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 وأنار لي دربي ووفقني في المذكرةه ذ عمى انجاز هالذيساعدني هللا الحمد
 .العمميةمهمتي

امحمد  " الدكتورالمشرف األستاذ  إلى أتقدم بخالصالشكر والتقديرواالحترام
ه ذيمة إنجاز هطته القيمةجيهاووتبوقته عمي يبخل ملذي ال"بن لخضرفورار

 .ةركذالم
كما أوجه الشكر الجزيل إلى جميع أعضاء المجنة الذين تشرفت بقبولهم 

. مناقشة هذا العمل العممي
وال يفوتني أن أوجه شكري إلى كل من المسؤولين العاممين بإدارة قسم اآلداب 

. والمغة العربية  بجامعة محمد خيضر ببسكرة
 
 "بارك اهلل فيكم: "إلى كل هؤالء أقول



 

 مقدمـــــة



 مقدمـــــــة
 

 أ
 

 والدرس الفكري بأن عصر المرابطين من أزىى العصور األندلسية تعترف كتب التاريخ
فانتشرت بذلك . شعرا ونثرا، وىو العصر الذي كثرت فيو المكاتبات والرسائل بين الوزراء وغيرىم

جميع أنواع الرسائل بما فييا الديوانية واإلخوانية، وكثر كتابيا لكن األمر الذي يمفت االنتباه أن 
ىذا العصر لم يطرق بابو من طرف الكثير من الباحثين إال القميل منيم، خاصة ما تعمق فيو 

بموضوع الرسائل، األمر الذي دعاني إلى تقميب الصفحات والبحث في مجموع الرسائل 
وكتابيا، فصادفتني شخصية تعد األبرز من بين الشخصيات األندلسية، حتى أنيا لقبت برئيس 
كتاب األندلس وىذه الشخصية ىي أبو عبد اهلل بن أبي الخصال، ومن ثمة كان موضوع بحثي 

ومن ىنا كان اإلشكال " فن الرسالة عند أبي عبد اهلل بن أبي الخصال دراسة فنية أسموبية"بعنوان
من ىو أبو عبد اهلل بن أبي الخصال؟ وما ىي أنواع الرسائل التي كتب فييا؟ وكيف : كاآلتي

 كانت نظرة أدباء األندلس إليو؟ 

ولإلجابة عن ىذه التساؤالت جاء بحثي ىذا ضمن خطة تبدأ بمدخل بعد مقدمة ثم تبعو 
فصالن تمتيما خاتمة، أما المدخل فتناول حياة الكاتب ونسبو وموطنو وثقافتو، أما الفصل األول 

فن الرسالة، فكان العنصر األول فيو الرسالة بين المغة واالصطالح، إضافة : فأدرج تحت عنوان
إلى لمحة تاريخية عن فن الرسالة الذي حممو عنوان العنصر الثاني، أما فيما يخص العنصر 

 .الثالث فقد تطرقت فيو إلى أنواع الرسالة عند أبي عبد اهلل بن أبي الخصال

ولقــــــد حمـــــل الفــــــصل الثاني عنــــــوان الدراسة الفنيــــــة األسموبية لمجموعة من رسائل أبي 
عبد اهلل بن أبي الخصال وذلك من أجل الكشف عن جماليات النص النثري عنده، ثم تمت 
 .ىذين الفصمين خاتمة ىي مجموعة من النتائج التي توصمت إلييا من خالل ىذه الدراسة

أما عن أىم الكتب التي اعتمدت عمييافي بحثي ىذا ىي كتابا الرسالة األدبية في فن النثر 
 .األندلسي وكتاب أبي عبد اهلل بن أبي الخصال لمكاتب فوزي سعد عيسى

إضافة إلى كتاب األدب المغربي بين التأسيس والتأصيل والتجديد لمكاتب الربعي بن 
 .سالمة



 مقدمـــــــة
 

 ب
 

وقد كان المنيجانالفني واألسموبي ىما األنسب ليذه الدراسة من أجل إبراز الخصائص 
 .الفنية التي تسم رسائل عبد اهلل بن أبي الخصال

ومن بين أىم الصعوبات التي واجيتني في موضوعي ىذا قمة المصادر والمراجع التي 
تناولت سيرة وشخصية ىذا األديب، إضافة إلى أن المصادر التي تكممت عنو لم تذكر لو سوى 

بعض الرسائل القديمة، لكن بفضل اهلل عز وجل ثم حرص أستاذنا امحمد بن لخضر فورار 
وتوجيياتو القيمة طيمة مسيرتي في ىذا البحث استطعت أن أتجاوز ىذه الصعوبات ألخرج بيذا 

 . البحث

وفي الختام أقول إن ىذا البحث ال يرقى إلى درجة الكمال، وعميو فإن أصبت فذلك توفيق 
ن أخطأتفمنالنقص الذي جبمت عميو النفس البشرية  . من اهلل غز وجل، وا 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدخــــــــــــــل

 أبو عبد اهلل بن أبي الخصال

تعريفه- أ   

شيوخه- ب  
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 ( هـ540ت  ): أبو عبد اهلل ابن أبي الخصال

ىوأبوعبداهللمحمدبنمسعودبنخمصةبنفرجبنمجاىدالغافقي:تعريفه -أ
وينتميأبوعبداهللبنأبي1المشيوربابنأبيالخصال،وىورئيسكتاباألندلس

ىـفيفرغميطمنجيةشاقورةونبغفي465ولدسنة2.الخصالإلىقبيمةغافق
الكتابة،فكتبلعميبنيوسفبنتاشفينوتنقلفيالمغربواألندلسحتىقتلسنة

 3.ىـفيالفتنةالتيحدثتفيقرطبةبينابنحمديسوابنغانية540
بعدانتقالوإلىقرطبةوالتيأقامبيازمناحيثتمقىتعميموعمىيدشيوخيا:شيوخه -ب

أبيالحسينبنالسراج،وأبيمحمدابنعتاب،وأبيبكرغالب:وأبرزأعالمياأمثال
ابنعطية،وأبيتميمالعزابنبقنة،وابنمالكوممنأخذعنيمكذلكأبوبكربن

وعندما.سابقالصقمى،وأبوالحسينابنمالكاليعمريالقاضي،وأبوالحسنابنباذش
شدأبوعبداهللرحمتوإلىالمرية،تمقىتعميموعمىيدأبيعميالصفديفقرأعميو
صحيــــــحمسمموجامـــــعالترمذيومصنــــفأبىداودوقدجمعتوصداقةمعاألديب

4.محمدبنأغمببنأبيالدوسوىومنأىلمرسيو
ويعدأبوعبداهللبنأبيالخصالأحدأعيانكتابالزمان،وحاملجممةاإلحسانفقد

نجميفقومنبمد"يقولعنوابنبسام.وصفوصاحبكتابالذخيرةبأنوبحرمنالمعرفة
واستوفىغايةالمحسنينوىواليومبحيثالتشيراألصابعإالإليووال"شاقورةفأسكتالقائمين

حساناليبمغمداهأولوالآخر، تنطوىاألضالعإالعميو،لوبياناليتعطاهناظموالناثر،وا 
5".وقداثبتمنكالمومانقمومنخطوالذيخاطبنيبو،مايدلعمىنبمووأدبو

لقدجمعابنأبيالخصالإلىجانبعممووثقافتوصفاتأخرىفقدكانجزيلالقول،:ثقافته
عذبالمفظ،حموالكالم،عذبالفكاىة،فصيحالمسان،بارعالخط،وكانفيذلككمونسيجا
واحدوكانمعذلكحسنالخمقكريمالفعلجميلالتواضع،حسنالمعاشرةألىلالعممحافظا

.لعيدىم
                                                           

1
 . 174ص [د ث]، [د ط]، قالئذ انعقٍان، (أبو وصز انفتح به محمذ به عبذ هللا به خاقان )ابه وصز انفتح به انخاقان 

2
 .28-27، ص[د ث ]،[ طد ] فوسي سعذ عٍسى، أبو عبذ هللا به أبً انخصال، دار انمعزفت انجامعٍت، اإلسكىذرٌت، مصز، 

3
 .30انمزجع وفسه، ص ،فوسي سعذ عٍسى 

4
 .112 فوسي عٍسى، رسائم ومقاماث أوذنسٍت، ص

5
، [طد ] بٍزوث، نبىان،  عباص، أبً انحسه عهى به بساو انشىتزٌىً، انذخٍزة فً محاسه أهم انجشٌزة، دار انثقافت، تح إحسان

 .786، ص3، ج1997
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،وىذايعنيأنأباعبداهللبنأبي1"كماكانواسعالصدرحسنالمجالسةوالمحادثة
الخصالقدجمعالصفاتاألدبيةإلىجانبالصفاتالخمقيةفيوباعتبارهكاتبوأديبفذ،

.إالأنوكانرجالخموقاكثيرالتواضعوىذامارواهعنوالعديدمنالمؤلفينوالرواة
وقدروىأبوالقاسمعبدالرحمانبنمحمدوأبوعبداهللمحمدبنعبدالرحيمعنالصفات

.والخصالالتيكانتفيأبيعبداهللبنأبيالخصال
كماذكرابندحيةأنوحدثوعنوخمسونشيخامنيمإمامالنحويينأبوجعفرأحمدابن
مضاءوىذامايعنيأنأباعبداهللبنأبيالخصالكانعمىنصيبكبيرمنالعمموىذاماأكده

.جميعالرواةوالمحدثون
 

                                                           
1

 .32-31 فوسي سعذ عٍسى، أبو عبذ هللا به أبً انخصال، ص



 
 

 فـــــن الرسالــــة: الفصـــل األول
 
 

 الرسالة بين اللغة واالصطالح: أوال

 لمحة تاريخية عن فن الرسالة: ثانيا

 أنواع الرسالة عند أبي عبد اهلل بن أبي الخصال: ثالثا
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 الرسالة بين اللغة واالصطالح: أوال
الرسالة إحدى فنوف النثر األدبي، وىي مرتبطة بتحضر المجتمع ووجوده، لذا كاف ليا 

 .أىمية بالغة عبر مر العصور
: رسؿ الرسؿ القطيع مف كؿ شيء، والجمع إرساؿ والرسؿ: "جاء في لساف العرب: لغة - أ

 :  [البسيط]مف : اإلبؿ، ىكذا حكاه أبو عبيد مف غير أف يصفيا بشيء قاؿ األعشى
 يسقى رياضا ليا قد أصبحت غرضا زورا تجانؼ عنيا القود والرسؿ

  [مف البسيط]:  والرسؿ قطيع بعد قطيع، والجمع إرساؿ قاؿ الراجز
يَيادَي الضُض َيؿِئ  سَياؿِئ ووَي تذوداىَياذِئ وًصا بِئ َيرْي  يَياذااِئدَييْييَيا  َي

ما بيف عشر إلى  مس وعشريف، يذكر ويؤنث والرسؿ قطيع مف : ورسؿ الحوض األدنى
 .اإلبؿ قدر عشر يرسؿ بعد قطيع

ؿ وناقة . مسترسؿ، واسترسؿ الشعر أي صار سبطا: وقد قاؿ رسؿ رس  ورسالة، وشعر رَيسْي
التوجيو وقد أرسإلليو واوسـ : رسمة القوااـ كثيرة الشعر في ساقييا طويمتيواإلرساؿ: مرساؿ

 [مف الطويؿ]: الرسالة والراسمة والرسوؿ والرسؿ، وأنشد ثعمب
ْـي  نْيدَيىُض تُض عِئ ا بُضحْي ؿِئ   لقد كَيذّذبَي الوَياشُضوفَي مَي ْـي بِئرَيسْي مْيتُضيُض سَي  بِئمَييْيمَيى ووَي أَيرْي

 :قاؿ الشاعر. والرسوؿ بمعنى الرسالة يذكر ويؤنث فمف أنث جمعو أرسُض 
سُضمِئي  قد أَيتَييتياأَيرْي

والرسوؿ الرسالة والمرسؿ، وأنشد . أرسؿ بعضيـ إلى بعض: ويقاؿ ىي رسولؾ، وتراسؿ القـو
 [مف الوافر]: الجوىري في الرسوؿ الرسالة لألسعر الجعفي

و رَيسُضووً  رُض تِئكُضـ غَينِئي  أَيوَيأَيبْيمل أَيبَيا عَيمْي  بَي َينِئي عَيفْي فَينَياحَي
 في رسالة فيو مرسؿ 1"وسمي الرسوؿ رسوو ألنو ذو رسوؿ أي ذو رسالة، وأرسمت ف نا

ؿ البعير رسْي ، ورسالة"ورسوؿ، وجاء في المعجـ الوسيط  كاف رسْي  والشعر رسْي  أي : رسِئ
أطمقو مف غير قيد، والرسوؿ : أطمقيوأىممو ويقاؿ أرسؿ الك ـ: طوي  مسترس ، وأرسؿ الشيء

َأَلَْ تَ َر أَنَّا أَْرَسْلَنا الشََّياِطنَي َعَلى اْلَكاِفرِيَن ﴿وجاء في التنزيؿ العزيز قولو تعالى. بعثتو برسالة
 (83اآلية : مريـ)﴾تَ ُؤزُُّىْم أَزِّا

  
                                                           

1
 .يبدة رسم، 3، ج1997، 1 دار صبدر، بٍروث، نبُبٌ، ط،، نسبٌ انعرة(جالل انذٌٍ بٍ يكرو ) ابٍ يُظىر 
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، أرسؿ بعضيـ إلى بعض رسوو أو رسالة، والرسالة ما يرسؿ، ورسالة الرسوؿ  وتراسؿ القـو
 1. ما أمر بتبميغو عف ا

 :اصطالحا - ب
لقد تعرض الدارسوف قديما لمفيـو الرسالة، حيث أعطوا ليا مفيوما  اصا، فا تمفت 

تعنى الم اطبات لمف :" ومف ذلؾ نجد تعريؼ ابف  مدوف الذي يقوؿ. تعريفاتيـ حوؿ ىذا الفف
 2".بعد عف السمطاف وتنفيذ األوامر فيمف حجب عنو

إف ابف  مدوف في ىذا التعريؼ قد ربط مفيـو الرسالة بالرسااؿ السياسية التي توجو إلى 
المموؾ وال مفاء، غير أف القمقشندي أعطى ليا مفيوما آ رأكثر وضوحا وتفصي  إذ نجده 

لى ت ليؼ الك ـ وترتيب : " يقوؿ إف المراد بكتابة اإلنشاء،كمما رجع إلى صناعة الكتابة وا 
المعاني مف المكاتبات والوي ت والمسامحات واإلط قات ومناشير اإلقطاعات واليدف 

،إف ما ي حظ عمى تعريؼ القمقشندي لمفيـو الرسالة 3"واألمانات، واويماف وما في معنى ذلؾ
أنو قد بيف أصنافياوأنواعياكالرسالة الفنية والرسالة األدبية ورسااؿ التعزية وغيرىا والرسالة 

 .باعتبارىا أحد فنوف النثر األدبي ارتبطت بوجود المجتمع وحاضره عمى مر العصور
فالرسالة قطعة مف النثر الفني تطوؿ وتقصر لمشياة الكاتب وغرضو، وأسموبو وقد يت مميا 

وقد تكوف كتاباتيا بعبارة بميغة، وأسموب حسف رشيؽ، وألفاظ منتقات، . الشعر إذارأى لذلؾ سببا
 وقد تتميز الرسالة عف جميع الفنوف األدبيةاأل رى، وأىـ ما يميزىا، العبارة 4ومعاف طريفة

البميغة واألسموب الرشيؽ واأللفاظ المنتقات الجزلة والموجزة، ولطؼ ال ياؿ والتحرر مف قيود 
 5.الشعر والدقة في التعبير إلى غيرىا مف المميزات

ىي كؿ ما يرسؿ مف ش ص إلىآ ر مشافية أو كتابة "والرسالة عمى ا ت ؼ أنواعياوأقساميا 
في موضوع مف الموضوعات العامة أو ال اصة وفقا ليوية المرسؿ إليو وطبيعة الع قة 

 6".بينيما

                                                           
1

 .344، ص 1، ج1972، 2، اسطُبىل، تركٍب، طاإلساليٍت يصطفى وآخروٌ، انًعجى انىسٍظ، انًكتبت إبراهٍى
2

 والف، دار انبٍبٌ انعربً، بٍروث، نبُبٌ، ي عبذ انىاحذ عمق، انًمذيت، تحمً(عبذ انرحًبٌ يحًذ انحضريً ) ابٍ خهذوٌ 

 .22، ص1958، 1ط
3

، 1، طاألردٌ ، دار جرٌر، عًبٌ، األحًر عبذ انحهٍى حسٍٍ انهروط، انرسبئم انذٌىاٍَت فً يًهكت غرَبطت فً عصر بًُ 

 .42، ص2013
4

 57، ص2009، 1، عًبٌ، طاألردٌ، دار ٌبفب انعهًٍت، وأفُبَهب فهذ خهٍم زاٌذ، انكتببت فُىَهب 
5

 .57 انًرجع َفسه، ص
6

، 1، طاألردٌ وَمذٌت فً انفُىٌ انُثرٌت،دار انفكر، عًبٌ، أدبٍت يصطفى يحًذ انفبر، داود عطبشت انشىابكت، دراسبث 

 .43، ص2009
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 :لمحة تاريخية عن فن الرسالة في المشرق:ثانيا
تمثؿ الرسالة أحد فنوف النثر الفني وقد ارتبطت بالعصر الجاىمي غير أنيا لـ تكف 

 .واضحة لمعياف، ألنيا كانت مربوطة بالكتابة وكانت الكتابة في المشرؽ قميمة في ىذا العصر
وتعد نصوص الرسااؿ في العصر الجاىمي وثيقة الصمة بالنثر الفني العربي وىي مف أقدـ 

المدونات ومف أكثرىاأىمية واستحقاقا لمتدويف، وقد كانت الكتابة في العصر الجاىمي عمى قدر 
ضايؿ مف اونتشار فميس ىنالؾ تعميـ منظـ إضافةإلى نو مف كاف يكتب في العصر الجاىمي لـ 
يكف يحسف الكتابة بؿ كاف يبذؿ وقتا طوي  في عديد مف األسطر ينكب عمييا ف  يفرغ منيا 

 1."إو وقد أفرغ الجيد معيا
أيإف الرسالة في العصر الجاىمي لـ تكف واضحة المعاني ألف الكتابة كانت غير موجودة 

ف وجدت بعض الرسااؿ النثرية في العصر الجاىمي فيي و ت مو مف بعض  إو نادرا، وا 
رسالة : اليفوات، وقد كتبت عمى أدوات الكتابة الموجودة في ذلؾ العصر، ومف أبرزىا نذكر

قضى بف ك ب إلى  يو مف أمو رزاح بف ربيعة العاذري في الشاـ، حيث تضمنت ىذه الرسالة 
طمبا مف قضى إلى  يو كي ينصره في زعامتو لمكة، وكذلؾ نذكر رسالة مف قيصر الرـو إلى 

امرئ القيس بعد أن نجده بجيش إلعادة ممؾ أبيو المقتوؿ وقد حممت ىذه الرسالة معيا حمة 
 .مسمومة

إني قد بعثت إليؾ بحمتي التي كنت ألبسيا يـو الزينة ليُضعرؼ فضؿ " أما نصيا فيو
 2".منزلتؾ عندي فإذا وصمت إليؾ فالبسيا عمى اليمف والبركة

ومف ذلؾ أيضا صحيفة المتممس التي كتبيا عمرو بف ىند إلى عاممو عمى البحريف ورسالة 
 .حنظمة بف أبي سفياف إلى بيو في اليمف

إف الرسااؿ المدونة في العصر الجاىمي قميمة جدا، يغمب عمييا اإليجاز واوقتضاب 
والتركيز، مع سيولة المغة ووضوح العبارة، ولقد ات ذت الرسالة منحنى آ ر في العصر 
اإلس مي حيث كانت موازية لمرسالة المحمدية ودافعة ليا، وقد احتوت في ألفاظيا عمى 

أسموب،مت ثرة فيو ب سموب القرآف ومف أىـ الرسااؿ التي دونتيا لنا كتب األدب تمؾ الرسااؿ 

                                                           
1

-21، ص  [د ث]، [د ط]، فٍ انرسبئم انُثرٌت فً انعصر انعببسً، يُشىراث انهٍئت انعبيت، ديشك، سىرٌب، ٌوة خبنذ انحم

22. 
2

 .23خبنذ انحهبىًَ، انًرجع َفسه، ص 
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التي بعثيا الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ مف أجؿ نشر الدعوة اإلس مية، وكانت تسمى في تمؾ 
 .الفترة باسـ الرسااؿ الديوانية ألنيا صدرت عف إمرة الحاكـ وىو الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ
ودارت مجمؿ الرسااؿ الموجية في تمؾ الفترة إلى الحكماء والمموؾ حوؿ عرض الدعوة 

 .اإلس مية والتوحيد ال الص 
أني دعوؾ :فنذكر مث  الرسالة التي وجييا النبي صمى ا عميو وسمـ إلى ىرقؿ يقوؿ فييا

 1.بدعاية اإلس ـ
" كما نذكر عمى سبيؿ ذلؾ رسالة وجييا النبي صمى ا عميو وسمـ إلى النجاشى قولو

س ـ عمى مف اتبع اليدى وآمف با ورسولو وشيد أف و الو إو ا وحده و شريؾ لو لـ يت ذ 
ف محمد عبده ورسولو  2".وأدعوؾ بدعاية ا فإني أنا رسوؿ ا. صاحبة وو ولدا وا 

لقد تضمنت مجمؿ الرسااؿ في العصر اإلس مي الدعوة إلىاإلس ـ، واإليماف با عز 
وجؿ ونشر الديف والدعوة إلى مكاـر األ  ؽ، كما أف ىناؾ بعض الرسااؿ كتبت بيدؼ التعميـ 
ومف ذلؾ رسالة كتبيا أىؿ المدينة المنورة إلى رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ يدعونو فييا إلى ف 

ابعث إلينا رج  يفقينا في الديف، ويقرانا :" جاء فييا. يبعث إلييـ قوما يفقيونيـ في الديف
 3".القرآف

إف فف الرسالة في العصر اإلس مي كاف صورة حية لم تمؼ مناحى الحياة السياسية 
واإلدارية واوجتماعية والعقاادية بكؿ ما فييا، فقد اتسمت الرسااؿ في العيد اإلس ميب سموب 

 .الترغيب والترىيب والمزاوجة بينيما، مف أجؿ نشر معالـ الديف اإلس مي والدعوة إليو
كما تميزت بت ثرىا الواضح ب سموب القرآف،إضافةإلىإيجازىا والت نؽ الكبير في الب غة 
 .واألسموب مع الفصاحة واوبتعاد عف الغرابة، حيث كانت مجمؿ الرسااؿ ذات طابع ديني

أما في العصر األموي فقد بمغت الرسالة فيو درجة كبيرة وأصبح ليا طابع  اص حيث 
ديواف الرسااؿ : أصبح يجيدىا العديد مف الكتاب وأنش ت ليا الدواويف ومف أىـ الدواويف نذكر

الذي أقامو معاوية عاـ الجماعة، وديواف ال اتـ حيث كاف ىذا الديواف يستعمؿ ل تـ الرسااؿ، 
وديواف البريد الذي وضع أسسو معاوية بف أبي سفياف وقد انتشرت الرسااؿ في ىذا العصر 

بكثرة ومف أجؿ ىذا أظير عبد الحميد الكاتب دور الكتاب ومراتبيـ وقد ظير العديد مف الكتاب 

                                                           
1

 .23 خبنذ انحهبىًَ، فٍ انرسبئم انُثرٌت فً انعصر انعببسً، ص
2

 .24-23، ص 2002، 1 انعربً، دار صبدر، بٍروث، نبُبٌ، طاألدة انكتببت انفٍُت فً َشأة حسٍٍ َصبر، 
3

 .24-23، ص انسببك خبنذ انحهبىًَ، انًرجع 
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أمثاؿ زياد بف أبيو، وعبد الحميد الكاتب ومعاوية بف أبي سفياف، وكانت الرسااؿ منقسمة إلى 
 . عدة أقساـ منيا الرسااؿ الديوانية، وشممت كؿ ما يتعمؽ بشؤوف الدولة وحياة المجتمع

 :الرسالة في عصر بني العباس
يعد النثر العباسي نثرا امتزجت فيو الثقافات األجنبية الم تمفة مف يونانية وفارسية وىندية 

، وفي مقدمتيـ ابف المقفع صاحب كتاب (النثر)وغيرىا، كما أنو قد اشتير كثيروف بيذا العمؿ 
كميمة ودمنة، أما صورة الرسالة في ىذا العصر فقد تنوعت ما بيف رسااؿ ديوانية، ورسااؿ 

إ وانية، غير أناألولى كانت كثيرة ومتنوعة لتنوع الدواويف في العصر العباسي، فكاف ديواف 
 .ال راج، وديواف النفقات، وديواف الضياع وديواف الرسااؿ وغيرىا

وكاف الكاتب في دواويف الدولة إذ أظير نبوغا ارتقى سريعا ومازاؿ يرتقى حتى يصبح " 
رايسا لمجموعة مف الدواويف، كإبراىيـ ابف المدبر ومحمد ابف عبد ا بف أبي طاىر، وكانت 

، وقد حفظ لنا العصر 1"الدواويف كثيرة ومف ذلؾ دواويف سامراء وىي أشبو بمدرسة فنية كبيرة
العباسي طاافة مف الكتاب فيعيد ال مفاء،مف أجؿ إيضاح طريقة كتابتيـ وماحدث مف تطور 

ف أوؿ كاتب يمقانا في ىذا العػصر ىو إبػراىيـ " في الكتابة الديوانية وأساليبيا في ىذا العصر، وا 
بف العباس الصولي، الذي حرر أكثر ما صدر عف المتوكؿ مف منشورات وكتب ورسااؿ في 

الفتوح، ومف الكتاب نذكر عبد اليؼ بف يحي بف  اقاف، والذي احتفظ لو الطبري برسالة كتبيا 
إلى محمد بف عبد ا بف طاىر حاكـ بغداد ي مره بضرب رجؿ ألؼ سوط كما صح مف 

أما الرسالة 2"والرسالة ت مو مف السجع ومحاولة التنميؽ. شيادات شيود كثيريف عميو
اإل وانيةواألدبية فقد ازدىرت حيف ذاؾ إذ ات ذىااألدباء لتصوير عواطفيـ ومشاعرىـ في 

والرغبة والمديح، واليجاء والتياني والعتاب واوعتذار واوستعطاؼ والتعزية "ال وؼ والرىبة 
 3".وبذلؾ نافست الشعر في مجاوتو

ومف أشير كتاب الرسااؿ اإل وانية، الحسف بف وىب ومف ذلؾ رسالة كتبيا إلى المتوكؿ 
 وقد كانت الرسالة في ىذا العصر سجعا 4"في عيد بيروت ييناو بالعيد، وكميا دعاء وابتياؿ

فإف ألبي العيناء "  الصا وكاف الكتاب يصطنعونو منذ أوااؿ ىذا العصر في بعض رسااميـ 

                                                           
1

 .551، 550، ص1975، 2انعببسً انثبًَ، دار انًعبرف، انمبهرة، يصر، طفً  انعصر . شىلً ضٍف، تبرٌخ األدة انعربً
2

 .562، ص شىلً ضٍف ،انًرجع َفسه
3

 .562انًرجع َفسه، ص شىلً ضٍف ،
4

 .624، ص انًرجع َفسه شىلً ضٍف، 
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رسااؿ في اوستمناح، ووبف المعتز رسااؿ أ رىإ وانية كثيرة في التياني والتعازي واوعتذار 
 1".والشوؽ والفراؽ وفي السؤاؿ عف بعض المرضى والدعاء ليـ بالشفاء

كما نذكر عدة رسااؿ فكرية وأدبية كتبيا كتاب المشرؽ عمى مر العصور ومف ذلؾ رسالة 
وبيذا يرسـ منيجا " كتبيا ابف قتيبة إلى الكتاب كما ىو واضح في مقدمة كتابو أدب الكاتب 

زاء ما كتبو ابف قتيبة مف رسااؿ  واضحا لفف الرسالة بحيث احتوى في طياتو عمى الصنعة، وا 
في تيذيب األ  ؽ ومف ذلؾ رسالة كبرى كتبيا لمكتاب، كما و ننسى رسالة الغفراف ألبي 

الع ء المعري التي وجييا وبف القارح وفييا اعتذار وشكوى وتودد، وىي ت كد شكؿ الرسااؿ 
الش صية مع فيض زا ر مف المحفوظات المغوية واأل بارواألشعار كما و ننسى رسااؿ أبي 

 .2"المعتز في وصؼ سامراء ومالحؽ بيا مف  راب
 الرسالة في األندلس:ثالثا

إف الدارس لتاريخ األدب في األندلس يرى أنو مقسـ إلى عيود ومراحؿ احتوت في طياتيا 
أدبا متكام  لفت انتباه الدارسيف لو، ومع ذلؾ فإنو يصعب لدارس الحركة األدبية في األندلس 
وتطورىا أف يميز مراحميا عمى الوقااع األدبية وحدىا ألف النثر األدبي متيسر في البياات التي 

 .توزعت فييا آداب ومدارس الفكر
إف تمؾ البياات ت تمؼ با ت ؼ عنصرىا الزماني والتاري ي إضافةإلىالعنصر األدبي لكف 

ما يجمع ىذه المراحؿ ىو أنيا جسدت دباألندلس وعكست سماتو ويُضقَيسـ الدارسوف المراحؿ 
 :األندلسية كمايمي

-93)ويمتد مف فتح األندلسإلى تغمب عبد الرحماف الدا ؿ : عيد الووة: المرحلة األولى -1
138.) 

 (.316-138)مف قياميا إلىإع ف ال  فة : عيد اإلمارة: المرحلة الثانية -2
وفي زمف ضعفيا وقوة  (366إلى سنة )في زمف قوتيا : عيد ال  فة: المرحلة الثالثة -3

 (.398عاـ )الحجاب إلى تاريخ وقوع الفتنة أوا ر القرف الرابع 
 
 
 

                                                           
1

 . (114، 113، 112، 111) خبنذ انحهبىًَ، فٍ انرسبئم انُثرٌت فً انعصر انعببسً، ص 
 .115خبنذ انحهبىًَ، انًرجع َفسه،  ص2
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 :الرسالة في عهد الوالة : 1
يعد النثر األندلسي في عيد الووة نثرا جافا، بحيث يصعب كثيرا أف يحدد واضعو منيجو 

األدبي وقالبو الفني، ذلؾ أف الكتب التي أرخ فييا أصحابيالألدباألندلسي منذ أقدـ العيود 
 .و اصة عيد الووة قد ضاعت، غير أننا نعثر عمى بعض الرسااؿ أو ال طب في ىذا العصر

رسالة كتبيا عبد العزيز "ومف بيف النصوص التي احتفظت لنا بيا المصادر في عيد الووة، 
لتدمر أحد الحكاـ اإلسباف حيث ضمف رسالتو بعض الشروط التي تحفظ لمنصارى حقوقيـ 

رسالة كتبيا يوسؼ الفيري إلى "، ومف ذلؾ 1وتقيدىـ بواجباتيـ نحو المسمميف بعد زواؿ أميرىـ
 2".عبد الرحماف الدا ؿ لما كثر أتباعو

 :الرسالة في عهد اإلمارة"2
تبدأ فترة اإلمارة بحكـ عبد الرحماف الدا ؿ، وتوليو شؤوف اإلمارةاألندلسية وتنظيمو لمدولة، 
وقد اشتير عبد الرحماف الدا ؿ بفصاحتو وب غتو وأنو كاف مف مطبوعي الشعر غير أف الذي 

يجدر بنا أف نقؼ عنده ىو األداء النثري و اصة الرسالة في ىذا العصر، ولكف جؿ الكتب 
التي تناولت الرسالة في ىذا العصر ضاعت،إوأف بعض المصادر حفظت لنا رسااؿ قميمة، 

رسالة أمية بف زيد إلى بعض العماؿ والتي كتبيا "ومف بيف الرسااؿ التي دونتيا ىذه المصادر 
 3".بطمب مف عبد الرحماف الدا ؿ
رسالة كتبيا عبد الرحماف الدا ؿ مجيبا عمى رجؿ يشكو إليو " ونذكر عمى سبيؿ المثاؿ 

وقد امتازت الرسالة في عيد اإلمارة بالسجع واوزدواج والتكمؼ في التنميؽ والجيد في 4".فقره
 .الصنعة واحتواايا عمى موضوعات عديدة كالشكاوي وغيرىا

 :الرسالة في عهد الخالفة:3
 إلى وا ر القرف الرابع وىو 366تبدأ مرحمة ال  فة في األندلس مف زمف القوة إلى سنة 

زمف وقوع الفتنة، وقد تنوعت الرسااؿ في ىذا العصر كما تنوعت الفنوف النثرية فظير النثر 
اإلع مي الذي احتوى في طياتو رسااؿ التبميل ووصايا اوست  ؼ وبعض المناشير التي 

 .يكتبيا القادة
                                                           

1
 ،1طغرة اإلساليً، بٍروث، نبُبٌ،و عهً بٍ يحًذ، انُثر األدبً األَذنسً فً انمرٌ انخبيس يضبيٍُه وأشكبنه، دار ال

 . 142، ص 1990
2

 .143انًرجع َفسه، ص ،  عهً بٍ يحًذ 
 .  144 ص  ، انُثر األدبً األَذنسً فً انمرٌ انخبيس يضبيٍُه وأشكبنه عمي بف محمد، 3
4

 .145المرجع نفسو، ص ، عهً بٍ يحًذ
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كما ظير النثر التنظيمي الذي يعتني برسااؿ التوظيؼ في المناصب السامية عمى غرار 
سج ت الزعامة بيف القبااؿ كما و ننسى النثر ال طابي والنثر البياني إضافةإلى النثر 

 .التدويني
ومف الرسااؿ التي كاف ليا صدى في ىذا العيد رسالة صدرت عف المنصور بف أبي 

 .عامر ي اطب فييا بعض الجنود الذيف فروا أثناءإحدى حم تو عمى النصارى
وكثيرا ما فرط مف قولكـ، وسبؽ مف عزمكـ، أنكـ تجيموف قتاؿ المعاقؿ والحصوف، : "ومنيا قولو

وتشتاقوف م قات الرجاؿ عمى العموج، فحيف جاءكـ شانجو باألمينة، وقاتمكـ بالشريطة، 
وظيرت لكـ رعمة الطاافة النصرانية أنكرتـ ما عرفتـ، ونفرتـ مما ألفتـ حتى فررتـ فرار اليعاقير 

مف أساد الغيؿ، وأجفمتـ إجفاؿ الرااؿ عف المقتنصيف ف لحقتـ العار ب نفسكـ بعد ا تيار لكـ 
وطرقيـ الشر عمى أعناقكـ، وضيعتـ حرماتكـ، وأحظرتـ ذمتكـ ف  نعمتي رعيتـ، وو تزييني 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن : "حفظتـ وو وجوىكـ أبقيتـ، وو غضب ا ورسولو اتقيتـ فقد قاؿ ا عز وجؿ
َ َ ْن ﴿: وقاؿ (45اآلية :األنفاؿ)" َ َ ُن ا ِ َاا َلِ يُيْم ِفَ  ًة فَااْ  ُُي ا َ ااُْ ُر ا اللََّو َ ِ  ًةا َلَ لَُّكْم تُ ْ ِلُ  وَ 

ْم يَ ْ َ ِ ٍذ ُدبُ َرُه ِ َّلَّ ُ َيَ رهفًةا لِِ َياٍل َأْ  ُ َيَ ي هزًةا ِ ََل ِفَ ٍ  فَ َ ْد بَاَء بَِغَضٍب ِ َن اللَِّو َ َ ْأَ اُه َجَهنَُّم  يُ َ ِّلِه
 (.16اآلية :األنفاؿ) ﴾َ بِْ َ  اْلَ ِ  ُ 

ففيـ ولما كاف انحيازكـ؟ أشكا في وعد ربكـ؟ أو  ورا في أصؿ طبعكـ؟ أـ عجزا عف دفع 
ماكاف إو لسفي ح مكـ وسوء نظركـ في عاقبة أموركـ، يا أح ـ ...باطميـ بحقكـ؟

 1.األطفالوأ  ؽ الرجاؿ
إف ىذه الرسالة مشحونة بالغضب والنقمة عمى الجماعة الفاريف وىي تمثؿ التطور الكبير 

 .الذي أصاب الرسالة في زماف الحكـ أي عيد المستنصر
لقد ارتبطت الرسالة في األندلس بما يعرؼ بالنثر الوظيفي في األندلس حيث كاف لمرسالة 

في ىذا العصر مضاميف كثيرة، فتعددت أنواعيا وا تمفت مجاوتيا مف دا مية و ارجية 
وتوزعت الرسااؿ ما بيف رسااؿ ديوانية تكشؼ عف جوانب تاري ية وسياسية ميمة، وبيف رسااؿ 
إ وانية تكشؼ عف ص ت جديدة بيف أدباءاألندلس حيث تناولوا موضوعات طريفة كموضوع 

 2.الزرزوريات ووصؼ الغيث وما إلى ذلؾ
                                                           

 . 176 عمى بف محمد، النثر األدبي األندلسي في القرف ال امس مضامينو وأشكالو، ص 1
 .5 فوزي سعد عيسى، رسااؿ ومقامات أندلسية، ص2
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وقد كانت الرسااؿ في األندلس ذات ميمة عميقة توحي بجوانب الفكر في مجاؿ النثر 
الفني في األندلس كما كانت تحتوي في طياتيا عمى دراسات نقدية كرسااؿ أبي عبد ا بف أبي 

 .ال صاؿ وأبي محمد بف القاسـ في غرض الترحيب
ونظرا لتطور النثر في األندلس وكثرة مواضيعو وتعدد أغراضو وحرص الكتاب عمى 
ظيار نثر جديد يتماشى مع طبيعتيـ  اورتقاء بمستوى الرسالة دعى الكتاب إلىاإلنتاجاألدبيوا 

 .األدبية وكاف ذلؾ يتـ بواسطة الرسااؿ
ومف أىـ ما يمتاز بو أدباءاألندلس نيـ نظموا إنتاجا نثريا جديدا جعميـ يصنفوف في الطبقة 
األولى مف كتاب النثر في األندلس عمى شاكمةأبي عبد ا بف أبي ال صاؿ وأ يي بى مرواف 

 1.وعبد المجيد بف عبدوف وأبى بكر بف عبد العزيز وغيرىـ
وقد كانت الرسالة في األندلس متنوعة فمنيا الرسالة الديوانية والرسالة اإل وانية والرسالة 

الدبموماسية وقد احتوت ىذه الرسااؿ عمى منيجية محددة في الكتابة و اصة الرسالة 
 2.الدبموماسية التي صاحبت ت سيس قواعد الكتابة في األندلس

لقد امتزجت الرسالة في األندلس بطابع سياسي و اصة في عيد المرابطيف وكاف أغمبيا 
صادر عف ديواف اإلنشاء الرسمي في عيد عمي بف يوسؼ بف تاشقيف الذي تولى إمارة 

 ىػ وقد 538 ىػ وداـ حكمو حتى سنة 500المسمميف في المغرب واألندلس بعد وفاة أبيو سنة 
 .ازدىر ديواف اإلنشاء في عيده ازدىارا واسعا لـ يشيده مف قبؿ

ولـ يزؿ أمير المسمميف عمي بف يوسؼ يستدعى أعياف الكتاب مف أوإلمارتو مف جزيرة " 
األندلس، وصرؼ عنايتو إلى ذلؾ حتى اجتمع لو منيـ ما لـ يجتمع لممؾ آ ر وأ ذ رجاؿ 

بابف القيطرنة، وأبى عبد ا بف أبي : الب غة مف أمثاألبي بكر محمد بف محمد المعروؼ
 3".ال صاؿ، وأ يي بي مرواف والى محمد عبد المجيد بف عبدوف في جماعة يكثر ذكرىـ

واست ثرأبو مرواف بف أبي ال صاؿ ب غمب الرسااؿ الديوانية الواردة في ىذا الجمع فقد كاف ذو 
 .ب غة كبيرة وطريقة فذةفي كتابة الرسااؿ  اصة اإل وانيات

                                                           
 .6المرجع نفسو، ص ،  فوزي سعد عيسى1
، ص 2010، 1 الربعي بف س مة، األدب المغربي واألندلسي بيف الت سيس والت صيؿ والتحديد، دار بياء الديف، الجزاار، ط2

160 ،161. 

 .18، 17 فوزي سعد عيسى، رسااؿ ومقامات أندلسية، ص 3
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 1.وكاف أبو مرواف وأ وه عبد ا مف أعظـ كتاب الدولة المرابطية وأىؿ العمـ بيا
وكانت جؿ رسااؿ أبي مرواف صادرة عف ديواف اإلنشاء بمراكش، وقد ذكر المراكشي أن مير 

ف مجمؿ الرسااؿ التي كتبيا ابف أبي  المسمميف عمى بف يوسؼ كاف واليا عمى مدينة بمنسية وا 
ال صاؿ كانت في معظميا عف يوسؼ بف تاشفيف وجوابو عف المموؾ واألمراءمثؿ الرسالة التي 
كتبيا أبو عبد ا بف أبي ال صاؿ إلى صاحب فاس عندما كانت الدولة المرابطية تعاني مف 
مؤامرات وفتف دا مية حيث دعى فييا إلىإ ماد نيراف الفتنة التي أشعميا محمد بف تميـ، وقد 

ال ااف الشقي والسفيو الغوى الذي لـ تحمد منو شيمة وو استقمت بو فترة سميمة :" احتوت عمى
 2".وو فارقتو في المبدأ وتدرجو في المنش  صفاة ممقوتة ذميمة

 .حيث أثني في الرسالة عمى صنيع صاحب فاس حيف اعتقؿ ابف تميـ
إف الدارس لمنثر األدبي في األندلس و اصة النثر الفني يرى أنو قد مر بمراحؿ زمنية 

شكالو حيث ن حظ  وظروؼ تاري ية متنوعة أسيمت في تطوره، وساعدت عمى تنوع مظامينو وا 
أف النثر في القرف ال امس وما بعده ي تمؼ ا ت فا جذريا عف نثر أوا ر القرف األوؿ والقرف 

 .الثاني ومات ه
فنحف إذا قرأنا  طب األامة الرستمييف أو الرسااؿ التي كانت متداولة بيف أمراء المغرب 
واألندلس و صوميـ، أو تمؾ التي كانت تتداوؿ بيف أمراء بني أمية  اصة في القرف الثالث 

 3.والرابع وما يوازييما مف القرف ال امس وما احتواه مف تطور في آليات ىذا النثر
ذا كاف النثر األندلسي قد شيد تطورا م حظا فإف جؿّذ الدارسيف قد قسموه إلى رسااؿ  وا 
و طب ووصايا وغالبا ما يتوقفوف عند الرسالة باعتبارىا الفف الذي طغى عمى بقية الفنوف 

 .الرسااؿ الديوانية والرسااؿ اإل وانية: فقسموىا إلى نوعيف ىما
أما النثر الوصفي ذو الطابع الفني المكتمؿ الذي يغمب فيو جانب اإلمتاع الجمالي عمى 

ثـ نيجت سبمو في . جانب تحقيؽ المنفعة اإل بارية فإنو لـ يبدأإو في أوا ر القرف الرابع ىجري
 4.القرف ال امس وبمل عنداذ أقصى مراميو

                                                           
 .19 المرجع نفسو ، ص، فوزي سعد عيسى1
 .16المرجع نفسو، ص ، فوزي سعد عيسى 2

 .117 الربعي بف س مة، األدب المغربي بيف الت سيس والت صيؿ والتحديد، ص 3
 .24فوزي سعد عيسى، رسااؿ ومقامات أندلسية، ص : ينظر4
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وكاف لمنثر الوظيفي في األندلس مجاوت متعددة مف   ؿ ما قدمو الكتاب في القرف 
ال امس  اصة كتابة الرسالة وطريقتيا ومما ي حظ أف الرسالة في ىذا العصر قد تضمنت 
ش نا مف شؤوف الحياة العامة كت كيد الوفاء بالمعاىدات أو رفع المظالـ والمطالبة بالحقوؽ أو 
تضمنت تيناةأو تعزية ومف ذلؾ ما كتبو يوسؼ األوؿ لتعزية الممؾ دونبطره ولفونسو وتيناتو 

بسـ ا الرحماف الرحيـ صمى ا عمى سيدنا :"  ىػ يقوؿ فييا 736باعت ء عرش آراغوف سنة 
 "وموونا محمد رسوؿ ا الكريـ

السمطاف األج ألكـر المرفع المبرور المشكور األوفىاأل رس ما بعد فإنا كتبناه إليكـ مف حمراء 
 1".غرناطة حرسيا ا

إف الم حظ في ىذه الرسااؿ قد اقترنت بالدعاء، وكاف فييا المرسؿ يذكر دااما السمطاف 
األجألو السمطاف األعظـ في البداية، أماالرسااؿ اإل وانيةفتبدأ بمقدمة قصيرة ي مع فييا الكاتب 

السيد األمجدأو السيد األوحد كقوؿ أبى : عمى مف ي اطبيـ مف أصحاب بعض األلقاب مثؿ
مرواف بف أبي ال صاؿ في رده عمى القاضي أبى مرواف ابف عبد الممؾ قولو وقد وردني كتابو 
العزيز السيد األوحد، الذي عذؿ بو في األغباب وأدار فيو ممح العتاب وكساه مف رااؽ الك ـ 

ما أ ذ بالمسامع واأللباب فبورؾ في م برة السيد األجؿ مف  طيب صااب البياف رقيؽ حاشية 
 .2المساف

وتمثؿ ىذه الرسااؿ الطريقة الفنية المعتمدة في ذلؾ العصر مف اولتزاـ بالسجع في أوا ر 
الفقر والفواصؿ، وتوشينيا بالشعر واألمثاؿ والتورية باألسماء وتضميف القرآف والحديث، وكانت 

ىذه العناصر مطمب يسعى كؿ كاتب إلى تحقيقيا في رساامو إذ كانت مياراتو تقاس بمدى 
أ ذه مف ىذه العناصر وتوظيفو ليا وتعد رسالة ابف عبدوف وأبى عبد ا بف أبي ال صاؿ 

المسماة الحولية مثاو واضحا ليذه الطريقة وو سيما التمويح ب سماءاألش اصمف شعراء وكتاب 
وغيرىـ كما كانت الرسااؿ تدور حوؿ موضوعات وصفية فمف ذلؾ رسالة ابف الصاحب في 

ظيار براعتو في التشبيو والتصوير وقد كتبيا حيف حضر إلى قرطبة ليمة  وصؼ جامع قرطبة وا 
والجامع قد كسى بردة اوزدىاء، وجمى في معرض البياء، وك ف شرفاتو فموؿ سناف : "القدر قاؿ

 3".أواشرفي سناف، وك نما عمى سمااو كمؿ، أو  معت عمى أرجااو حمؿ
                                                           

 .171، 170 الربعي بف س مة، األدب المغربي بيف الت سيس والت صيؿ والتحديد، ص 1

 .27 فوزي سعد عيسى، رسااؿ ومقامات أندلسية ، ص2
 .29 فوزي سعد عيسى، أبو عبد ا ابف أبي ال صاؿ، ص3



 فن الرسالة:                                                                                                                             الفصل األول
 

19 
 

بوصؼ أجزاءوأجواء المسجد كما رصد ابف الصاحب في * وىذا وقد اعتنى ابف الصاحب
تنسكب العمـو بينيـ :" رسااؿ أ رى صورا أ رى لبعض العمماء وىـ يتدارسوف حيث قاؿ

 1".انسكاب الودؽ ويجيدوف في دفع الضر ويعمدوف إلى قرع العمد بالدرر
 :أنواع الرسالة في األندلس: رابعا

ت تمؼ الرسالة في أصنافيا با ت ؼ الموضوعات التي تطرقيا ومف بيف أنواع الرسااؿ 
التي ظيرت في األندلس الرسااؿ الديوانية واإل وانية والسياسية إضافةإلى بعض األنواع مف 
الرسااؿ األدبية واوجتماعية ومف ىنا فقد ارتبطت الرسالة الديوانية بالديواف ويقاؿ ليا أيضا 

الرسالة السمطانية وىي تمؾ الرسااؿ التي تصدر عف ديواف ال ميفة أو الممؾ فيوجييا إلى ووتو 
وعمالو وقادة جيوشو بؿ وألعدااي حيانا منذرا ومف ذلؾ نذكر الرسالة التي كتبيا أبو عبد ا بف 

 .2أبي ال صاؿ عمى لساف يوسؼ بف تاشفيف يدعو أىؿ مراكش إلى الجياد
وقد كاف لكؿ  ميفة كاتبو الذي يتولى كتابتو في كؿ مياـ الدولة وشؤونيا مف رسااؿ 

ومنشورات وعيود ومبايعات وغيرىا ولـ يكف يرقىإلى منصب الكتاب لدى ال مفاء والمموؾ إو 
كبار األدباء والشعراء ك بي عبد ا بف أبي ال صاؿ وابف عبدوف وغيرىـ وقد شاع ىذا النوع 
مف الرسااؿ في ىذا العصر ومف ذلؾ ما نستشيد بو تمؾ الرسالة التي كتبيا أبو عبد ا بف 

أبي ال صاؿ يبرز فييا براعة الكاتب وبياف قدرتو عمى التحكـ في المغة وتصريفيا في م تمؼ 
موضوعات الحياة بحيث يستطيع أف يبدع في أبسط األشياء قطعا، ومقاوت في غاية الرقي 

وقد وجيت مف : " الفني ومف ذلؾ ما قالو أبو عبد ا بف أبي ال صاؿ ردا عمى ابف بساـ قولو
في أنني  ططت والنـو مغازؿ القر منازؿ، - أعزؾ ا-المنظـو طييا ما حضر، وعذرى إليؾ 

والريح تمعب بالسراج ونصوؿ عميو صولة الحجاج فطورا تسده سننا وتارا تحركو لسانا وآونة 
والنار كالصديؽ أو . تطويو حبابا وأ رى تنشره ذؤابة وتقيمو أبرة ليب، وتعطفو برة ذىب

 3.كالرحيؽ ك ىما عنقاء معرب أو نجـ مغرب
ومف ناحية أ رى فإف ىذه الرسااؿ تؤكد ازدىار النثر الديواني في العصر األندلسي،حيث 
اتسمت مجمؿ الرسااؿ بييمنة الجو الديني عمييا، فالكتاب يوشوف أسموبيـ بآيات القرآف الكريـ، 
                                                                                                                                                                                           

  (10أبو عبد ا محمد بف الفقيو أبي األصبل عيسي بف قاضي،ينظر المف باومامة، ص)ىو ابف الصاحب الص ة *
 .30، 29، ص المرجع السابؽ فوزي سعد عيسى، 1

 . 63 فيد  ميؿ زايد، الكتابة فنونيا وأفنانيا، ص2
 .208 الربعي بف س مة، األدب المغربي واألندلسي بيف الت سيس والت صيؿ والتجديد، ص3
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حيث أفّذ في أفكارىـ ومعانييـ تصورا دينيا واضحا، ولقد حرص كتاب األندلس عمى إتقاف فف 
الرسالة حيث جعموىا تمتاز بالبساطة والوضوح والتفنف في الصنعة، وذلؾ بساطة العبارة 

ووضوحيا ب ف تكوف  الية مف الغرابة واوستغراؽ في المعنى إضافةإلى تميزىا بالسجع الذي 
ذا حاولنا التوقؼ عند واحد مف جوانب الصنعة التي شاعت في نثر "يعطي اإليقاع الموسيقى  وا 

ذلؾ العصر، الذي اعتمد كتاب الرسالة فيو عمى إبراز السجع وأنماط مف التموينات الصوتية 
 .الم تمفة

ولقد تطورت الصنعة الموسيقية مع الزمف، وتنوعت مستوياتيا، وا تمؼ با ت ؼ 
جديدة في موضوعيا، ظريفة في أوصافيا، يغمب -  في العصر األندلسي– والرسالة 1"الكتاب

 .عمييا اليزؿ والدعابة، حيث تؤكد قدرة كاتبيا عمى التفنف في الوصؼ
ألننا نجد صاحب مجموعة رسااؿ "ويبدو أف الرسالة قد حظيت ب صحاب المجاميع 

 2".أندلسية قد أثبتيا في كتبو
نما جاءت في إطار مزج حيث  غير أف الرسااؿ في األندلس لـ ت ت مستقمة في ذاتيا وا 

تشترؾ الرسااؿ الوصفية والرسااؿ اإل وانية في طريقة الكتابة، ولذلؾ حرص أصحابياأف 
 .مجاو إلظيار براعتيـ في الوصؼ وتفننيـ في الكتابة (الرسالة)يجعموىا 

 :أنواع الرسالة عند ابن أبي الخصال:خامسا
يعد أبو عبد ا بف أبي ال صاؿ مف أشير كتاب الرسااؿ في األندلس وليذا قد أطمؽ 
عميو لقب رايس كتاب األندلس حيث حظى بمنزلة كبيرة بيف كتابيا و اصة مف قبؿ ناثرييا، 

 .فقد لقت رساامو رواجا كبيرا
ولقد كتب أبو عبد ا بف أبي ال صاؿ في نوعيف مف الرسااؿ ىما الرسااؿ الديوانية التي 

أواألمير مف أوااؿ الحكـ بينما فتتناوؿ الرسالة األدبيةأغراضا عامة " تصدر عف ديواف السمطاف
 3".مف مكاتبات إ وانية أو مناظرات أدبيةأو وصؼ مشاىد ش صية
 حيث تشتمؿ ىذه الرسااؿ عمى  صااص ومميزات عديدة ،

 
                                                           

 .178 المرجع نفسو،صالربعي بف س مة،: ينظر1
 .22 فوزي سعد عيسى، رسااؿ ومقامات أندلسية، ص2
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 الرسالة اإلخوانية :1
وتشغؿ الرسااؿ اإل وانية مساحة واسعة مف نثر ابف أبي ال صاؿ عمى غرار الرسااؿ 

وتشير ىذه الرسااؿ إلى صمتو بمعاصريو مف األدباء والعمماء والفقياء فمو رسااؿ في : "األ رى
 1".أبي بكر بف العربي فقيو العصر وأبي الوليد بف رشد

وتدور مواضيع الرسالة اإل وانية حوؿ موضوعات عديدة تتصؿ بالصداقة أي التي ترسؿ 
كما تتناوؿ قضايا الكاتب " بيف األش اص كالمودة واوي اء والتيادي والعتاب واوعتذار

وا  وانو،بعضيا يتعمؽ بصناعة األدب والكتابة، وبعضيا اآل ر يتصؿ ب مور اجتماعية 
 2".ش صية

إف مف أىـ الرسااؿ اإل وانية التي كتبيا أبو عبد ا بف أبي ال صاؿ، تمؾ الرسالة التي 
ْـي " بعثياإلى حد أصدقااو مف الكتاب جاء فييا  َـي ناصرؾ، وأشرقت مطالعة ومناظرؾ، . نَيعَي نِئعْي

وروض بادؾ وحاضرؾ، وشقتؾ البروؽ وتنكب ساحتؾ الشب الروؽ، فإف أدبؾ اليانع ىب 
ىبوب النسيـ، و مص إلى  موص البرء إلى السقيـ، وألقى عصى الحاضر المقيـ حيث انصمت 

أسنةاألق ـ ووضعت أوزار الك ـ واتبعتو بعد الحوؿ اسـ الس ـ وفارقتو مفارقة عمرو حيث 
شب لطوقة ونبذتو نبذ أبي ص ر بعد الحاجينة لنسيبو وشوقو و معتو  مع المفارؽ لمشباب 

المفارؽ، ولطالما أطعتي ميرا وقطعت الميؿ بو سميرا، وقمت عميو قياـ الوازع، وصاديتو مصادة 
السرب النازع، فاآلف حين ثرت عمى النصب الراحة وقمت لو ما قاؿ لناقتو بعد الحساء ابف 
رواحة ونصب مف القتر وعطمت قوسو مف الوتر، وودعتو كما ودع يحي ابف أبي طالب 

اليمامة، ومالؾ ابف الريب نجدا وتيامة فتمؾ فوارس األق ـ وتنتيز فرصا، وجوارىا و تزيل 
وأتيح تصوب وانقضاض لزاحمتيا الر ـ وكاف ليا دونيا الحظ "قنصا، ولو قيض ليا إنياض

 3.األفحـ
امتازت ىذه الرسالة بقوة الفصاحة، والرونقة في األسموب حيث ضمنيا الكاتب ألفاظا 

زادتيا بياء وجماو، كما ن حظ اعتماد الكاتب في رسالتو عمى مقتطفات مف التاريخ مف أجؿ 
البرىنة واإلقناعإضافةإلى ف الرسالة قد احتوت عمى تسمسؿ األفكارواإللماـ بالموضوع كما اعتمد 
 .الكاتب فييا عمى  اصة السجع إضافةإلى بعض المحسنات البديعية األ رى والصور البيانية
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وتتنوع مواضيع الرسااؿ اإل وانية التي كتبيا أبو عبد ا بف أبي ال صاؿ مف رسااؿ 
احتوت في موضوعاتيا عمى مضاميف عديدة مف بينيا المداعبة والمباسطة والتياني والتعازي 

 .وغيرىا مف المواضيع التي اشتممت عمييا رسااؿ أبو عبد ا بف أبي ال صاؿ
ف في مراس ت بي عبد ا بف أبي ال صاؿ مجموعة مف الرسااؿ تدور حوؿ المداعبة  وا 
والمباسطة بينو وبيف أصدقااو، وقد عرؼ ىذا الموف مف الرسااؿ في النثر األندلسي، وبرع فيو 
كتاب كثر مثؿ أبي شييد وابف طاىر وغيرىـ، ولقد تعددت ىذه األنواع مف الرسااؿ والمواضيع 
وعمى سبيؿ المثاؿ نذكر تمؾ الرسالة التي كتبيا أبو عبد ا بف أبي ال صاؿ التي ت يؿ فييا 
أنو نعيإلى ىؿ بمدتو فتضاحكوا واستبشروا فيحمؿ عمييـ ويتيميـ ب نيـ يجيموف أقدار الرجاؿ، 

ني مررت عمى بمدي ف وىى جمدي وأرىقني صعودا، وأ مقني " ومما جاء في ىذه الرسالة  وا 
قياما وقعودا فقد كانت األ بار ترامت إلييـ، ونعتني حقا لدييـ، فكميـ ناضر متوسـ وباؾ 

ذا عايف الس مة ضحؾ واستبشر، ومنيـ مف دفع العياف  متبسـ، إذا توىـ ال طر استعبر، وا 
مف قـو ينكروف األنوار - أيدؾ ا-  وناىيؾ!ماىكذا كاف، وماجاز الريب لوو الشيب: وقاؿ

وويعرفوف النيار، قد تزاور عنيـ المشيب، وا ترقتيـ ال طوب، وغمضوا عف وقااع الزمف و مو 
مف اليـ  موىـ مف الفطف واحتقرتيـ ال طوب وغنوا عف وقااع الزمف ونزلوا الحضيض بدو مف 

 1".الفتف وحاش أف تكوف ليـ م ط ، أو تجد ليـ األحداثحظا
لقد كتب عبد ا بف أبي ال صاؿ في ىذه الرسالة إلى ىؿ بمدتو ناصحا ليـ مذكرا بمقامو 

فييـ حيث استعمؿ مجموعة مف الصور البيانية إضافةإلى ف الرسالة تحتوي عمى اوقتباس 
 .والتضميف ، اصة مف الشعر الذي كاف جوىرا أساسيا في ىذه الرسالة

ولعبد ا بف أبي ال صاؿ رسالة أ رى في المداعبة والمباسطة تعد مف أىـ الرسااؿ 
اإل وانية وىي رسالة كتبيا إلى صديقو أبو الحسف يعاتبو ويذكر لو ما كاف بينيما مف ود 

 :أآل عـ صباحا أييا الطمؿ البالي" ومداعبة جاء فييا، 
ط و لقد انتكثت -  وأدعوه عمى قرب العيد–وأعز عمى أف اضرب ىذا لودؾ مث  

عيدنا عف كثب، وآؿ ما كاف مف عجب إلى عجب، ولف يمبث الواشوف أف يصدعوا العصى 
أياـ صفااؾ ما يصرىا ومف بعطفو تعيدىا وتكرىا، ذلؾ إذا انجمت - أبا الحسف- فصفى ا

 .ىذه العماية واتفقت ووية وا في كؿ شيء آية
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 لقد أولى حميدا وذىب فقيدا كذلؾ كؿ !أيف ذلؾ النظاـ ومانسؽ، والزماف وما وسؽ!وآىا
أياـ يعدف ذواىبا مذاىب شتى وسير و يحصر بحتى وا  واف فرقتيـ النوا أيدي السبابيف شماؿ 

 1".وصبا، صفى حج وأ ر جمح في اإلقامة ولج وعـز أف يفجعنا ب سنة وو يزيننا بنفسو
تقـو عمى الطريقة البدوية في التعبير "إف المداعبة في ىذه الرسالة مداعبة لفضية 

كما تقـو عمى تشبيو عيد الود المنصـر بالطمؿ الباكي . 2"كاستعماؿ األلفاظ والصور البدوية
وىي فكرة استقاىا الشاعر مف مطمع قصيدة ومرئ القيس حيث جعميا في مطمع الرسالة ليشبو 
ىذا الود البالي بالطمؿ البالى وليربطيا بالفكرة السابقة والتي تتمثؿ في الجنوح إلىاألسموب البدوي 

في التعبير وىو ما عرؼ بو النثر األندلسي عامة و اصة في الرسااؿ اإل وانية التي كاف 
 .يكتبيا عبد ا بف أبي ال صاؿ
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 التهادي-أ
يعد التيادي موضوعا مف مواضيع الرسااؿ اإل وانية في نثر ابف أبي ال صاؿ، وىو 
انعكاس واضح لمتطور الحضاري الذي تميز بو المجتمع األندلسي وىو مف ناحية أ رىت كيد 

 .عمى رسوخ أوطار المودة والمحبة بيف الكاتب وأصدقااو
ووبف أبي ال صاؿ في ىذا الباب رسااؿ عديدة كتبيا إلى مجمؿ أصدقااو تتضمف 

رسالة كتبيا إلى أحد : إىداءأو تبادؿ لممواضيع، ومف بيف الرسااؿ في ىذا المجاؿ نذكر
أعزؾ ا لما كاف ألطؼ المعاني م  ذا، وأقربياإلىاألرواح  موصا ومنفذا :" أصدقااو جاء فييا

ماىب نسيما، وسرى شميما، وتنافس فيو األنفاس نشقا، وتبارت بو سبقا واست فتو ثق ، ولـ 
تحمؿ منو ثق  تجيزت إليؾ بمطيمة وف رة مسؾ تاجر بقسيمة، مسؾ يحمؿ رج الثغور ودعج 

تنبتت بيف الغرااز السود أو نصحتو . العيوف الحور، ك نما ت لؼ مف  ي ف ال دود وحمـ النيود
ليالي الوصاؿ طم ، وأجنتو سفيا ض  يشؽ بالوىـ، فيرسخ رسوخ الفيـ، ويعمؽ باإليماف، 

 1"فيثبت ثبوت اإليماف، وسيوجد لو في السراار يـو تبمى شذا و يبمى
إن برز ما ي حظ ىو أف رسالة التيادي تحولت إلى قطعة وصفية عند ابف أبي ال صاؿ 
يجعميا معرضا إلثبات مياراتو في رسـ الصورة وتولييا وفي تصويره لممسؾ الذي يعتمد عمى 

 :وىذا القوؿ مقتبس مف قوؿ عنترة ابف شداد- عنصر الموف والرااحة
 وك ف ف رة تاجر بقسيمة سبقت عوارضيا إليؾ مف الفـ

وىو في تصويره لممسؾ أكثر وضوحا فيو يعني بإيجاد ع قات بيف موضوعو الوصفى 
- وبيف العناصر األ رى المشكمة لمرسالة التي تظمنيا اإلىداء فالمسؾ في سواده" وىو المسؾ"

أنو يشبو دمج العيوف الحور ويشبو الشاـ التي تكوف في ال د وكؿ ىذه - اليدؼ مف توظيفو
العناصر والصور  مقت لنا صورة شعرية كبرى ىي التيادي كما كاف لمتينياات واويحاوت 

 .دور في ىذه الرسالة ألنيا  دمت الصورة وتجمياتيا
ومما يتصؿ بموضوع التيادي رسالة كتبيا عبد ا بف أبي ال صاؿ ردا عمى رجؿ أىدى 
إليو ىديتا وست داميا في األعماؿ المتصمة بمينة الكتابة ولكف ابف أبي ال صاؿ رأى في ىذه 

أما بعد " اليدية نذير شر فوبخ ميددا ليادييا وانقمب عميو ىاجيا ومما جاء في ىذه الرسالة 
تمت ل دؾ، وذبحت بحدؾ، وعمقت بنوطؾ، وجمدت بصوطؾ، فمؾ بشبابؾ، وحممت عمى 
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أسنتؾ وذباؾ فإنؾ تااو جيالة، وحاار ض لة، وحااف ماىنة، و ااف أمانة، فتحت بعنؼ، 
وتحاففت بحتؼ، وفتحت عمى نفسؾ باب  سؼ، وفريت بما أرىفت، وأمييت أديـ حالؾ، 

وقطعت بما اصطنعت حبؿ اتصالؾ، وجرأتؾ عمى بما تعمـ تنزىا عنو، وبعد منو أشد نكاية، 
وأحد حناية، وىذه مرىفاتؾ التي انتضيتيا، والمذروويات التي شرعتيا وأمضيتيا، قد عادت إلى 
نحرؾ وارتادت مواقعيا مف فؤادؾ وسحرؾ فانتيج ليا سنف واعد مف األعماؿ الصحيحة جنبا، 
فإني و التمس إو م التؾ وو أرقب بالمناقشة إو مقاامتؾ قرب مقتوؿ بما شحذ وم  وذ بما 

 1".أ ذ
إف الحدة التي تميز ىذه الرسالة والتي تجعؿ منيا أقرب إلى موضوع اليجاء وىو موضوع 
و يتناسب مع طبيعة رسااؿ التيادى فينالؾ جفاء قديـ، وود مفقود بيف الكاتب وصاحب اليدية 
وأغمب الضف أف ىذه اليدية قد اقترنت بإثـ كبير ارتكبو الرجؿ في حؽ ابف أبي ال صاؿ وىي 

ف كاف موضوعيا يقارب اليجاء عمى التيادى والود المفقود الذي أثار الكاتب ورده–تدؿ   . وا 
 :التهنئة-ب

تتنوع الموضوعات في الرسااؿ اإل وانية ومف بيف الموضوعات التي طرقيا ابف أبي 
ال صاؿ في رسااؿ التيناة والتي تمثؿ لوف مف ألواف المشاركة الوجدانية بيف الكاتب وأصدقااو 
تعبيرا عمى أوصار المودة والصداقة وتتنوع الموضوعات التي تتناوليا رسااؿ التيناة فمنيا ما 

ومنيا ما يتصؿ بمناسبات . يتصؿ بمناسبات اجتماعية صارّذة كالزواج أو التيناة بمولود
كالتيناة بووية القضاء وغيره وقد كتب عبد ا بف أبي ال صاؿ في ىذا النوع رسااؿ . ش صية

أداـ ا عزؾ " كثيرة مف ذلؾ رسالة تيناة كتب بيا إلى حد العماؿ ييناة بوويتو ومما جاء فييا
، !والقتاد ثمار، والثمار غمار وعود الزماف، بعودتؾ الحميدة نضار أجؿ  لقد شب بعد اليـر

ف نيرا لبس رونؽ بيااؾ، وممكا شد باكتافؾ واوثر بقية غمرؾ  وأعرب عف عيد صريح الكـر وا 
الزاكية وغناءؾ بجدير أف تضحؾ رياضة وتفقو حياض فالحمد  الذي أحياألعماؿ منؾ 

بزادانيا مف بعدما ضرب عمى آذانيا فشوؿ الفئ تكسع ب غبارىا وعمب الحمب تمأل إلى صبارىا 
فينياا لراعى األمة وكاشؼ الغمة بيميف سياستؾ وأمف حياطتؾ وحراستؾ وىنياا ألولياء عامة 
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ولى لؾ  اصة، ما أتقمده مف إمامتكوأنالو بتجدد كرامتؾ مف ثبرت طاامة ومسرية في كؿ عضو 
 1".جاامة

إف مف ابرز ما ي حظ عمى ىذه الرسالة اىتماـ ابف أبي ال صاؿ بالصنعة المفظية 
كثاره مف اإلشاراتواإلحاوت والتضمينات إو "وجنوحو إلى الت نؽ المفظي  وعنايتو برسـ الصورة وا 

أنو ابتعد في رسالتو ىذه عف الشعر وقد طغى عمى ىذه الرسالة السجع الذي أعطاه نغما 
 .إضافةإلى تضارب األلفاظ واستعماؿ المفردات استعماو تسمسميا يوحي بالفكرة2"صوتيا

 :العتـــــاب-ج
يعد العتاب موضوعا رايسيا مف أىـ المواضيع التي تناوليا ابف أبي ال صاؿ في رساامو 

اإل وانية، فمف ذلؾ رسالة كتبيا إلى حد أصدقااو يعاتبو فييا ألني صاخ سمعو لبعض مف حاولوا 
فساد الود بينيما، وقد انقاد ابف أبي ال صاؿ في ىذه الرسالة فمـ يتصنع فييا وىذا  الوقيعة وا 
يرجع لطبيعة الموضوع التي تناولتو، وقد استيؿ رسالتو بالحديث عف المودة الراس ة التي 

بتزويؽ المساف، وو تنميؽ البناف، وو الش ف في - أعزؾ ا- ليس الود:" وتنفصـ عراىا قاؿ
نما ىو ما وقر في الفؤاد  روية مكثية وو بديية حثثية، وو في أساطير في الصحؼ مبثوثة، وا 
ورسخ في اوعتقاد، وتثبت في مواطف اوعتداء ولبس الجدة والقدـ، و امر المحـ والدـ وتمؾ 

عراىا وو تحتؿ قواىا وو تتقاصر -  بحوؿ ا–سبمنا المستمرة وحالنا المستقرة التي و تنفصـ 
 3".مداىا- والمستعاف ا- يداىا وو يقؼ دوف مداه-  يد الزماف–

لقد  مت ىذه الرسالة مف التصنع واحتوت عمى األسموب المباشر ألنيا تتناوؿ موضوع 
إ واني وىو موضوع العتاب كما احتوت عمى الجمؿ القصيرة واأللفاظ المعبرة والموجية وكاف 
 .طبيعيا أف يدرؾ صاحب ىذه الرسالة ويصغى إلى نداء الضمير بعد أف وقع ضحية المآمرات

 :التعازى-د
ووبف أبي ال صاؿ مجموعة مف الرسااؿ موضوعيا التعزية، يجمع فييا بيف موضوع 

ف  فرؽ بيف رسالة التعزية وقصيدة الرثاء إو القالب الشكمي فالقصيدة . الرثاء في الشعر
منظومة والرسالة منثورة، أما المعاني فتكاد تكوف واحدة، ألف الكاتب ينحو فييا منحى الشعراء 

ظيار مدى ال سارة التي حاقت  مف اإلشادة بمحاسف المتوفى واإلكثار مف التفجع لفقده، وا 
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ب ىميوالدعوة إلى الت سي والتحمي بالصبر، وغالبا ما تتقدـ رسالة التعزية بمقدمة قصيرة يميد بيا 
الدنيا :" لموضوعو ويؤكد فييا عمى أف الموت حؽ مؤكد ينبغى التسميـ بو ومف ذلؾ قولو

جفاءومبره، ومساءة ومسرة، وسااؿ وعاشؽ وقاؿ ووامؽ، وميت ومولود، ومعدـو وموجود، ولقاء 
براؽ، أناتيا إعجاؿ، و طوبيا ارتجاؿ، وحروبيا سجاؿ ، وقد يقدـ في رسالة 1"وفراقا، وغنـ وا 

 .التعزية بيتا أو بيتيف مف الشعر تنسجـ مع طبيعة الموقؼ
 :الرسالة الديوانية:2

لقد قضى عبد ا بف أبي ال ػػػػػصاؿ معظـ حياتو في  دمػػػة السمطػػػة فاتصػػػؿ ب بي عبد 
ا بف الحاج وابنو األميرأبي يحي ويوسؼ بف تاشفيف وغيرىـ،فتنوعت الرسااؿ التي كتبيا 

عمييـ وا تمفت مواضيعيا، ومف أىـ المواضيع التي كتب فييا موضوع الحرب والجياد فكانت 
تمؾ الرسالة التي كتبيا عمى يوسؼ بف تاشفيف إلع م ى ألندلسمت ىب وغزو " أىـ رساامة 

: ، ورسالة أ رى كتبيا عبد ا بف أبي ال صاؿ إلى عسكر يوسؼ بف تاشفيف جاء فييا2"العدو
مف أمير المسمميف وناصر الديف عمى بف يوسؼ بف ياشفيف،إلى القـو الذيف استزليـ الشيطاف "

أف - إو مف تاب ا عمييـ–واستيواىـ ال ذوف، وغضب عمييـ الرحماف، ونزؿ بعذابيـ القرآف 
عمـ في قموبيـ  يرا يقبؿ بو متابيـ، ويطيرمف دنس الفرار ثيابيـ، ويعتؽ مف ذؿ الكبوؿ 

 .رقابيـ
بسـ ا الرحماف الرحيـ وصمى ا عمى سيدنا محمد رسوؿ ا الكريـ وعمى آلو وسمـ 

س ـ عمى رجاؿ مف المؤمنيف صدقوا ما عاىدوا ا عميو وتقربوا بالصبر الجميؿ إليو . تسميما
ونازلوا األقراف بيف يديو، ففازوا بالحسنيف وحازو شرؼ الدرجتيف أوواؾ الذيف يحبوف ويجموف، 
وحيف يموتوف بفضؿ الم تـو والحوض الذي أنيتو بعدد النجـو يسقوف، فالصموات والزاكيات 

لى مف اىتدى بيدييـ مف بعدىـ تيدى و جرم نيـ . نجوميـ تحدا، والتحيات الطيبات إلييـ وا 
 .الذيف ابتغوا اليدى، وبمغوا مف رضواف ربيـ الغاية والمدى، وكميـ بكرااـ اآلباءواألميات يقتدي
أما بعد ياأذؿ مف الحضيض المعبد الموطوء، ويا أعداء أنفسيماألمارة بالسوء وياحافظ 

أبصار المؤمنيف بال بر الممقوة عنيـ المنشوء، ويا مف يجب عمى المسمميف اجتنابيـ كاجتناب 
البعير الجرب المينوء الذيف لـ يثبتوا فوؽ مكنة لتزاؿ، وو تحرفوا إلى قتاؿ وو تحيزوا إلى فاة 

تحمى أدبارىمبإقفاؿ، وو  طر عذاب الدنيا وعذاب اآل رة بباؿ، شاىت وجوىكـ التي 
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عرضتموىا لمتشويو والتقبيح وأ رجيا اجتراميا عف تعريض التقريع إلى التصريح لقد ذىبتـ فييا 
 1".عريضة كالحمر المستنفرة

ويكشؼ لنا ابف أبي ال صاؿ في إحدى رساامو الديوانية جانبا ميما يتصؿ بالع قات 
األندلسية المرابطية،وقد كتب العديد مف الرسااؿ عمى لساف يوسؼ بف تاشفيف، ومف ذلؾ رسالة 
كتبيا إلى ى ألندلس يعمميـ فييا بنجاح ميمة الفقيو القاضي أبي الوليد ابف رشد   ؿ صفريتو 

وعرض عميو تدىورا أحواوألندلسييف بعد حممة " التي لقى فييا أمير المسمميف بمراكش، 
 ىػ، واستمرت ىذه الحممة ما يقارب 519الفونسو المحارب ممؾ آراغوف عمى األندلس سنة 

العاـ وىي رسالة يثنى فييا عمى القاضي ابف رشد الذي أمربإج ءأولاؾ النصارى عمى 
، وتشير الرسالة إلى تجاوب المرابطيف مع رغبات 2"األندلس، ووافقو أمير المسمميف عمى ذلؾ
فاستعشروا أن موركمإزاء اىتيالنا، ومف آكد : " أى ألندلس وأىـ ما جاء في الرسالة نذكر

مؤكدات اشتغالنا، وقد عايف الفقيو األجؿ المتقدـ الذكر ابف رشد حقيقة األمر وسيبمغكـ ذلؾ 
يعيننا عمى ما نحف بصدده ويمنحنا مف ت ييده ما -  تعالى–عنو، ف  تكونوا في ريب منو، وا 

، ورسالة كتبيا أبو مرواف ابف أبي 3"يعز اإلس ـ ويقيـ مف أوده بحولو وطولو وعدلو وفضمو
ال صاؿ عمى لساف تاشفيف ابف عمي إلى صاحب فاس في أمر محمد بف تميـ حيف استراب 

كاتبنا كتب ا لؾ في مرضاتو الرأياألصيؿ المحكـ وجعمؾ ممف إذا بدا في طاعتو :" منو قاؿ
ذا ىـ بسداد ألقى عزمو بيف عينو وصمـ ووزلت تسبؽ الغادر  بحـز استوفى غايتو وتمـ، وا 

منتصؼ جمادة - حرصيا ا–الفاجر إلىإ راج ما نوى مف الشرؾ وكتـ، مف حضرة مراكش 
اآل رة سنة  مس وث ثيف و مسمااة، ونحف نحمده إليك ما بعد، أداـ ا عزؾ فإف الكراـ تنتيي 

إلى مكاـر أ  قيا، والحياة تجرى عمى ماسرى مف العتؽ المبرز في أعراقيا،وت بىإو إظيار 
شدىا وا  راج عناقيا، والشجرة الطيبة تجني الرااؽ مف ثمرىا، والمر مف مذاقيا، وو تزاؿ األياـ 

ف كاتبؾ . تكشؼ باومتحاف عف حقااؽ أبناايا وتشيد ارتفاعاأو تيدـ اتضاعا مشيدىا وبناءىا، وا 
األثير المبرور وافانا في أمر ال ااف الشقي، والسفيو الحاار الغوى، محمد بف تميـ الذي لـ 
تحمد منو شيمة، وو استقمت بو فطرة سميمة، وو فارقتو في المبدأ وتدرجتو في المنش  صفاة 

ومف يرد ﴿ممقوتة ذميمة، أ ره ا حيف لـ يصمح لو التقديـ،وأىانيومف ييف ا فمالو مف تكريـ 
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ا فتنتو فمف تممؾ لو مف ا شياا،أولاؾ الذيف لـ يرد ا أف يطير قموبيـ، ليـ في الدنيا  زي 
 1.﴾وليـ في اآل رة عذاب عظيـ

ف كاف يصور الجانب السمبي لرسااؿ عبد ا بف - وثمة ضرب آ ر مف رسااؿ الجياد وا 
أي تمؾ الرسااؿ التي كانت تكتب عف أمير المسمميف لتعنيؼ الجنود والقواد –أبي ال صاؿ

لتقسيرىـ أو انيزاميـ في إحدى الغزوات، وىو لوف جديد مف الرسااؿ الديوانية ازدىر في عيد 
كاد أى ألندلس قاطبة أف " المرابطيف وبمل غايتو عمى يد أبي ال صاؿ، ومف ذلؾ رسالة 

يحفظوىا،أحسف فييا ماشاء، وقد حمؿ ابف أبي ال صاؿ في رسالتو ىذه عمى جند بمنسية مف 
المرابطيف حممة شديدة،وأغمظ ليـ القوؿ ووسميـ بال نوع والذؿ والعار، ووصفيـ ب نيـ مف القـو 

 2".الذيف استزليـ الشيطاف، واستيواىـ ال ذوف، وغضب عمييـ الرحماف، ونزؿ بعذابيـ القرآف
ولقد حشد ابف أبي ال صاؿ في ىذه الرسالة أدواتو الفنية يوظفيا توظيفا جيدا لمنيؿ مف 
أولاؾ الجنود المت اذليف وترويعيـ، فيو تارة يست دـ أسموب المدح، وتارة يست دـ أسموب الذـ 

 .بما يشبو المدح في معرض الس رية مركزا عمى الصورة القرآنية مقتبسا منيا
ومف ذلؾ رسالة كتبيا ردا عمى جواب رسالة  اطب بيا أبي مرواف بف زكريا جاء 

أطاؿ ا بقاءؾ وعزؾ منيع، وجنابؾ وسيع، والزماف بمحاسنؾ ربيع، كتبتو وقد وصمت :"فييا
معجزاتؾ، وبرىف آياتؾ، مع بُضشرى ت ميصؾ لموطف، واشتياقؾ لمزمف، مف بعد شدااد شمت 
برقيا، وسقيت ودقيا، وبث بمدرجة سيوليا، كالحبة في حميميا، حتى كدت تكوف فييا زبدا 

رابيا، وغثا طافيا، لوو وجار أضمرؾ كالقسط في زنده والنصؿ في غمده،إلى ساار ما أوردت 
مف أوصاؼ المطر، وعوااؽ السفر، فوددت مف غير شيء يضيرؾ أف يمتد مسيرؾ، حتى 
ف س متؾ ليي س مة المجد ومطمقة  تقص فاسمع سحر بيانؾ، وأجد حكمة مف لسانؾ، وا 

لساف الحمد ذلؾ غماـ تتبع ذا الحمؿ فشفاه، وعفا عمى أثار الجدب ف نساه وضرب مزنو ميت 
 3".النبات ف حياه

وعمى ىذا النحو فإننا نجد بعض الرسااؿ تمتاز بالس رية والتقريع، أماإف الرسالة التي تناوليا 
فيي رسالة جاءت كرد عمى رسالة  اطبو بيا مرواف بف زكريا ف ظير لو فييا مكانتو في الوطف 

 .و يراتو
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 :رسالة التولية والعزل
ذا كانت ىذه الرسااؿ  وىذا لوف آ ر قد عالجو ابف أبي ال صاؿ في نثره الديواني، وا 

فيمكف القوؿ ب ف ابف أبي ال صاؿ طبع . مرىونة بمقاصد محددة ومضاميف ثابتة وتكاد تتغير
ىذه الرسااؿ بطابعو، ولونيا بطريقتو ال اصة، مف حيث اوتكاء عمىالطابع الديني، وتناوؿ 

المعنى عمى نحو مف التركيز واإليجاز مع نصاعة األسموب، وط وة المغة ومراعاة السجع في 
أوا ر الفقر والفواصؿ، فمف ذلؾ رسالة كتبيا عف أمير المسمميف عمى بف يوسؼ إلىابنو تاشفيف 

وقد رأينا وا نس لو ال ير فيما نرتبو والتوفيؽ في : "حيف انضافتإليو ووية قرطبة، ومما جاء فييا
أف نجمع لؾ قرطبة وأعمالياإلى ذلؾ العمؿ الذي أنت فيو، فإذا وقفت عمى - كؿ ما نصنعو

كتابنا ىذا، فانيض بنفسؾ عمى بركة ا إلى ىناؾ، واجعؿ قرطبة دار سكناؾ وقرارة مثواؾ، 
وعمى مقدار مازدناؾ مف العمؿ فازدد مف التيقظ وتساع ذرعؾ وامتداد مساعؾ، واستعف با 

في إع نكوأسرارؾ، و ذ مف أوقات ليمؾ ألوقات نيارؾ،واجعؿ لنظرؾ حظا مف سيرؾ، ولفكرؾ 
مستمنحا مف تدبرؾ، واستظير بحسف المشورة في مواطف اوشتباه، فإف ا سبحاف يقوؿ لرسولو 

اآلية : آؿ عمراف).﴾َ َ اِ ْرُىْم ِ  اْاَْ ِر َفِ َاا َعَزْ َ  فَ يَ  َ َّْ  َعَلى اللَّوِ ﴿:صمى ا عميو وسمـ
واست مؼ عمى غرناطة عند انفصالؾ عنيا أبا محمد الزبير بف عمر، أعزه ا بتقواه،  (159

وألزمو استشعارؾ مراقبة ا تعالى مف الذي نمزمؾ إياه، واعيد إليو بشاكمة ما نعيد إليؾ، 
 1".والمستعاف ا، وورب سواه

ضمن بو عبد ا بف أبي ال صاؿ رسالتو ىذه مجموعة مف الصور البيانية والمحسنات 
البديعية المتمثمة في السجع، كما ضمنيا اوقتباس مف القرآف الكريـ،إضافةإلى احتواايا عمى 

 .الصنعة المفظية واألسموب المباشر
لقد أضاؼ ابف أبي ال صاؿ إلى رساامو الديوانية مجموعة مف األمور احتوتيا رساامو، 
فمف ذلؾ بعض الرسااؿ التي كتبيا إلى بعض الرؤساء ي برىـ فييا بتقمب األحداث وتتابع 

كتبت مف حضرتو اآلمنة بظمو، الساكنة بعدلو، :" ومما جاء في رساامو أنو كتب. األمور
في مظاف القبوؿ - سبحانو-الجانحة إلى فضمو والدعاء لو مف الجميور متواؿ والنداء إلى ا

أيده ا بيد العمؿ، وحضرني فيو –وا يجيب فيو صالح األدعية بعزتو وقدرتو، ما تركو . عاؿ
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إلى حد النجاز والعجؿ، كالكراء عمى الميرة وواجب الفرساف، وما يتصؿ بيذا الش ف قد كمؿ 
 1".عمى أتـ ما يرضاه، وجرى حسب ما ييواه، وصحبتنا عادة يمنو في تقضيو وبموغ الغاية فيو
إف الرسالة الديوانية باعتبارىا كفف أدبي احتوت في طياتيا عمى أمور تتعمؽ بالرااسة 

والووية، وقد ذكرنا ابف أبي ال صاؿ مف   ؿ مجمؿ رساامو التي كتبيا في ىذا المجاؿ، والتي 
 .توحي بعبقرية ىذا الرجؿ ورسو و في عالـ الكتابة  اصة الرسالة

كتبيا ابف أبي :" وىنالؾ رسالة أ رى تد ؿ في مجاؿ الرسالة الديوانية وىي رسالة ميمة
ال صاؿ عف أمير المسمميف عمى بف يوسؼ بف تاشفيف مف حضرة مراكش ل مس باقيف مف 

ذي الحجة سنة ث ث وعشريف و مس مااة إلى القاضي أبي محمد عبد ا بف أحمد ابف عمر 
،وقد احتوت 2"القيسى المالقى المعروؼ بالوحيد، حيف وفد إلى مراكش جماعة مف أىؿ المالقة

ىذه الرسالة عمى شكوى ظمـ، ىذه الجماعة والتي جسدىا ابف أبي ال صاؿ في ىذه 
وقد تجمعت اآلف بيذه الحضرة عصااب الشاكيف، وكثرت أرفاع المتضمميف، وكاف مف :"الرسالة

فمـ ي ؿ ماكانوا يجيؤوف مف قوؿ مزور وباطؿ في " أمورىـ بيف ومشكؿ وفييـ محؽ ومبطؿ
صورة الحؽ مصور وعندما التبس الكذب مف ذلؾ بالصدؽ والتؼ المبطؿ بالمحؽ، صددنا 

 ...أرفاعيـ عف الوصوؿ، وصرفنا دونيا وجو القبوؿ
ولما كاف ىذا وجب أف نمتمس ألمورىـ وجيا يتوصؿ بو إلي معرفة الصحيح مف السقيـ، 

والمعوج مف القويـ، فوكمنا ذلؾ إلى قضاة البمداف، وألزمناىـ القياـ بو والفحص عنو مع 
 3".األحياف

لقد رسمت ىذه الرسالة  طى واضحة بدفع المظالـ وتمقييا، فابف أبي ال صاؿ جسد لنا 
شكاوى ومظالـ أىؿ مالقة وفييا ت كيد عمى منح مزيد مف التفويض لمقضاة، فيو يوكؿ إلى 

القاضي ا تيار الحكاـ في الجيات الصاابة، وما ينبغي أف تتوفر فييـ مف شروط الثقة والديانة 
ف رأي  واألمانة، فقد حممت الرسالة ردا عمى كؿ واٍؿ متطاوؿ ويؤدي األمانة وو يحمؿ منو، وا 

 .الرعية جسده ابف أبي ال صاؿ في ىذه الرسالة
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إف التنوع في رسااؿ أبي عبد ا بف أبي ال صاؿ كاف سمة بارزة في كتابتو ضمف 
رسااؿ ديوانية إلى  رىإ وانية بتعدد مواضيعيا ومجاوتيا مف مداعبة ومباسطة إلى تعازى 

 .وتياني وغيرىا، لكف ىناؾ شؽ آ ر برع فيو ابف أبي ال صاؿ وىو الرسالة الوصفية
 :الرسالة الوصفية:3

إن بسط مفيـو يطمؽ عمى الرسالة الوصفية، ىي تمؾ الرسالة التي تكتبت لتعالج 
موضوعات عديدة كالطبيعة بمظاىرىا الم تمفة مف رياض وأزىار،كما أنيا تصؼ البياة البحرية 
بما فييا مف أنيار وسفف ،والبياة الحربية بما فييا مف أدوات الحرب والقتاؿ، وقد تشمؿ مواضيع 
أ رى بعيدة عف ىذا الجانب كوصؼ القمـ والكتابة والميؿ والفراؽ وغير ذلؾ، حيث يعد الوصؼ 

 .1مف أىـ الموضوعات التي عالجيا أدب الرسااؿ في األندلس
وقد برع ابف أبي ال صاؿ في ىذا الفف عمى غرار الرسااؿ السابقة، فقد حمؿ عمى عاتقو 
 .مجاؿ الرسالة الوصفية مما يدؿ عمى براعتو في رسـ الصورة وتشكيؿ عناصر ال ياؿ المتنوع

وقد وصؼ ابف أبي ال صاؿ في رساامو العديد مف األشياء التي أثارتو، ومف ذلؾ رسالة وصؼ 
فييا ركوب البحر في بياة األندلس البحرية والتي فتف بيا مما دفعو إلى ف يكتب ىذه الرسالة 

وركبنا عمى اسـ ا ظير الفمؾ في ش ني ،عظيـ :" إلى حد أصدقااو عند جوازه البحر يقوؿ
الش ف، وقد أنش  مف أطوؿ القظب، وأقوميا،وأصمب ال شب وأدوميا، وأحدقت النطؽ بو أحداؽ 
الحيازيـ،وأمسكتيإمساؾ اوبازيـ، ثـ تتبع  ممو فسد، ور وه فشد حذارعمى ألواحو مف اون  ع 
فاتصمت بقرابيسو اتصاؿ الجمود باألض ع،ثـ جمؿ سرباو مف القار وسربؿ بالشحـ في المتنيف 

والقفار، فيمتاز ب غرب ميسـ، وعاد كالغراب األسحـ وحسف في منظر وم بر، كاف الكافور 
 مط فيو بالعنبر لو مف التماسيح أجنابيا ومف ال طاطيؼ أذنابيا؛قد استقؿ بحراشيا استق ؿ 

السياـ برياشيا، أقاـ فيو قضيب ال يزرانة، كاوسطوانة،ساميا بجاموره سمو الممؾ بطرطوره،ثـ 
رأيت ق عو يعمى كعروس عمى المنصة تجمى، وقد مد ذراعيو متمقيا لوفود الرياح بالمصافحة، 

ومستيديا مف أنفاسيا منافحة، متوسدا عمى دفتو في حاؿ ثقمتو و فتو ليتفاءؿ أىميباألماني 
 2".ويحسف الظف بالرحماف

                                                           
 ىػ، 1409، 1ز عبد النبي ف ح القيسي، أدب الرسااؿ في األندلس في القرف ال امس ىجري، دار بشير،عماف،األردف، طي فا1

 .244ـ، ص1989
2

 . 192، صاألَذنسً فً انُثر األدبٍت فىزي عٍسى، انرسبنت 
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لقد نقؿ لنا ابف أبي ال صاؿ في ىذه الرسالة مشيدا طريفا لمبحر في حالة ىيجاف 
واضطراب أثناء ركوب السفينة،وقد أصابيـ الفزع وغشييـ الرعب وعاشوا لحظات عصيبة 

 .والسفينة تت عب بيا أكؼ الرياح والمطر ييطؿ بغزارة
إف الرسالة الوصفية تعد إحدى النماذج التي جسدىا ابف أبي ال صاؿ غيرأف بياة األندلس 

زىار ورياض ومتنزىات كانت دافعا لو في كتابة ىذا المجاؿ  وما احتوتو مف طبيعة   بة وا 
 .الذي يعد أحد رواده في األدب األندلسي

وقد وجيت بعض موضوعات الرسالة الوصفية كقطع نثرية،إذ نجد لو وصفا في الكتاب 
والقمـ وال ط وما غير ذلؾ ومف ذلؾ ما كتب بو في وصؼ ال ط، مف رسالة إلى الوزير الكاتب  

 ط لمقموب م تط ولألبصار محؿ ومحط، و جـر أنو أولى مف : "أبي بكر بف أزراؽ جاء فييا
 1....."تمؾ الصدور، ومف ىذي بف النور، ولقد شرب الشموؿ سااغا وليس القبوؿ ضافيا سابغا

تتسـ ىذه الرسالة بالبساطة والسيولة وقد احتوت في طياتيا عمى السجع إضافةإلى التفنف في 
البديع الذي يساعد عمى سيولة الوصؼ، كما أف الموضوع الوصفي عند ابف أبي ال صاؿ  و 

 .ي تي مستق ، بؿ ي تي غالبا في إطار رساامو اإل وانية
 :الرسالة النقدية:4

مف آراء "لقد شارؾ أدب الرسااؿ في األندلس في التعبير عف الحركة النقدية فوضح كثيرا 
األندلسييف في الشعر والشعراء والنثر والكتاب، وبيف مواقفيـ مف شعراء المشارقة وكتابيـ 

، وىو ما جعؿ رسااؿ ابف أبي ال صاؿ مكتسية بطابع نقدي حيث أدرج فييا عدة 2"وأساليبيـ
أمور مف ذلؾ اىتماـ األندلسييف بمتابعة الحركة األدبية والنقدية في المشرؽ،كما أف رسااؿ ىذا 
األ ير توضح رأي ابف أبي ال صاؿ في بعض القضايا األدبية والنقدية التي أثيرت في زمانو، 
ومف الرسااؿ اليامة في ترسيؿ ابف أبي ال صاؿ، رسالة نقدية كتبيا إلى الوزير الكاتب، أبي 

محمد بف القاسـ يرد عميو في رسالتو التي فضؿ فييا بديع الزماف اليمذاني عمى إسحاؽ 
التي كتبيا أبو محمد بف القاسـ الفيري لمترجيح بيف الصابي –الصابى، وقد أثارت ىذه الرسالة 

 عمى الرغـ مف أنيا لـ تكف موجية –وبديع، والذي رجح فييا أسموب بديع الزماف عمى الصابي 
إليو، ولـ يكف ىو نفسو طرفا في القضية ف مبرى لمرد عمييا ومعارضتيا برسالة نقدية احتج فييا 
لمصابي ورجحو عمى بديع الزماف اليمذاني، وقد استيميا بمقدمة أوضح فييا أف الموازنة والحكـ 

                                                           
 .147 ، صأبى عبذ هللا بٍ أبً انخصبلعٍسى، سعذ فىزي 1
 .223، القرف ال امس ىجري، ص األندلس فايز عبد النبي ف ح القيسي، أدب الرسااؿ في 2
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ما عممت،صعب مرتقاىا، - أعزؾ ا–الحكومة :"بيف أدبيين وغيرىما أمر صعب،وفي ذلؾ يقوؿ
بعيد ممتقاىا،وقديما تجنبيا الحزماء،وحاد عنيا الحكماء، وقد كاف أىؿ الجاىمية حيث و قرآف 
يردع وو برىاف يسطع وليس إو مقتضى النظر، ومنتيى العقوؿ والفطر، ييابوف كؿ ميابة 

مواطينيا ويكموف إلى التيادي والكتماف بواطنيا، فمما غشييـ اإلس ـ، ووجب اإلع نواإلع ـ، 
رجى ف تفسر األح ـ، وتنسج تمؾ األحكاـ،ويؤثر بترجيحيا وتفضيميا الك ـ، فاشتدت عند ذلؾ 

الضنانة واستمدت عمى ذات أنفاسيا الصيانة، ووقفتمؾ منذ أياـ عمى نفثات غر وك ـ بيف 
الصابي والبديع حر،عاؿ تناولو  اطرؾ مف عمو، ووقع طير القموب منو عمى ثمر حمو، لكنؾ 

جرعت الصاب منو صابا، ومألت صدور شيعو أوصابا فيـ بيف جموع - وا يغفر لؾ–
منفضة ودموع مرفضة، ونواضر كميمة، و واطر قميمة، ينظروف مف طرؼ  في ويتضمموف 

 1".منؾ مف بُضرِّحَيؼِئ و يستقؿ ليـ لواء وو يرتد إلييـ طرفيـ وافإدتيـ ىواء
انتقؿ ابف أبي ال صاؿ في رسالتو ىذه بعد التمييد حيث أشادب سموب رسالة ابف القاسـ 
لى ما تركو مف أثار سياة في صدور  ولكنو عاب عمى صاحبيا تحاممو عمى الصابي،وأشارا 

أنصاره، ثـ عاد إلى مناقشة ابف القاسـ ف ط ه في البداية، ألنو قارف بيف الصابي وبديع مع أنو 
 .و وجو لممقارنة عمى حسب رأيو

، حيث شرع "التي فضؿ بيا الصابي عمى بديع" يقـو ابف أبي ال صاؿ في رسالتو ىذه 
يسوؽ الحجج واألسباب التي جعمتو يرجح الصابي،وأووألسباب انقياد المعنى وقدرتو عمى 

سحاؽ معيف القوؿ، مقدـ عمى اليوؿ، يصوؿ صوؿ القرف في :"الت ثير في قارايو يقوؿ أبوا 
الشوؿ،إف غضب حسبت الناس غضابا ورُضأت السيوؿ وعورا وىضابا، أو رضى عاد المشيب 
شبابا،وفتحت السماء أبوابا،ضربت النجـو قبابا،ولبست األرض مف وشي النور ثيابا، فيو إف 

عزى سمى أو عاتب سرى وجمى، وأمر وأحؿ، أو مدح توجى وحمى، أو قدح أ مؼ وأبمى أوغر 
موؿ وأممى، و جـر أف لو القمـ األعمى، والذروة الباسقة و تظير وو تعمى، ف ما نظمو فالرأي 

 2".المشور والفستؽ المقشور، وال صرواني المنشور، ووجو الحبيب يم  عيف محبو ويصور
لقد تحدث ابف ابي ال صاؿ عمى براعة الصابي في نظـ الشعر حيث شبيو بال صرواني 
كما أنو يجرى عمى طريقة العرب وسنتيـ في الكتابة أما البديع عمي حسب رأيو فقد حاد عف 

 .ىذه السنف، وعدؿ عف طريقة العرب في الكتابة
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وتقـو مجمؿ الرسااؿ النقديةوبف أبي ال صاؿ عمى طريقة البديع في الكتابة حيث يميؿ 
فييا لمتصنع كما يضفي عمييا معظـ أرااو النقدية، والرسالة تعكس تعمؽ األندلسييف باألدب 

المشرقي كما تشير مف ناحية أ رىإلى الطريقة التي كاف يتبناىا ويفضميا ابف أبي ال صاؿ في 
 تكتب بالبديع –والتي تقـو عمى شقيف- الكتابة، وىي طريقة الصابيي كما جاء في الرسالة

وتفنف في فنوف القوؿ، كما تشير الرسالة كذلؾ إلى قدرة ابف أبي ال صاؿ عمى المناقشة 
واوحتجاج، فيو يعرض آراءه في ترتيب وتسمسؿ، يدفع أراء  صمو بحجج قوية كما لـ ت مو 

طريقتو مف فف الرسااؿ التي عرؼ بيا مف تضميف لمقرآف والحديث والشعر وتمويح 
 .بإشاراتإلى ش اصوأحداث وغير ذلؾ مف السمات التي غدت ع مات بارزة في نثره و كتابتو

 :الرسالة االجتماعية:5
وىي تمؾ الرسالة التي تعبر عف ظواىر اجتماعية معينة حيث تعالج موضوعات ذات 

صبغة صناعية تمس ب حواؿ المجتمع بشكؿ عاـ،وفي نثر ابف أبيال صاؿ ما يصور بعض ىذه 
الظواىر وأحواؿ المجتمع األندلسي، فمف ذلؾ رسالة كتبيا إلى حد الكبراء يدعوه لممشاركة في 

 يقتضى التفاوض في الدقيؽ –أعزؾ ا –ما بنا :"موضوع المصاىرة، وقد جاء في ىذه الرسالة
 يجرى عمى يديؾ كؿ صالحة ومساعات –وا عز اسمو -والجميؿ، ويمد إليؾ عيف الت مؿ، 

 ما كاف عندؾ شااعا مف المصاىرة – داـ عزؾ –في البر ناجحة وو ي ميؾ مف مكرمة راجحة 
ف ذلؾ حديث سارت بو الرفاؽ، وأصغت نحوه األعماؽ، فصار عرفا و  بيف ف ف وف ف، وا 
ينكر، وأمر يراح بو فيبتكر، ومضى عمى ذلؾ العمؿ، وارتبط فيو األمؿ، ثـ ألـ بو بعض 

الكسؿ، وحاد قمي  عف السنف األفضؿ، لراحمو لـ تستمر، وحالة لـ تستقر ونازعتو اآلف نفسو 
التي ىي في سبيؿ مف نزاعيا وعمى مييع مف استشرافيا واط عيا، إوأف يمتاـ الشعب ويغتص 

بحاضرييا الندى الرحب، وقد  اطبؾ ف ف في ذلؾ بما كشؼ عف الجمية، وأعرب بسر 
القضية، وكتابو ىاد وكتاب سابؽ عجؿ وحاد، ومثؿ جدؾ أصرخ وجدع أنؼ مف تعرض 

ذا يممتو  وشمخ، وبنى ىذا البيت في عميااو، وجمع بيف أرضو وسمااو، وت ثيرؾ مرتقب، واألمرا 
أمـ وسقب و والت ألمثاليا مف الج اؿ م مولة وفناؤؾ، بنجـو الب د م ىولة، وغناؤؾ متعاط 

 1".مبذولة
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لقد حممت ىذه الرسالة موضوعا اجتماعيا، وىو موضوع المصاىرة حيث لج  ابف أبي 
ال صاؿ إلى تصوير ظواىر ىذا الموضوع الذي يكتسب أىمية اجتماعية  اصة بالمجتمع 
األندلسي، وقد اعتمد الكاتب في ىذه الرسالة عمى أسموب التضميف واوقتباس،إضافةإلى 

 .ال طاب المباشر البسيط السيؿ، والمفظة الصحيحة السميمة الدالة
وقد تتنوع موضوعات الرسااؿ اوجتماعية ومف بيف أىـ الموضوعات التي انفردت بيا 

 .موضوع الوصاية والشفاعة
 الوصايا والشفاعة-

تحتؿ رسااؿ الوصايا والشفاعة مكانا بارزا مف نثر ابف أبي ال صاؿ، ففي ترسمو مجموعة 
كبيرة مف ىذه الرسااؿ، كما تدؿ ىذىالرسااؿ عمى انتشار غيرىا ظاىرة الوساطة عمى نحو 

واسع في العيد المرابطي نتيجة عوامؿ اجتماعية كاف أبرزىا وضع األندلس، حيث كانت ووية 
تابعة لممغرب وظيرت العزلة بيف فاات المجتمع األندلسي وبيف المرابطيف المست ثريف بالحكـ، 

وتتنوع محتويات الوصايا التي كاف يكتبيا ابف أبي ال صاؿ، حيث كاف يكتبيا عمى لساف 
ف كانت كميا تتصؿ ب زمات اجتماعيو بعضيا ي  ذ طابعا فرديا،  أصدقااو مف ذوي الش ف، وا 
وبعضيا اآل ري  ذ صفة الطابع الجماعي، ونذكر نموذجا إلحدى الرسااؿ التي كتبيا ابف أبي 

ىذا الشير أيدؾ ا موسـ الحسنات، ومطمع مبارؾ :"ال صاؿ يتوسط فييا لرجؿ جاء فييا
في الدنيا - أعزؾ ا–الدعوات، فاإلجابة فيو قريبة، ومظاف القبوؿ فيو فسيحة رحيبة، وكمنا 

معتمؿ، ولتكاليفيا محتمؿ، فيؿ لؾ في مسرة باؾ،وتوجيو عمؿ زاؾ، وحمؿ رجؿ حطو 
 لو –حبره ا–حامؿ ىذه الرقعة !اإلم قوأقعدىاإل فاؽ، وتدارؾ رمؽ  افت، وطرؼ باىت،نعـ

أطفاؿ و يجد ليـ ذواؽ، قدمدواإليي عناقاوأحداقا، وىا ىو قد بمح، والدىر في معناه قد جمح، ولو 
أف يكوف لمف ر أكياو وفي إحدى –وو يسع الوقت لغير ذلؾ–نبؿ ومعو عقؿ، ورغبتي لو 

األرجاء وكياو، فيقترب مف الحنطة ويمسي ويصبح في غبطة، ويييؿ في جرابو وي تي الرزؽ 
عم  تفتح لو -  ا سبحانو–مف بابو فإف رأيت أف تبـر قضيتو وتنفذ وصيتو، قدمت إلى 

 1".أبواب الثواب ويرتقي في األسباب إف شاء ا
الرسالة ىذه قطعة أدبية في الدعوة إلى التكفؿ بيذا الرجؿ، وفييا ما يناسب ىذا المقاـ مف 

استعطاؼ لصاحب العمؿ،واستثارة ال ير ليذا الرجؿ وأووده لجبر الجوع والحاجة وىذا يؤكد 
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عمى ميارة وحذؽ ابف أبي ال صاؿ وأمانتو، وىذا يظير في شاكمة الرسااؿ التي كتبيا في 
الوصايا والشفاعة، حيث زينيا ب سموب السجع واأللفاظ الدالة عمى الحاجة والجوع والدعوة إلى 

 .ال ير مف أجؿ جمب المنفعة ليذا الرجؿ

ووبف أبي ال صاؿ مجموعة مف رسااؿ التوصية والشفاعة، تبدو فريدة في ظاىرىا ولكنيا 
فمف ذلؾ رسالة كتبيا إلى حد الفقياء مف أجؿ مساعدة .تمس بعض المشك ت اوجتماعية العامة

مؤذف،يدعى أباإسحاؽ، وعند النظر في ىذه الرسالة نجد الكاتب يربط فييابيف المشكمة الفردية 
 وبيف أحواؿ فاة المؤذنيف عامة، ومما جاء –أي ما يعانيو الش ص مف ضيؽ في الرزؽ-

ف -أداـ ا نصرؾ- المؤذنوف:"فييا قد ورد فييـ األثر المروى،وال بر الواضح الجمي،وىـ وا 
كانوا في األ رى ب طوؿ الناس أعناقا،فيـ في الدنيا أضيؽ الناس أرزاقا، وأضعفيمإذماء 

وأرماقا،م كميـ رشح،وشرابيـ في الشيامة والنيامة نسح،ونوميـ غرار وليميـ حراؾ،وليؿ الناس 
 1..."سكوف وقرار

ثـ ينتقؿ الكاتب مف الوصؼ العاـ ألحواؿ المؤذنيف إلى الموضوع الرايسي، وىو وصؼ 
سحاؽ مؤيدىا : "حاؿ المؤذف أبيإسحاؽ فيقوؿ م تص في ىذه الفضيمة - سممو ا–والمؤذف أبوا 

فموو عدمو لما سمعت قدمو، ... بسمات مشيورة،وأصوات مذكورة ونغمات كنغمات أبي محذورة
ولوو أمعاؤه لما طاؿ نداءه ودعاؤه،وقد تقدـ نحوؾ لفح اليجير والقي بيد               

المستغيث المستجير،ولغيره زكاة جماؿ وجماؿ،ولو غضمة جاه أو ماؿ ووراءه عياؿ وأـ عياؿ 
 2".وزلت تجبر ميضيا،وتعتقد في أعناؽ الرجاؿ النعـ بيضا بحوؿ ا

لقد احتوت الرسالة العديد مف الوصايا عمى شكؿ جمؿ قصيرة وسريعة تشبو ما يعرؼ في 
وقتنا الحالي ببطاقات التوصية والوساطة التي ترفع إلى المسؤليف والحكاـ ذوي الش ف ونجاز 
أمور مف األمور،ونذكر عمى سبيؿ المثاؿ تمؾ الرسالة التي بعث بيا ابف أبي ال صاؿ إلى حد 

يتشفع فييا ألحد مف األش اص الذيف - تقدير الضرااب-األش اص مف الذيف يتولوف الجباية
أف -أطاؿ ا بقاءؾ-أعممت "أصابيـ ضرر مف الضرااب، ولقد جاءت الرسالة عمى ىذا النحو

العمؿ الحشيب يصقؿ والنس ة السوداء تنقؿ وا يمحو ما يشاء ويثبت، وأعوذبو مف شفاعة و 
وقد عممت أف الزيادة عمى ف ف إنما كانت ضررا ، تورد نارا ، وترحؿ جانبيا . تثمر وو تنبت
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ب زية وترؾ عار، فت مر فييا بما تراه سدد وس حا و يجر فسادا، فمف الزيادة عمى عممؾ ما 
يجمب نقصا، وقد يعود تناىي النفقات كسادا وب سا، وحسبي بيذه الحروؼ عند إيجابؾ 

 1".المعروؼ إف شاء ا
لقد اكتسبت الرسالة طابعا اجتماعيا يتمثؿ في الوساطة، بحيث عمد ابف أبي ال صاؿ إلى 

 . نقؿ شكوى ىذا الرجؿ وما يعانيو مف كثرة الضرااب، ليذا احتوت عمى ال طاب المباشر
ومف ذلؾ أيضا ما كتب بو إلى حد الرؤساء يتوسط لرجؿ لكي يمحقو بديوانو استفادة بما 

 وىو مف –سممو ا -مؤديو أبو ف ف" لديو مف  برة عسكرية قديمة وقد جاء في ىذه البطاقة 
قـو يمتوف بحرمؾ، ويدلوف بسالؼ انقطاع و دمة،وأحب التشرؼ بديوانو، والمثوؿ بإيوانو، 

ف كانت الحرب ىناؾ قد وضعت أوزارىا، فعيد الكفرة  والتميز ليشيعو الوارديف موارد إحساف، وا 
و يغتر بموادعة في طييا –أيده ا –إلى انتكاث، وشرىـ وكيدىـ إلى انبعاث، والحاـز مثمو 

وا . نفس حرة،ومواقؼ في األعداء مرة- أبقاه ا–إدراؾ وسكوف تحتو حراؾ، ووبف ف ف 
 2".يظير أولياءه، وينصر لواءه، ويكتب أعداءىبجوده ومجده

لقد احتوت ىذه الرسالة أمرا اجتماعيا، طمب فيو ابف أبي ال صاؿ التوسط لرجؿ وليذا فقد 
ألحؽ رسالتو ب سموب ال طاب المباشر، إضافةإلى كثرة اوعتراض والجمؿ القصيرة، مف أجؿ 

الت كيد عمى حصولو، ومف الطريؼ أننا نجد في ترسمو مجموعة مف بطاقات التوصية التي زود 
بيا بعض ذوي الحاجات دوف أف يوجييا إلى ش ص بعينو فيما يندرج تحت موضوع الشفاعة 

سيدي :" العامة، ومف ذلؾ بطاقة في تحقيؽ الوجيبة إلحدى المعوزيف، وقد جاء فييا
، ومصاد األعظـ، وزلت أحمي الجوانب والذمـ  .األعظـ،وعتاد األنفساألكـر

- سممو ا–تتشعب، والفروض النادرة تثقؿ وتصعب، ومؤديو –أداـ ا عزؾ–الشفاعات 
توجيت لو إلى عناية وترتبت فيو رعاية، والرغبة أف تيسرت في ت فيؼ حظو مف ىذه الوجيبة 

والكمفة الشاممة القريبة، وا يوجدؾ إلى ما في نفسؾ مف اإلجماؿ سبي  وو يعدمؾ صنعا حسنا 
 3".جمي ، بعزتو

لقد تميز أسموب ابف أبي ال صاؿ في رسااؿ الشفاعات بتناولو لموضوع الطبقة العامة، 
استعمؿ فييا األسموب المباشر كما انتقى فييا عبارات التوصية إضافةإلى ابتعاد الرسالة عف 
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اإلقتباس والتضميف، ولقد كثر ىذا النوع في رسااؿ ابف أبي ال صاؿ، حيث أنو كتب رسالة 
جاء " أثناء موسـ جني الثمار الصيفية "يتشفع فييا إلنساف يريد أف يجمع لو ما يسد حاجتو 

-أعزكـ ا وأبقاكـ وحرسكـ وتووكـ، الصيفية : يا سادتيوأوليااي، وأحبتي وأصفيااي:"فييا 
ف كانت الذرة عمى دقة - أكرمكـ ا موسـ التقاط ومعمـ استظيار عمى القوت واحتياط وا 

جسميا، وقمت جرميا، تقبؿ وتدبر وتد ر، ويتعرض لحطـ الظمؼ،والحافز وال في، فاإلنساف 
في سعة حواياه، وانفساح أركانو وزواياه، وشيوتو الممتيبةومعدتو الممتيمة،أولىباإلعداد مف 

اد ار الزاد، وف ف قد نظـ مآثركـ، وسردمفا ركـ،وأجاد أمداحكـ، وانتجع سماحكـ، وىو يرجع 
إلى العياؿ، ويصبح عمى ا ت ؿ، وأنتـ بكـر فعالكـ، وعادة أجمالكـ، تنتبيوف إلى مواساتو، 

 1".وتسدوف مف   تو، إف شاء ا
إف ترسؿ ابف أبي ال صاؿ عبارة عف  طبة يشكو فييا حالة ىذا الرجؿ، يطمع في 
مساعدتو والتشفع لو مما يشير إلى ف الرسالة في العيد المرابطي قد اكتست بدور اجتماعي 

بارز، وتمؾ مس لة ىامة قد أكدتيا جؿ رسااؿ ابف أبي ال صاؿ في ىذا الجانب، وميما يكف 
فإف رسااؿ ابف أبي ال صاؿ صادقة الدولة، توحي بإسياـ العامة في بناء الحياة اوجتماعية 

وتكافميـ غير أف الرسالة  صت ما يعانيو الرجؿ مف فقر وحاجة وقد ترؾ وراءه أطفاو صغار، 
وليذا فإف الرسااؿ اوجتماعية قد كشفت عف جوانب اجتماعية ىامة في عصر المرابطيف فيي 

تشير إلى وجود طبقتيف بارزتيف في المجتمع األندلسي، إحداىما طبقة األغنياء التي تست ثر 
 .بالماؿ واأل رى طبقة العامة وىـ الذيف يعانوف الفاقة

وكما أسمفناإلى ف ابف أبي ال صاؿ كاف مف   ؿ رساامو يضطمع في تقديـ يد العوف 
والمساعدة لذوي الحاجة،مستثمرا في ذلؾ مكانتو، وما كاف يتمتع بو مف ص ت اجتماعية 

وش صيتو المثالية، وقد تميزت الرسالة (الرسالة)واسعة وليذا جمع بيف السموؾ العممي 
 .اوجتماعية بالقصر وال مو مف المقدمات، والميؿ إلى الوضوح والمباشرة

 :الزرزوريات:6
الزرزوريات ضرب مف الرسااؿ التي ظيرت في النثر األندلسي في عصر الكاتب، 

، كاف يحترؼ الكدية ويستجدي "بالزرزير"واستوحاىا الكاتب مف لقب لش ص كاف يعرؼ 
األعياف، حيث وجد الكاتب تشابيا في األوصاؼ والصفات بينو وبيف طاار الزرزور 
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فربطوابينيما و معوا عميو صفاتو، فكانوا يكتبوف برسااؿ تنحو منحى الفكاىة والس رية، ويعد 
أبو الحسيف ابف السراج أوؿ كاتب يعالج ىذا الموضوع، حيف كتب رسالة ألىؿ عصره يشفع 

 .1فييا لرجؿ يعرؼ بالزريزير
أما مف حيث الشكؿ فقد اقتربت زرزوريات ابف أبي ال صاؿ مف شكؿ ال طبة حيث 
أعطاىا بعض م محيا و صااصيا كاستي لو بالتحميدات واألدعية، وقد شارؾ ابف أبي 

 .ال صاؿ في ىذا الموضوع بث ثة رسااؿ أوضح فييا طبيعة الموضوع شك  ومضمونا
الحمد  ذي الحكمة البالغة والنعمة :" وقد استيؿ رسالتو األولى مف الزرزوريات بقولو

،أما رسالتو الثانية في ىذا 2"السابغة الذي اعتمدنا باإلحساف، وأنش نا مف نفس واحدة إنشاء
الموضوع فقد اكتست بطابع الس رية والفكاىة إضافةإلى ولوج األدعية فييا بشكؿ وفت ومف 

الحمد   الؽ الحياة والموت، السامع لكؿ صوت، الذي و يعجؿ م افة فوت، ذي " ذلؾ قولو 
أما رسالتو الزرزورية . 3"العطاء اوسنى واألسماء الحسنى والصفات الع ، التي تبيد وو تفنى

الحمد  الذي صدرت عف حكمتو األشياء وقامت ب مرىاألرض )الثالثة فقد استيميا بقولو 
 4.(والسماء وبيده الفضؿ يؤتيو مف يشاء

تطوؿ مقدمات رسااؿ الزرزوريات عند ابف أبي ال صاؿ ويكثر فييا التضميف مف اآليات 
القرآنية واألحاديث الشريفة التي تتناسب مع الموضوع الذي يعالجو ولذلؾ جاءت ىذه المقدمات 

 . بمثابة تمييد لمموضوع
وقد اقترب ابف أبي ال صاؿ بزرزورياتو مف روح المقامة، حيث تحوؿ بالموضوع ف صبح 

 . المتحدث فيو ىو الزرزور نفسو وليس ش ص يحتاج الشفاعة والتوصية
إذا كاف أغمب كتاب النثر األندلسي قد توجيوا بزرزورياتيـ نحو موضوع الشفاعة 

والتوصية، فإف ابف ال صاؿ وسع داارة الموضوع، فعالج في كؿ رسالة مف زرزورياتو موضوعا 
مستق ، فكتب الرسالة األولى منيا في المصاىرة  والرسالة الثانية في المزاوجة، ويمزج ابف أبي 

حيث جعؿ :" ال صاؿ في رساامو الزرزورية بيف النثر والشعر فيو قريب مف شكؿ المقامة
الزرزور صورة مف صور بطؿ المقامات وحولو مف كونو مجرد ش صية ثانوية يوجييا الكاتب 

كيفما يشاء إلى بطؿ يصنع الحدث ويوجيو ف صبح المتحدث حيث يتكمـ الناس عف توبتو 
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أويشير إلى الس اء مف أجمو ويناؿ نقودىـ عف طريؽ الوعض وىي صورة لبطؿ المقامة وىو 
 1".أيضا  يمزج بيف النثر والشعر في نطاؽ واحد معمنا عف مياراتو

أما مف حيث الموضوع فقد  رج ابف أبي ال صاؿ عمى تمؾ الداارة التي حوليا معاصروه، 
 –حيث وقفوا في أغمب رسااميـ الزرزورية عند موضوع الشفاعة، فنراه يطوع زرزورياتو 

لموضوعات أ رى م تمفة حتى تتبايف الموضوعات في رساامو الث ث تباينا واضحا، وعمى ىذا 
 . النحو ينطمؽ ابف أبي ال صاؿ في رساامو الزرزورية إلىإبراز ظاىرة الكدية

ت تمؼ في رساامو ا ت فا واضحا عف صورتو في الرسااؿ "غير أف صورة الزرزور 
األ رى، فيو ليس ش ص مكديا يستعطؼ الناس ويشيرىـ ويدعوىـ إلى المف عميو ولكنو ىو 
ش ص ينطوي عمى نفسو حب ال ير ويشارؾ الناس أفراحيـ، وىذه الصورة أقرب إلى صورة 
ابف أبي ال صاؿ، وىذا ما نممحو في زرزورياتو حيث تحوؿ الزرزور مف ش صية  ارجية 

 2".تفصؿ واقع الكاتب إلى  رى تجسد صورتو، وتعبر عف روحو ومزاجو ال اص
لقد استطاعت الرسااؿ الزرزورية أف تنقؿ لنا بعض مظاىر البياة األندلسية مف كونيا 
نقمت لنا موضوعات محمية تتصؿ بالواقع األندلسي، وىو ما نفتقده في الكثير مف الرسااؿ 

 . النثرية
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إف الغاية مف اكتشاؼ جماليات العمؿ األدبي ال تقؼ عند الجكانب األسمكبية فقط، بؿ 

تكتمؿ جمالياتالنص مف خالؿ الكشفعف أىـ العكامؿ الفنية التي شاركت في إثراء التجربة النثرية 
البف أبي الخصاؿ، لذلؾ عمد الكاتب إلى االستعانة بأساليب مختمفة داخؿ النص النثرم، 

ككظفيا بطرؽ فنية جميمة، تمكنو مف إيصاؿ الفكرة لممتمقي، معتمدا في ذلؾ عمى لغة شعرية 
كاضحة كبسيطة، ككما أف أم عمؿ نثرم ال يخمك مف الصكر الفنية التي يمجأ الناثر إلييا 

لتجسيد تجربتو النثرية كالكتابية التي يعيشيا، كالتي تجعؿ النص النثرم يمكج في نغـ رائع يزيد 
 .مف جماؿ التجربة كيرفع مف قيمتيا

كانطالقا مف ىذا سنتناكؿ أىـ الجكانب الفنية التي ميزت تجربة ابف أبي الخصاؿ بدءا 
بدراسة ىيكؿ الرسالة ثـ المغة كاألسمكب، إضافة إلى دراسة الصكرة الشعرية بأنكاعيا مع اإلحالة 

 .إلى بعض الصكر البديعية كانتياءن باإليقاع الداخمي كما يحتكيو
 :هيكل الرسالة-1

لقد جرت العادة لدل معظـ الدارسيف عمى تقسيـ رسائميـ إلى نكعيف ىما الرسائؿ الديكانية 
ف ىذيف النكعيف مف الرسائؿ يكتب كفؽ طريقة معينة تقـك عمى ثالثة  كالرسائؿ اإلخكانية، كا 

 : عناصر أساسية ىي
المقدمة كالتي تشمؿ في معظميا عمى البسممة، ثـ احتكائيا عمى العنكاف الذم عينو 

المرسؿ كالمرسؿ إليو، ثـ ينتقؿ بعدىما الكاتب إلى غرض آخر كىك المكضكع األساسي في 
كالمالحظ أف ىذه المقدمة لـ تكتؼ بالعنصريف المذيف اكتفت بيما معظـ الرسائؿ كىما )الرسالة 

نما لٌمح معظـ الكتاب إلى غرض الرسالة في أكؿ العنكاف تاركيف معظـ  البسممة كالعنكاف، كا 
مقدمات رسائميـ، غير أف بعض الكتاب قد يتخمكف عف عنصر العنكاف كيكتفكف بالبسممة 

لينتقؿ بعدىا إلى الغرض مباشرة بقكلو أما بعد، كلعؿ السبب في ذلؾ يرجع إلى استقرار قكاعد 
 .1(الكتابة في األندلس آنذاؾ مما يتيح لمكاتب حرية التصرؼ في الزيادة أك الحذؼ

                                                           
 .1967، 166الربعي بف سالمة، األدب المغربي كاألندلسي بيف التأسيس كالتأصيؿ كالتجديد، ص1
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إذا كانت ىذه بعض مالمح المقدمات في المرحمة األكلى التي أبرزت طريقة كتاب 
األندلس حتى القرف الخامس، غير أنو يمكف أف نستخمص عدة نماذج كقكاعد نظرية ضمنتيا 
رسائؿ ابف أبي الخصاؿ، كعميو فإف العناصر التي يجب أك يستحسف أف تتككف منيا مقدمة 

العنكاف كفيو يتـ تعييف المرسؿ كالمرسؿ إليو، كأبسط صيغة أف يقاؿ مف )الرسالة ىي كاآلتي 
بسـ ا الرحماف الرحيـ كتكتب بعد : فالف إلى فالف، ثـ تأتي البسممة أك االستفتاح بقكلو

العنكاف ثـ الصالة عمى النبي صمى ا عميو كسمـ التي كانت تأتي بصيغة مختمفة كلكنيا 
ف ىذه العناصر ىي العناصر "رسالة"أصبحت مف العناصر التي ال يخمك منيا كتاب  ، كا 

المككنة لغرض الرسالة، كبعدىا ينتقؿ الكاتب إلى المكضكع الرئيسي باستعماؿ أما بعد أك 
، غير أف بعض الكتاب كخاصة األندلسييف منيـ لـ يتقيدكا بيذا الترتيب، 1(بالسالـ أك غيرىما

نما ترككا ألنفسيـ الحرية في التقديـ كالتأخير كالحذؼ كالزيادة كما كاف يفعؿ مف سبقيـ . كا 
كمف أكؿ األمثمة لدينا في ىذا الباب رسالة كتبيا ابف أبي الخصاؿ عمى لساف يكسؼ بف )

 .2(تاشفيف
أما إذا كانت الرسالة رسالة ديكانية، فإف ترتيب المرسؿ بالنسبة لممرسؿ إليو يككف في 

العنكاف حيث يتكقؼ  عف حالة الممؾ المرسؿ كنكعية عالقتو بالمرسؿ إليو، كما يتكقؼ عمى 
مكضكع الرسالة نفسيا، فإذا كانت الرسالة تتضمف المصادقة عمى معاىدة أك تعازم أك شككل 
فإنيا تمتـز صيغ عديدة يتقدـ فييا اسـ المرسؿ عمى اسـ المرسؿ إليو، أما إذا تضمنت الرسالة 

شأنا مف شؤكف الحياة العامة كتأكيد الكفاء بالمعاىدات أك لفت انتباه الدكلة إلى بعض 
كىذا ما نجده في مجمؿ الرسائؿ اإلخكانية )التجاكزات التي يرتكبيا رعاياىا ضد مكاطني الدكلة 

 3.(التي كتبيا ابف أبي الخصاؿ عمى لساف يكسؼ بف تاشفيف
نما يتكقؼ  أما فيما يخص الخاتمة فإنو يكجد بعض الرسائؿ ال يعمف الكاتب فييا عف انتيائيا، كا 
بطريقة مفاجئة ال ينتظرىا القارئ أك المتمقي، ككأف الكاتب يريد أف يترؾ رسالتو مفتكحة، كبيذا 

مثؿ الرسالة التي كتبيا عبد ا بف االفطس في الرد )النمط انتيت رسائؿ مجمؿ كتاب األندلس
عمى الممؾ آلفكنسك، كما ال ننسى أيضا الرسالة التي كتبيا ابف أبي الخصاؿ إلى يكسؼ بف 
تاشفيف  يعض فييا أىؿ األندلس كيدعكىـ فييا إلى االمتعاض كالتحرؾ إلنقاذ األندلس، كقد 

                                                           
. 168الربعي بف سالمة، األدب المغربي كاألندلسي بيف التأسيس كالتأصيؿ كالتجديد، ص 1
. 170 المرجع نفسو، ص الربعي بف سالمة،:  ينظر2
. 171مرجع نفسو، صالربعي بف سالمة،اؿ3
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تكررت مثؿ ىذه الخكاتـ في العديد مف الرسائؿ التي كتبيا كزراء بني األحمر كأمراء آرغكف 
كمنيا الرسالة التي كجييا رضكاف بف عبد ا كزير السمطاف يكسؼ إلى آلفكنسك، كرسالة ابف 

 .1(أبي الخصاؿ في تعزيتو ألحد األمراء
لقد كانت ىذه أىـ المككنات التي تككنت منيا الرسالة، ألف كتاب األندلس كانكا يحتفظكف 

جعمكىا في قالب )ألنفسيـ بكثير مف الحرية لمتحرؾ ضمف ىذه األطر، غير أف  معظـ كتابيا 
كاحد يمشي عميو مجمؿ الكتاب، غير أف ىناؾ بعض الكتاب في طريقة كتابتيـ ال يتناسبكف 

نما جركا فييا التقديـ  مع خصكصية المرسؿ إليو كال تتعارض طرؽ كتابتيـ مع غرض الرسالة كا 
 2.(كالتأخير عمى حسب طبيعتيـ

 :المغـــــــة-2
ذاأتيناإلى دراسػػػػة لغة ابف أبي الخصػػاؿ نجدىا لغة سيمة بسيطة كاضحػػػػة مف كػػػػكف ابف  كا 
أبي الخصاؿ قد قرأ عمـك المغة عمى كبار عمماء عصره فضال عف تمقيو لمقرآف حفظا كتفسيرا 

كما امتطيت مف )كفقيا، قد ىيأ لو ثقافة لغكية عالية كقد أشار إلى ذلؾ بقكلو في إحدل رسائمو 
 3.(المشقة ما امتطيت كما تخطيت مف األئمة ما تخطيت

إزاء كاتب قد تمرس بالمغة ككثؽ )كالكاقع أف مف يقرأ رسائؿ ابف أبي الخصاؿ يجد نفسو 
 4.(صمتو بيا، فامتمؾ ناصيتيا، ككفؽ عمى ذخائرىا كأسرارىا كاضحي يصرفيا كيفما شاء

كما يخيؿ إلينا أنو ال يكجد مف بيف كتاب األندلس مف يضاىي ابف أبي الخصاؿ في اتساع 
قامكسو المغكم كفي ثراء محصكلو، كما أف مجمؿ األلفاظ التي استخدميا في رسائمو تشكؿ 

معجما لغكيا ال يستياف بو، كتكاد رسالة مف رسائمو تخمك مف ألفاظ معجمية، كلنا مثال رسالة 
، 5(المصاد، الخطاـ، الكعاـ، القتاد): كتبيا في تينئة عامؿ في كاليتو جاء فييا مف األلفاظ

فإني ): كتكثر ىذه األلفاظ في الرسائؿ اإلخكانية كمف أمثمة ما كتب في الرسائؿ اإلخكانية قكلو
تركتؾ بعدم عمى اكفار كآثافي حكار كالرأم شعاع كاألمؿ قطكؼ ككساع، كقد مكنو محصكلو 
المغكم ىذا مف بسط معاينة  في طكاعية حيث اختار األلفاظ المناسبة المؤدية لممعنى ككضعيا 

                                                           
 .178األدب المغربي كاألندلسي بيف التأسيس كالتأصيؿ كالتجديد ، الربعي بف سالمة ،1
 .178مرجع نفسو ، ص اؿالربعي بف سالمة، 2
 .221 فكزم عيسى، الرسالة األدبية في النثر األندلسي، ص 3
 22.1. المرجع نفسو، ص فكزم عيسى4

.185 فكزم سعد عيسى، أبك عبد ا بف أبي الخصاؿ، ص  5
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ف كاف اإلكثار مف ىذه األلفاظ قد افظى عمى أسمكبو شيئا مف  في مكضعيا الصحيح، كا 
 .(الغمكض لبعد ذىف القارئ عنيا

 
 األسموب-2

إذا كاف األسمكب ىك الطريقة التي يعتمد عمييا الكاتب في إنشاء رسائمو كأشعاره، فإف 
 جاء مزاكجا بيف الخبر بف أبي الخصاؿاألسمكب يعد كجو الكاتب كعمكده كليذا فإف أسمكب ا

فيك يستخدـ الخبرم )كاإلنشاء، حيث استعمؿ ىذيف األسمكبيف بقيمة كؿ منيما في إبراز معناه 
إذا كانت الفكرة التي يعالجيا تحتاج إلى تأكيد، ثـ يزاكج بينو كبيف األسمكباإلنشائي بضركب 

 1.(مختمفة مف أمر كنيي، كنداء كاستفياـ كتعجب
كتعد معظـ رسائؿ ابف أبي الخصاؿ رسائؿ ذات طابع إنشائي، كما جاء في قكلو مف 

كقد كاف الرأم عندم كال دفع لممقدكر، كال رده لفائدتياألمكر، إال تكرل كال تصمد، كال ): ذلؾ
تصدر، كال ترد، كبيف ىذيف الطرفيف لمحـز مجاؿ كلمرأم رؤية كارتجاؿ، لكف فيما الكالـ؟، 

 2.(.كعمى أياألمريف المالـ؟
 عمى األسمكب بف أبي الخصاؿكمف الكاضح أناألسمكباإلنشائي قد طغى في معظـ رسائؿ 

الخبرم كتمؾ خاصية بارزة في نثره عمكما، فمقد جعؿ األسمكباإلنشائي عمكد رسائمو ألنيأقكل 
مف األسمكب الخبرم في إحداث التأثير النفسي لدل المتمقي، حيث نجد فقرة كاممة فييا جميع 

فينيئا لؾ أيتيا العقيمة، بأكبة، كطأتيا ): ضركب اإلنشاء كمف ذلؾ قكلو في آخر رسائمو قكلو
عمى البطاؿ كأىمو ثقيمة، فاسمؾ أيامؾ ذال كاحتذل مرفؽ الحؽ سبيال كاختاؿ في حسف البزة 

 .3(كجرل أذياؿ الغزة، كأبمى كاخمؽ دىرا جديدا، كاقترح مزيدا
 عمكما ركحو الشعرية، فيك يقترب مف ركح الشعر في بف أبي الخصاؿنالحظ في نثر ا

بف أبي مكاطف عديدة مف رسائمو حتى يخيؿ إلينا كنحف نقرؤىا أننا نقرأ شعرا  ال نثرا، فقد مزج ا
 في كثيرا مف رسائمو الشعر كاألخيمة كالمكسيقى، كجعميا مف ركحو الشاعرة، حيث الخصاؿ

ىنيئا لؾ ما ): جعميا تبدك ككأنيا قصيدة نثرية فمف ذلؾ قكلو في إحدل رسائمو اإلخكانية
 صدقت، أنا المسيء، كالمستقياللفيء، كفت ذممؾ كصفت !استحممت كأىال كسيال ما استيمت

                                                           
 .188فكزم سعد عيسى، أبك عبد ا بف أبي الخصاؿ ، ص 1
 . 188، المرجع نفسو ، ص فكزم عيسى2

 .189، ص فكزم سعد عيسى، أبك عبد ا بف أبي الخصاؿ3
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مكاردؾ كديمؾ، ما لمف تؤخره استقداـ كال لمف ييكف عميو الكراـ كال لمف تخطؤه رضاؾ كراء كال 
ما أريد لما -كلك قطع الكريد- ، أٌقر الكالـ كلـ أجنيو، كأرد ىذا الماء عمى أجنو، كأجنب!أماـ
 1.(-تريد

كعميو فإف ابف أبي الخصاؿ قد كتب ىذه الرسالة بركح الشاعر ال الناثر، فالشعر يسرم 
حاالتو كأنغامو الصادحة، بؿ إف  في شريانيا بمغتو العذبة، كألفاظو الرقراقة، كصكره النابضة، كا 

، فيي لك كتبناىا في 2(أقر الكالـ كلـ أجنو): بعض عباراتيا تتكافؽ مع الكزف الشعرم كقكلو
الشعر لكانت نصؼ بيت مف البحر المتقارب، كلك أننا كتبنا ىذه الرسالة عمى نمط ما يكتب بو 

 . الشعر، لظف القارئ أنيا قصيدة نثرية كتبيا شاعر ال ناثر
 الصورة الشعرية -4

تعد الصكرة الشعرية أحد مقكمات النص كأحد ركائز عمـ البالغة بحيث ال يكجد نص 
 .خاؿ مف الصكرة الشعرية ألنيا تعتبر جزءا ىاما منو

فميذا يجب عمى الشاعر كالناثر عمى حد سكاء اإللماـ بيا، كتكظيفيا تكظيفا مناسبا مما يخدـ 
ألفاظو كمعانيو، بحيث يجد القارئ متعة في تذكقيا، فيي تكسب النص األدبي صكرا حسية 
كمعنكية ذات طابع ايجابي، فميذا اعتنى بيا البالغيكف كالنقاد منذ القدـ، فراحكا يعرفكنيا 
كيبرزكف أنكاعيا كمضامينيا، كتنقسـ الصكرة الشعرية إلى صكر عديدة، كمف بيف الصكر 

 .األساسية فييا ىي الصكرة البيانية مف تشبيو كاستعارة ككناية كمجاز
 
 :الكناية-1

: تعد الكناية أحد أضرب عمـ البالغة ك أحد مقكمات عمـ البياف، فيعرفيا الجرجاني بقكلو
ىي أف يريد المتكمـ إثبات معنى مف المعاني فال  يذكره بالمفظ المكضكع لو في المغة كلكف )

 3.(يجيء إلى معنى كىك تاليو كرديفو في الكجكد فيؤدم إليو كيجعمو دليال عميو
كقد كثرت الكناية في نثر ابف أبي الخصاؿ، حيث جاءت في أسمكب كنمط عاؿ عمى 

مكضكع الرسالة التي كتبيا ابف أبي الخصاؿ، كمف بيف أىـ صكر الكناية قكلو كىك يمدح أحد 

                                                           
 .189فكزم سعد عيسى، المرجع نفسو، ص 1
 .225فكزم عيسى، الرسالة األدبية في النثر األندلس، ص2
 .40، ص[د ت]،[د ط] عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، دار صادر، بيركت، لبناف، 3
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 كىي كناية عمى عمك مرتبة ىذا الكاتب عند ابف أبي 1(أشرعت مطالعؾ): أصدقائو مف الكتاب
 ككضعت أكزار الكالـ 2(حيف أنصمت اسننت األقالـ): الخصاؿ كرفعت منزلتو، كقكلو أيضا

كىي كناية أراد بيا ابف أبي الخصاؿ أف يمدح طريقة كتابة ىذا الكاتب كشيرتيا كفصاحتيا 
 .كبالغتيا 

كمف بيف أىـ الكنايات الكاردة في رسائؿ ابف أبي الخصاؿ تمؾ التي جاءت في رسالتو 
ال ييٍخفىري لديو الذماـ كال تبمى جدة ): التي كجييا إلى القاضي الفقيو أبي بكر ابف العربي قكلو

ىذه كناية عف المناقب الكبيرة التي يتميز بيا ابف العربي كمآثره كأخالقياتو كمركءتو  (كده األياـ
 .كشيامتو كعدلو في القضاء

 االستعارة- 2
كما ال يخمك أم أدب ظير في البيئة األندلسية مف اإلبداع كالتنسيؽ كالتجميؿ كذلؾ 

رسائؿ ابف أبي الخصاؿ، فإف الدارس ليا يجد نفسو داخؿ بحر مف المحسنات البديعية كجميؿ 
 : الصكر البيانية، فاالستعارة قد أخذت مف مدد قممو الشيء الكثير كسنذكر بعضيا فيما يمي

كألزميا  (النضج) حذؼ المشبو بو كىك الثمار كأتى بأحد لكازمو كىي الينكع 3(فإف أدبؾ اليانع)
 .المشبو عمى سبيؿ االستعارة المكنية

 حذؼ المشبو بو كىك الشيخ الكبير كأتي بأحدلكاـز كىك العصى 4(ألقى عصا الحاضر المقيـ)
 . كألزميا بالمشبو عمى سبيؿ االستعارة المكنية

حيث شبو الخطكب بالنار كحذؼ المشبو بو كأتى بأحد لكازمو كىك . 5(أحرقتيـ الخطكب)
 .اإلحراؽ عمى سبيؿ االستعارة المكنية 

حيث حذؼ المشبو بو كىك اإلنساف كأتى بأحد لكازمو عمى سبيؿ . 6(كتنافسو فيو األنفاس نشقا)
 .االستعارة المكنية

                                                           
 .112 فكزم سعد عيسى، أبك عبد ا بف أبي الخصاؿ، ص 1
 .112،المرجع نفسو، ص فكزم سعد عيسى2
 .124 فكزم عيسى، الرسالة األدبية في النثر األندلسي، ص 3
 .163 فكزم عيسى، المرجع نفسو، ص 4
 .124 الخصاؿ، ص أبي عبد ا بف ،أبكفكزم سعد عيسى5
 .184 فكزم عيسى، الرسالة األدبية في النثر األندلسي، ص 6
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حيث شبو الدىر باإلنساف كحذؼ المشبو بو كأتى بأحد لكازمو . 1(أف دىرا لبس ركنؽ بيائؾ)
 .كىي المبس كألزميا الدىر عمى سبيؿ االستعارة المكنية

 التشبيه-3
التشبيو عنصر أساسي في الشعر كالنثر سكاء بسكاء، كتيبدكميارات الشاعر أك الكاتب مف 

برازىا كبث الحياة كالحركة فييا  .خالؿ قدرتو عمى إجادة التشبيو كتكظيفو لتككيف الصكرة كا 
كيعد التشبيو مف العناصر البارزة التي يقـك عمييا فف ابف أبي الخصاؿ النثرم، كلقد 

ف كثر كركده عمى  مخزكنو الثقافي، فأكثر مف  تنكعت المناىؿ التي استقى منيا تشبيياتو، كا 
التشبيو باألعالمكأسماءاألماكف، كأسرؼ في ىذه الناحية إسرافا كبيرا خرج بو إلى التصنع، فيك 

إف قدمؾ في البالغة ): حيف يشيد ببالغة صديقو الكاتب عبد المجيدبف عبدكف ككرمو يقكؿ
نؾ ألثبت في اإلحساف مف حساف، كمف  كالتجبير ألرسى مف ثبير كمف كؿ جبؿ أشـ كبير، كا 
آؿ جفنة في غساف، كمف ربيع في كنانة كحارثة في غداتو، كمف زياد في ذبياف، كبسطاـ في 

 2(سبياف، كمف شيؿ في زماف
ككثيرا ما نقع عمى مثؿ ىذه التشبييات المتعاقبة في رسائمو النثرية، فيك حيف يصؼ اشتياقو 

ال جـر أنني أفقر إليو مف جفف إلى كردم، ): إلى صديقو الكاتب أبي الحسيف بف سراج يقكؿ
كمف أذف إلى بشرم، كمف جذيمة إلى نديـ، كمف مصعب إلى إبراىيـ، كالقارض إلى اإلياب، 

 3.(كدريد إلى الشباب، بؿ مف الشماؿ إلى اليميف، كاألنؼ إلى العريف
كنرل أف ابف أبي الخصاؿ قد اعتمد كثيرا عمى خاصية التشبيو باألعالـ خاصة كأف 

مجاليا في النثر أرحب كأكثر اتساعا بالقياس إلى الشعر، كنذكر مف األمثمة في نثره، قكلو في 
قريع العصر، أما - رضكاف ا عمبو-فقد كاف أبكه)معرض اإلشادةبمآثر كالد أحد أصدقائو

ف لو في  السؤدد فأسيمـ بف األحنؼ، كأما النبؿ فإبراىيـ بف العباس كالعباس بف األحنؼ كا 
 4.(العصامي  لقالئد معجزات كبدائع آيات أربت عمى بدائع ابف العباس في ابف الزيات

كتتردد في نثر ابف أبي الخصاؿ بعض التشبييات التي كثر دكرانيا في الشعر القديـ، 
فنزلنا عمى االككار نتدافع كنتدارل، في ): كتشبيو السيقاف بالكثباف أك العكس مما يتمثؿ في قكؿ

                                                           
 .133فكزم سعد عيسي، المرجع السابؽ، ص 1
 .175، 174فكزم سعد عيسى، المرجع نفسو، ص 2
 174 ، ص  الخصاؿأبي عبد ا بف أبك،فكزم سعد عيسى3

 .175،المرجع نفسو ص  فكزم سعد عيسى 4
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، كال شؾ أف الطبيعة الساحرة في األندلس قد أمدتو بزاد كبير مف 1(رمؿ كاكراؾ العذارل
التشبييات كالصكر، فيك حيف يشير إلى نقاء سريرتو يشبييا بجدكؿ المياه الصافي الرقراؽ 

كميما اختمفت سريرة أك كمت بعد مضائيا بصيرة، ): الذم يشؼ عما بداخمو كفي ذلؾ يقكؿ
سريرتى كما شفة الغدير الصافي عف الرضراض، كبصيرتي كما خمص السيـ المصيب إلى 

 2.(األغراض
-كماذا نعيد : كأكثر ابف أبي الخصاؿ مف اإلحاالت الدينية في تشبيياتو، فمف ذلؾ قكلو

مف ذكر نبكة لـ ينبك ليا حدؾ، كجفكة لـ يتضعضع بيا مجدؾ، كما ضرتؾ إال كما - أيدؾ ا
 3!ضرت الكعبة القميس، كال آذتؾ إال كما أذل عيسى بف مريـ عميو السالـ إبميس

نرل أف ابف أبي الخصاؿ لـ يقتصر تشبييو عمى األعالـ فقط بؿ تعداه إلى أف أخذ مف التراث 
 .الديني كىذا يبيف عنكثرة إطالعو كثركة ثقافتو

 
  

                                                           
 .178، المرجع نفسو، ص فكزم سعد عيسى1
 .178، المرجع نفسو، ص فكزم سعد عيسى2
 .223فوزي عٌسى، الرسالة األدبٌة فً النثر األندلسً، ص 3
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 : الصورة البديعية-5
ف  إف الصكرة البديعية أحد مقكمات النص اإلبداعي، كمف بيف أحد ركائزه األساسية، كا 
تكظيفيا في النص يزيد مف جمالية العمؿ األدبي حيث يقـك بتحريؾ التجربة الشعرية كالنثرية 
عمى حد سكاء، كتتككف الصكرة البديعية في مجمميا مف المحسنات المفظية أك المعنكم، كيعد 

 .الطباؽ أحد المحسنات المفظية شيكعا
كىك الجمع بيف المتضاديف في الكالـ كينقسـ إلى )عرفو عمماءالبالغة بقكليـ : الطباق-أ

 كسنقـك باستخراج األمثمة الدالة عمى ىذا المحسف 1.(طباؽ سمب كطباؽ إيجاب: قسميف
 .المفظي التي كردت في رسالة أبك عبد ا ابف أبي الخصاؿ التي كتبيا إلى أىؿ مالقة

 :كجاء فييا
كقد تجمعت اآلف بيذه الحضرة عصائب الشاكيف ككثرت أرفاع المتظمميف، ككاف مف )

أمكرىمبىٌيفو كمشكؿ،كفييـ محؽ كمبطؿ، فمـ يخؿ ما كانكا يجيئكف بو مف قكؿ مزكر، كباطؿ في 
صكرة الحؽ مصكر، كعند ما التبس الكذب مف ذلؾ بالصدؽ، كالتفت المبطؿ بالمحؽ، صددنا 
أرفعاىـ عف الكصكؿ، كصرفنا دكنيا كجو القبكؿ، كلما كاف ىذا كجب أف نمتمس ألمكرىـ كجيا 
يتكصؿ بو  إلى معرفة الصحيح مف السقيـ، كالمعكج مف القكيـ، فككمنا ذلؾ إلى قضاة البمداف 
كألزمناىمالقياـ بو كالفحص عنو مع األحياف، ألف مكضكع القضاء إنما ىك لرفع المشكالت، 

 .2(...كتمييز الحقائؽ مف المتشابيات، كالفصؿ بعد التبـر في الدعاكم كالمنازعات
 :كيظير الطباؽ في قكلو

 نكعو الطباؽ
 إيجاب  ميٍبًطؿو #ميًحؽً 
 إيجاب  ميٍشكىؿٍ #ًبٌيفه 

ؽو #بىاًطؿو   إيجاب  حى
 إيجاب  الًصٍدؽي #الكىًذبي 

ًحيحي  ـي #الصى  إيجاب  السىًقي
ـي #الميٍعكىجي   إيجاب  القىًكي

 
                                                           

 .12، ص[د ت]،[د ط] عبد العزيز عتيؽ، عمـ المعاني، البياف، البديع، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر،بيركت، لبناف، 1
 .63 فكزم سعد عيسى، أبك عبد ا بف أبي الخصاؿ، ص 2
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 الجناس- ب
يعد الجناس أحد أضرب عمـ البالغة، كأحد أركاف عمكميا األساسية مف ككنو ينتمي إلى 

عمـ البديع كىك باب مف أبكابيا، كيعتبر الجناس صيغة بالغية تزيد النص األدبي ركنقا 
كجماال، كليذا فقد اعتنى بو الكتاب في نصيـ الشعرم مف أجؿ صقؿ تجربتيـ الشعرية أك 

النثرية عمى حد سكاء، كيعد الكاتب أبك عبد ا بف أبي الخصاؿ مف أحد كتاب األندلس تكظيفا 
ليذا المحسف البديعي، كمما جاء لو في ىذا المحسف قكلو في إحدل الرسائؿ التي بعث بيا إلى 

 1:أحد أصدقائو مف الكتاب حيث اعتنى فييا بجمالية ىذا المحسف البديعي كمف ذلؾ قكلو
 نكعو الجناس

ـى  ـى /نىعى  جناس تاـ ًنٍع
كؽي  ٍكؽي / البيري  جناس ناقص الرى
 جناس ناقص شىٍكؽً / طىٍكؽو 

فىاًرؽً / الميفىاًرًؽ   جناس تاـ المى
 جناس ناقص سىًميرنا/ أىًميرنا
 جناس ناقص النىاًزعً / الكىاًزعً 
 جناس ناقص تييىامىةي /اليىمىامىةي 
 جناس ناقص مىنىاديهي /ًإٍسناديهي 
اًكليوي   جناس ناقص ييطىاًكليوي /ييضى
 جناس ناقص مىٍجًدهً / جيكًدًه 
 جناس ناقص كىادً / نىاًد 
 جناس ناقص نىدىـو / عىدىـً 

 
 

  

                                                           
 .165 فكزم سعد عيسى، الرسالة األدبية في النثر األندلسي، ص 1
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: السجع- ج
 الخصاؿ بالسجع في رسائمو مجاريا في ذلؾ الذكؽ البديعي السائد في أبيبف االتـز 

. عصره، كقد عبر عنو ابف عبد الغفكر الكالعي كىك مف معاصريو
كالذم عندم في ىذا أف النثر كالنظـ أخكاف كما ال يقدح في النظـ تكمؼ الكزف كالقافية، " قاؿ 

. 1"كذلؾ ال يقدح في النثر تكمؼ السجع

 الخصاؿ بالسجع في أكاخر الفكاصؿ كلكنو عمد إلى التمكف كالتنكع أبيكقد تقيد ابف 
فيما اصطمح " إلحداث التأثير المكسيقي المنشكد، فأحيانا ينفر بفاصمتيف تتضمناف قافية كاحدة 

. 2"ج اعميو البالغيكف باإلزدك
 مكالم اشؾ: " كمما جاء في ىذا المكف البديعي قكؿ ابف ابي الخصاؿ في احدل رسائمو

 اكأميرم، المتمبس ىكاه بقمبي كضميرم، مٌتٍع باألحباب كال فجع بالشباب، ىما كقدره عاًلينا، كدمع
، كقد يتكرر 3"خذتو العزة بالسمكافأ كقمبا ربما ماؿ بو طرب النشكاني، كربما ،في الحكادث غاليا

ف كتابو الخطير ك" السجع فيأتي مجمكعة مف الفكاصؿ المتعاقبة كقكلو،  فاني، فصيح اكا 
 كثيؽ المعاقد كالمباني، متناسب الفضؿ الباىرػ مستكل البطف ،المعاني، أنيؽ األلفاظ كالمعاني

". كالظاىر، فذىبت بشكرم حيث تمؾ األغراضذىبت، كأعترفت بكؿ يد عميمة بما كتبت
كقد يبدأ ابف أبي الخصاؿ بفاصمتيف متكافقتيف ثـ يردفيا بمجمكعة مف الفكاصؿ التي 

 صدؽ، لشد ما استكليت عمى مأىال بؾ مف عريؽ سبؽ كسميؿ خط"يتكرر فييا السجع كقكلو، 
ًلعن ،مدامؾ، كاستكيت إلى سماء منتداؾ  مف ا لؾ كتقيمت أباؾ كطعنت في ثغر النحكر عداؾ، كى

. 4"منتـ إلى سابؽ لـ يمحقو عثار كال شيؽَّ لو غبار
تكافؽ فيو كؿ سجعتيف تنتيي بيـ تكيسمؾ ابف أبي الخصاؿ في تصنعو ىذا ضربا بديعيا 

. الفكاصؿ فيسمى السجع المشكؿ

                                                           
 .163 عبد الغافكر الكيالعي، أحكاـ صنعة الكالـ، نقال عف فكزم سعد عيسى، أبك عبد ا بف أبي الخصاؿ، ص 1
 .392، ص [د ت]، [د ط] الخطيب القزكيني، االيضاح في عمـك المغة، مكتبة المثنى، بيركت، لبناف، 2
 .173ص  فكزم سعد عيسى، أبك عبد ا بف أبي الخصاؿ،3
 .174، المرجع نفسو، ص فكزم سعد عيسى4
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 كرىينة انتكاث، أصؿ ثفقرينة اجتثا– كما أنا – كأما أنا :" كمف ذلؾ قكلو في ىذا النكع
ؿ، كخطباف شكبيا خطكب، كقضباف ذكبيا سمع ط كفرع ال أثمر كال أ،ال انيمر كال استقؿ

 الرغاـ، كحد ذرب يخرج مف خيسو الضرغاـ، فخرجت قبالمنية مقطكب، كخذ ترب يخرج بتعبيس
مرة، أك كالغضنفر الرئباؿ، المزعقر أبي األشباؿ، ثالحنضمة مف الغمرة، كقطعت بالحجة لساف اؿ

. 1" كتحيز كسيؼ الفردالحردتميز مف 
الرسالة كميا سارت عمى نمط كاحد حيث نالحظ تقابؿ االسجاع كتجانس األلفاظ، حيث 

 الفنكف البديعية، غير أف ابف أبي الخصاؿ لـ يسرؼ في استخداميف كلـ أقكلحد أيعد السجع 
نما أخذه بقدر معيف الذم يجعؿ لو الصكرة تبدك كاضحة، حيث يزيد دقة  ينقؿ بو أسمكبو، كا 

العبارة كيعطي ليا ركنقا يتناسب مع ذكؽ القارئ، كليذا يعتبر السجع خاصية بارزة في نثر ابف 
أبي الخصاؿ يكحي لنا بمدل تكافؽ كسمك مرتبة ىذا الكاتب بيف كتاب األندلس الذم جعؿ مف 

. السجع كسيمة فنية تخدـ أسمكبو األدبي 
: االقتباس والتضمين- د

لـ ينفرد ابف أبي الخصاؿ بيذه الطريقة بؿ كانت سمة عامة لمنثر األندلسي في عصره، 
ف كاف الكتاب قد تفاكتكا في األخذ بيا الختالؼ مكاىبيـ كثقافاتيـ غير أف ثقافة ابف أبي  كا 

. الخصاؿ الكاسعة جعمتو ينفرد بيذه الخاصية عمى غرار الكتاب األخريف
 :التضمين

باعتبار ابف أبي الخصاؿ شاعرا كناثرا عمى حد سكاء فإنو كاف يضمف معظـ رسائمو شعرا 
سكاء تحريرا أك تغييرا،كقد استحسف معظـ سكاف األندلس ىذه الطريقة، كتعد معظـ رسائمو 

اإلخكانية رسائال ال تخمك مف الشعر كخاصة القديـ منو كعمى سبيؿ المثاؿ نذكر إحدل رسائمو 
ره، كااللحاظ كما حرست، كاأللفاظ كما مكعصففأقسـ بالدجف كتقسيره، كالد" التي جاء فييا قكلو 

، كالنكاسـ كمريض طركفيا، كالمباسـ ككميض أطمتغرست، كالغدائر كما أظمت، كالبشائر إذا 
 بالنكر، أخممتبركقيا، كزركؽ نطؼ الحياض، كحديث كقطع الرياض، عمى مثميا مف خمائؿ 

. 2..."كغالئؿ نشرت في النجد كالغكر

                                                           
 165ص فكزم سعد عيسى، أبك عبد ا بف أبي الخصاؿ،1

 .168 ، 167، المرجع نفسو، فكزم سعد عيسى2
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 القيس كطرفة كزىير ؤامر: ففي ىذه القطعة النثرية نجده ينثر أشعارا لخمسة مف الشعراء كىـ
: فأقسـ بالدجف كتفسيره مأخكذ مف قكؿ طرفة: كعنتر كبشار بف برد، فقكلو

ٌدًد ـراؼ الـط تحت اؿقببينؾ: يـك الدجف معجبه  كتفسيري 
:  القيسئكالغدائر كما أظمت مأخكذ مف قكؿ امر: قكلو

 الع إلى اؿستشزراتغدائره ـ
. ةكالمباسـ ككميض بركقيا مأخكذ مف قكؿ عنتر: كقكلو

دىٍدتي تقبيؿ السييكؼ ألىنىيىا ـي ؾغرث لىمىعىٍت كىبىاًرؽو  فىكى  بىًسـً تى  ال
 . الحياض مأخكذ مف قكؿ زىيرؽ نطزرؽ كقكلو ك -

ٍدفى المىاءى  ٍر فىمىمىا كىرى ٍعفى قنا ًجمىامىوي زى اًضًر المتخيَّـً مَّ  عيصً   كىضى   الحى
 . كقكلو كحديث كقطع الرياض مأخكذ مف قكؿ بشار -

ًديثىيىا  . زيٍىرىاٍيفى قطعي الرياض كيسى   ككأىفى رىٍجعى حى
كتركت : " كمما جاء في التضميف ألبك عبد ا بف أبي الخصاؿ قكلو في إحدل الرسائؿ

ت ؽكتر...  لي ما مشيت، الحاضرت فقمت ليسببشت مف ريحيا ما تشببت المغرب، كلما ءالعنقا
لغكب، كدفف القكافي غمير، كترؾ عف اكب، كأنكاد مس الحاضر منيا عخطكب كتكالت ش

. 1"ـ الكافيةمالذـميامف كغاثفي 
كدفف القكافي غمير، "تبرز في ىذه الرسالة ظاىرة التضميف الكاضحة في قكؿ الكاتب 

: ذر الحارثيفكىك مأخكذ مف قكؿ الشاعر الشـ
ًمنىا ال تىٍذكيًر الشِّشٍعرى بىٍعدى  ٍحرىاءى الغىًميًر القىكىاًفيى ما  دىؼى بىًني عى  اٍنتيـٍ ًبصى

 تنبي مف قكؿ الـقكما يظير في قكلو كترؾ عف ميامنا ضمير، الذم أخذ -
مىٍيرىا عىٍف ـً ئً ؿى  ـي ثى  ًليىٍجدً نىًف ٍف تىركف ضي ـٍ نىدى دىًعنىيي نىا ًبمىٍف كى

، مما جاء لو مف أشعارىـكيكثر ابف أبي الخصاؿ مف ضرب األمثاؿ بالشعراء كركاية 
ميد كراىا ابف ىالؿ، أبعد مف ىالؿ كمشاعر ككاكب المجرة فيي غثكب " التضميف في قكلو 
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 كآثار عمى معاندىا االقتصاد رب كريـ في العزة مطمكؿ كغريـ  تصاد أكبرىاإفعناؤه التي 
كحي مكانو الجميؿ كعمى ذلؾ فما شكا جفاء، إذا أخمت كلكف بكا كفاء ...  كغريـ عزة ممطكؿ

 :فيك مأخكذ مف قكؿ أبي العالء المعرم1(حيث حمت
ادى ء تكبرأرم العنقا د مف تطيؽ لو ًعنىادنا ف فعاا   أف تيصى

 . كغريـ كغريـ عزة ممطكؿ مأخكذ مف قكؿ الشاعر كثير عزةأيضا كقكلو 
 كعزة ممطكؿ معنى غىًريمييىا   غريموفكفَّىقضى كؿ ذم ديف 

 مف قكؿ كثير عزة مأخكذكحيا مكانو الجمؿ فيك : كما ال ننسى تضمينو الذم جاء في قكلو
 :أيضا القائؿ

.  يا رجيؿ حيييت(ؿميا جـ) مكاف  ليت التحية كانت لي فأشكرىا
 :االقتباس

 الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ القرآف الخصاؿ في رسائمو مف االقتباس مف أبيأكثر ابف 
 اآلياتالقرآنية بمغ عدد يثتسع في ذلؾ اتساعا كبيرا حاً ك" كىذا يدؿ عمى اتساع ثقافتو الدينية 
، ( حديث240)كعدد األحاديث  ( أية186)ىا ترسمو فالتي تمثؿ بيا في الرسائؿ التي يضـ

 فييا كيقدميا كدليؿ كبرىاف، كمما جاء القرآنيفكاف يطكقيا بنصيا حتى يستفيد مف األسمكب 
 البحر حية فما كاف يدرم كيؼ ييتدم إليو مكتو فذؿ عميو لخؼ" ف االقتباس قكلو ـفي رسائمو 

 .2"ية لسائميفآكتركو ... صكتو
ق أية لسائميف، كىك مأخكذ مف قكؿ ا عز تكيظير اقتباسو في ىذه الرسالة في قكلو كترؾ

َلَقْد َكاَن ِف يُوُسَف َوِإْخَوتِِه َآيَاٌت ﴿:(7 اآلية)كجؿ في كتابو العزيز في سكرة يكسؼ 
. ﴾لِ لَّسااِِ  َ 

كألفاظ ليس بيا طرؽ، كال ليا في ىذا :" كيكثر االقتباس في معظـ رسائمو اإلخكانية كقكلو
كشجرة ... الغريب غرؼ، لك مررت بالركضة الغناء، تجمك حسف متبسميا كتضحؾ مؿء فميا

تخرج مف طكر سيناء، كىذم التي تخرج مف أصؿ الجحيـ، كتغمى في البطكف كغمي 
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كيظير االقتباس ىنا في قكلو التي تخرج مف أصؿ الجحيـ كىك مأخكذ مف قكلو تعالى "الحميـ
 كقكلو تغمي في البطكف كغمي ﴾ِإ َّنَّسَ ا َ َ َ ٌ  َ ْ ُُ  ِف َأْ ِ   اَِْ  يِ ﴿ 64في سكرة الصافات اآلية 

﴾ َكاْلُ ْ ِ  يَّنْ ِ   ِف  ْلُ ُ ونِ ﴿( 45اآلية  )الحميـ، مأخكذ مف قكلو تعالى في سكرة الدخاف 
" كمما يذكر لو في إحدل رسائؿ مف اقتباسو مف سكرة التيف، كالكتابة عمى مسمكيا، قكلو 

كاستمسؾ بذلؾ الحبؿ المتيف، ككف عمى أحسف تقكيـ كناىيؾ بذلؾ القسـ العظيـ، أما إف القسـ 
ف الغكص  1"لقميؿ-  أبا بكر–بو لجميؿ، كا 

فاالقتباس كاضح مف سكرة التيف يظير في قكلو ككف عمى أحسف تقكيـ، كىك مأخكذ مف 
ْ َلاَن ِف َأْ َلِ  تَّنْقِو ٍ ﴿ 4قكلو تعالى في سكرة التيف اآلية   .﴾َلَقْد َخَ ْقَ ا  ْاِ

الكاقعة " َوِإ َّسُه َلَقَلٌي َلْو تَّنْ َ ُ وَن َ ِ  يٌ " ناىيؾ بذلؾ القسـ العظيـ مأخكذ مف قكلو تعالى "كقكلو 
76. 

كنجده ينحي منحى آخر في االقتباس حيث نجده يذكر قصة مكسى مع الخضر فينثرىا 
عميو السالـ رفع في العمـ إلى –كىذا مكسى :" في رسالتو التي كتبيا البف عبدكف يقكؿ فييا

نياية كشيع بآية فتقبؿ ماأتاه، كتحمؿ بفتاه، كتجيز بحكت في منحكت، فكاف شأنو في أبحر 
كارتدا عمى أثارىما قصصا فمما انتحاه الخضر بسرائر مف الغيب ...عجبا، كنسيانو لذكر سببا

كلكال إسراع كىب في تمؾ الحكـ ريبا، كذىؿ عف شريط ...مشكالت كظكاىر لمريب محتمالت،
 2"األذكار

حيث نممح قصة مكسى مع سيدنا الخضر التي جسدىا ابف أبي الخصاؿ في رسالتو ىذه 
" حيث قاـ باستخداـ األسمكب القرآني كاستخدامو كغرض بديعي كمـ يظير لو في االقتباس قكلو

(: 64اآلية )كارتدا عمى أثارىما قصصا، فيك مأخكذ مف قكلو ا عز كجؿ مف سػػػػكرة الكيؼ 
 3﴾قَاَل َذِلَك َما ُك َّسا  َّنْ ِغ فَاْرَتدَّس  َ َ ى َآثَارِِِهَا َقَصًصا﴿

كيقتبس ابف أبي الخصاؿ مف األحاديث النبكية الشريفة، كيسمؾ فييا مسمؾ اآليات القرآنية 
فقد يضمف الحديث بنصو أك يقتبسو فينثره في زكايا رسالتو حيث يقـك بتكزيع ألفاظو مف أجؿ 

المؤمف خامة زرع كذؤابة فرع، تفيؤىا الرياح يمينا " صياغة كالمو كقكلو في إحدل رسائمو 
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قباال كالكافر أرزة مجذية تتحاماىا المعرة ثـ تكر عمييا كرة  كشماال، كتميف في يدييا أدبارا كا 
 فيذا مأخكذ مف الحديث الذم أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده عف كعب بف 1"فيككف فجاعيا مرة

مثؿ المؤمف كالخامة مف الزرع، تفيؤىا الرياح :" مالؾ عف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ قكلو
تصرعيا مرة كتعدليا أخرل، حتى يأتيو أجمو، كمثؿ الكافر مثؿ األرزة المجذية عمى أصميا ال 

 ".يقميا شيء حتى يككف إنجعافيا مرة
كمف بيف أىـ الرسائؿ التي حممت في طياتيا ظاىرة االقتباس، تمؾ الرسالة التي كتبيا أبك 

بسـ " عبد ا بف أبي الخصاؿ عمى لساف يكسؼ بف تاشفيف إلى عساكره مكبخا ليـ، جاء فييا 
ا الرحمف الرحيـ كصمى ا عمى سيدنا محمد رسكلو الكريـ كعمى آلو كسمـ تسميما، سالـ 

عمى رجاؿ مف المؤمنيف صدقكا ما عاىدكا ا عميو كتقربكا بالصبر الجميؿ إليو كنازلكا االقداف 
ليس لكـ في التعقب .... لقد ذىبتـ فييا عريضة كالحمير المستنفرة فرت مف قسكرة... بيف يديو

، كلكف أف لكـ مع الجبف الفاضح لقد أقررتـ ...رجاء، كال منكـ دكف النار الحامية انتياء
 2"كأضحت النار بدؿ الجنة لكـ ميراث... ، كىـ يركنكـ مثمييـ رؤية العيف...بالفرار

سالـ عمى رجاؿ : يظير اقتباس أبك عبد ا بف أبي الخصاؿ في ىذه الرسالة في قكلو
ِمَ   ْلُ ْؤِمِ َ  رَِجاٌل ﴿:مف المؤمنيف صدقكا ما عاىدكا ا عميو، فيك مقتبس مف قكلو تعالى

ُلو  تَّنْ ِديًي  ُ ْي َمْ  يَّنْ َ ِ ُ  َوَما َ دَّس ُ ْي َمْ  َقَ ى َ َْ ُه َوِم َّنْ  األحزاب ﴾َ َدُقو  َما َ اَاُدو   ل َّسَه َ َ ْ ِه َفِ  َّنْ
 كقكلو أيضػػػػا عريضة كالحميػػػػػػر المستنفرة فػػػػرت مف قسكرة مقتبس مف قكلػػػػو 23اآلية 
َقْد َكاَن ﴿ كقكلو أيضا51-50 المدثر اآلية ﴾َك َ َّنَّسُ ْي ُ ٌُ  ُمْل َّنْ ِ َ ٌ   فَّن َّسْت ِمْ  َقْلَورَ ٍ ﴿تػػػعالى

َلُكْي َآيٌَة ِف ِفَئ َّنْ ِ  ْل َّنَقَ ا ِفَئٌة تَّنَقاِتُ  ِف َسِ  ِ   ل َّسِه َوُأْخَ ى َكاِفَ ٌ  يَّنَ ْو َّنُ ْي ِمثَّنَ ْ ِ ْي رَْأَي  ْلَ ْ ِ َو ل َّسُه يَُّنَؤيُِّد  َِ ْص ِِه 
َ ً  ِِلُوِل  ِْلَْ َصار ، كعميو فإف االقتباس يعد ظاىرة 13 آؿ عمراف اآلية ﴾َمْ  َيَشاُء ِإنَّس ِف َذِلَك َلِ  َّنْ

بالغية كجدة بكثرة في نثر ابف أبي الخصاؿ مما يكحي باتساع ثقافتو األدبية كالدينية عمى حد 
 .سكاء
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 اإليقاع الداخمي: سادسا
 :اإلطناب

يقـك أسمكب ابف أبي الخصاؿ في جممتو عمى اإلطناب، كالتكسع في رصؼ األلفاظ، 
كبسط المعاني، ككجكد ىذه الظاىرة في رسائمو يرتبط بما ذكرناه عف ثراء لغتو كتمكنو مف 

الميؿ إلى الترادؼ كالتكرار، كتقميب المعنى عمى كجكه : ناصيتيا، كمف مظاىر ىذا اإلطناب
ال جـر أنى بعد أف لثمت ثراىا، :" مختمفة كالمزاكجة بيف الجمؿ كالعبارات، كمف أمثمة ذلؾ قكلو

كقدست كركدىا كسراىا، كقريتيا مف التعظيـ قراىا، رمت الترفع في مضمارىا، كالتطمع في 
 1".أنكارىا، بؿ التمفع بغبارىا، كالتعمؽ بأذياؿ آثارىا

قد استعمميا ابف أبي الخصاؿ كحيمة ليضفي عمى أسمكبو لكنا مف  (التكرار)إف ىذه الظاىرة 
الجماؿ الذم يتمثؿ في ىذا التمكيف الصكتي كاإليقاعي المتكلد مف تعاقب الجمؿ كتكافؽ 

 .فكاصميا
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 الدراسة األسموبية لرسائل أبو عبد اهلل بن أبي الخصال: ثانيا
المستوى الصرفي : أوال

يعد المستكل الصرفي أحد أركاف الدراسة األسمكبية، كمف بيف أحد مقكمات النص الشعرم 
. كالنثرم عمى حد سكاء كتعد المشتقات أعمدة ىذا المستكل

: المشتقات- أ
اسـ الفاعؿ، اسـ المفعكؿ، صيغة المبالغة، الصفة " المشتقات عند الصرفييف سبعة ىي 

 1 الزماف كالمكاف، كاسـ اآللةماسـكالمشبية،اسـ التفصيؿ، 

كسنقـك بدراسة المشتقات الكاردة في إحدل رسائؿ ابف أبي الخصاؿ 
 المشتق نوعه وزنه فعمه

ميصى  اًلٍص  اسـ فاعؿ فىاًعؿٍ  خى  خى
 بىًعيدن  صيغة مبالغة فىًعيؿٍ  بىعيدى 
 قىًريبٍ  صيغة مبالغة فىًعيؿٍ  قىريبى 
 كىًفيؿٍ  صيغة مبالغة فىًعيؿٍ  كىفىؿى 
 لىػػػوٍ إى  اسـ فاعؿ ًفعىاؿٍ  ٌلوى أى تى 

الطٍَّكًؿ  صفة مشبية فىٍعؿً  طىاؿى 
أىٍنفىٍع  اسـ تفضيؿ أىٍفعىؿٍ  نىفىعى 
حى  ٍح  اسـ تفضيؿ أىٍفعىؿٍ  نىجى أىٍنجى

 
المالحظ عمى الجدكؿ السابؽ تبايف نسبة شيكع المشتقات كقد خصصنا خمسة مف بيف 

اسـ الزماف، اسـ :" عمؿ عمؿ الفعؿ كليست كذلؾ الثالثةمالسبعة ألف المشتؽ عند النحاة 
المكاف، اسـ اآللة فيي عندىـ مف الجكامد فال ترفع الضمير كال غيره كال تيعطى حكـ المشتقات 

 2."األخرل
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كما استعمؿ اسـ الفاعؿ بكثرة مقارنة بالمشتقات األخرل ألف الكاتب استعممو لغرض بث 
ركح الحماسة كالجياد في نفكس أىؿ األندلس كىذا مناسب لبناء ىذا النكع مف الرسائؿ ألف 

 1."اسـ الفاعؿ مف أقكل العكامؿ لشبيو بالفعؿ المضارع"
كقد كردت الصفة المشبية كاسـ التفضيؿ بنسب متفاكتة، أما الصفة المشبية فيي كصؼ 

 2. كاالستمرار كالدكاـتبكثلذات المكصكفة عمى سبيؿ اؿ
كذلؾ نرل كثرة استعماؿ صيغة المبالغة كىذا لككنيا تدؿ عمى التكثير كالمبالغة، كىذا ما 

. كاف مكافقا لطبيعة المكضكع
الفعؿ ما دؿ عمى " يعد أحد أبرز أقساـ الكالـ العربي، إذ يعرفو الزمخشرم بقكلو: الفعؿ- ب

 3."اقتراف حدث بزمف
 

 الفعل من حيث الزمن من حيث الصحة واالعتالل مجرد أو مزيد
 أىعىزى  ماض (مضعؼ ميمكز)صحيح  مزيد بحرؼ

 كىنىؼى  ماض (سالـ)صحيح  مجرد
 رى ؽَّ كى  ماض (مثاؿ مضعؼ)معتؿ  مزيد بحرؼ

رىسى  ماض (سالـ)صحيح  مجرد  حى
 يىمَّفى  ماض (مضاعؼ مثاؿ)معتؿ  مزيد بحرؼ

قىرىعى  ماض (سالـ)صحيح  مجرد
أىٍشرىعى  ماض (ميمكز)صحيح  مزيد بحرؼ
مَّرى  ماض (مضاعؼ)صحيح  مزيد بحرؼ ضى

فىرى فٍ اٍستى  ماض (سالـ)صحيح  مزيد بثالثة حركؼ
مىنىعى  ماض (سالـ)صحيح  مجرد
اـى ضى  ماض   (أجكؼ)معتؿ  مجرد
نىاؿى  ماض   (أجكؼ)معتؿ  مجرد
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كىافى  ماض ناقص   (أجكؼ)معتؿ  مجرد
بىاًلغه  ماض   (أجكؼ)معتؿ  مجرد

اٍستىٍنيىضى  ماض (سالـ)صحيح  مزيد بثالثة حركؼ
ًبى  مضارع (ناقص )معتؿ  مزيد بحرؼ ييرى

يىٍعتىًقدي  مضارع (سالـ)صحيح  ******مزيد 
قيٍؿ  أمر (سالـ)صحيح  مجرد

 يىٍعبىأي  مضارع (ميمكز)صحيح  مزيد بحرؼ
كىافىؽى  ماض  (مثاؿ)معتؿ  مزيد بحرؼ
يىٍمًضى  مضارع (ناقص)معتؿ  مزيد بحرؼ
يىٍنبيك  مضارع (ناقص)معتؿ  مزيد بحرؼ
يىٍكبيك  مضارع (ناقص)معتؿ  مزيد بحرؼ

رىأىل  ماض (ناقص ميمكز)معتؿ  مجرد
ـي  مضارع (مضاعؼ)صحيح  مزيد بحرؼ  دُّد يى
يىٍقطىعي  مضارع (سالـ)صحيح  مزيد بحرؼ
يىٍرفىعي  مضارع (سالـ)صحيح  مزيد بحرؼ

ؿى  ماض (مثاؿ)معتؿ  مجرد كىصى
اٍمتىثىٍؿ  أمر (سالـ)صحيح  مزيد بحرفيف

أىًشٍع  أمر   (أجكؼ)معتؿ  مجرد
يىٍرفىعيكا  مضارع (سالـ)صحيح  مزيد بثالثة حركؼ
يىٍجمىعيكا  مضارع (سالـ)صحيح  مزيد بثالثة حركؼ
 يىٍستىٍكًىبيكا مضارع (مثاؿ)معتؿ  مزيد بخمسة أحرؼ

 
 :يظير لنا مف خالؿ ىذا الجدكؿ تبايف نسب أنكاع األفعاؿ كىذا ما سنبينو في الجدكؿ التالي
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: جدكؿ النسب
 وع الفعلـــــن هـــنسبت

 ماض %54.54
 ارعضـ %36.36
 أمر 9.09 %

 
الفعؿ مف حيث ك" ال شؾ أف اختالؼ البنية يمحقو اختالؼ المعنى يقكؿ تماـ حساف

المبنى الصرفي ماض كمضارع كأمر فيذه األقساـ الثالثة تختمؼ مف حيث المبنى، كىي فكؽ 
. 1"ذلؾ تختمؼ مف حيث المعنى الصرفي الزمني أيضا

ك عبد ا بف أبي الخصاؿ قصد تييئة الجك النفسي بكىثيرى استعماؿ الفعؿ الماضي في رسالة أ
كقد قرعنا  (...): "  كتييئة لمنفكس في قكلولميمـألىؿ األندلس، مف شحف لمعزائـ، كاستنياض 

كمنع جانبو أف  (...)الظنابيب كأشرعنا األنابيب كضمرنا اليعاسيب كاستنفرنا البعيد كالقريب 
ف قد بالغنا في االحتشاد كاالستعداد، كاستنيضنا مف  يضاـ أك ينالو مف عدكه إىتضاـ، كنحف كا 

. 2.."األجناد كاإلمداد 
 الخصاؿ مرتبطا بالدعاء ألىؿ األندلس كمما جاء في أبىأما المضارع فقد كظفو ابف 

ف الدعاء إذا كافؽ إجابة يمضي حيث ينبك الحديد المضرب، كيكبك العديد ... )المضارع قكلو  كا 
كيقطع بكؿ مف يريد القطع، كيرفع رأيو في  (...)ألف يمدنا ا بالنصر  (...) المتييب
. 3"(..)خالفنا

جؿ أكبالنسبة لفعؿ األمر فقد كرد محتشما مقارنة بصيغتي الماضي كالمضارع كىذا مف 
.  أىؿ األندلس عمى االمتثاؿ ألمره كتبميغو لمخاص كالعاـضتحضي

.  الخصاؿ كاف كاثقا في أىؿ األندلسأبيكترجع ندرة فعؿ األمر في ىذه الرسالة إلى أف ابف 
 

  

                                                           
 .105-104، ص 1994، [د ط] تماـ حساف، المغة العربية معناىا كمبناىا، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، 1
 .53 فكزم سعد عيسى، أبك عبد ا بف أبي الخصاؿ، ص2
 .60 المرجع نفسو ، ص، فكزم سعد عيسى3



 دراســــة فنيــة أسلوبيـــة:                                                                                                          الفصل الثاني
 

64 
 

المستوى النحوي : ثانيا
يعد ثالث مستكيات الدراسة األسمكبية، كتبرز أىميتو مف خالؿ اىتمامو بالتركيب، فيك 

اسمية :  كىي تنقسـ إلى نكعيف1"تركيب مفيد"يتجاكز المفظة المفردة إلى االىتماـ بالجممة ككنيا 
. كفعمية

ف الرسالة الجيادية ػػػػػاـ الجممة في المقطكعة النثرية التي تنتمي إلى ؼػػػػكقد تنكعت أقس
.  الخصاؿأبي عبد ا بف كبألمكاتب 

: كىذا ما سنحاكؿ إيضاحو في الجدكؿ اآلتي
 الجممة نوعها بسيطة/مركبة المسند إليه المسند

 ـ اؾي عىزى أ فعمية بسيطة ا أعز
ـٍ  فعمية بسيطة (ىك)ضمير مستتر تقديره  كنؼ  كىنىفىكي
 رى حيظيكظىكىـٍ ؼى كى  فعمية بسيطة (ىك)ضمير مستتر تقديره  كفر

رىسىيىا ا فعمية بسيطة ا حرس  حى
 يىًمفي ا فعمية بسيطة ا يمف
 نىاًبيبطى قىرىٍعنىا اؿ فعمية بسيطة ضمير متصؿ قرع

أىٍشرىٍعنىا األىنىاًبيبى  فعمية بسيطة ضمير متصؿ أشرع
مىٍرنىا اليىعىاًسيبى  فعمية بسيطة ضمير متصؿ ضمر ضى
اٍستىٍنفىٍرنىا البىًعيدى  فعمية بسيطة ضمير متصؿ استنفر
ـى  فعمية بسيطة (ىك)ضمير مستتر تقديره  ضاـ ا أىٍف ييضى
يىنىاليوي  فعمية بسيطة (ىك)ضمير مستتر تقديره  يناؿ

ف كنا قد ) كا 
جممة  (بالغنا

مصدرية في 
محؿ رفع 
خبر نحف 
كالتقدير 
 مبالغكف 

ٍف كينىا قىٍد  اسمية مركبة نحف نىٍحفي كاً 
بىالىٍغنىا ًفي االٍحًتشىاًد 

                                                           
 .23،ص2014، 1 محمد خميفاتي، الجممة العربية دراسة كصفية تحميمية، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط1
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استنيض  ضمير متصؿ  بسيطة  فعمية  اٍستىٍنيىٍضنىا 
نعتؽ 

 (ـ إليو+ـ ) 
 

إنا  مركبة  اسمية  فىًإنىا نىٍعتىًقد 

قؿ  ضمير مستتر  فعمية  بسيطة قيٍؿ 
رب  أيعبً  فعمية  بسيطة ـٍ رىب يىٍعبىأ مىا  ًبكي

محذكؼ 
( قائـ)تقديره 

استنفار  إفى اٍسًتٍنفىارى الديعىاءى  اسمية بسيطة
ًمٍف أٍنفىٍع األٍشيىاء 

إذا كافؽ 
ـ )إجابة كافؽ 

 (ـ إليو+ 

الدعاء  مركبة  ف الديعىاء إذىا  اسمية كا 
ابىةن يىٍمًضي  كىافىؽى إجى

 ...
يمضي  يىٍمًضي  فعمية بسيطة (ىك)ضمير مستتر تقديره 

ينبك  يىٍنبيك  فعمية بسيطة (ىك)ضمير مستتر تقديره 
يكبك  يىٍكبيك  فعمية بسيطة (ىك)ضمير مستتر تقديره 
رأل  اطىبىتً  فعمية بسيطة (ف)ضمير متصؿ  ـٍ ؾي رىأىٍينىا ميخى
يمد  ا  يىميدينىا ا  فعمية بسيطة

يقطع  يىٍقطىعي  فعمية بسيطة (ىك)ضمير مستتر تقديره 
يرفع  يىٍرفىعي  فعمية بسيطة (ىك)ضمير مستتر تقديره 

كصؿ  خطابنا  ـٍ ًخطىابينىا  فعمية بسيطة ؿى ًإلىٍيكي كىصى
أعز  ا  ـٍ ا  فعمية بسيطة أىعىزىىي
امتثؿ  اٍمتىثىميكا  فعمية بسيطة (الكاك)ضمير متصؿ 
أشيع  أىًشيعيكهي  فعمية بسيطة (الكاك)ضمير متصؿ 
رفع  يىٍرفىعيكا  فعمية بسيطة (الكاك)ضمير متصؿ 

يجمعكا  يىٍجمىعيكا  فعمية بسيطة (الكاك)ضمير متصؿ 
استكىب  ٍستىٍكىىبيكا ا مى  فعمية بسيطة (الكاك)ضمير متصؿ 
الكفيؿ  بسيطة   ضمير الشأف ىك  اسمية  ىيكى الكىًفيؿ 

محذكؼ 
 (معبكدتقديره )

مركبة  (اسـ ال)إلو  اسمية  الى ًإلىوى ًإالَّ ا 
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مف الجدكؿ السابؽ تتضح نسبة كركد كال مف الجمؿ الفعمية كاالسمية بتبايف كاضح نبينو 
: فيما يمي

 الجممة تواترها نسبتها%
 فعمية 28 %75.68

اسمية  09 %24.32
 

إف المالحظ مف الجدكؿ أعاله شيكع الجممة الفعمية، مقارنة بنظيرتيا االسمية مما يدؿ 
جؿ تحفيز أ الخصاؿ أكثر مف استعماؿ الجممة الفعمية مف أبيعمى أف الكاتب أبك عبد ا بف 

مكافؽ لطبيعة الجممة الفعمية الدالة "أىؿ األندلس لخكض الحرب كتركيـ متأىبيف ليا، كىذا 
 .1"عمى الحاالت الطارئة كاألزمنة المتجددة

 الخصاؿ مف أجؿ إبراز أبيأما ما يخص الجممة االسمية فقد كظفيا أبك عبد ا بف 
إثبات الكصؼ كدكامو كقكة " اللة الجمؿ االسمية مف دصفات أىؿ األندلس، كىذا ما تحققو 

 . 2"رسكخو في صاحبو كاستقرار حالو كاستمراره

 
 
 

                                                           
 .49، ص2009، 1 شكرم محمد عبد ا، داللة الجممة االسمية في القرآف الكريـ، دار دجمة، عماف، األردف، ط1
 59المرجع نفسو ، ص ،شكرم محمد عبد ا2
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 الخاتمة
   بعد دراستنا ليذا الموضوع  نصل إلى أن الرسالة في عيد المرابطين قد امتزجت بطابع 
سياسي وىذا ما سجمو ابن أبي الخصال في مجمل رسائمو الديوانية؛ التي كتبيا عمى لسان 

 .يوسف بن تاشفين
الرسائل اإلخوانية،التي :    كما انقسمت رسائل ابن أبي الخصال إلى نوعين أساسيين ىما

تضمنت في طياتيا مجموعة من المواضيع كالتيادي والتعازي والموعظة والمداعبة والمباسطة، 
 .أما الرسالة الديوانية فكانت أىدافيا تتجمى في ربط العالقات بين الرؤساء والمموك في األندلس
   وكذلك نجد نوعين آخرين من فن الرسالة قد كتب فييما أبو عبد اهلل بن أبي الخصال عمى 

 .غرار النوعين اآلخرْين وىما الرسالة األدبية والرسالة الوصفية
 وتعد معظم رسائل ابن أبي الخصال ذات طابع إنشائي،كماتتسم رسائمو بالروح الشعرية

 .وقد مّيز رسائل ابن أبي الخصال غمبة الصورة الشعرية بجميع أنواعيا 
 و مما يدل عمى سعت اطالع ابن أبي الخصالكثرة االقتباس والتضمين في رسائمو 

 كما استعمل ابن أبي الخصال الفعل الماضي في رسائمو قصد تييئة المتمقي لما أراده،
كثار ابن أبي الخصال من توظيف الجمل الفعمية كان من أجل تحفيز أىل األندلس  .وا 



 

 قائمة المصادر والمراجع
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قائمــــة المصــــادر والمراجــــع 
القرآن الكريم برواية ورش 

 
 :رالمصاد-أ

 
، الذخيرة في محاسن أهل ( الحسن عمى بن بسام الشنترينيوأب )الشنتريني ابن بسام  .1

 .3، ج1997، [د ط] إحسان عباس، بيروت، لبنان، :الجزيرة، دار الثقافة، تح
  [د ت]،[د ط]الخطيب القزويني، اإليضاح في عموم المغة، مكتبة المبنى، بيروت، لبنان،  .2
 عبد الواحد عمي واقف، دار :، المقدمة، تح(عبد الرحمان محمد الحضرمي)ابن خمدون  .3

 .1958، 1البيان العربي، بيروت، لبنان، ط
 .[د ت]، [د ط]الزمخشري، المفصل، دار الجيل، بيروت، لبنان،  .4
 .[د ت]،[د ط]عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، دار صادر، بيروت، لبنان،  .5
، قالئد (أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد اهلل بن خاقان )ابن نصر الفتح بن الخاقان  .6

 .[د ت]، [د ط]العقيان، 
 

 المراجع-ب
 
، [د ط]تمام حسان، المغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب،  .1

1994. 
، 1حسين نصار، نشأة الكتابة الفنية في األدب العربي، دار صادر، بيروت، لبنان، ط .2

2002. 
عبد الحميم حسين الهروط، الرسائل الديوانية في مممكة غرناطة في عصر بني األحمر  .3

 .2013، 1، دار جرير، عمان، األردن، ط
خالد الحمبون، فن الرسائل النثرية في العصر العباسي، منشورات الهيئة العامة، دمشق،  .4

 .[د ت]، [د ط]سوريا، 
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الربعي بن سالمة، األدب المغربي واألندلسي بين التأسيس والتأصيل والتحديد، دار بهاء  .5
  .2010، 1الدين، الجزائر، ط

، 1سيف الدين طه الفقراء، المشتقات في العربية، عالم كتب الحديث، إربد، األردن، ط .6
2013. 

شكري محمد عبد اهلل، داللة الجممة االسمية في القرآن الكريم، دار دجمة، عمان،  .7
 .2009، 1األردن، ط

شوقي ضيف، تاريخ األدب العربي العصر في العباسي الثاني، دار المعارف، القاهرة،  .8
 .1975، 2مصر، ط

عبد العزيز عتيق، عمم المعاني، البيان، البديع، دار النهضة العربية لمطباعة والنشر،  .9
 .[د ت]،[د ط]بيروت، لبنان، 

عمي بن محمد، النثر األدبي األندلسي في القرن الخامس مضامينه وأشكاله، دار  .10
 . 1990، 1المغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان،ط

غالم جواد راضي الحسن، الرسائل األدبية النثرية في القرن الرابع لمهجرة، دار الكتب  .11
  .2011، 1العممية، بيروت، لبنان، ط

فايز عبد النبي فالح القيسي، أدب الرسائل في األندلس في القرن الخامس هجري،  .12
 .م1989 هـ، 1409، 1دار بشير،عمان،األردن، ط

 .2009، 1فهد خميل زايد، الكتابة فنونها وأفنانها، دار يافا العممية،األردن، عمان، ط .13
 :فوزي سعد عيسى .14

الرسالة األدبية في النثر األندلسي، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  -أ 
. 2002، [دط]مصر،

 .[د ت]، [د ط]رسائل ومقامات أندلسية،دار المعارف،اإلسكندرية، مصر، -ب 
، [د ط] مصر،،أبو عبد اهلل بن أبي الخصال، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية -ج 

 .[د ت]
محمد خميفاتي، الجممة العربية دراسة وصفية تحميمية، دار الكتب العممية، بيروت ـ  .15

 . 2014، 1لبنان، ط
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مصطفى محمد الفار، داود عطاشة الشوابكة، دراسة أدبية و نقدية في الفنون النثرية،  .16
 .1،2009دار الفكر، عمان، األردن، ط

وليد عاطف األنصاري، نظرية العامل في النحو العربي عرضا ونقدا، دار الكتاب  .17
 .2006، 2الثقافي، أربد، األردن، ط

المعاجم -ج
، 2إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، المكتبة اإلسالمية، اسطنبول، تركيا، ط .1

 .1، ج1972
، لسان العرب، مادة رسل دار صادر، بيروت، (جالل الدين بن مكرم )ابن منظور  .2

 .3، ج1997، 1لبنان، ط
 

الرسائل واألطروحات - د
منال بنت سميمان بن مسمم الردادي، المشتقات في الكافية الشافية في االنتصار لمفرقة  .1

الناجية البن قيم الجوزية، مذكرة لنيل درجة الماجستير في المغة العربية تخصص نحو 
 2009وصرف، جامعة أم القرى، المممكة العربية السعودية، 
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 فهـــــرس الموضـــــوعات
 رقم الصفحة الموضــــــــــــوع

  شكر وعرفــــــــان
 ب - أ مقدمة

 مدخــــــــــــــل
 5 (حياته شيوخه، ثقافته)أبو عبد اهلل بن أبي الخصال 

 فــــــــن الرسالـــــــــة: الفصـــــــــل األول
 8 الرسالة بين المغة واالصطالح: أوال
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 ملخــــــص

ظيرت إرىاصات فن الرسالة منذ العصر الجاىمي وصوال إلى العصور األندلسية، ولقد شيدت الرسالة 
في ىذه العصور تطورا كبيرا، ولقد كان أول ديوان يوضع ليا في زمن خالفة معاوية بن أبي سفيان، ومن ثم 
انطمقت انطالقا كبيرا ففي العصور األندلسية، كانت مرتبة الكاتب ال يرتقييا إال األديب الفذ، ومن بين ىؤالء 
الكتاب الذين سطع نجميم في عيد المرابطين الكاتب أبو عبد اهلل بن أبي الخصال، والذي لقب برئيس كتاب 
األندلس، ىذا ألنو برع في كتابة الرسائل بأنواعيا وموضوعاتيا، ومن ىنا كان موضوع دراستنا حول رسائمو، 

ضمن خطة تبدأ بمقدمة فمدخل تناولت  .تحت عنوان فن الرسالة عند ابن أبي الخصال دراسة فنية أسموبية
فيو لمحة تاريخية عن فن الرسالة من العصر الجاىمي إلى العصر العباسي ثم ولجت إلى فن الرسالة عند 

، ثم جاء الفصل الثاني بعنوان دراسة فنية أسموبية لبعض (المرابطين)األندلسيين وصوال إلى عصر الكاتب 
من الرسائل التي كتبيا أبو عبد اهلل بن أبي الخصال ثم جاءت الخاتمة مجموعة من النتائج التي استخمصتيا 

 . من ىذا البحث

 

Résume : 

L’art de la lettre a apparu à l’époque avant l’islam jusqu’à l’époque 

andalouse. Dans cette dernière la lettre a eu une grande révolution et sa première 

fondation a été en l’époque de Maaoui Ben Soufiane, et de cela elle est démarrer et 

dans l’époque andalouse le classement de l’écrivain était indispensable et parmi 

ces écrivain dans l’époque morabitine l’écrivain (Abo Abdellah Ben AbikHissal) 

et qui a été surnommé  

Le président des écrivains andalouse et ça parce qu’il a réussi  à écrira les 

lettres, et de cela a été le sujet d’étude sur ces lettres  sous le titre l’art de la lettre 

chez AbiKhissal étude artistique méthodique dans une stratégie qui commence 

avec une introduction et un aperçu dont j’élabore la vie de l’écrivain et une autre 

partie primaire dont j’ai élaborer un aperçu historique surl’artde lettre de l’époque 

avant l’islam jusqu’à l’époqueabbasiet après j’ai aborder l’art de la lettre chez les 

andalosse en arrivant à l’époque de l’écrivain , après il y eu l’arriver de la 

deuxième partie  sous le titre d’une étude artistique méthodique par la suite il y eu   

la conclusion qui est un ensemble de résultatsque j’ai résumer sur cette recherche. 

 


