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 ٧٧٧ت الخطيب بن الدين لمدان (َكُنْجَعُة الُسْشتَابِ  رِیَحاَنُة اْلُكتَّابِ )كتاب في الرسائل النثرية فن
 الباحثة: غفران جبار حمزة      ون جبار    أ.م.د. صالح حد

 كمية اآلداب / جامعة القادسية      كمية اآلداب / جامعة القادسية
 

الكممات المفتاحية : ) الرسائل ، الرسائل االخوانية، الرسائل الديوانية، ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب، 
 لدان الدين بن الخطيب(.

عجّك أك صيج أك مجح ،الكاتب مغ حكاية حاؿ مغ،ك السخاد فييا أمػر يخّتبيا،الخسائل كىي جسع رسالة
مغ حيث أّف األديب ،يجخي ىحا السجخى، ك سّسيت رسائل ذلظ مّسا،مفاخخة بيغ شيئيغ أك غيخأك ،ك تقخیع

ثع تػسع فييا فافُتِتَحت ،ؿ مفتتحًة بسا تفتح بو السكاتباتبرػرة الحا،رّبسا كتب إلى غيخه مخبخًا فييا السشذئ ليا
 . بالخصب ك غيخىا

. كأفَّ (ٔ)عمى القخیحة انيياًًل" مغ ضخكبو التي تشياؿ كضخبالشثخ الفشي الجسيل، ،لػف مغ ألػاف"فالخسالة ىي
فشي جسيل، كیخسل بيا إلى ،قصعة الفشية يزعيا الكاتب في ندقىي ال،القرج مغ مفيػـ الخسالة في األدب

 (ٕ)في غخض مغ األغخاض السختمفة،شخز آخخ
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Rasa’il is a collection of a letter, and what is meant by it is matters 

that the writer arranges, such as narrating a situation of an enemy, hunting, 
praise, praise, or bragging between two things, or other things that take 
place in this course. It opens with what opens correspondence, then 
expands on it, then opens with sermons and others. 

The message is: “It is a color of beautiful artistic prose, and one of its 
kinds that rains down on the heart in an avalanche. And that the intent of 
the concept of the message in literature is the piece of art that the writer 
puts in a beautiful artistic format, and sends it to another person for a 
different purpose. 
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 ِمغ عخؼ الدبيجي الخسالة في المغة بقػلو "الخِّساَلُة بالكدِخ: اْلَسَجمَُّة اْلُسْذَتِسَمُة َعمى َقِميٍل مغ الَسداِئِل الَِّتي تكػفُ 
. ؼيسا عخفيا القمقذشجي اصصالحًا بقػلو:" الخسائل كىي جسع رسالة ك السخاد فييا (ٖ)َنْػٍع َكاِحٍج، كالَجْسُع َرساِئُل"

خّتبيا الكاتب مغ حكاية حاؿ مغ عجّك أك صيج أك مجح ك تقخیع أك مفاخخة بيغ شيئيغ أك غيخ ذلظ أمػر ي
مّسا يجخي ىحا السجخى، ك سّسيت رسائل مغ حيث أّف األديب السشذئ ليا رّبسا كتب إلى غيخه مخبخًا فييا 

 . (ٗ)ك غيخىا" برػرة الحاؿ مفتتحًة بسا تفتح بو السكاتبات ثع تػسع فييا فافُتِتَحت بالخصب

. (٘)فالخسالة ىي:" لػف مغ ألػاف الشثخ الفشي الجسيل، كضخب مغ ضخكبو التي تشياؿ عمى القخیحة انيياًًل"
كأفَّ القرج مغ مفيػـ الخسالة في األدب ىي القصعة الفشية يزعيا الكاتب في ندق فشي جسيل، كیخسل بيا 

 . (ٙ)إلى شخز آخخ في غخض مغ األغخاض السختمفة

 بغ الخصيب قج رصفت في كتابو عمى الشحػ التالي:ًلكقج كججنا رسائل 

 .الفتػحات( الذكخ،تقخیخ السػدات، ك  ،التػسلالتعازي التياني ك ، ة،الذفاعاًلعتحار )، كألػانيا:الخسائل الجيػانية -

 أما الخسائل اًلخػانية فيي:)الجعابات كالفكاىات(.  -

 أواًل : الرسائل الديوانية:
الفغ، مشيع ،بيحاأك رسػميا، كىشاؾ شبقة مغ الُكتاب بخزت ،ف ليا تقميجىااكتدسى أيًزا الخسائل الخسسية، كك 

، كنعشي بالخسائل الجيػانية ىي:" ما ترجر عغ الجكاكیغ أك تخد إلييػا (ٚ)ابغ العسيج**ك ، عبج الحسيج الكاتب
لمشطاـ العاـ؛ كیغمب عمى ىحا الشػػع، الجقة كالديػلة في خاصًة بذؤكف الجكلة كصػالحيا تيديخًا لمعسل، كتثبيتًا 

التعبيخ، كالتقيج بالسرصمحات الحكػمية كالفشية، كالسداكاة في العبػارة، كالبخاءة مغ التيػیل كالتخيل، إذ كانت 
 . (ٛ)صػرة لسػضػعات كزاریة كأفكار خالرة"

لسػضػع يقػؿ رسيغ الحيغ تشاكلػه، كفي ىحا اذاتو عشج أغمب الجا،خ ىحا السرصمح لمخسائل الجيػانيةكیدتس 
معخًفا الخسائل الجيػانية عمى إنيا" كل السخاسالت السخاشبات كالػثائق كغيخىا مغ ،الجكتػر أحسج الذايب

ضػخكب اإلنذػاء ذات الصابع الخسسي كالتي تجخل في باب مغ أبػاب تختيب الحكع كتشطيع السسمكة، كضبط 
شخاؼ التي يكػف التعامل معيا عمى كجو مغ الػجػه داخل الػبالد كخارجيا، جدءًا شؤكف اإلدارة، كمخاسمة األ

 .(ٜ)مغ الشذاط الدياسي"
د، أخبار الػًلة، أي الفتػح كالجيا،أعساؿ الجكلة، كما يترل مغ مشرب،ج تشاكلت الخسائل الجيػانية شؤكف كلق 

ظ أخحت تيتع ككًلة العيػد، ككحل،البيعة لمخمفاءئيع كغيخىع، كأخح كعيػد الخمفاء ألبشا،الػًليات ككًلة العيػد،
 (.ٓٔ)التيشئات بالشرخ كالتعدیات كالذكخ،باإلغخاض األخخى نحػ
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كندتشتج مغ ذلظ أفَّ الخسائل الجيػانية تيتع بذؤكف الجكلة، ككل ما يتعمق بأمػر اإلداریة كالدياسية كغيخىا مغ 
 األمػر. 

تبًا خاصًا يختاره مغ كبار األدباء، كصار ىؤًلء الكتاب يحتمػف كعمى األغمب يختار األميخ أك الدمصاف " كا
رتباط خصة الكتابة بالخیاسة كالدمصاف، فراركا في مشدلة سامية كمكانة رؼيعة يحدجكف عمييا في الجكلة، ًل

مشدلة ليدت دكف مشدلة القزاة فأجميع عامة الشاس كخاصتيع، كمسا زاد في مكانتيع أنيع كانػا يرمػف كخسي 
،كیعج (ٔٔ)لػزارة ،لسا يتحمػف بو مغ قجرة عمى ترخیف األمػر في الجكلة، كلسا يكػف فييع مشخبخات كمػاىب"ا

الجارسيغ مغ أىع كتاب األنجلذ بسختمف  ابغ الخصيب مغ أىع كتاب الجكلة الشرخیة،بل عجه بعس
 عرػرىا. 

الخسالة فقج كججنا عشجه:)التياني  الغخض الحي كتبت ألجمو،الخصيب رسائمو الجيػانية عمى كفقكقج قدع ابغ 
، الذكخ عمى اليجايا، تقخیخ األعجاءالسكيفات، التعازي، كتب الذفاعات، كتب اًلستطيار عمى  بالرشائع

السػدات، جسيػر اإلغخاض الدمصانية، مخاشبات الخعايا كالجيات، ضيايخ األمخاء كالػًلة(. كىي رسائل يكتبو 
أك جساعة، كىشاؾ ،ًا أك معاديًا، كسػاء أكاف فخداً سخاء أكاف مػالي،ؼ أخخخاء كالدالشيغ لتخسل إلى شخ لألم

كیصمب ،ع عمى العصايا تارًة أك يدتعصفيعاألمخاء كالدالشيغ ليذكخى،ابغ الخصيب بشفدو إلىرسائل كتبيا 
 رسالة عمى حدب السػقف كالسػضػع الحي كتب ألجمو.،عتيع تارة أخخى، كیختمف أسمػب كلشفا
 
 الموجهة إلى األمراء والدالطين:الرسائل  -1

اج اْبغ َأِميخ اْلُسدمسيغ أبي  كتب لداف الجيغ بغ الخصيب:]صجر عشي كتاب َعغ َأِميخ اْلُسدمسيغ أبي اْلحجَّ
ْمَصاف أبي اْلحدغ*اْلَػِليج اْبغ نرخ ْمَصاف أبي عشاف اْبغ الدُّ [ َنرو بعج اْلَفاِتَحة."اْلسَقاـ ، ِإَلى ممظ اْلسغخب الدُّ

لَِّحي مآثخه اْلعمية، ًَل تحرى، كمكارمو ]الّدشيَّة َعست[ ، اأْلَْدَنى كاألقرى، َكَأْحَكاـ مججه ثبَتْت ِفي كتاب ا
ْساَلـ...  اْلَفخخ نرا، كبجكر سعجه، ًَل تَخاؼ ِبفزل هللا نقرا، كعدايسو ِفي نرخ ديغ اإْلِ

اَلة عمى سيجَنا ُمَحسَّج أما بعج حسج هللا، كلي السحامج عمى اْخِتاَلؼ اأْلَْنَػاع مِ  ْشَيا كاألجشاس، ... َكالرَّ
َفشْحغ نعتج بحلكاْلسمظ، اْلَكِخیَسة ِفي الّجيغ صشايعو، كتؤمل أصخاخو  َرُسػلو،أْكـخ الخُُّسل مغ شيت ِإَلى إْلَياس...

ْساَلـ رايعو، كنمتسذ ِمْشُو عالج َىَحا اْلقصخ ِإذا اْضَصَخَبْت شبايعو... كَ  ْيخ ]القايج ِإذا َراع اإْلِ ألقى ِإَلْيَشا َرُسػلُكع الذَّ
كصل هللا سعادتو، كحخس مجادتو، َما قرختسػه عمى السذافية، مغ ألصاؼ اْلبخ،  َأُبػ مْيجي اْبغ الدرقا[

ّخ، فأبمغ ِفي َأْحَكاـ َنقمو، ِبُسْقَتزى ديشو كعقمو، كاستػعب َما تحسمو َعْشُكع، ِبَسا َيِميق  كمكشػف الػد اْلَكِخیع الدِّ
مغ اًِلتَِّفاؽ الَِّحي عجدناه مغ َسَعاَدة ىجيتكع، كحدبشاه ِبسثِمِو، َكخخج َعغ مزسغ ِتْمَظ الخَساَلة اْلَكِخیَسة ُكمو... كَ 
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مغ آَثار نيتكع، َما َكاَف مغ ُمَذاىَجة َرُسػلُكع، أعده هللا، قفػؿ اْلَجْير بحزختشا مغ َغْدَكة أغدیشاه ِإيَّاَىا ِإَلى 
 ي ِجَيات َعجك الذخؽ، أبعج ِفيَيا السغار، كساـ مغ بَيا مغ الّخكـ الرغار، َكأشمق فِ 

ْيف َكالشَّار، كاستباح جسَمة مغ اْلقخى بأحػاز َمِجيَشة الكخس ... كرسػلكع القايج ]اأْلََجل الخیذ َأُبػ أكشانيا الدَّ
مْيجي[ أعده هللا، ُيقخر لجيكع َما حسمشاه، كیعخض َبيغ يجيكع َما مغ هللا أممشاه، كفزمكع باإلصغاء ِإَلْيِو َكِفيل، 

اَلـ"  .(ٕٔ)كنطخكع جسيل، َكالدَّ

لقج كذف ابغ الخصيب الفخض مغ كتابو ىحا كىػ تػثيق السخاسالت كجسعيا خػفًا عمييا مغ الزياع، ذلظ 
 يفتتح نرػصو باإلشارة إلى مخسل الخسالة كالسخسل إليو خػفًا مغ كقػع اًلشتباه في شخفي الخسالة.

خاجعات التابعة(، كىػ كتاب إما مػضػع الخسالة فقج كضعو ابغ الخصيب تحت عشػاف)الفتػحات الػاقعة كالس
عشاف سمصاف السغخب عمى لداف األميخ أبػ الحجاج،يخبخه ؼيو  أبيشػیل كتبو لداف الجيغ بغ الخصيب إلى 

عغ كضع البالد كالفتػحات كاًلنترارات التي تحققت لجير السدمسيغ في مجيشة الكخس،كیخسميا بيج رسػؿ 
 الدمصاف أبػ عشاف )الخیذ أبػ ميجي(. 

تح ابغ الخصيب رسالتو بحكخ فزائل الدمصاف أبػ عشاف كأشاؿ في الحكخ)ستة عذخ سصخًا(، ثع لقج افت
استأنف بعبارة إما بعج: التي ذكخ فييا هللا سبحانو كتعالى كحسج كشكخه ، ثع أكصل الحكخ السقجس بحكخ الشبي 

ائمو كجعل مغ السجح بابا دمحم )صمى هللا عميو كآلو كسمع(، كثع عاد ليثشي عمى السمظ كیحكخ محامجه كفز
لمجخػؿ إلى غخض الكتاب، كىػ أخباره باًلنترار عمى األعجاء كفج مجيشة الكخس، عمى يج األميخ كجيػشو، 
كیجعل مغ الخسػؿ )الخیذ أبػ ميجي( شاىجًا عمى ذلظ الشرخ العطيع، ذكخ أحجاث الحخب كبث البذخى 

 لمسمظ يختع رسمتو ىحه بعبارة )كالدالـ(.
كنمحع مغ ىحا العخض السػجد لمخسالة إنيا استػفت شخكط بشية الخسالة مغ حيث مػضػعيا كشخفي الخسالة 
كأداة اًلتراؿ، كجاءت بمغة مشسقة تسيل إلى استعساؿ األلفاظ الجدلة، التي تخاعي اإليقاع الرػتي، فغالبًا ما 

صشايعو، ، ًَل تَخاؼ ِبفزل هللا نقرا، تشتيي فقخات ىحه الخسالة بعبارات مدجػعة )ِفي كتاب اْلَفخخ نرا
خّ   (.رايعو، شبايعو، مغ ألصاؼ اْلبخ، اْلَكِخیع الدِّ

كبيحه الرفات تكػف الخسالة أعاله نسػذجًا لمخسائل الجيػانية التي ترجر عغ دكاكیغ الجكلة السختمفة مغ 
يخ، كتعالج ىحه الخسالة مكاتبات رسسية مختمفة أمميت عمى ابغ الخصيب، كحبخىا بأسمػبو عمى لداف األم

 شؤكف الجكلة في حالة الحخب.

 :الرسائل التي يكتبها بنفده إلى المموك والدالطين -2
 :االعتذار -ٔ
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اْسع عمى مفِعمة مغ َعَحر، يعِحر، كأؾيع  فيي:"َمْعِحَرًة ( بالشرب جاء في كتاب تيحيب المغة لألزىخي مغ)  
بميغة، كقج كانػا الشاس يقجمػف شكاكاىع إلى ممػؾ الفخس ككزراؤىع ، كىي عبارات مػجدة (ٖٔ)ُمَقاـ اًِلْعِتَحار"
 . (ٗٔ)ليػقعػا عمييا

كخاشبتو مقّخرا لمػسيمة كالذفاعة َسيِّجي اأْلَْعَطع، كمالذي كمغ اًلعتحار لجى لداف الجيغ بغ الخصيب قػلو:" 
ْىخ ؼيأتسخ، كُیمبي بَثشاِئظ الصَّاِئًف األْعَرع، َكُعْخَكة عدي الُػثقى الَِّتي ًَل ُتفرع، أبقاؾ هللا َبَقاًء.. . َيْأمخ الجَّ

اـ كاليسغ، كمقامات َبجيع الدَّمغ،  كالُسْعتسخ، ِبَأّي ِلَداف أثشى عمى فػاضمظ، َكِىي ُأميات السشغ، كشػُؼ الذَّ
َجاَبة مغ م قجمو كتاليو، َكِإف تَذػَّؼ كالتُّحف الستخفَّعة َعغ الّثسغ، فحْدبي ُدًعا ُأَرّدُده كأكاليو، كأشمب َمْصُمػب اإْلِ

اْلُسشعع لْمَحاؿ اْلَسْػُقػؼ، َجْبُخىا ِبَسِذيَئة هللا عمى جسيل َسْعيو، السػسجة عمى كَشاِء ُلْصفو، الُسفذاة بغصاِء َرْعيو، 
 .( ٘ٔ)َفقمب خافق يجاكُبو كسػاٌس... "

َصبغ َكجو َيَخاِعي، كعقع ِمياَلد إنذاِئي كتبُت ِإَلى َسيِّجي كالخجل قج كمغ ذلظ قػلو أيّزا في الخسالة نفديا: "
ؼ َسيِّجي  كاختخاعي، لسكارمو الَِّتي أْعَيْت ِمشَُّو ِذراعي، َكَعَجد ِفي خػض بحخىا سِفيشتي كِشخاعي... َكِإف تذػَّ

ِمْشَيا بعج عمى َحسجه كشكخا، كاستشفاد الػسع ِفي إشالة َحسجه، كإشابة ذكخه ِإَلى اْلَحاؿ، ففالف حفطو هللا يْذَخح 
 .(ٙٔ)اْلُسْجسل، َكیبّيغ مغ عػامميا الُسْمغى كالُسْعسل"

مغ رسائل اًلعتحار اإلقخار بالغخض في أكؿ الخسالة، كىػ ما ًل يطيخ في كل أنػاع الخسائل  فسا ُيمحع    
التي يكتبيا، فيػ ًل يرخح بالغخض في الخسالة بل يبقي عميو ضسشيا ميسا كاف الغخض كىشا حرل العكذ، 

حع كثخة الحجاج العقمي، كاإلشالة في السقجمة كاًلفتتاح، كمغ ثع اعتحاره عغ ىحه اإلشالة كىػ ما لع كیال
يفعمو في كل رسائمو. كقج تأنق الكاتب في ىحا األسمػب كثيخا فقج عسج إلى الدجع بكثخة كمغ ذلظ: 

اليسغ، الدمغ، الثسغ( ،كمغ ذلظ )األعطع،األعرع، تفرع(، ثع قػلو : )ؼيأتسخ، كالسعتسخ(، ثع قػلو: )السشغ، ك 
قػلو: يخاعي ،إنذائي كاختخاعي ، ذراعي ،سفيشتي كشخاعي كمشو أيزا : )محرػرا، مشرػرا، مقرػرا، 

 ىرػرا، حرػرا( كأمثاؿ ذلظ الكثيخ .

 الذفاعة:   -2

كَتَذفَّْعُت إليو في ذكخت أصل الذفاعة مغ الفعل شفع " كاْسَتْذَفْعُتُو إلى فالف ،أي سألتو أف يذفع لي إليو، 
 . (ٚٔ)فالف َفَذفََّعِشي ؼيو َتْذِؽيًعا"

كأصبحت الذفاعة لػًنا أدبًيا في فغ الخسائل، كىػ معخكؼ مشح القجـ، بأف يبعث الكاتب بخسالة يذفع فييا  
 .  (ٛٔ)لذخز عشج الخمؽية أك الػزیخ أك األميخ كغيخه
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قػلو: "أما بعج حسج هللا  جر عشو لمدمصاف أبي عشافكمغ رسائل الذفاعة لجى لداف الجيغ بغ الخصيب ما ص  
كلي اْلَحسج َكأَىمو، َكالثَشاء َعَمْيِو بستػاتخ جػده كمتخادؼ َفزمو، الَِّحي نسحس الػد اْلَخاِلز مغ َأجمو، كنرل 

اَلة عمى سيج َنا اْلَيج عمى دفاع مغ حاد َعغ سبمو، كنخمز الزسائخ إلعالء ديشو اْلحق َكجسع َشسمو. َكالرَّ
ْيخ اْلَفِؿيو اْلَخِصيب ... كمػًلنا ُمَحسَّج خيخ أنبيائو َكَخاتع رسمو، الَِّحي يعػؿ عمى جاىو ِفي اأْلَمخ ُكمو إف الذَّ

اْلَحاج َأَبا عبج هللا بغ َمْخُزكؽ، كصل هللا عدتو، َكیدخ كجيتو، لسا كرد عميشا، َكاْستقخ لجيشا، َكُىَػ جسَمة مغ 
ى أمج الخرل، َكَفاِرس السشابخ يخكض صعابيا كیفخع ىزابيا، قسشا جيج إمكانشا جسل اْلفزل، كالسدتػلى عم

ِبحقِِّو، كعخفشا َلُو مدیة سبقو، كاقتجيشا بكع كبدمفكع ِفي تخؼيع قجره، كالسثابخة عمى بخه، كسػغشا لسدتفيج اْلعمع 
َحا اْلقصخ اْلُسْشَقصع،يتػفخ ِؼيِو اًِلْغِتَباط بحسمة مػرد إفادتو، كشجدنا َعَمْيِو َيج اًِلْغِتَباط ِفي إبجائو كإعادتو، ِإْذ ىَ 

مغ الخسػـ. َكَمَع َذِلظ َفمع يقخ َلُو الديػؼ َكَحسَمة اْلُعُمػـ،َىؤًَُلِء إِلَقاَمة اْلِجَياد السحتػـ، َكَىؤًَُلء إِلَقاَمة َما لمّجيغ 
َكاأْلَْكًَلد َثَسَخة اْلُفَؤاد، كأفالذ األكباد.  كاألكشاف ِىَي اأْلَركاف بتفخیق َشسمو َقَخار، َكًَل فارقة ِإَلْيِيع حشيغ َكًَل أذكار،

كاآلف أْفرح بتغمب َكلسا صجر ِؼيَسا تقجـ مغ التَساس كصػليع َما لع يييئو اْلِسْقَجار، َكًَل َصحبو اًِلْخِتَيار... 
ْعَمى بغاية ججه، َكشمب مشا َأف شػقو ككججه، كارتفاع أعحاره، كاستقامة َقرجه، َكشخع ِفي المحاؽ ببابكع اأْلَ 

نخاشبكع ِفي َشْأنو، كندتسصخ َلُو مغ مقامكع سحائب إحدانو، كنخغب ِمْشُكع ِفي تيديخ أممو كرغبتو، كإسعاؼ 
َغَخضو، كنيل شمبتو، ... َكِفي تدشي أممو يحػؿ هللا آماؿ. َكُىَػ ُسْبَحاَنُو يرل سعجكع، كیحخس مججكع، 

اَلـ اْلَكِخیع،   (ٜٔ)اْلبخ العسيع، يخز مقامكع اأْلَْعَمى، كأخػتكع الفزمى، َكَرْحَسة هللا َكَبَخَكاتو"َكالدَّ
نجج رسائل الذفاعة في الشز الدابق أقرخ شػًًل مغ سابقييا فقج اخترخ الكاتب في مقاـ الذفاعة رسالتو، 

الكبيخة، فجاءت كجعميا كاضحة السعالع مخترخة الكمسات، كىي عمى ذلظ لع تخُل مغ الرشػؼ البالغية 
مذتسمة عمى أكثخ الرشػؼ البالغية مشيا: الرػر السجازیة في الخسالة: )كنرل اليج عمى دفاع مغ حاد 
عغ ُسبمو(، كالتعبيخ عمى الرػرة الكشائية، كىػ كشاية عغ الشعسة كالفزل،  كمغ ذلظ قػلو: )كنأكي في الجنيا 

الكبيخ، كمغ صػر السجاز أيزا قػلو:)السدتسدكيغ كاآلخخة إلى ضمو( كىػ أيزا كشاية عغ الفزل كالجػد 
بستيغ َحبمو(،كىػ استعارة ترخیحية حيث شبو الجيغ بالحبل كححؼ السذبو كتخؾ شيئا يجؿ عميو كمغ ذلظ 
قػلو: )تصمع في أفق اإلسالـ كػاكبو(، كىشا شبو اإلسالـ بالدساء التي ليا أفق كىػ عمى سبيل اًلستعارة 

:)كنرخا تدصخ في صحف األياـ عجائبو(، كىشا التعبيخ عمى اًلستعارة السكشية حيث السكشية.كمغ ذلظ قػلو 
شبو األياـ بإنداف لو صحف، كمشو قػلو:)الحي يخجل الدىخ حيغ مقتصفو(،كىػ أيزا استعارة مكشية حيث 

يي تستاز الخسائل الجيػانية "يختمف أسمػبيا بحدب أغخاضيا ، فشبو الدىخ بإنداف يخجل، كمغ ىشا يتبيغ أف 
كسيادة الدجع ؼيو ، كقج كججنا ألػانا متعجد في رسائل ابغ الخصيب  الجيػانية فيي متعجدة  (ٕٓ)ببدط الكالـ"

 :  (ٕٔ)كثيخة األغخاض ، كمغ أىع ألػانيا
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 الخسائل السػجية لمػًلة .  -أ 
 الخسائل السػجية لمقزاة .  -ب 
 الخسائل السػجية لمعامة .  -ج 
 الخارجيغ عمى الحكع . ،رسائل الدجخ كتيجيج -د 
 رسائل التيشئة بالخالفة .  -ق 
 الخسائل الحخبية.  -ك 

 التهاني والتعازي: -3
، كأمَّا التعازي أصمو جسع (ٕٕ)ىشيتو عمى الذيء الحي يدخَّ بو تيشية كىشأتو تيشئةالتياني في المغة ىي:   

بخ عغ كل ما خّدختو أك فقجنو، كتقػؿ :َعدیُت فالًنا أع ّدیو تعدیًة، فتعّدى تعدیا أي تربخ تعدیة، العداء: الرَّ
 .(ٖٕ)تربخا

شاب؛ ألنو رسائل التيشئة إلى شيء مغ اإلش،شئة كالتعدئة، أف يحىب الكاتب فيكلقج يتصمب في رسائل التي   
 (ٕٗ)كبيشسا رسائل التعدیة يحىب الكاتب إلى اإليجاز، كعجـ اإلشالة فييا،مػضع الحجيث في مدتحب،

َكمغ قػؿ لداف الجيغ بغ الخصيب في التياني ِفي اإلبالؿ مغ اْلَسَخض، َما صجر عشو ميشئا َأِميخ اْلُسدمسيغ  
ـِ ِشَفا، كبخؤه نْعَسة عسيسة َما بسػقعيا َخَفا،  َأبي عشاف )َرْحَسو هللا (، كمغ ذلظ قػلو: "اْلسَقاـ الَِّحي ِشفاؤه ِلْْلِْساَل

ػب ِبِو ابِتياج، كلمرجكر اْنِذَخاح، كلمعيػف إغفاؿ، مَقاـ َمحل أخيشا الَِّحي ُنقِجر كِشيسو فزل َكعجؿ ككفا. فممقم
َحاَشة ِبَسا بمػنا  قجره، كندل هللا َأف يحفع مغ بادرة الّدَخار بجره، كنختقب تأييجه عمى اْلَعجك َكَنرخه، كنخـك اإْلِ

ْمَصاف أبي عشاف ابْ  ْمَصاف أبي سعيج مغ َأجَشاس َفزمو، َفاَل نصيق حرخه. الدُّ ْمَصاف أبي اْلحدغ اْبغ الدُّ غ الدُّ
اة َذاتو الصاىخة بالشفػس، محػشُة البجكر كالذسػس، ُمْبعًجا  ْمَصاف  أبي ُيػُسف بغ عبج اْلحق أبقاه هللا مفجَّ بغ الدُّ

الدُخكر بخامتيا َفػؽ  َعغ جالليا ِلَباُس البػس، متيمال باتراؿ َعاِفَيتَيا َكجو الدََّماف العُبػس، َمْحُسػًل َميخؽ 
اأْلَِميخ عبج هللا ُيػُسف اْبغ َأِميخ اْلُسدمسيغ أبي اْلَػِليج  الخؤكس، ُمعطع مقامكع األسسى، َكمحل أخػتكع اْلُعْطَسى

 .َسالـ َعَمْيُكع َكَرْحَسة هللا َكَبَخَكاتو بغ نرخ، أيج هللا أمخه
أمَّا بعج حسج هللا، كاشف ُضمَسة الغسا ِبشػر صباح الشَّعساء َكمحىب َكْحَذة األلػاء بأنذ َرحستو السشذػرة المَِّػاء،  

َكاء َكًَل يفخ َمَع اْسسو اْلَكِخیع ِفي اأْلَْسَساء َشيٌء ًَل ِفي اْلَحِكيع الَِّحي ًَل يْفَتقخ ِفي ِإَزاَلة  األدكاِء، ِإَلى َكاِسَصة الجَّ
َفاٍء بعج اإلشفاٍء، فالسػارد بعج الكجر َضاِىَخة األَ  َساء، متجارُؾ نفػس اْلُسدمسيغ ِبَسا كىبيع مغ الذِّ ْرض َكًَل ِفي الدَّ

اَلة عمى سيجَنا كمػًلنا ُمَحسَّج  َرُسػلو خيخة الخُُّسل َكَخاتع  َفا، كأنػار اًلستبذار َضاِىَخة بعج اًلختفاٍء. َكالرَّ الرَّ
الَِّحي بجاىو ندحب مالبذ اًلعتشاء، كَنخد مػارد اآلًلء، كندتطيخ عمى اأْلَْعَجاِء، كندتذفي ِعْشج اأْلَْنِبَياء، 

َعاَدة مغ اأْلُُمػر كاإلبجاء، كنخفع الّشجا ميسا َراعشا رايع فشتعخؼ ِمْشُو ِإَجابَ  اء، كنتػسل ِإَلى هللا ِفي اإْلِ ة ِإْلَساـ الجَّ
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َعاء. َكالخَِّضا َعسَّغ َلوُ  اء عمى اْلكفَّار،  الجُّ َحاَبة كالقخابة َكاْلُخَمَفاء، اْلُسػفيَغ بعيجه حق اْلَػَفاء، اأْلَِشجَّ مغ الرَّ
الخَُّحَساء الَّحيغ خمفػه ِفي ُأمتو عمى ِإيَزاح اْلحق، كحياشة اْلخمق، كقسع اأْلَْعَجاء، َكرفع مشار أكامخه الستبعة 

َعاء لسقامكع اأْلَْعَمى بالشرخ اْلَكِخیع األنباء، عمى أكثق اْلبشاء، َفَكاُنػا مغ بعجه َكالشُّ  ُجػـِ ِفي الطمساء. َكالجُّ
شع الػسيع الخكاء، كالتأييج الستكفل بتسييج األرجاء. َكًَل َزاَؿ نرمو شييخ السزا ِفي كف الفزا، كسعجه  كالرُّ

اأْلََداٍء، كمشار عمسو قْبَمة األكلى مذخؽ الزيا ِفي أفق العمياٍء، كعده ضافي الّخدا َكَشاىج عشاية هللا ِبِو معسل 
َعاَدة َمَع اتَِّراؿ اإلناء. مغ  اًلقتجا. َفإنَّا كتبشاه كتب هللا لكع دَكاـ اْلَعاِؼَية السجيجة األؼياء، كعخَّفكع عػارؼ الدَّ

كندبغ قخاحيا،  َحْسَخاء غخناشة حخسيا هللا َكَلْيَذ ِبفزل هللا ِإًلَّ مدخات بخاحتكع نعاشى راحيا، كنحيع أفخاحيا،
كنحفل ِفي مدارح حسج هللا كشكخه مغجاىا كمخاحيا. َكقج كصمشا كتابُكْع الَِّحي أْىجى َأْسَشى التحف كأعالىا، 
كأسجى أجسل اْلسشح كأكًلىا، كأزاؿ الغسا كجالىا، كأشمع أنػار اْلبذخ يخكؽ مجتالىا، َكجسع َبيغ الفػاضل 

ْفتُ  ْع ِؼيِو ِبَسا قج ألع بحاتكع الصاىخة مغ اأْلََلع، الَِّحي قج ألست َلُو اْلُقُمػب، كثػت العسيسة  يعزج أكًلىا أخخاىا، َعخَّ
الشُُّفػس اْلسدمَسة الكخكب، ثعَّ َما تجارؾ مغ اإلبالؿ كاًلستقالؿ، ببخء َذِلظ اْلجاَلؿ، كاستيالء جيػش ِفي 

َمْقُخكنا ِبَخَبخ الخَّاَحة، َكأمغ ِتْمَظ الداحة، لعطست فمػًل َأف خبخ اْلَسَخض بمغَشا  عمى َعجك َذِلظ اًلعتالؿ الخَّاَحة
ْبخ الكخب العجاؿ السجاؿاألدجاؿ كضاؽ  لكغ الذخفة الطَّمَسة َكاَنت مخدفة بالرباح، كالذبية  كاشيب الرَّ

ِباَلد كالعباد، . فحسجنا هللا عمى راحتكع الَِّتي ِىَي َراَحة الْ مقتخنة ِباْلَحقِّ الرخاح، كالسدخات َمْػُصػَلة باألتخاح
َكِفي ضسشَيا الّشعع الػاكفة العياد، فاستقامة اْلفْدَصاط، استقامة اْلِعَساد، كبرالح اأْلَْرَكاح، َصاَلح األجداد. 
د لديفو اْلَساِضي  َكاْلَحْسج هلل الَِّحي أَقاؿ َكفظَّ العقاؿ، ككفا الكخب الثقاؿ، ككفى اأْلجخ، َكُىَػ ًَل يطمع ِمْثَقاؿ، كججَّ

ْكخ عمى اْلَعاِؼَية. َكعمسَشا ِفي إعالمكع أيانا ال ْبخ عمى اأْلََلع، َكالذُّ ّرقاؿ، َكجسع لكع َبيغ األجػر الػاؼية، مغ الرَّ
ِبَيِحِه الشِّْعَسة، فكأنشا مغ ِإيَثار أخػتكع، فدادت السدخة أضعافا، َكثبتت قػاعجىا ثبػتا ًَل يْحَتسل خالًفا، َكَكَجب 

ْكخ اعتقادا كاع ُخكر اْلسذخؽ اأْلَْنَػار، َكَكيف ًَل ُتَدخُّ الذُّ تخافا، َفاَل تدمػا َعسَّا عشجَنا مغ اًلبتياج كاًلستبذار،َكالدُّ
جة كالخخاء ِرَعاَية ، ِبِشْعَسة هللا قبمُكْع َىِحه اْلِجَيات التي َما عجمت ِمْشُكع، َكًَل مغ سمفكع عشاية، َكًَل فقجت حالّى الذَّ

ة الَِّتي بَيا َفكمسا أفمت آَية، شمع ت آَية، َككمسا تعخفت َرأيا، اْستْقبمت راية، َوهللا َتَعاَلى، يحفع مغ عدائسكع اْلُعجَّ
نتَّقي َعجك اْلَعجك، كنخصب أممَيا السخجػ،كنعسخ بتأميميا الخكَّاح كالغجك. َكنحغ نيشئكع، َكِإف ُكشَّا َأَحق باليشا، 

 .(ٕ٘)ا"كنبجي مغ التََّذيُّع َما َيِميق بكخیع اإلخ
جاءت الخسالة عمى أبمغ ما يكػف متأنقة بعيجة عغ التكمف في الرشعة، فّشػع بيغ الحؿيقة كالسجاز فقج     

استخجـ اًلستعارة في كثيخ مغ السػاضع، نحػ قػلو :)بأنذ رحستو السشذػرة المػاء(، كىشا استعارة مكشية حيث 
 إلى التقخیخ، خاليا في أكثخ أحيانو مغ السؤكجات؛ شبة الخحسة بجير لو لػاء يشذخه، كقج جاء األسمػب مائال

نطخا لكػف الخسالة في التيشئة كمقاـ التيشئة ًل يدتجعي التػكيج كًل حتى السيل إلى السحاجة كاًلستجًلؿ كًل 
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غيخه بل ما إلى الخصاب السباشخ، ثع عسج إلى الجشاس  كىػ أقل مغ الدجع، كقج أتى بجسيع الجشاس فييا 
ذلظ قػلو  : )الألكاء، األدكاء، إجداؿ، كإجساؿ( كیالحع أيزا التزاد في الخسالة قج حزخ في ناقرا، كمغ 

 بعس السػاضع، كسا في قػلو "األرض كالدساء" ككحلظ الصباؽ بيغ )فكمسا أفمت آية، شمعت آية(.

قػلو : )الذجة ثع حزخ التخادؼ ببعس أشكالو كسا في قػلو : )الذكخ كالثشا( ككحلظ قػلو: )عشاية، رعاية( ك 
 كالخخاء(.

ككل ما سبق قج خمق حالة مغ التخابط كالتساسظ الشري بيغ نديج الخسالة، مسا جعميا تطيخ في صػرة 
 بالغية رائعة .

كمغ األمثمة التعازي كالتياني لجى لداف الجيغ بغ الخصيب قػلو:"اْلسَقاـ الَِّحي صبخه ِفي الشػائب جسيل.     
َكحكع فخخه ًَل يتصخقو َتْعِميل، كمحكع مججه ًَل  كشكخه عمى اْلَسَػاِىب بالسدیج َكِفيل، كفزمو ًَل يمتبذ ِمْشُو َسِبيل

ا الَِّحي استػلى عمى غايات اْلَكَساؿ مججه، َكرفع راية اْلِعَشاَية اإلليية سعجه، يَتَشاَكلُو َتْأِكیل، مَقاـ َمحل أخيش
ْكخ، شكخه كحسجه، ْبخ صبخه، َكِفي مَقاـ الذُّ كشف نػر قمبو  كشػؽ اأْلَْعَشاؽ بحلو كرفجه كاشتيخ ِفي مَقاـ الرَّ

ْمَصاف الكحا ْمَصاف الكحا. ابْ  أبي عشاف بإلياـ مغ ربو، فأخمز َضِسيخه لسغ يػده، الدُّ ْمَصاف الكحا اْبغ الدُّ غ الدُّ
أبقاه هللا مذكػر السداعي كالخالؿ، جميل اْلخصخ خصيخ اْلجاَلؿ، َكاِمل الحَّات ذاتي اْلَكَساؿ، َجاِریا عمى مييع 

اْلسمظ حق  الّدشة ِفي َجِسيع اأْلَْحَػاؿ، ُمعطع ُسْمَصانو الَِّحي َتْعِطيسو فخض محتػـ، كمػقخ ممكو الَِّحي َلُو ِفي
َمْعُمػـ، اْلسثشى عمى مكارمو الَِّتي تصابق ِمْشَيا َمْشُقػؿ َكَمْفُيػـ، كمداىسو ِؼيَسا َساَء كسخ حكسَيا ِفي َصَحاِئف 
الرْجؽ مخسػـ. اأْلَِميخ عبج هللا ُيػُسف اْبغ َأِميخ اْلُسدمسيغ أبي اْلَػِليج بغ فخج بغ نرخ. َسالـ كخیع، شيب بخ 

أما بعج حسج هللا الَِّحي ِبَيِجِه اأْلَمخ ُكمو، َكَلْيَذ ِفي اْلُػُجػد  .األعمى، َكَرْحَسة هللا َكَبَخَكاتوعسيع، يخز مقامكع 
اَلة  ْكخ عمى إنعامو، أكلى َما اْكتدب ِبِو ِرَضاُه كاستدیج ِبِو َفزمو، َكالرَّ ِإًلَّ فعمو، َكالتَّْدِميع ألحكامو، َكالذُّ

اَلـ عمى سيجَنا كمػًلن ، الَِّحي ختع ِبِو رسمو، َكنبيو اْلَعِطيع قجره، اْلَكِخیع  اْلُسْرَصفى اْلَكِخیع ا ُمَحسَّج َرُسػلوَكالدَّ
 َمَحمو، مْمجأ اأْلمة َيْػـ ًَل ضّل ِإًلَّ ضمو، َكالخَِّضا َعغ آلو َكأَىمو َكَأْصَحابو، فديا حبحا َأْصَحابو اْلِكَخاـ َكَأصمو،

َعاء لسقامكع اأْلَْسَشى أبقاه هللا َمْعُخكفا صبخه الَّحيغ َكاُنػا ِفي آَفاؽ ديشو  الحشيف شيبا َأَضاَءت بيع سبمو، َكالجُّ
كشكخه كعجلو، مجسػعا ِفي َمَػاِقف اْلِفَخاؽ َشسمو، بالشرخ الَِّحي يْسِزي ِفي َمَػاِقف الدعج نرمو، كالعد الَِّحي 

ب هللا لكع بقا يتَّرل باتراؿ الدََّماف حبمو، َكعدا جػزاء نصاؽ تسيد فئتو اْلَغاِلَبة َفزمو. َفإنَّا كتبشاه ِإَلْيُكع، كت
الدسا نصاقو، كبجرىا تاجو، كثخیاىا تعمو.. مغ َحْسَخاء غخناشة، حخسيا هللا، َكًَل زايج ِبفزل هللا ُسْبَحاَنُو، ثعَّ ِبَسا 

لعاؼية أكشانو، ِإًلَّ اًلستبذار الَِّتي عشجَنا مغ اًِلْعِتَجاد بسقامكع، أَعَمى هللا ُسْمَصانو، كميج باتراؿ الدعج كا
ْساَلـ ِإذا اْرَتاَح َجاِنبو، كردءه الَِّحي  ة اإْلِ بو، َكَأْنُتع عجَّ أشخقت ِفي سسا اْلَػْيع كػاكبو، ككضحت بعج اًللتباس محـا

 .وكمذارب يححرُه مغ يحاربو. أبقاكع هللا يدیغ بحسجكع كتبو، كبشرخكع كتائبو، كتدتعحب بػجػدكع مػارده
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ًلتػفييا اْلعباَرة َكِإف ِاْنَفَدَح مجاىا، َكًَل تجركيا البالغة َكِإف َشاؿ مغ التََّذيُّع لجاللكع األسسى، جسل  َكِعْشجَنا
ْساَلـ َما تعجاىا، كندتشرخ بعدمكع كمسا غمبت عمى  ِفي اْلَسَػاِىب] مجاىا، نغتبط بعرسة ذاتكع الَِّتي َلػ خيخ اإْلِ

َعجاَىا، َكِإَلى َىَحا أيجكع هللا بشرخ مغ ِعْشجه، َككصل لسمككع َأسَباب سعجه، َفإنَّا كصمشا  َىِحه الثغػر. الغخیبة
ْمَصاف الباىخ العالي، الَِّتي اْعتخفت  كتابُكْع السخفع، عخفتسػنا ِؼيِو ِبَسا َكاَف مغ استبذار هللا ِبسحل كالجنا الدُّ

تغسج هللا لحجه مغ الخَّْحَسة بغساـ، كحذخه ِفي زمخة مغ ُيَخاشب ِعْشج  بعطيع قجره َأْلِدَشة اأْلَيَّاـ كالميالي، كالجكع
َباب اْلجشَّة ادخمػىا ِبَدالـ، َفَمػ لع يكغ َلُو مغ السآثخ الَِّتي يْدَتحق بَيا اْلَحسج، كیدتخؽ اْلسجج، ِإًلَّ َأف ُكْشُتع 

قو، َكًَل يزايق ِفي شخقو، َفإنَّا هلل َتْدِميًسا لحكسو ساللتو، ككرثتع ِباْلَحقِّ جاللتو، َلَكاَف فخخا ًَل ُيَشازع ِفي حَ 
ْبخ ِؼيِو عقل َكديغ. مغ َذا الَِّحي َسالع  الحتع، كتفػیزا ِإَلى أمخه اْلَجْدـ، َسِبيل ُمبيغ، َكقرج َيْجُعػ ِإَلى الرَّ

ِإَلى َمحل  سمف سعيا صاعجااأْلَيَّاـ َفدمع مغ غػائميا، كتستع بصالعيا، جعمَشا هللا ِمسَّغ عسل عسال َباِؾيا، كا
راؾيا. َكنحغ ميسا اْعتبخَنا َىَحا اْلَحاِدث عمى اْنِفَخاده، َكلع َنْشُطخ ِإَلى أضجاده،بمغ مشا الػجج ِإَلى َغاَية  اْلقُبػؿ

ْىخ، بعج ترعب ؾياده، َكلسا أنعع هللا ِبِو مغ اْرِتَفاع سسظ الّجي غ كاستقامة ُمَخاده. َكِإذا َنطخَنا ِإَلى َأْصَحاب الجَّ
ْساَلـ ضفخ بسخاده، ِبَسا َكاَف مغ خمػص اأْلَمخ  عساده، َكِإف السيجاف سمع ِإَلى َجَػاده، كالغيل ِإَلى أسج أساده، َكاإْلِ

 .(ٕٙ)ِإَلْيُكع، َكُحُرػؿ أزمتو ِفي يجيكع، انقمبت اْلَحْدَخة حبَخة، كالكآبة نعيسا كنزخة، َكَعاد اْلغع َمَدخَّة"
التعدیة جاءت مخترخة عغ رسالة التيشئة ككحلظ أيزا لع يكثخ فييا األشكاؿ البالغية التي نالحع أف رسالة 

كثخت في رسالة التيشئة كذلظ لزيق السقاـ في التعدیة، فمع يدع أف يتدع في الرشػؼ البالغية كسا اتدع 
سػت الحي كتب عمى في التيشئة، ككحلظ في الصػؿ كالكثخة، كیالحع أيزا ميل الخسالة إلى تقخیخ حؿيقة ال

 كل البذخ، كالدعي كراء الربخ كالدمػاف مغ خالؿ ذلظ التقخیخ.
 التوسل والذكر: -4
 .(ٕٚ)التػسل في المغة فيي : مغ الفعل "كسل : كالػاسل : الخاغب إلى هللا ، كمغ ذلظ اشتقاؽ الػسيمة" 

الػسيمة كالػسائل كالتػسل كاحج  الػسيمة: ما يتقخب بو إلى الغيخ. كالجسع: قاؿ الجػىخي في الرحاح:"   
(ٕٛ)كسل فالف إلى ربو كسيمة كتػسل إليو بػسيمة أي تقخب إليو بعسل"

. 

كخاشبتو مقخرا لمػسيمة كالذفاعة َسيِّجي اأْلَْعَطع، كمالذي األعرع، َكُعْخَكة كمغ ذلظ قػؿ لداف الجيغ: "  
ْىخ ؼيأتسخ، كیمبي بثشائظ الصَّاِئف كالسعتسخ، ِبَأّي عدي الػثقى الَِّتي ًَل تفرع، أبقاؾ هللا َبَقاء ... َيْأمخ ا لجَّ

اـ كاليسغ،كمقامات بجيع الدَّمغ،كالتحف الستخفعة  ِلَداف أثشى عمى فػاضمظ، َكِىي ُأمََّيات السشغ، كشػؼ الذَّ
َجاَبة مغ مقجمو كتاليو،َكِإف تذػؼ اْلسُ  شعع لْمَحاؿ َعغ الّثسغ،فحدبي َدَعا أردده كأكاليو، كأشمب َمْصُمػب اإْلِ

اْلَسْػُقػؼ، جبخىا ِبَسِذيَئة هللا عمى جسيل َسْعيو، السػسجة عمى كشاء لصفو، السفذاة بغصاء رعيو، َفقمب خافق 
يجاكبو كسػاس ُمَشاِفق، َكقج تَجاكز ُمػَسى مجسع اْلَبْحخیغ، َكأْصبح سخى إيابو سخى اْلَقْيغ. َكَلَقج َكاَنت مخاسل 
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يكدبيا رحمى ثقل اْلَحَخَكة، كیخمط خاصسي ِفي كضائفيا اْلُسْذَتخَكة. كليت َأْمِخي بخز ِإَلى  الخُُّسل َقِريَخة قبل َأف
شخؼ، كأفزى ِإَلى مشرخؼ، َكُربَسا ضيخ أنذ ِبَسا يخجػه، كبخز السحبػب مغ اْلَسْكُخكه، َوهللا ًَل يفزح جاه 

ِباْلَيِسيِغ، َكقج جسعت مثابتكع اْلَسْحَذخ. كمػصل كتابي اْلكتاب الَِّحي َأْحَيا كأنثخ، َكحيا َكبذخ، َكأْعصى َصِحيَفتو 
َيُشػب ِفي َتْقِبيل اْلَيج العمسية مشابي، كليعمع َسيِّجي َأف َىَحا اْلقصخ عمى شيختو، كتألق ُمْذَتِخیو كزىختو، ِإذا انتحل 

الَِّحي ًَل يَتَغيَّخ، َأَصاَلة َمْعُخكَفة، كىسة كزًللو  [لبابو الستخيخ] َكَخاَمة، كعيج اْلفزل لع يْبق ِإًلَّ انرخامو، َفُيػَ 
ِإَلى اإليثار مرخكفة، كنبال َعغ الدغ كالكبخة، كرجػلة َخِميَقة برَمة اْلخجَمة كالسبخة، كالػسيمة ًَل تصخح، 

خافو بشعستو، مجيخا َكاْلسْعَشى الَِّحي ًَل يعبخ لػضػحو َكًَل يْذَخح، ُىَػ انتساؤه ِإَلى جشاب َسيِّجي َحِجيثا كقجيسا، كاعت
َلَيا كخجيسا. َوهللا يػفخ مغ ِإيَثار َسيِّجي َحطو، كیحجد َلَجْيِو رعيو كلحطو، َحتَّى يعػد خافقا عمع إؾبالو، معمسا 
بخد اىتبالو، َمْدُخكرا ببمػغ آمالو. فمعسخي َأف َمحل كًَلَيتو َيْكِفي، َكَأف عسخ َأَماَنتو لػفي، َكَأف َعامل ججه لَطاِىخ 

بو، كمعجكد ِفي فزل مكارمو كخف ي، َكَما َيْفَعمو َسيِّجي مغ رعيو، كإنجاح َسْعيو، َمْحُدػب ِفي جسَمة محـا
ُو كثيخا أثيخا. َكَرْحَسة هللا َتَعاَلى َكَبَخَكا اَلـ اْلَكِخیع َيُخرُّ بو. َوهللا يبؿيو، َكَیَزع اْلبخَكة ِؼيِو. َكالدَّ  .(ٜٕ)تو"كمػـا

التػسل كالذكخ اإلقخار بالغخض في أكؿ الخسالة ، كىػ ما ًل يطيخ في كل أنػاع كمسا نالحع مغ رسائل ك    
الخسائل التي يكتبيا، فيػ ًل يرخح بالغخض في الخسالة بل يبقي عميو ضسشيا ميسا كاف الغخض كىشا حرل 

اإلشالة  العكذ ، كیالحع كثخة الحجاج العقمي ، كاإلشالة في السقجمة كاًلفتتاح ، كمغ ثع اعتحاره عغ ىحه
 كىػ ما لع يفعمو في كل رسائمو.

 ير الموّدات:ر تق  -٘
.كیقرج بتقخیخ السػدات ىشا أي : اإلقخار بالحب (ٖٓ)كىي في المغة : كىي مغ الػداد أي : السحبة

 .(ٖٔ)كاإلخاء لمسخسل إليو بتمظ الخسالة ، كىي مغ أقجـ أنػاع الخسائل

كمغ الخسائل لجى لداف الجيغ بغ الخصيب في تقجيخ السػّدات قػلو: " َكِإَلى َىَحا أيَّج هللا َأمخُكع َكأَعالُه،كخار  
لدمصانكع الخَِّضا كتػًلَّه، فقج عمع اْلَحاِضخ َكاْلَغاِئب،كخمز الخمػص الَِّحي ًَل تغيخه الذػائب، َما عشجَنا مغ 

، كالتذيع الَِّحي كضحت ِمْشُو اْلسَحاىب. كإنشا مغ لجف اتَّرل ِبَشا َما جخت ِبِو اْلحّب الَِّحي صفت ِمْشُو السذارب
اأْلَْحَكاـ مغ اأْلُُمػر الَِّتي َصِحبت مقامكع ِفيَيا اْلِعَشاَية مغ هللا كالعرسة، كجمبت عمى اْلعباد كالبالد اْلِػَقاَية 

بأكشانشا األكشار تذػًفا لسا تشتجو لكع األقجار، كیبخزه مغ سعادتكع  َكالشْعَسة، ًَل يْدَتقخُّ بقمػبشا اْلَقخار، َكًَل تتأتى
الميل َكالشيار. كرجاؤنا ِفي اْسِتْئَشاؼ سعادتكع يْذَتج عمى اأْلَْكَقات كیقػى، عمسا ِبَأف اْلَعاِؾَبة لمتقػى، َكِفي َىِحه 

ت اْلُفُرػؿ كاألىػا، كعاقت الُػرَّاَد األنػا، كَعمى اأْلَيَّاـ عسيت األنبا، كتكالبت ِفي اْلبخ َكاْلَبْحخ األعجا، َكاْختمف
 (ٕٖ)َذِلظ َفمع َيْشَقِصع مغ فزل هللا الخجا"
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َفإنَّا كتبشاه ِإَلْيُكع، كتب هللا لكع مغ اْلِعّد أكفاه قدسا، َكمغ الرشع اْلَجِسيل أكضحو رسسا، كمغ قػلو أيزًا: "
كمدسا، َكًَل َزاَلت بعدكع حػزة اْلحق تحسى، كشاكمة الشَّْرخ رسسا، كأكخمو اْسسا  السداعج أْثبتو َكمغ الدعج

تخمى. فإنشا َلػ تشخمشا آمالشا، كاعتبخنا بسعيار اًِلْخِتَيار أَعسالَشا، لػججنا صَمة كدكع لبابيا، كحدبشاىا جدػما 
د أَ  د ِبَتَعجُّ اَعات كقػى التََّذيُّع لكع ألبابيا، كبػدنا لَحِلظ َأف تكػف السخاشبات َتَتَعجَّ جَداء الدََّماف كتشتطع عمى الدَّ

ْمَكاف، كنعحر اْلَعْدـ ميسا اْحتج بتدكح اْلَسَكاف، كإنشا اآْلف  انتطاـ الجساف. َفاَل نداؿ نثابخ عمى َذِلظ ِبجْيج اإْلِ
َمْيِو مغ َقِميل، كجيشا مغ يججد اْلَعْيج ِبَيَحا اْلَغَخض، َكیقـػ ِمْشُو ِباْلَػاِجِب السفتخض، كیرحب َما حسل اإلدًلؿ عَ 

سػغو اْلفزل اْلكثيخ، كیديخ ِبحل بغشاء اْلسجج اْلَكِبيخ، مغ مصايا تذخفت بخجمتو، َكغيخ َذِلظ مغ ُمْعَتاد 
(ٖٖ)يتػسل ِإَلى قُبػلو ِبَسا سبق مغ أذمتو"

. 

 

 الفتوحات : -٧
ىشا عمى الفتح  كاألصل أنو يصمق. (ٖٗ)كاألصل أنيا في المغة مغ الفتح : "كىػ تػسعة الزيق حذ اكمعشى"

 اإلسالمي لمبالد ، كقج حػلو الكاتب لمػف أدبي يكتب ؼيو رسائل الذكخ هلل ، كتيشئة الفاتحيغ.
ْمَصاف بالسغخب َأِميخ اْلُسدمسيغ أبي عشاف  كقاؿ لداف الجيغ بغ الخصيب في ىحا الذأف    ِفي ُمَخاشَبة الدُّ

اج بغ نرخ ِبَفْتح حرغ قشيطاْلُسَتَقّجـ ذكخه، ُمَعخفا َعغ َأِميخ اْلُسدمسيغ أ أما بعج حسج هلل الَِّحي يدخ : " بي اْلحجَّ
اِمي اْلجاَلؿ، َكقج  لشا مغ لصفو اْلَخفي َسِبيال َكاضحا كمشياجا، كججد عميشا مالبذ اإلؾباؿ بدعادة ممككع الدَّ
َكاَدت تخؽ انياجا، فاتح َأْبَػاب األمل، ِإذا سامتيا الذجايج أرتاجا، كمدخخ ضخكب اأْلَيَّاـ، َكقج أعيت جساحا 

اَلـ عمى سيجَنا كمػًلنا َرُسػلو، الَِّحي أشمع ِمْشُو ِفي أفق السيجى، ِسَخاًجا كىاجا، َكأَقاـ ِبِو كلجاجا. َكالرَّ  اَلة َكالدَّ
َفاَعة اْلَعامَّة تاجا، كأيجه بشرخه َكِباْلُسْؤِمِشيَغ، كأمجه ِفي  عساد اْلحق ًَل يعخؼ اعػجاجا، َكعقج َعَمْيِو مغ جاه الذَّ

 صحابة ُحْخَمة جػاره، ككسعتو َرْحَسة قخبو كحبيػإيثاره  شسمتويغ َأْفَػاًجا. َكالخَِّضا َعسَّغ اأَلْرض بساليكتو السدػم
كقخابة كأزكاجا، الَّحيغ لع يألػا ِفي شّج أزره، كإعال أمخه التحاما كامتداجا، كإلجاما ِفي مجاىجة عجاُه كإسخاجا، 

ُخكا ـياجا، فانبمج بيع صباح اْلحق انبالجا، َكلع يجع ىجييع َفَكاُنػا غيػثا كمسا باشخكا احتياجا، كليػثا كمسا َحَز 
َعاء لسقامكع اأْلَْعَمى أبقاه هللا بحخا بأمػاج الكتايب الشاصخة  ُجكر اختالجا. َكالجُّ ِفي الشُُّفػس ریبا، َكًَل ِفي الرُّ

َجِسيل عمى َيَجْيِو، َما ييد عجاجا، كغساما لغيػث اْلَسَػاِىب اليامخة ثجاجا، كاشمع َعَمْيِو مغ أنباء الرشع الْ 
عصفو اْلَكِخیع ارتياحا كابتياجا، َكًَل َزاَلت كػاكب يسشو أسعج أبخاجا، كأدلة سعجه، أكفى حطػضا ِفي ُحُجكدَىا 
ْنَيا عالجا. َفإنَّا كتبشاه ِإَلْيُكع، كتب هللا  كأكفخ أدراجا، َكجعل عدمو األمزى، كسعيو األرضي، لعمل الّجيغ َكالجُّ

شعا، يدحب مغ أذياؿ السدخات السدتسخات عربا كديباجا، َكعدا يصػؼ بسقامو ُكُفػد البذايخ حجاجا. لكع ص
ل َعَميْ  ِو حرغ مغ َحْسَخاء غخناشة حخسيا هللا، َكِعْشجَنا مغ الثَِّقة ِباَّللَّ ُعُقػد ًَل يَتَصخَّؽ ِإَلْيَيا انفراـ، َكمغ التََّػكُّ



 
14 

عتراـ. كجشابكع بعج هللا، ُىَػ السمجأ األحسى َكاْلسَقاـ، كلسجكنة كتايبو الَقْػؿ، ِإذا ُحَرْيغ ِإَلْيِو ِفي الذجايج كاًل
َعاَدةعَياًنا،كنعخؼ ضخكباإْلِ  َعاَنة اْشَتجَّ اْلَعجك َكاْلِخَراـ، َفاَل نداؿ بيسغ اًِلْعِتَجاد لسقامكع اأْلَْعَمى نجتمي ُكُجػه الدَّ

سشذج عزجؾ بأخيظ كنجعل  " كحجانا، كنجج ِفيَيا َمْجُلػؿ َقْػلو ُسْبَحاَنُو،كالتيديخ، َحالي اْلسَقاـ كالسديخ مثشى ك 
كصل هللا سعجكع، كسشى ِفي أعجايو قرجكع. َكإنَُّو تقّجمت مصالعة مقامكع ِبَسا سشاه  َكِإَلى َىَحا ." َلكَسا ُسْمَصانا

ِخیع، َكَأنَُّيْع َتَعاَىُجكا َما َبيشيع مغ ديار هللا لجير اْلُسدمسيغ ِفي اْلَغَدَكات السشرػصة َعَمْيُكع مغ الرشع اْلكَ 
اْلكفَّار معاىجة اْلَغِخیع، كأذاقػا مغ حمػا ِبَداَحِتِيْع مغ أحداب الطالؿ شعع الػباؿ، َبيغ إحخاؽ الغالت، َكسبي 

ي ًَل تزيخ َمعَيا قمَّة عجد، اْلَحِخیع، كل َذِلظ مغ غيخ ُقػَّة َكًَل حػؿ، َكًَل ِبفعل مشا َكًَل َقػؿ، بل ِبُقػَّة هللا الَّتِ 
(ٖ٘)"كإعانتو الَِّتي ِىَي خيخ مجد، كبخكة نيتكع الَِّتي ِىَي بعج هللا َأْسَشى ُمْعَتسج

. 

فتجخي الخسالة عمى أجداء كىي تتفتح كعادة رسائمو بالسجح كالثشاء عمى هللا ، ثع الرالة عمى الشبي كىي 
تقديع الخسالة بشػع آخخ ، فيي يعسج بعج اًلفتتاح إلى مجح مقجمة في كل رسائمو ، كلكشو ىشا يعسج إلى 

الفاتحيغ ، كمغ ثع يحكخىع بأمجاد أججادىع الفاتحيغ،ثع يعسج إلى فزل الجياد كالثشاء عمى السجاىجيغ 
 كذكخشجاعتيع.

 ثانيا الرسائل االخوانية:
تمفة أمميت ة مغ مكاتبات رسسية مخالجكلة السختمف،ما يرجر عغ دكاكیغإذا كاف السخاد بالخسائل الجيػانية ىػ 

ل ، كتعالج ىحه الخسائ،ى لداف الخميفة ، أك مغ يشػب عشوبشفدو ، كحبخىا بأسمػبو عم،عمى الكاتب أك أنذأىا
ب الخسسي الحي يتعمق بالحياة العامة ، فإف الخسائل اًلخػانية تبتعج عغ الجان،شؤكف اإلدارة كالتشطيع الجاخمي

الشاس مغ األىل، ،ا األخخى فيي عادة تكػف بيغ عامةتؤدي كضائف رسسية، أم،ًلختالؼ غخضيا، فاألكلى
كاألقارب، أك األصجقاء، األحباء كالستخاصسيغ، ك"السكاتبات اإلخػانّية، كربسا كقعت في السكاتبات السمػكية 

، تؤدي كضائف (ٖٙ)إذا كاف قجر السمكيغ الستكاتبيغ متقاربا، كىػ ندبة إلى اإلخػة، ككأنو جعمو أخاه حؿيقة"
غيخ رسسية مثل: )التيشئة أك التعدیة، أك العتاب، كالذكخ، أك الحـ(، كليحا كاف بشاء ىحه الخسائل أقل كمفة 

لسرصمحيع ضابط في اًلبتجاء، كًل التختيب في الخفعة  القمقذشجي في قػلو: كليذ مغ سابقتيا كإلى ىحا أشار
ذلظ أنيع كانػا يفتتحػف رسائميع بالجعاء كىػ أكثخ ما يقع في كالزعة، بل افتتاحاتيع في ذلظ متبايشة، فسغ 

،كىحا ما جعل الخسائل الجيػانية "ميجاف فديح يتبارى ؼيو الكتاب كاألدباء ،كیتيح ألقالميع أف (ٖٚ)مكاتباتيع"
 .(ٖٛ)الذخرية في لغة مرقػلة كأساليب قػیة مػشاة" تشصمق عمى سجيتيا،كأف يعبخ أصحابيا عغ عػاشفيع

غ أمثمة الخسائل اًلخػانية ما كتبو ابغ الخصيب ًلبغ خمجكف كقج جاء فييا: "َفسغ َذِلظ َما خاشبت ِبِو َأَبا كم   
 زیج بغ خمجكف ]َكقج اْشتخى بكخا مغ َبَشات الّخكـ مػلجة اْسسَيا ِىْشج كأعخس بَيا[

 ًَل تأمشيغ ِفي َحاَلة مكخه  أكصيظ بالذيخ َأَبا بكخَ 
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ظ ِإذا  ِجْئتو كاجتشب الذَّ

 
 َجْشبظ الخَّْحَسغ َما تكخه 

 
 ، كتخكس َفْػقَيا ركس كالجمالج َسيِّجي، ًَل زلت تترف بالػالج َبيغ الخالخل

. َأْخبخِني َكيَف َكاَنت اْلَحاؿ، َكىل حصت بالقاع مغ خيخ اْلِبَقاع الّخحاؿ، َكأحكع بسخككد السخاكدة اليسالج
 .(ٜٖ)َكَصحَّ اًلنتحاؿ،كحرحز اْلحق، َفحىب اْلسَحاؿ..."اًلكتحاؿ،كارتفع بالدؿيا اإلمحاؿ،

نمحع أف البشاء الفشي ليحه الخسالة يختمف عغ البشاء الفشي لمخسائل الجيػانية التي كتبيا ابغ الخصيب لمسمػؾ 
أك عمى لدانيع، فقج افتتح ابغ الخصيب رسالتو ىحه بأبيات مغ الذعخ يسازح فييا الكاتب ابغ زیجكف كىػ 

عخكسو الججيج، فيػ يػصييا بو خيخًا كیشبييا عمى شباعو التي يجب عمييا أف ًل تأمغ مكخه، كسا  يخاشب
كیػصييا بتجشب الذظ بابغ زیجكف ًلف الذظ في يػصمظ إلى ما تكخىيغ، كنمحع ركح الجعابة في ىحا الشز 

األصحاب الستقاربيغ فيػ أف الذعخي إذ أنو يسجح كیحـ في اآلف ذاتو كىحا األسمػب ًل يكػف محسػدًا إًل بيغ 
 صجر إلى شبقة أعمى يكػف استرغارًا كإف صجر لصبقة أدنى يكػف استعالًء.

لقج ًلحطشا في الخسائل الجيػانية أف ابغ الخصيب يسيج لمسخاشب بالكثيخ مغ ألفاظ السجح كالثشاء ؼيكثخ مغ 
و ًلبغ خمجكف بمفع )سيجي(، الجالة السجح كالثشاء كالجعاء لمسخاشب قبل أف يحكخه، ؼيسا نججه يفتتح خصاب

 عمى الػد البادي بيشيا. 

كبعجىا يحكخ حاؿ الستدكجيغ ليمة العخس، ثع يشتقل ابغ الخصيب إلى ذكخ أحػاؿ الشاس الرالحيغ مشيع،  
الحيغ زاغت إبرارىع عغ الحق كأخحت الباشل مشيجًا ليا ؼيقػؿ: "َفِإف كشت أعّدؾ هللا مغ الشسط األكؿ، فقج 

اَعة َكاْنَذقَّ اْلَقَسخ، فاستجع األبػاؽ مغ أْقَرى جشيت  الثَّسخ، كاستصبت الثَّسخ، كتمػت أكؿ كردؾ، اْقَتَخبت الدَّ
یَشة، كاستعج كْخِسي اْلقُعػد، كالؿبقاب مغ السجىػف اْلَسْذُيػد، كاستبذخ  اْلَسِجيَشة، كاخخج عمى َقْػمظ ِفي ِلَباس الدِّ

ُجػد، كتبجح برالبة اْلعػد، كإنجاز الػعػد، كاستستع بالذيػد كاجغ رماف بالػفػد، َكعخؼ السدسع عارفة الْ 
ُعػر الدػد عباسية البشػد، كاقتصف ببشاف المثع أفاح الثغػر، َككرد  الشيػد، مغ أَْغَراف القجكد، كانذ مغ الذُّ

تػسع، َكاْستْعسل التبدع الخجكد. َكِإف َكاَنت اأْلُْخَخى، فأخف الكسج، َكاْرَض بالثسج، كانتطخ األمج، كاكحب ال
كاستكتع الشْدَػة، كأفس ِفيِيغَّ الخِّْشَػة، َأك تقمج السغالصة كارتكب، َكِجيء عمى َقِسيرظ ِبَجـ كحب، كاستشجج 

 الخَّْحَسغ، كاستعغ عمى َأمخؾ ِباْلِكْتَساِف:

 ًَل تطيخف لعاذؿ َأك عاذر
 

خَّاء"  خَّاء َكالزَّ  (ٓٗ)حاليظ ِفي الدَّ
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غ الخصيب مغ مقاـ عخض خراؿ الشاس كصفاتيع إلى مقاـ الػعع كالشرح، فيػ يػصي فقج أنتقل اب
 صاحبو بحدغ معاشخة الشداء، كمجاراتيغ، كسا كیػصيو بالححر مشيغ.

كقج ختع رسالتو الصػیمة ىحه بقػلو: "َككع مغ ُشَجاع خاـ كیقع َناـ، َكَدِليل َأخَصأ الصَِّخیق، كأضل اْلَفِخیق. َوهللا 
َيْجَعمَيا خمة َمْػُصػَلة، كشسال أكشافو ِباْلَخيِخ مذسػلة، كبشية َأْرَكانَيا لخكاب اْليسغ مأمػلة، َحتَّى تْكثخ عد َكجل 

خجـ َسيِّجي كجػاریو، كأسختو كسخاریو، كترفػ َعَمْيِو نْعَسة باریو، َما شػرد قشيز، كاقتحع عيز، َكأْدرَؾ مخاـ 
 .(ٔٗ)ْحَسة هللا َكَبَخَكاتو"عػیز، َكأْعصى زاىج، َكحـخ َحِخیز، َكرَ 

كمسا تقجـ نجج أف ابغ الخصيب قج تابع السذارقة في كتابة رسائميع فقج أكثخ مغ استعساؿ البجيع كأشاؿ في 
الخسائل، كسا كججا اختالفًا كاضحا بيغ الخسائل الجيػانية كالخسائل اإلخػانية عمى مدتػى البشاء الفشي لمشػعيغ 

 كعمى مدتػى الخصاب.

ْبغ َمْخُزكؽ:" َسيِّجي الَِّحي َيجه اْلَبْيَزاء لع تْحىب بذيختيا اْلُسَكاَفَأة. الخسائل اًلخػانية األخخى ما كتبو ًلكمغ   
َفات، َكًَل تَداؿ تعتخؼ بَيا اْلِعَطاـ الخفات، أشمقظ  َكلع تْخَتمف ِفي مجحيا اأْلَْفَعاؿ، َكًَل تغايخت ِفي حسجىا الرِّ

َسا اشمقظ مغ أسخ بعزو، كزىجؾ ِفي سسائو العاتية كأرضو، كحقخ اْلَحع ِفي عيغ هللا مغ أسخ اْلَكْػف، كَ 
بريختظ ِبَسا يحسمظ عمى رفزو، اتَّرل ِبي اْلَخَبخ الدار مغ َتخكظ لذأنظ، كأجشا هللا إياؾ َثَسَخة إحدانظ 

ة الحالظ، َعغ أفق جاللظ، فكبخت ارتياحا ًلنتذاؽ رَضا هللا الصّ  يب األرج، كاستعبخت كانجياب ضالـ الذجَّ
ة َبيغ َيجي اْلفخج، ًَل بدػى َذِلظ مغ رَضا َمْخُمػؽ ُيؤمخ ؼيأتسخ، كیجعػه اْلَقَزاء فيبتجر، ِإنََّسا ُىَػ  لتزاؤؿ الذجَّ
َفْيء، كضل َلْيَذ َلُو مغ اأْلَمخ َشْيء، كندمو جّل َتَعاَلى َأف َيْجَعمَيا آخخ َعْيجؾ بالجنيا كبشييا، َكأكؿ معارج 

الَِّتي َتقخبَيا مغ اْلحق كتجنييا، ككأنشي َوهللا أحذ بثقل َىِحه الجْعَػة عمى َسسعظ، كمزادتيا َكًَل حػؿ َكًَل  َنفدظ
حْ  ْنَداف، كاآللة لبث اْلعْجؿ َكاإْلِ َداف، ُقػَّة ِباَّللَّ لصبعظ، َكَأنا أنافخؾ ِإَلى اْلعقل الَِّحي ُىَػ قدصاس هللا ِفي َعالع اإْلِ

ي يبيغ َعشُو تخجساف المَِّداف، َفَأُقػؿ َلْيت شعخي َما الَِّحي غبصظ َسيِّجي بالجنيا، َكِإف بمغ مغ زبخجيا َكاْلسمظ الَّحِ 
ْتَبة اْلعميا، كأفخض اْلِسَثاؿ ِبجاَلؿ إؾباليا، َككصل حباليا، كخذػع جباليا، كضخاعة سباليا، الستػقع اْلَسْكُخكه  الخُّ

ِتي تجيل مغ الشعع البأسا، َكُلُدكـ السشافدة الَِّتي تعادي اأْلَْشَخاؼ كالخؤسا. صباح مَداء، كارتقاب اْلِحَػاَلة الَّ 
لشدبة التختب اْلعْجؿ َحتَّى عمى التَّْقِريخ ِفي اْلكتب، كضغيشو َجار اْلجشب، ككلػع الّرجيق بإحراء الحَّنب، 

الَِّتي تشتجيا غيَخة اْلفخكج كاألحقاد الَِّتي تزصبشيا كقايع الجكلة ِإَلْيظ، َكَأنت ِمْشَيا عخى ِإًلَّ بذيجانظ لمسزسار 
ُخكج، كسخحة السخكج، كنجػـ الدسا َذات البخكج"  .(ٕٗ)ركبة الدُّ

ما تزسشتو مغ مقاصج الكمع، كاًلبتجاء بالدعي إلى السػدة  ْبغ َمْخُزكؽ ًل كفي تمظ الخسالة التي كتبيا    
تيى الحخكؼ، كسبظ األلفاظ كالسعاني إليراليا إلى محل اإلخػاف كاليسع، كقج أكدع رسالتو ألػانًا مغ تتابع مش
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َساء َذاِت  بأكضح كأجمى صػر البياف، كقج ختسيا باقتباس مغ اآلي الحكيع مغ قػلو تعالى: ))َكالدَّ
 . (ٖٗ)اْلُبُخكِج((
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 . ٖٛأدب الّخسائل في األنجلذ في القخف الخامذ اليجخي: فايد عبج الشبّي فالح الؿيدي: (ٔ)
 ( يشطخ: السرجر نفدو، كالرفحة نفديا .    ٕ)
قيق: ىػ(، تحٕ٘ٓٔجػاىخ القامػس،  محّسج بغ محّسج بغ عبج الخّزاؽ الحديشي، أبػ الؽيس، السمّقب بسختزى، الدَّبيجي )الستػفى: تاج العخكس مغ ( ٖ)

 .ٚٚ/ ٜٕمجسػعة مغ السحققيغ، دار اليجاية :
(

4
 831 - 831/ 84م:   8181 -هـ  8331سنة  –القاهرة–دار الكتاب السلطانً  –المطبعة األمٌرٌة  -القلقشندي -( صبح األعشى فً صناعة اإلنشا

 . ٖٛأدب الّخسائل في األنجلذ في القخف الخامذ اليجخي: فايد عبج الشبّي فالح الؿيدي: (٘)
 ( يشطخ: السرجر نفدو، كالرفحة نفديا .    ٙ)
 ى ع إلعبج الحسيج الكاتب بغ يحيى مػلى العالء بغ كىب القخشي، كلج في الشرف الثاني مغ القخف األكؿ لميجخة،  كیقػؿ مغ كتبػا عشو : أنو يخج

بو في الشثخ  يشطخ:كاف مغ أىل األنبار ، كسكغ الخقة، ككاف معمسًا في الكتاتيب، ثع التحق بجيػاف الخسائل في دمذق.  أك أنوأصػؿ فارسية ،  الفّغ كمحـا
الحخیخي، لعسخ  -افبجيع الدم –، كالخسائل كالسقامات عبج الحسيج الكاتب  ٖٔٔ، د.ت: ٓٔالقاىخة، ط –العخبي، لذػقي ضيف ، دار السعارؼ الشيل 

 . ٛـ: ٜٓ٘ٔ -ىػ ٜٖٙٔ، بيخكت، ٕبيخكت، ط –فّخكخ، دراسات قريخة في األدب كالتاریخ كالفمدفة، مشذػرات مكتبة ميسشة 
ع ، كنذأ أىل ق** ابغ العسيج ىػ دمحم بغ الحديغ،كلج في أخخ عاـ مغ السائة الثالثة، كتػفي عاـ ستيغ بعج الثمثسائة كلقب بابغ العسيج، فيػ فاسي مغ 

رة مغ بيت فزل كصجارة،كلقب بايغ العسيج عمى لقب كالجه عمى عادة أىل خخاساف في أجخائو مجخى التعطيع، أديب ككاتب، كمغ أعطع شعخاء الحزا
، مكتبة الثقافة العخبية، ككاف مغ أفزل مشدلة في العمع كالدياسة ، شاىخ األخالؽ، كنفدو ًل تكخه كًل تبغس. يشطخ: أمخاء البياف، لسحسج كخد عمي

 .٘٘٘-ٕ٘٘/ٕـ: ٕٕٔٓ -قٖٖٗٔ، ٔالجيشية لمشذخ،ط
 .ٖٚٔ ـ:ٕٔٓٓ-ىػ ٕٕٗٔ، َ٘فغُّ التحخیخ العخبي ضػابصو كأنساشو، لمجكتػر دمحم صالح الذشصي، دار األنجلذ لمشذخ كالتػزیع، طيشطخ:  (ٚ)
، مكتبة الشيزػة السرخیة لمشذخ، مصيعة اًلعتساد بسرخ: ٕالذايب، ط األسمػب ، دراسة بالغية تحميمية ألصػؿ األساليب األدبية ، لمجكتػر أحسج (ٛ)

ٜٓ . 
، ٔلبشاف، مكتبة لداف العخب، ط -، دار الغخب اإلسالمي بيخكت الشثخ األدبي في األنجلذ في القخف الخامذ، مزاميشو كأشكالو، لعمي بغ دمحم( ٜ)

ٜٜٔٓ :ٔ /ٕٓٛ- ٕٜٓ . 
، كیشطخ: تصػر األساليب ٛٙٗ/ ٖالقاىخة، د.ت: –، دار السعارؼ، الشيل ٛالعباسي األكؿ، شػقي ضيف ، طالعرخ  -( يشطخ: تاریخ األدب العخبيٓٔ)

 . ٖٕٓ/ٔالشثخیة في األدب العخبي، ألنيذ السقجسي، مغ مشذػرات الجائخة العخبية في جامعة بيخكت األميخكية، د.ط، د.ت: 
(

88
 . 454 – 453( األدب العربً فً األندلس: 

  ٌوسف بن إسماعٌل بن فرج بن إسماعٌل بن ٌوسف بن نصر، األنصاري الخزرجً، أمٌر المسلمٌن باألندلس، أبو الحجاج. ٌنظر : نفح الطٌب من
 .18/ 5غصن األندلس الرطٌب :

المسلمٌن أبً ٌوسف ٌعقوب بن  * المتوكل على هللا أبو عنان فارس بن أمٌر المسلمٌن أبً الحسن علً بن أمٌر المسلمٌن أبً سعٌد عثمان بن أمٌر
 .058عبد الحق، وابنه أمٌر المؤمنٌن السعٌد باهلل أبو ٌحٌى أبو بكر. ٌنظر: أعالم المغرب واألندلس فً القرن الثامن : 

**لم اعثر على ترجمه. 
 
 
  : 866باألندلس من عمل جٌان صفة جزٌرة األندلس. 
(

80
 .801/ 8( رٌحانة الكتاب ونجعة المنتاب : 

ىػ (، تحقيق دمحم عمي الشجار، الجار السرخیة لمتأليف كالتخجسة، مصابع سجل ٖٓٚ( تيحيب المغة: ألبي مشرػر دمحم بغ أحسج األزىخي )الستػفى ٖٔ)
 . ٖٙٓ/ ٕالعخب، )أبػاب العيغ كالحاؿ ، مادة: عحر(: 

 . ٜٛٗ/ ٖالعرخ العباسي األكؿ ، شػقي ضيف: -يشطخ: تاریخ األدب العخبي (ٗٔ)
 . ٕٙٔ/ ٕحانة الكتاب ، لداف الجيغ بغ الخصيب: ( ری٘ٔ)
 .ٕٕٙ-ٗٙ/ٕكلو في ىحا الفغ  اثشتيغ كعذخیغ رسالة : . ٖٔٔ/ٕ:السرجر نفدو(ٙٔ)

 ٖلبشاف،ط -( الّرحاح تاج اّلمغة كصحاح العخبّية : إسساعيل بغ حّساد الجػىخي، تحقيق أحسج عبج الغفػر عّصار، دار العمع لمسالييغ ، بيخكتٚٔ)
 .ٖٕٛٔ/  ٖـ، )مادة: شفع(:  ٜٗٛٔ -ىػ ٗٓٗٔ،
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يع بغ أبي الحدغ عمب بغ أحسج بغ عمي الفيخي الذخیذي السعخكؼ بالبػندي) الستػفى كشد الكتاب كمشتخب اآلداب، يشطخ:  (ٛٔ) ألبي إسحاؽ إبخـا
،ًلبغ حسُجكف  التحكَخة الَحسُجكنّية ، كیشطخ: ٖٚٗ/ ٔاألمع العخبية الستحجة، د.ت، د.ط: –ىػ(، تحقيق كدراسة حياة قارة، السجسع الثقافي، أبػ ضبي ٔ٘ٙ

 . ٙٙٔ/ٛ: ٜٜٙٔ، ٔلبشاف، ط -دمحم بغ الحدغ بغ دمحم بغ عمي، تحقيق إحداف عّباس، كبكخ عّباس، دار صادر بيخكت
 ٜٖ٘ -ٖٔٗ/ٔ، كقج صجر عشو في الذفاعات ستة رسائل:   ٖٗٗ -ٖٔٗ/ ٔ( ریحانة الكتاب كنجعة السشتاب، لداف الجيغ بغ الخصيب: ٜٔ)
(

08
 . 861( فنون النثر :  

(
08
 334( ٌنظر تطور األسالٌب النثرٌة :  

ق، )مادة: َف  َق َى ٖٗ٘ٔ، ٔىػ(، مكتبة السثشى، بغجاد، طٕٖٔيشطخ: جسيخة المغة، ًلبغ ُدریج أبي بكخ دمحم بغ الحدغ األزدي البرخي) الستػفى  (ٕٕ)
: )ٖ /ٖٔٛ . 
 .ٜٙٔ - ٜ٘ٔ/ ٜيشطخ: لداف العخب، ًلبغ مشطػر،)مادة: عدا(:  (ٖٕ)
 . َٖٚٔفغُّ التحخیخ العخبي ضػابصو كأنساشو ، لمجكتػر دمحم صالح الذشصي: يشطخ:  (ٕٗ)
صجر ، كقج ٖٛٔ -ٕٙٔ/ٔكقج صجر عشو في التياني بالرشائع إحجى كعذخیغ رسالة :، ٜٖٔ-ٖٛٔ/ٔ( ریحانة الكتاب، لداف الجيغ بغ الخصيب:ٕ٘)

 . ٕٖ٘-ٖٛٔ/ٔعشو مغ التياني في اإلبالؿ مغ السخض رسالتيغ:
 . ٕٖٛ-ٕٖٙ/ ٔ: السرجر نفدو(ٕٙ)
 .ٕٜ٘/ ٔمجسل المغة ًلبغ فارس: ( ٕٚ)
(

01
 8148/ 5( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربٌة : للجوهري،) مادة وسل ( :  

 (.ٕٕٙ-ٗٙ/ٕالفغ  اثشتيغ كعذخیغ رسالة ، ) كلو في ىحا، ٕٚٔ- ٕٙٔ/ ٕریحانة الكتاب ، لداف الجيغ بغ الخصيب: ( ٜٕ)
(

38
 .8035( ٌنظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربٌة ، للجوهري، ) مادة: ودد(:

 .ٛٚٗ/ٕيشطخ : تاریخ األدب العخبي ، شػقي ضيف ، ( ٖٔ)
 . ٖٓٗ -ٜٕٗ/ٔ( ریحانة الكتاب ، لداف الجيغ بغ الخصيب:ٕٖ)
 .ٕٔ٘-ٕٗٗ/ٔخسذ كعذخكف رسالة :كلو في ىحا الفغ ، ٙٗٗ/ٔ:السرجر نفدو(ٖٖ)
 .ٕٙ٘التػؾيف عمى ميسات التعاریف ، زیغ الجيغ: ( ٖٗ)
(

35
 .8/085إلى 8/801. وله فً هذا الفن عشر رسائل ، من 836-8/834( رٌحانة الكتاب ، لسان الدٌن : 

(
36
 .5/ 6( صبح األعشى فً صناعة اإلنشا : 

(
31

 . 861/ 1: المصدر نفسه (
(

31
 . 454( األدب العربً فً األندلس، عبد العزٌز عتٌق: 

  :041/ 8، و المعجم الوسٌط: 434/ 01الخالخل : ثوب رقٌق تلبسه الفتاة، أو حلٌة تلبسها النساء. ٌنظر تاج العروس. 
 :011/ 8الدمالج: سوار ٌُِحٌط بالعضد َواْلحجر األملس: ٌنظر: المعجم الوسٌط. 
 ٌَُْن اْلبِئِْر َواْلَحْوِض. َوَدابَّةٌ ِهمْ  الَهماِلُج: َجْمع ًَ َب ًَ ٌُْحِسُن اْلَمْش ٌِْر أَي أَنَّ َهذَا اْلبَِعٌَر السَّان  .314/ 0الج: َواِحُد الَهماِلٌج.لسان العرب :الَهْملَجة فًِ السَّ

(
31

 .006/ 0( رٌحانة الكتاب ونجعة المنتاب: 

(
48

 .038/ 0: السرجر نفدو(

 .ٕٖٕ/ ٕ: السرجر نفدو(ٔٗ)
 438 – 438/ 0:السرجر نفدو(40)

(
43

 . 8( سورة البروج: اآلٌة 
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 السرادر كالسخاجع 
  القخاف الكخیع 

أدب الخسائل في األنجلذ، في القخف الخامذ اليجخي، فايد عبج الشبي فالح الؿيدي، دار البذػيخ لمشذػخ كالتػزیػع، تشدػيق كفيخسػة: د.  -ٔ
 ـ.ٜٜٛٔ -ىػػ ٜٓٗٔ، ٔطالذػیحي ،جسيع الحقػؽ محفػضة، 

، مكتبػػة الشيزػػػة السرػػخیة لمشذػػخ، مصيعػػة ٕاألسػػمػب ، دراسػػة بالغيػػة تحميميػػة ألصػػػؿ األسػػاليب األدبيػػة ، لمػػجكتػر أحسػػج الذػػايب، ط -ٕ
 اًلعتساد بسرخ.

، مؤسدػة الخسػالة لمشذػخ، ٔأعالـ السغخب كاألنجلذ في القخف الثامغ، إلسساعيل بغ األحسخ أبػ الػليج، السحقق: دمحم رضػاف الجاية، ط -ٖ
 .ٜٙٚٔ – ٜٖٙٔسشة الشذخ: 

 ـ.ٕٕٔٓ -قٖٖٗٔ، ٔ، طٕأمخاء البياف، لسحسج كخد عمي، مكتبة الثقافة الجيشية لمشذخ،ج -ٗ
بيػػجي )الستػػػفى: جػػػاىخ القػػامػس، محتػػاج العػػخكس مػػغ  -٘ ّسػػج بػػغ محّسػػج بػػغ عبػػج الػػخّزاؽ الحدػػيشي، أبػػػ الؽػػيس، السمّقػػب بسختزػػى، الدَّ

 ، دار اليجاية.ٜٕىػ(، تحقيق: مجسػعة مغ السحققيغ، جٕ٘ٓٔ
 القاىخة، د.ت. –، دار السعارؼ، الشيل ٛ، طٖالعرخ العباسي األكؿ، شػقي ضيف ، ج -تاریخ األدب العخبي -ٙ
لبشػػاف،  -ًلبػػغ حسػػُجكف دمحم بػػغ الحدػػغ بػػغ دمحم بػػغ عمػػي، تحقيػػق إحدػػاف عّبػػاس، كبكػػخ عّبػػاس، دار صػػادر بيػػخكت، التػػحكَخة الَحسُجكنّيػػة -ٚ

 .ٜٜٙٔ، ٔ، طٛج
، د.ط، ٔتصػر األساليب الشثخیة فػي األدب العخبػي، ألنػيذ السقجسػي، مػغ مشذػػرات الػجائخة العخبيػة فػي جامعػة بيػخكت األميخكيػة، ج   -ٛ

 د.ت.
، ٕىػ (، تحقيق دمحم عمي الشجار، الجار السرخیة لمتػأليف كالتخجسػة،جٖٓٚدمحم بغ أحسج األزىخي )الستػفى  تيحيب المغة: ألبي مشرػر -ٜ

 مصابع سجل العخب.
زیغ الجيغ دمحم السجعػ بعبج الخؤكؼ بغ تاج العارفيغ بغ عمػي بػغ زیػغ العابػجيغ الحػجادي ثػع السشػاكي التػؾيف عمى ميسات التعاریف ،  -ٓٔ

 بيخكت ، دمذق. -ىػ( ، الشاشخ: دار الفكخ السعاصخ ، دار الفكخ ٖٔٓٔالقاىخي )الستػفى: 
 ق.ٖٗ٘ٔ، ٔ، طٖىػ(، مكتبة السثشى، بغجاد، جٕٖٔجسيخة المغة، ًلبغ ُدریج أبي بكخ دمحم بغ الحدغ األزدي البرخي) الستػفى  -ٔٔ
ة ریحانة الُكّتاب كُنجعػة الُسشتػاب: لدػاف الػجيغ بػغ الخصيػب، حققػو دمحم عبػج هللا عشػاف، الشاشػخ مكتبػة الخػانجي بالقػاىخة، السصبعػة العخبيػ -ٕٔ

 ـ . ٜٓٛٔىػػ  ٓٓٗٔ، ٔ، ط ٔالحجيثة، ج
الخػػانجي بالقػػاىخة ،السصبعػػة ریحانػػة الكتػػاب كُنجعػػة الُسشتػػاب، لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػب، تحقيػػق مػػػحسج عبػػج هللا عشػػاف، الشاشػػخ مكتبػػة  -ٖٔ

 ـ . ٜٔٛٔ -ىػ ٔٓٗٔ، ٔ، طٕالعخبية الحجيثة، ج
الحخیخي، لعسػخ فػّخكخ، دراسػات قرػيخة فػي األدب كالتػاریخ كالفمدػفة، مشذػػرات  -بجيع الدماف –الخسائل كالسقامات عبج الحسيج الكاتب  -ٗٔ

 ـ.ٜٓ٘ٔ -ىػ ٜٖٙٔ، بيخكت، ٕبيخكت، ط –مكتبة ميسشة 
 ٜٜٔٔ -ىػػ  ٖٖٛٔسشة  –القاىخة–،  دار الكتاب الدمصاني ٗٔج–السصبعة األميخیة  -القمقذشجي -ة اإلنذاصبح األعذى في صشاع -٘ٔ

 ـ.
 -الّرحاح تاج اّلمغة كصػحاح العخبّيػة : إسػساعيل بػغ حّسػاد الجػػىخي، تحقيػق أحسػج عبػج الغفػػر عّصػار، دار العمػع لمساليػيغ ، بيػخكت -ٙٔ

 ـ.ٜٗٛٔ -ىػ ٗٓٗٔ، ٖ، طٖلبشاف،ج
 ـ. ٕٔٓٓ-ىػ ٕٕٗٔ، ٘خیخ العخبي ضػابصو كأنساشو، لمجكتػر دمحم صالح الذشصي، دار األنجلذ لمشذخ كالتػزیع، طَفغُّ التح -ٚٔ
بو في الشثخ العخبي، لذػقي ضيف ، دار السعارؼ الشيل  -ٛٔ  ، د.ت.ٓٔالقاىخة، ط –الفّغ كمحـا
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يع بػػغ أبػػي الحدػػغ عمػػب بػػغ أحسػػج بػػغ كشػػد الكتػػاب كمشتخػػب اآلداب،  -ٜٔ عمػػي الفيػػخي الذخیذػػي السعػػخكؼ بالبػندػػي) ألبػػي إسػػحاؽ إبػػخـا
 ،  د.ت، د.ط.ٔاألمع العخبية الستحجة،ج –ىػ(، تحقيق كدراسة حياة قارة، السجسع الثقافي، أبػ ضبي ٔ٘ٙالستػفى 

 ىػ( اعتشى بترحيحو أميغ دمحم عبج الػىاب ودمحم الرادؽ العبيجي، دار إحيػاء التػخاث العخبػئٔٚ -ٖٓٙلداف العخب، ًلبغ مشطػر)  -ٕٓ
 ـ . ٜٜٜٔ -ىػ ٜٔٗٔ،  ٖ، ط ٔلبشاف ، ج –لمصباعة كالشذخ كالتػزیع، مؤسدة التاریخ العخبي ،بيخكت 

ىػػ(، دراسػة كتحقيػق زىيػخ عبػج السحدػغ ُسػمصاف، شبػع ُٜٖ٘مجسل الّمغة: ألبي الُحديغ أحسج بغ فارس بغ زكخّیا الّمغػي) الستػفى سشة  -ٕٔ
 ذخ اليجخي، مؤسدة الخسالة، بيخكت، الجدء األكؿ .بسداعجة المجشة الػششية، بسصمع القخف الخامذ ع

يع مرػصفى كأحسػج الدیػات كحامػج عبػج القػادر ودمحم الشجػار، مجسػع المغػة العخبيػة بالقػاىخة،  -ٕٕ السعجع الػسيط، مجسػعة مغ السػؤلفيغ إبػخـا
 الشاشخ دار الجعػة ، د.ط، د.ت .

ـ (، تحقيػق إحدػاف عبػاس، ٖٔٙٔ-ىػػ ٔٗٓٔالسقخي التمسدػاني )نفح الصيب مغ غرغ األنجلذ الخشيب، شياب الجيغ أحسج بغ دمحم  -ٖٕ
 ـ .ٜٛٙٔ -ىػ ٖٛٛٔالسجمج الخامذ كالدابع، دار صادر، بيخكت، 

لبشػػاف، مكتبػػة لدػػاف  -، دار الغػػخب اإلسػػالمي بيػخكت الشثػخ األدبػػي فػػي األنػجلذ فػػي القػػخف الخػامذ، مزػػاميشو كأشػػكالو، لعمػػي بػغ دمحم -ٕٗ
 .ٜٜٓٔ، ٔ، طٔالعخب، ج
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