383.امرإالمٌس)23 م.0228-هـ2803،بٌروت،0،

تحمٌك:حاتمصالحالالزاهر فً معانً كلمات الناسهـ(،803.األنباري،أبوبكر)21 ضامن،مإسسة،

م.2330،بٌروت،2الرسالة،ط

تحمٌك:مازنالمبارنوآخر،دارمغنً اللبٌب عن كتب األعارٌبهـ(،712.األنصاري،ابنهشام)27 ،

م.2333،دمشك،1الفكر،ط

،ترجمة:محًالدٌنصبحً،المجلساألعلىلرعاٌةنظرٌة األدب.أوستنوارٌنورٌنٌهوٌلٌن،23

م,8،2310،طالفنونواألدب

دارالمعرفة،)د.ط(،بٌروت،صحٌح البخاريهـ(،031سماعٌل).البخاري،دمحمبنإ23 م.0223،

من بالغة المرآن.بدوي،أحمد،02 نهضةمصرللطباعةوالنشر،)د.ط(،الماهرة، م.0223،

دارصادر،طالتذكرة الحمدونٌةهـ(،310.البؽدادي،بهاءالدٌن)02 هـ.2827،بٌروت،2،

،تحمٌكوشرح:عبدخزانة األدب ولب لباب لسان العربهـ(،2238.البؽدادي،عبدالمادربنعمر)00

مكتبةالخانجً،ط 8السبلمدمحمهارون، م.2337-هـ2823،الماهرة،

دٌوانالتراكٌب النحوٌة وسٌالاتها المختلفة عند اإلمام عبد الماهر الجرجانً.بلعٌد،صالح،08 ،

م.2338المطبوعاتالجامعٌة،)د.ط(،الجزابر،

م.0222،األردن،2،عالمالكتبالحدٌث،طاألسلوبٌة وخصائص اللغة الشعرٌة.بودوخة،مسعود،08
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تحمٌك:دمحمعبدالمادرعطا،دارالكتبالعلمٌة،طالسنن الكبرىهـ(،833.البٌهمً،أبوبكر)03 ،8،

م.0228بٌروت،

تحمٌك:بشارعوادمعروؾ،دار،سنن الترمذي )الجامع الكبٌر(هـ(،073ي،دمحمبنعٌسى).الترمذ01

م.2331،بٌروت،2الؽرباإلسبلمٌة،ط

دارؼرٌب،)د.ط(،الماهرة،الصورة الفنٌة فً شعر مسلم بن الولٌد.التطاوي،عبدهللا،07 م.0220،

دارالمعارؾ،)د.ط(،فً المضاف والمنسوب ثمار الملوبهـ(،803.الثعالبً،أبومنصور)03 ،

 م.2333الماهرة،

م.0220-هـ2،2800،تحمٌك:عبدالرازقهادي،إحٌاءالتراثالعربً،طفمه اللغةـــ

،تحمٌك:رمضانعبدالتواب،مكتبةلواعد الشعرهـ(،032.ثعلب،أبوالعباسأحمدبنٌحٌى))03

0الخانجً،ط  م.2333،الماهرة،

تحمٌكوشرح:عبدالسبلمدمحمالبٌان والتبٌٌنهـ(،033.الجاحظ،أبوعثمانعمروبنبحر)82 ،

دارالجٌل،)د.ط(،بٌروت،)د.ت(. هارون،

دارالكتبالعلمٌة،طالحٌوان ـــ هـ.2808،بٌروت،0،

الهٌبةالمصرٌةالعامةللكتاب،)د.نظرٌة المصطلح النمديجاد،عزتدمحم،.82 ، م.0228ط(،الماهرة،

،تحمٌكوشرح:دمحمعبدالمنعمخفاجً،دارالجٌل،أسرار البالغةهـ(،872.الجرجانً،عبدالماهر)80

م.2332،بٌروت،2ط

8،تحمٌك:محموددمحمشاكر،مكتبةالخانجً،طدالئل اإلعجاز ـــ م.2330،الماهرة،

،تحمٌكوشرح:أحمدأبوالفضلن المتنبً وخصومهالوساطة بٌ.الجرجانً،علًبنعبدالعزٌز،88

إبراهٌموآخر،دارالملم،)د.ط(،بٌروت،)د.ت(.

تحمٌك:نعمانأمٌندمحمطه،دارالمعارؾالمصرٌة،طالدٌوانهـ(،222.جرٌر)88 ،الماهرة،2،

م.2388

هـ.2820لسطنطٌنٌة،،2،مطبعةالجوابب،طنمد الشعرهـ(،887ابنجعفر،لدامةابوالفرج).83

تحمٌك:دمحمعلًالنجار،دارالهدىللطباعةالخصائصهـ(،830.ابنجنً،أبوالفتحعثمان)81 ،

والنشر،)د.ط(،بٌروت،)د.ت(.
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،ترجمة:أحمددروٌش،الهٌبةالعامةلمصورالثمافة،)د.ط(،بنٌة اللغة الشعرٌةنكوهن،وج.87

 م.2332الماهرة،

،تحمٌك:أحمدالصحاح تاج اللغة وصحاح العربٌةهـ(،838ري،أبونصراسماعٌلبنحماد).الجوه83

دارالعلمللمبلٌٌن،ط م.2337-هـ2827،بٌروت،8عبدالؽفورعطار،

شرح نهج البالغة،هـ(131)ابنأبًالحدٌد.83 تحمٌك:دمحمأبوالفضلإبراهٌم،دارالكتبالعلمٌة،،

م.2333،بٌروت،2ط

هـ.2378،مطبعةالمعارؾ،)د.ط(،بٌروت،ممامات الحرٌريهـ(،321.الحرٌري،أبودمحمالماسم)82

عالمالكتب،)د.ط(،"دراسة لغوٌة وأسلوبٌة للنص المرآنً البٌان فً روائع المرآن.حسان،تمام،82 ،

م.2338بٌروت،

دارالمعارؾ،طالنحو الوافً.حسن،عباس،80 هرة،)د.ت(.،الما23،

عالمالكتب،طالمرآن والصورة البٌانٌة.حسٌن،عبدالمادر،88 م.2333،بٌروت،0،

،شرح:ابنالسّكٌت،دارالكتبالعلمٌة،)د.ط(،بٌروت،)د.ت(.دٌوان الحطٌئة.الحطٌبة،88

نشروالتوزٌع،مإسسةحمادةللشعرٌة االنزٌاح )دراسة فً جمالٌات العدول(،.حمرةالعٌن،خٌرة،83

م.0222،إربد،2ط

المكتبةالمصباح المنٌر فً غرٌب الشرح الكبٌرهـ(،772.الحموي،أبوالعباسأحمدبندمحم)81 ،

العلمٌة،)د.ط(،بٌروت،)د.ت(.

دارصادر،طمعجم البلدانهـ(،101.الحموي،ٌالوت)87 م.2333،بٌروت،0،

حسٌنبنتحمٌك:، شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم(،هـ387.الحمٌري،نشوانبنسعٌد)83

م.2333-هـ2802،دمشك،2وآخرون،دارالفكر،طعبدهللاالعمري

(.،دارالفكر،)د.ط(،)د.م(،)د.تمسند أحمدهـ(،082ابنحنبل،أحمدبندمحم).83 

تحمٌك:عدنانات والفروق اللغوٌةالكلٌات معجم فً المصطلحهـ(،2238الحنفً،أبوالبماء).32 ،

.م0227،بٌروت،2دمحمالمصري،مإسسةالرسالة،ط-دروٌش

،تحمٌك:الشٌخعادلأحمدعبدتفسٌر البحر المحٌطهـ(،738.أبوحٌان،األندلسً،دمحمبنٌوسؾ)32

م.0222،بٌروت،2الموجودوآخر،دارالكتبالعلمٌة،ط
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،2،تحمٌك:داودؼطاشةالشوابكة،دارالفكر،طسر الفصاحةهـ(،811نسنان).الخفاجً،أبودمحمب30

م.0221عمان،

الشعراء الصعالٌن فً العصر الجاهلً.خلٌؾ،ٌوسؾ،38 مكتبةؼرٌب،)د.ط(،الماهرة، م.2332،

المكتبةالثمافٌة،)د.ط(،بٌروت،)د.ت(.الدٌوان.الخنساء،38 ،

وفى  -عز وجل-الفرق بٌن الضاد والظاء فى كتاب هللا هـ(،888ثمانبنسعٌد).الدانً،أبوهمرع33

دارالبشابر،طالمشهور من الكالم تحمٌك:حاتمصالحالضامن، م.0227-هـ2803،دمشك،2،

دارمجدالوي،)د.ط(،، سلوبٌة الشعرٌة : لراءة فً شعر محمود حسن اسماعٌلاألداود،عشتار،.31

م.0223عمان،

دارالكتبالعلمٌة،طحٌاة الحٌوان الكبرىهـ(،323.الدمٌري،دمحمبنموسى)37 هـ.2808،بٌروت،0،

تحمٌك:تارٌخ اإلسالم َوَوفٌات المشاهٌر َواألعالمهـ(،783.الذهبً،شمسالدٌندمحمبنأحمد،)33 ،

م.2،0228بشارعوادمعروؾ،دارالؽرباإلسبلمً،ط

ـ  )د.ت(.بالءسٌر أعالم النــ ،تحمٌك:خٌريسعٌد،المكتبةالتولٌفٌة،)د.ط(،الماهرة،

،المكتباإلسبلمًللطباعةوالنشر،دٌوان ذي الرمةهـ(،227)ؼٌبلنبنعمبةبنمسعود.ذوالرمة،33

م.2،2318ط

،تحمٌك:عبدالسبلممعجم مماٌٌس اللغةهـ(،833.الرازي،أبوالحسٌنأحمدبنفارس)12 دمحمهارون،

م.2373دارالفكر،)د.ط(،بٌروت،

دارالكندي،طاألسلوبٌة مفاهٌمها وتجلٌاتها.ربابعة،موسى،12 م.0220،األردن،2،

،2،طالغربة والحنٌن إلى الدٌار فً شعر صدر اإلسالم والدولة األموٌة.الرجبً،عبدالمنعم،10

م.0221

،العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ونمدههـ(،831لحسناألزدي).ابنرشٌكالمٌروانً،أبوعلًا18

م.2332،بٌروت،3تحمٌك:دمحممحًٌالدٌنعبدالحمٌد،دارالجٌل،ط

تحمٌك:عرفانسلٌمحسونة،المكتبةمعانً الحروفهـ(،838.الرمانً،أبوالحسنعلًبنعٌسى)18 ،

هـ.2888العصرٌة،)د.ط(،بٌروت،

تحمٌك:دمحمخلؾهللاأحمد،دارثالث رسائل فً إعجاز المرآنوالخطابًوالجرجانً،.الرمان13ً ،

0المعارؾ،ط م.2371،مصر،
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دارالهداٌة،)د.ط(،)د.م(.تاج العروس هـ(،2023.الزبٌدي،دمحمبندمحمبنعبدالرزاقالحسٌنً)11 ،

تحمٌك:دمحمأبوالفضلإبراهٌم،دارعلوم المرآنالبرهان فً .الزركشً،بدرالدٌندمحمبنعبدهللا،17 ،

،بٌروت،)د.ت(.0المعرفة،ط

دارالعلمللمبلٌٌن،طاألعالمهـ(،2831.الزركلً،خٌرالدٌن)13 م.23،0220،

الكشاف عن حمائك التنزٌل وعٌون األلاوٌل فً هـ(،383.الزمخشري،جارهللامحمودبنعمر)13

داروجوه التؤوٌل م.2377،بٌروت،2الفكر،ط،

م.2377،بٌروت،0،دارالكتبالعلمٌة،طالمستمصى فً أمثال العربـــ

م.2330،بٌروت،2،المركزالثمافًالعربً،طدروس فً البالغة العربٌة.الزناد،األزهر،72

تحمٌك:علًحسنفاعور،دارالكتبالعالدٌوانقهـ(،28.زهٌربنأبًسلمى)72 ،2لمٌة،ط،

م.2333بٌروت،لبنان،

دارالفكرللطباعةوالنشروالتوزٌع،الجملة العربٌة: تؤلٌفها وألسامها.السامرابً،فاضلصالح،70 ،

م.0220،عمان،2ط

تحمٌك:عبدالحمٌدعروس األفراح فً شرح تلخٌص المفتاحهـ(،731.السبكً،بهاءالدٌن)78 ،

2هندواي،المكتبةالعصرٌة،ط م.0228،الماهرة،

دارهومةللطباعةاألسلوبٌة وتحلٌل الخطاب )دراسة فً النمد العربً الحدٌث(،.السد،نورالدٌن،78

والنشر،)د.ط(،)د.ت(.

دارالكتبالعلمٌة،طمفتاح العلومهـ(،101السكاكً،ٌوسؾبنأبًبكر).73 م.2337،بٌروت،0،

تحمٌك:عبدالمجٌدلطامش،دارالمؤمونللتراث،طاألمثالهـ(،008م).ابنسبلم،أبوعبٌدالماس71 ،2،

هـ.2822

تحمٌك:فخرالدٌنلباوة،دارالكتبالعلمٌة،طالدٌوان.سبلمةبنالجندل،77 م.0،2337،

م.2338،منشؤةالمعارؾ،)د.ط(،اإلسكندرٌة،بالغة الكلمة والجملة والجمل.سلطان،منٌر،73

الدارالفنٌةللنشروالتوزٌع،األسلوبٌة )مدخل نظري ودراسة تطبٌمٌة(،سلٌمان،فتحهللاأحمد،.73

)د.ط(،)د.ت(.

دارالٌازوريالعلمٌة،طظواهر أسلوبٌة فً شعر ممدوح عدوان.سلٌمان،دمحم،32 م.2،0222،

داربٌروتللطباعةوالنشر،)د.ط(،بٌروت،الدٌوانل،.السموء32 م.0222،
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،دارالجٌل،)د.ط(،حاشٌة السندي على سنن ابن ماجه.السندي،نورالدٌندمحمبنعبدالهادي،30

بٌروت،)د.ت(.

تحمٌك:عبدالسبلمدمحمهارون،دارالجٌل،طالكتاب.سٌبوٌه،أبوبشرعمربنعثمان،38 ،بٌروت،2،

م.2332

حمٌك:خلٌلإبراهٌمجفال،دارإحٌاءالتراثالعربً،،تالمخصصهـ(،833.ابنسٌده،أبوالحسن)38

م.2331،بٌروت،2ط

دارالكتبالعلمٌة،طاألشباه والنظائرهـ(،322.السٌوطً،جبللالدٌنعبدالرحمن)33 م.2،2332،

دارإحٌاءالكتبالعربٌة،)د.ط(،الماهرة،)د.ت(.شرح عمود الجمان فً علم المعانً والبٌانـــ ،

،تحمٌك:عبدالحمٌدهندواي،المكتبةالتولٌفٌة،)د.ط(،مصر،همع الهوامع فً شرح جمع الجوامعـــ

م.0228

ترجمة:محمودجادالرب،كلٌةاآلدابجامعةالملن، علم اللغة والدراسات األدبٌة، شبلنر،برند.  31  

م.2332،الرٌاض،2سعود،ط

،تحمٌك:محموددمحمالطناحً،مكتبةأمالً ابن الشجري(،هـ380.ابنالشجري،هبةهللابنعلً)37

0الخانجً،ط م.2330،الماهرة،

تحمٌك:دمحمعبدالؽنً،دارإحٌاءالكتبتلخٌص البٌان فً مجازات المرآن.الشرٌؾالرضً،33 ،

م.2333،الماهرة،2العربٌة،ط

دارعلمالفوابد،)د.ط(،بٌروت،آن بالمرآنأضواء البٌان فً إٌضاح المرالشنمٌطً،دمحماألمٌن،.33 ،

م.2333

32(ً دارالكلمالطٌب،طفتح المدٌرهـ(،2032.الشوكانً،دمحمبنعلًالٌمن هـ.2828،بٌروت،2،

دارالرشٌد،طالجدول فً إعراب المرآن الكرٌم.صافً،محمود،32 هـ.2823،دمشك،8،

الهٌبةالمصرٌةالعامةللكتاب،)د.ط(،اإلسكندرٌة،ستعارةفن اال.الصاوي،أحمدعبدالسٌد،30 ،

م.2373

تحمٌك:أحمداألرناإوطوآخرٌالوافً بالوفٌاتهـ(،718.الصفدي،صبلحالدٌنخلٌلبنأٌبن)38 ن،،

م.0222،بٌروت،2دارإحٌاءالتراثالعربً،ط

أحمدزكً،38 المكتبة)العصر األموي(، 2زاهرة ججمهرة خطب العرب فً عصور العربٌة ال.صفوت،

م.2388،بٌروت،2العلمٌة،ط
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م.2377،طرابلس،2،منشوراتجامعةطرابلس،طمعجم البالغة العربٌة.طبانة،بدوي،33

دارالكتبالعلمٌة،)د.ط(،بٌروت،تارٌخ األمم والملونهـ(،822.الطبري،دمحمبنجرٌر)31 م.2337،

دارسحنونللنشروالتوزٌع،)د.ط(،تونس،تفسٌر التحرٌر والتنوٌرالطاهر،.ابنعاشور،دمحم37 ،

م.2337

،تحمٌك:دمحماالستٌعاب فً معرفة األصحاب،هـ(2272).ابنعبدالبر،ٌوسؾبنعبدهللاالمرطب33ً

م.2330،بٌروت،2علًالبجاوي،دارالجٌل،ط

33. مكتبةالخانجً،طاهره وعلله ولوانٌنهالتطور اللغوي مظعبدالتواب،رمضان، ،الماهرة،8،

م.2337

،بٌروت،1،تحمٌك:أحمدعبٌد،عالمالكتب،طسٌرة عمر بن عبد العزٌزهـ(،028.ابنعبدالحكم)222

م.2338

دارالكتبالعلمٌة،طالعمد الفرٌدهـ(803.ابنعبدربه،شهابالدٌنأحمدبندمحم)222 ،بٌروت،2،

هـ.2828

،مكتبةلبنان،)د.ط(،لبنان،)د.ت(.البالغة العربٌة لراءة أخرى.عبدالمطلب،دمحم،220

الهٌبةالمصرٌةالعامةللكتاب،)د.ط(،الماهرة،البالغة واألسلوبٌةـــ م.2338،

هلٌةللنشر،األبعادالمعرفٌةوالجمالٌة،األاالستعارة فً النمد األدبً الحدٌث.أبوالعدوس،ٌوسؾ،228

م.2337،عمان،2والتوزٌع،ط

ـ  دارالمسٌرةللنشروالتوزٌعوالطباعة،طاألسلوبٌة الرإٌة والتطبٌكــ م.0227،عمان،2،

ا نمدٌاا.عزام،دمحم،228 م.2333،منشوراتوزارةالثمافة،)د.ط(،دمشك،األسلوبٌة منهجا

دارالمعرفة،)د.ط(،بٌروت،البخاري شرح صحٌحبفتح الباري .العسمبلنً،ابنحجر،223 هـ.2873،

تحمٌك:علًدمحمالبجاويودمحمأبوالفضلإبراهٌم،الصناعتٌنهـ(،833.العسكري،أبوهبلل)221 ،

هـ.2823المكتبةالعنصرٌة،)د.ط(،بٌروت،

تحمٌك:دمحمإبراهٌمسلٌم،دارالعلموالثمافةللنشروالتوزٌالفروق اللغوٌةـــ م.2333ع،)د.ط(،الماهرة،،

،المركزالثمافًالعربً،الصورة الفنٌة فً التراث النمدي والبالغً عند العرب.عصفور،جابر،227

م.2330،بٌروت،8ط
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عالمالكتبالحدٌث،)د.ط(،العراق،األسلوبٌة فً النمد العربً المعاصرالعطٌة،أٌوب،.223 م.0228،

م.0228،دارالمعرفةالجامعٌة،)د.ط(،جاز فً كالم العرب ونص اإلعجازاإلٌ.عطٌة،مختار،223

دارالوفاءلدنٌاالطباعةوالنشر،)د.ط(،التمدٌم والتؤخٌر ومباحث التراكٌب بٌن البالغة واألسلوبٌةـــ ،

م.0223

تحمٌك:علًدمحمالبجاالتبٌان فً إعراب المرآنهـ(،121.العكبري،أبوالبماء)222 وي،عٌسىالباي،

 م.2333الحلبًوشركاإه،

،2،تحمٌك:عبدالحمٌدهنداوي،المكتبةالعصرٌة،طالطرازهـ(،733.العلوي،ٌحٌىبنحمزة)222

م.0220بٌروت،

.2338،منشؤةالمعارؾ،)د.ط(،اإلسكندرٌة،البحث األسلوبً معاصرة وتراثعٌد،رجاء،.220
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Abstract 

The term displacement is one of the modern terms that came from Western critics 

to the Arab critics. They started studying its definition, importance, origins and 

types and they apply it to prose and poetry. That is because the study of texts that 

are characterized by artistic and aesthetic features has an impact on the 

development of semantics and giving them new dimensions.  

This research deals with displacement theoretically in terms of its concept, types 

and functions. Then practically by studying the speeches of the caliphs and princes 

in the Umayyad era, namely: Omar Bin Abdul Aziz, Muawiya Bin Abi Sufyan, 

Yazid Bin Muawiya, Abdul Malik bin Marwan, Ziyad Bin Abi, Qutaiba Bin 

Muslim Al-Bahili, Al-Hajjaj Bin Yusuf Al-Thaqafi and Abu Hamza Al-Shari.  As 

the prose of that period was mostly represented in sermons that took various forms, 

including political, military, addresses, guidance, and others.  

The research is divided into an introduction, four chapters and a conclusion. The 

introduction came about the concept of displacement and its origins. The chapters 

began with a theoretical introduction on displacement, mentioning the idiomatic 

multiplicity of displacement, its types and functions. The second chapter deals with 

the practical aspect of semantic displacement in speeches, which included 

metonymy, exposition, simile, metaphor, sent metaphor, mental metaphor, and 
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then the lexical shift. Then in the third chapter, the researcher studied the structural 

shift in sermons, which included: omission, introduction, delay, and anacolutha. 

Finally, the researcher studied in the fourth chapter the required construction 

methods in sermons, which included the style of command, prohibition, 

questioning and appeal. 

This showed the ability of these orators and their awareness of the technical and 

aesthetic aspects of speech and the ability to employ rhetorical arts in their 

speeches, which was characterized by many features, including the use of 

proverbs. The research came out with a basic result.  It shows that these preachers 

had messages, either political or military, or to take care of affairs or preach. They 

employed their cultural heritage in its various forms in their sermons and speeches 

on the pulpits, and the mobilization of people either to win them over, praise them, 

vilify them, mobilize them for battles, or advise them and for other purposes.  


