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خطبة الوداع للرسول  oدراسة يف ضوء آلية )الﺸعرية(

ملﺨﹼ ﺺ البحﺚ
يعد البحث حماولة يف اخلوض يف غامر الشعر ّية والولوج يف غمراﲥا املتالطمة

من خالل تطبيقها عىل نص بالغي جليل هو خطبة الرسول األعظم  oواملسامة
بـ (خطبة الوداع)؛ إذ درس البحث مستويات ﳐتلفة من تلك الشعر ّية فدرس
االقتباس والتضمني ،وشعر ّية الرشط وجوابه ،وشعر ّية التوكيد ،وشعر ّية الطلب،

وشعر ّية التكرير ،عىل مستوى تكرير اجلملة ،وتكرير اللفﻆ بعينه ،إذ اختلفت آراء

النقاد ومفاهيمهم حول مصطلح الشعر ّية والفصل بني لغتي الشعر والنثر ،فمنهم

من يرى بأن لغة الشعر تنزاح من لغة النثر العادي ،لينتقل هبا األديب من الداللة
احلقيقية يف الرتكيب إىل دالالت جمازية اخرى تتموج فيها ألوان اجلاملية واالبداع

فتجذب املتلقي وتؤثر به .تنوعت مستويات الشعر ّية يف خطبة الرسول (صىل اهلل

عليه وآله وسلم ) والتي يطلق عليها بخطبة الودع  ،إىل مباحث بالغية ونحوية
ورصفية عالية املستوى .ففي املبحث البالغي كانت شعر ّية االقتباس والتضمني

والتشبيه ،فضال عن التكرير بشتى انواعه عىل مستوى اجلملة واملفردة ،كانت له
اليد الطوىل يف هذا الباع ،وﲤثل ذلك بالتناص املباﴍ ،والتناص غري املباﴍ ،إذ ﳖله

الرسول األعظم  oمن آيات الذكر احلكيم التي وجهها الباري بكل قيم األخالق
والتهذيب؛ لتأخذ نسقا متطورا يمتد بني الطارف والتالد .وإذا انتقلنا إىل املباحث

اللغوية ستربز لدينا شعريتا الرشط وجوابه وشعر ّية التوكيد التي اخذت حيزا واسعا

ال يمكن تغفله ملا انامزت به من فروق عىل سنن العرب وعاداﲥا من حيث االستعامل
النحوي .وهذا هو الرس يف ﲨالية النص املحمدي يف خطبة الوداع.

١٢٥
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Abstract
The current research study is an attempt to delve into the core of
poeticism and its devices to be applied to the sermon of the greatest
messenger ; valediction sermon . Moreover the article focuses on
different levels of poeticism : intertextuality, allusion , poetic condition,
poetic confirmation and poetic iteration on the scale of the sentence
repetition and utterance repetition . The critics go controversial on the
concept of poeticism and differentiation between the language of poetry
and prose , some believe that the language of poetry derails from that
of prose , the litterateur moves from semantics of structure to figurative
semantics barded with aesthetics and creativity to capture the attention
of the interlocutor . In the sermon , Valediction Sermon, there are certain
poeticism levels to be tackled in eloquent and highly syntactic chapters.
The eloquent chapter manipulates the poeticism of intertextuality ,
allusion , personification and repetition, word and sentence , as well and
takes great priority over other chapters as the greatest prophet alludes to
the Glorious Quran . In the second chapter , linguistics does the poeticism
of condition and confirmation , that is why the Muhammadan texts appear
so marvelous .
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الر ﹺحي ﹺم
الر ﹾمح ﹺن ﱠ
بﹺ ﹾس ﹺم اﷲﹺ ﱠ
املﻘدمة
رب العاملني ،وبه تعاىل نستعني ،والصالة والسالم عىل س ّيدنا
احلمد هلل ّ

حممد خاتم النبيني وس ّيد املرسلني ،وعىل آله الطاهرين املنتجبني وبعد؛ فإن الشعر ّية
ّ

مصطلح تعاور عليه جمموعة كبرية من النقاد والباحثني قديام وحديثا ،وقد اختلفت

به اآلراء ،فمنهم من ارجعها إىل الشاعرية من قبيل اجلاحﻆ (ت255 :هـ) ومنهم
من جعلها مرادفة لرشوط الشعر الصحيحة من قبيل :قدامة بن جعفر (ت337 :هـ)
حيث عد الوزن ،والقافية  ،واللفﻆ ،واملعنى ،هي التي تتفاعل مع بعضها تفاعال
مباﴍا  ،لتنتج لنا الشعر ّية ،ومن الفالسفة الذين حتدثوا يف الشعر ّية ابن سينا (ت:

428هـ)  ،إذ جعل الشعر عىل طبقات ثالث ،األوىل  :النثرية  ،والثانية :اخلطابية،
واألخرية :الشعر ّية ،حيث ترتقي الشعر ّية يف املرتبة املتقدمة .وال تتحقق إال بتحقق

القسم األول والثاين.

والبحث احلايل حماولة يف اخلوض يف غامر الشعر ّية من خالل تطبيقها عىل

نص بالغي جليل هو خطبة الرسول األعظم  oواملسامة بـ (خطبة الوداع)؛ وقد
استعان الباحثان باملصادر االدبية والتارﳜية واللغوية والدينية من أجل اخراج
البحث بالصورة التي هي عليها اآلن ،وقد خرج البحث بنتائج خلصت اهم ما

توصل إليه البحث .ولقد بذلنا يف بحثنا هذا ّ
كل ما لدينا من جهد لنحيط باملوضوع
من ﲨيع أطرافه ،وال ندعي الكامل؛ فذلك هلل وحده ،ومنه التوفيق.
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املبحﺚ اﻷول:
أوال :آراء الدارسني يف مصطلح الﺸعر ﹼية:
تعد الشعر ّية انحراف ًا وجتاوز ًا للمألوف يف التعبري اللغوي ،فقد شكّل املجاز الطاقة

املولدة لشعر ّية النص ،فاملجاز هو االنحراف واخلروج عىل املألوف يف اللغة ،إذ

يأخذ املجاز دور ًا حاس ًام يف إغناء الداللة األسلوبية يف النص اإلبداعي ،مما جيعل
هذه الدالالت األسلوبية يف لغة النص وتراكيبه قابلة للتأويل ،والتفسري ،وتعدد
املعنى واالحتامالت ،وهذا ما يمنح النص اإلبداعي خصوصيته الفنية ،وخلوده

املتواصل عرب الزمن.

ولو انتقلنا إىل كتاب االشارات والتنبيهات لوجدنا اشارات نقدية كتبها ابن سينا

بخصوص هذا الفن عىل الرغم من كونه طبيبا وفيلسوفا ،إذ انتقل إىل ناقد بليغ
اتاحت له الفلسفة الولوج إىل هذا املجال الرحب.

وقد يرى بعضهم بأن الشعر ّية تنهك النص وتثقل من كاهله؛ وذلك ألﳖا انتقال

من املألوف إىل الالمألوف وانزياح من احلقيقي إىل املجازي ومن هؤالء الدكتور عبد
اهلل الغذامي يف كتابه (اخلطيﺌة والتكفري) ،فهو يرى بأن تقديم املفعول به عىل الفعل،

والفاعل عىل الفعل هو ارتباط غري مثايل للجملة العربية؛ ألﳖا تبنى وفق قواعد
واصول فإذا ارتبطت الصيغة املخالفة اصبح هذا نشاز ًا وشذوذ ًا عن قواعد اللغة.

أما يف النقد احلديث فقد انقسم العلامء عىل أقسام متعددة ومشارب ﳐتلفة،

فكان قسم منهم يرون بأن الشعر ّية تعني األدبية (أي ختتص بالعمل الفني وغري

الفني) ،ومنهم جون كوهني ،وتودوروف ،والدكتور حسن ناظم.
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والقسم الثاين يرى بأن الشعر ّية بمعنى الفن ،ويتمثل الفن من خالل العالقات

املتبادلة يف عبارات النص األديب ،ومن هؤالء كامل أبو ديب ،وعبد اهلل الغذامي،
وسعيد يقطني .أما القسم الثالث فريى بأن الشعر ّية موضوع عام ﳜص األدب
وغريه من العلوم اإلنسانية والعلمية والتقنية مثل شعر ّية املرسح وشعر ّية اللوحة

املرسومة  ،وشعر ّية عالمات املرور ،فكل هذه األشياء حتتاج إىل ابداع فني لتصل

إىل ما هي عليه من الرقي والسمو.

وقد تعددت ﴐوب املجاز عند البالغيني والنقاد العرب القدماء ،إذ شملت

معظم الﴬوب البالغية التي تشكل جوهر النص اإلبداعي وأساسه ،وتشكل
الطاقة املولدة لشعر ّية النص وإبداعه .ومن هنا فقد وصفه سيبويه (ت 180هـ)

يف مؤلفه (الكتاب) بقوله(( :استعامل الفعل يف اللفﻆ ال يف املعنى التساعهم يف

الكالم  ،واإلجياز واالختصار))( ،)1فالتعبري عن األساليب املجازية عند سيبويه

يعني (االتساع).

وهذا هو االنزياح الذي أشار إليه جون كوهن ،أو بحسب تعبري نقادنا القدماء

(العدول)( ،)2فهو خروج من املألوف إىل الالمألوف ،من عامل اجلزئيات إىل عامل

الالمرئيات ،فهو يريك عني االضداد ،فيجمع املاء والنار ،والسموات واالرض،

واحلق والباطل  ،واخلري والرش( ،)3يف جدلية أزلية مرادها اخليال ،واالثارة،

والتغريب ،وتثوير الشعور .وقد قيل(( :الشعراء امراء الكالم يﴫفونه أنى شاءوا،

وجيوز هلم ما ال جيوز لغريهم من اطالق املعنى ،وتقييده ومد املقصور وقﴫ
املمدود واجلمع بني لغاته  ،والتفريق بني صفاته ،واستخراج ما كلت االلسن عن

وصفه ونعته ،واألذهان عن فهمه وايضاحه ،فيقربون البعيد ،ويبعدون القريب،
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وﳛتج هبم وال ﳛتج عليهم))( ،)4وبحسب املفهوم العام للنثر الفني فإن النثر الفني

يعد إحدى الوسائل البالغية والفنية التي تؤدي إىل حتقيق غايات الشعر ّية ،وكام

عرفه الدكتور أنيس املقدﳼ بأنه :هو ذلك النثر الذي يرتفع به اصحابه إىل لغة فيها
فن ومهارة واصالة تنم عن رقي عقيل وفني( ،)5واللغة الشعر ّية أكثر ما ﲥتم بالرمزية

االﳛائية التي تتوافر يف الشعر والنثر عىل حد سواء بيد اﳖا يف النثر ترتبع عىل عرش

مكتنز ثقايف وعلمي للناثر ،لكون النثر ذا جمال وأفق اوسع مما هو عليه يف الشعر
الذي يقيده عاميل الوزن والقافية .ويرى بعضهم بأن الشعر ّية النثرية خصيصة

تتواجد يف العمل األديب لتكون العالمة الفارقة بني األدب وغري األديب ،والشعر ّية
ال تتأتى من املفردة الواحدة فاأللفاظ ال تتاميز بنفسها ،بل بالرتكيب املناسب داخل

نطاق السياق فيخرج بناء متامسكا متسقا(.)6

وتدخل الشعر ّية يف بعض املصطلحات األدبية التي تعمل عىل جانبني مثل الرمز

والرسد واالنزياح فهذه املصطلحات الثالثة تصلح للنثر والشعر ،بحسب ما يراه

النقاد املحدثون ،فإذا كان االنزياح هو استعامل املبدع ملفردات وتراكيب اللغة

وصورها استعامال خترج به عن املعتاد إذ تؤدي إىل ان تتصف بالفرادة واإلبداع
واجلذب واألرس( ،)7ويرى أصحاب املدرسة الرمزية بأن االﳛاء والتلميح بعيدا عن

التﴫيح وما ينطوي حتت هذه املصطلحات من معان يمكن ان يكون تعريفا للرمز

الذي قابله النقاد القدماء بالكناية( )8وإذا كان الرسد هو فرع من فروع الشعر ّية التي

اهتمت باستنباط القوانني الداخلية لﻸجناس األدبية واعتنت هبا ،واستخراج النظم

التي حتكمها ،والقواعد توجه أبنيتها وحتدد خصائصها وسامﲥا(.)9

وعىل هذا تكون الشعر ّية يف النثر مبتناة من موارد شتى من بينها الرسد واالنزياح
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وأساليب البالغة املختلفة التي تعتمل يف النص األديب وجتعل منه كالما فاعال مؤثرا
يف النفس اإلنسانية؛ الن التحام اللغة بموارد الشعر ّية جتعل من النص أفقا رحبا
لﻺبداع والتأثري والتواصل بني املرسل والرسالة واملتلقي.

وقد ارتأينا ان نطبق هذه املستويات الشعرية عىل نص يعد من النصوص البليغة

التي يشار اليها بالبنان ،وكيف ال وهي التي صدرت من خاتم االنبياء واملرسلني نبي
الرمحة الرسول االكرم حممد  ،oوالذي يعد من بلغاء العرب وفصحائها ،وهو

القائل(( :اين افصح الناس بيد أين من قريش))( ،)10وقد اطلق عليها الدارسون

بخطبة (الوداع) ،ألﳖا اخر خطبه  ،oإذ جرت احداثها ووقائعها يف ﳖاية السنة

العاﴍة من اهلجرة النبوية الرشيفة(.)11
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ﺛانيا :مصادر الﺸعرية يف خطبة الوداع:
وتتمثل تلك املصادر يف العادات والتقاليد اجلاهلية :ومن ذلك قوله ((: oوان

ربا اجلاهلية موضوع ،وان أول ربا ابدأ به ربا عمي العباس بن عبد املطلب ،وان

دماء اجلاهلية موضوعة ،وان أول دم نبدأ به ....وفيه مائة بعري ،فمن زاد؛ فهو من
أهل اجلاهلية))( .)12تضمنت هذه الفقرات حماور جاءت هبا اجلاهلية ،ومل يكن هلا

أساس من قبل ذلك ،ويتمثل ذلك يف الربا الذي حاربه القرآن الكريم يف بعض آياته
الكريامت( ،)13وكذلك ينتقل الرسول  oإىل حمور ثان يتمثل يف النهي عن سفك

دماء البرشية؛ ألﳖا عادة موضوعة ،ليس هلا من سلطان ساموي ،مستدال برسد اسامء

بعض الشخصيات التي استحﴬها يف هذه اخلطبة ومل يستثن من التحريم سوى
السدانة والسقاية اللتني اثبتهام القرآن الكريم( ،)14فضال عن ذلك نلمس أن اخلطبة
احتوت عىل ذكر ديات القتل العمد وشبيه العمد  ،وما قتل بالعصا واحلجر.
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املبحﺚ الﺜاين:

مستويات شعر ﹼية النﺜر يف خطبة الوداع.

١ـ االقتباس والتﻀمني

ميز النقاد املحدثون بني االقتباس والتعالق النﴢ القريب؛ وذلك ألن التعالق

النﴢ هو وجود عالقة بني نص اديب وسواه من النصوص ،سواء اكانت العالقة
جزئية أم كلية ،اجيابية ام سلبية( .)15وثمة نوع آخر وهو املفارقة فهي تعبري لغوي

بالغي ،يرتكز عىل العالقة الذهنية ،أو كالم يبدو عىل غري مقصده احلقيقي ،فهو

قائم عىل ثنائية املعنى االول واملعنى الثاين .ويرى بعض الدارسني بأن املرافدة
أو االسرتفاد هي ظاهرة اسلوبية تتعلق باالقتباس وال يعدوﳖا رسقة كالعبارات
اجلاهزة التي و ّظفها عبد احلميد الكاتب يف رسائل االمام عيل بن ايب طالب  إذ
يعدوﳖا هبة أو هدية.

وقد حفلت خطبة الوداع بأنامط متعددة من االقتباس ،وهذا االقتباس يتمثل

باالقتباس اللفظي وهو ما اخذه الرسول  ، oمن النص القرآين املتشبع به،

كقوله( (( : )oمن ﳞد اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له)) وهو مأخوذ
}ومن ﳞ ِد اهلل َف ُه َو ا ُْمل ْهت َِد َومن ُي ْض ِل ْل َف َلن َ ِ
جتدَ َهل ُ ْم َأ ْولِ َياء ِمن ُدونِ ِه
َ
من قوله تعاىل ْ َ َ َ :
ونَح ُرش ُهم يوم ا ْل ِقيام ِة َع َىل وج ِ
وه ِه ْم ُع ْمي ًا َو ُب ْك ًام َو ُص ّ ًام َّم ْأ َو ُاه ْم َج َهن َُّم ُك َّل َام َخ َب ْت
ُ ُ
َ ْ ُ ْ َْ َ َ َ
َاه ْم َس ِعري ًا{( ،)16إذ صعق هذا النص اخلطايب بطاقة االقتباس التي نبضت
ِز ْدن ُ

برشيان النص القرآين املتدفق .وهذا ما يعضد الرتابط العضوي بني النص القرآين

وكالم الرسول االعظم .o

وقد يكون نوع االقتباس ليس لفظيا وانام يصدر عن حديث للرسول o
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يسرتسل من خالل اخلطبة ،ويتضح ذلك بقوله (( : oاﳞا الناس ان دماءكم

واموالكم حرام عليكم))( )17فلو قارنا بني هذا النص والنص املعصوم سوف نجد

انزياحا تاما بني اللفﻆ االصيل الذي ورد يف التنزيل والوارد يف نص اخلطبة .فالنص

}ح ﱢر َم ْت َع َل ْيك ُْم ُأ َّم َها ُتك ُْم َو َبنَا ُتك ُْم َو َأ َخ َوا ُتك ُْم َو َع َّام ُتك ُْم َو َخاالَ ُتك ُْم
القرآين يقولُ :
ِ
الر َضا َع ِة
َات األَخِ َو َبن ُ
َو َبن ُ
َات األُ ْخت َو ُأ َّم َها ُتك ُُم الال َِّﰐ َأ ْر َض ْعنَك ُْم َو َأ َخ َوا ُتكُم ﱢم َن َّ
ات نِ َس ِﺂئك ُْم َو َر َب ِائ ُبك ُُم الال َِّﰐ ِيف ُح ُج ِ
وركُم ﱢمن ن َﱢس ِﺂئك ُُم الال َِّﰐ َد َخ ْلتُم ِ ِهب َّن{.....
َو ُأ َّم َه ُ

( .)18فقد حتقق االجياز يف هذه العبارة فضال عن شعر ّية االقتباس القرآين؛ الن املعنى
الذي قصده الرسول  oقد حتقق بألفاظ قليلة ،فضال عن مراعاة جرس األلفاظ؛

ألنه افاد من االقتباس يف عملية السجع الصوﰐ .أو جرس االصوات .والشاهد

عىل ذلك اضافة الضمري املتصل للمخاطب(كم) الدال عىل املفعول .فتحقق جرس
االصوات الذي انساب عىل النص يف تلقائية من دون تكلف أو تعمد.

وقد يكون االقتباس كحكم ﴍعي ورد يف القرآن الكريم فيعمد الرسول o

عىل تكرير ذلك ولكن بأسلوب يتداخل بمفردات اخلطبة .ومن ذلك قوله(( :فمن
كانت عنده أمانة فليؤدها إىل من ائتمنه عليها))( .)19فلو أنعمنا النظر يف هذه اجلملة
نجد اﳖا قد وردت يف الذكر احلكيم بقوله تعاىل} :إِ َّن اهلل ي ْأمركُم َأن تُؤدو ْا األَمان ِ
َات
ﱡ
َ
َ ُُ ْ
ني الن ِ
َّاس َأن َ ْحتك ُُمو ْا بِا ْل َعدْ ِل{( ، )20ومن ذلك أيضا قوله
إِ َىل َأ ْه ِل َها َوإِ َذا َحك َْمتُم َب ْ َ

(( :oوان ربا اجلاهلية موضوع)) فلفظة موضوع تدل عىل ان هذا النوع من البيع

كان حمرما عىل الناس يف الديانات السابقة ،وان قريش هي التي وضعته ويرجع ذلك

الر َبا{( )21فقد عدل عن اسم املصدر إىل اسم
إىل قوله تعاىلَ :
}و َأ َح َّل اهلل ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم ﱢ

املفعول ،داللة عىل الثبوت والبقاء يف الوضع ،وقد يرد نصا من دون تغيري كقوله
(( :oانام النﴘ ُء زيادة يف الكفر يضل به الذين كفروا ﳛلونه عاما وﳛرمونه عاما
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ليواطﺌوا عدة ما حرم اهلل)) .وقد وردت يف سورة التوبة هبذا النص(.)22
٢ـ شعر ﹼية الرشط وﺟوابﻪ.
وهو اسلوب من اساليب العربية وسنن العرب يف كالمها ،يتألف من أداة للرشط

وفعلها ،وجواهبا ،إذ ال يتحقق جواب الرشط إال إذا حتقق فعله ،وقد أطلق عليه

سيبويه يف مؤلفه (الكتاب) باب اجلزاء ،إذ قال(( :فام جيازى به من األسامء غري
أي حني ،ومتى ،وأين،
الظروف :من ،وما ،وأﳞم .وما جيازى به من الظروفّ :
وأنّى ،وحيثام .ومن غريﳘا :إن ،وإذ ما.وال يكون اجلزاء يف حيث وال يف إذ حتّى

يضم إىل ّ
كل واحد منهام ما فتصري إذ مع ما بمنزلة إنّام وكأنّام ،وليست ما فيهام بلغو،
ّ
ولك ّن ّ
كل واحد منهام مع ما بمنزلة حرف واحد))(.)23

ونلمس شعر ّية الرشط وجوابه يف قوله ( :oفمن كانت عنده أمانة فليؤدها

إىل من ائتمنه عليها))( ،)24فقد حتققت الشعر ّية يف هذه اجلملة بوساطة اداة الرشط

(من) ،وفعل الرشط كانت عنده وجوابه املقرتن بفاء اجلزاء ،ويبدو نمط آخر من
الشعر ّية أيضا يف استعامل املاﴈ واملضارع يف ﲨلة واحدة ،فاألوىل :جاءت بالفعل
املاﴈ (كانت) ،والثانية بالفعل املضارع (يؤدي) وقد اقرتنت بالضمري اهلاء لتنسجم

مع نمط العبارة الثانية التي تنتهي باهلاء أيضا.
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٣ـ شعر ﹼية التوكيد.
التوكيد لغة التوثيق والتقرير( ،)25وهو تقوية املعنى يف نفس السامع ،وقصد رفع

الشك عن احلديث ،أو املحدث عنه(( ،وتقوية املعنى يف النفس ،ويشمل التوكيد

وإن َّ
بالقسم َّ
وأن والالم وغريها من االدوات ،ورفع الشك عن احلديث ،يشمل

توكيد الفعل باملصدر ،وتوكيد عامل احلال هبا ،وقصد رفع الشك عن املحدث
عنه ،هو التابع الرافع توهم النسبة إىل غري املتبوع أو إىل بعضه))( .)26وقد استعمل

الرسول االعظم  oهذا النوع من الشعر ّية من خالل استعامل حرف التوكيد

(قد)  ،فهو إذا دخل عىل الفعل املاﴈ يفيد التحقيق ،وإذا دخل عىل الفعل املضارع
أفاد التقليل( ،)27كقوله ((: oأﳞا الناس الشيطان قد يﺌس أن ُيعبد يف أرضكم

هذه ،ولكنه قد رﴈ أن يطاع فيام سوى ذلك))( .)28فقد أكد العبارة األوىل بحرف

التوكيد (قد) ،فضال عن ذلك نرى نمطا آخر من الشعر ّية من خالل لفظتي الفعلني

(يﺌس ورﴈ) ،فمعنى األوىل يعاكس معنى الثانية ،فحقق نوعا من التقابل الداليل

بني اجلمل عىل الرغم من عدم وجود السجع بني هاتني اجلملتني ،وعضده أيضا
الفعالن املضارعان( :يعبد ويطاع) فاملسافة الداللية بني( :يﺌس ورﴈ ) كبرية جدا،

عىل الرغم من تشاهبهام يف الوزن الﴫيف .وهذا األمر حتقق أيضا يف لفظتي( :يعبد
ويطاع) ،عىل الرغم من تقارهبام يف العمل واملعنى؛ ألن العبادة هي من رضوان اهلل،

واليأس يؤدي معنى القنوط من رمحة اهلل سبحانه وتعاىل ،وهو خالف الطاعة،
وثمة أنموذج آخر يتمثل يف استعامل (إنام) التي أدت معنى احلﴫ والقﴫ ،فحﴫ

النﴘء وقﴫه عىل الكفار ليبني هلم خطأ اعامل اجلاهلية ،ومل يقتﴫ عىل عمل آخر

لشدته وشناعته.
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ومن التوكيدات األخر؛ التوكيد بـ (إن) و (الالم) معا واي املتصلة هباء التنبيه

كقوله(( :oاﳞا الناس ان لنسائكم عليكم حقا ،ولكم عليهن حق))( )29فشدة

يفصل بعدها .ويتمثل ذلك بان
املقام أدى به إىل أن يوجز يف بداية الفقرة ،وأن ّ
حذف ياء النداء واستعمل التوكيد ،وقدم اخلرب عىل اسم (إن) داللة عىل اﳘية

األمر ،ورعاية حلقوق املرأة التي نادى هبا االسالم احلنيف ،وتبناها.
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٤ـ شعر ﹼية الطلﺐ:
يؤدى الطلب بوساطة فعل األمر ((طلب حصول الفعل من املخاطب ،عىل وجه

االستعالء واإللزام))( ،)30ويقسم عىل قسمني حقيقي وجمازي ،واملجازي منه يأﰐ
بصيغة الدعاء ،وهو من األساليب الطلبية التي تستدعي خطابا من األدنى مرتبة
إىل من هو أعىل مرتبة .ولﻸمر ثالث صيغ هي :فعل األمر ،واملضارع املسبوق بالم
االمر ،واسم فعل األمر .وقد دعا القرآن الكريم الرسول عىل حتريض الناس من

الر ُس ُ
ول
أجل حثهم عىل العمل الصالح والتقوى؛ إذ قال سبحانه وتعاىلَ } :يا َأ ﱡ َﳞا َّ
َب ﱢل ْغ َما ُأ ِنز َل إِ َل ْي َك ِمن َّر ﱢب َك َوإِن َّمل ْ َت ْف َع ْل َف َام َب َّل ْغ َت ِر َسا َل َت ُه َو اهلل َي ْع ِص ُم َك ِم َن الن ِ
َّاس
ِ
ِ
}و َح ﱢر ِ
ني َع َسى
ض ا ُْمل ْؤ ِمنِ َ
إِ َّن اهلل الَ َ ْﳞدي ا ْل َق ْو َم ا ْلكَاف ِري َن {( ،)31وقال سبحانه وتعاىلَ :
ُف ب ْأس ا َّل ِذين َك َفرو ْا و اهلل َأ َشدﱡ ب ْأس ًا و َأ َشدﱡ ت ِ
َنكي ً
ال {( ،)32وقوله تعاىل:
َ
َ
َ ُ َ
اهلل َأن َيك َّ َ َ
ني َع َىل ا ْل ِقت ِ
} َيا َأ ﱡ َﳞا النَّبِ ﱡي َح ﱢر ِ
َال{( ،)33فاآليات الكريامت تشدد عىل فعل
ض ا ُْمل ْؤ ِمنِ َ
التبليغ والتحريض واالرشاد ،لكون هذا العمل من املهام الرئيسة لعمل االنبياء

ﲨيعا ،وقد ﲤثل األمر يف خطبة الرسول االعظم  oبقوله (( :oفاتقوا اهلل يف

النساء واستوصوا هبن خريا))( ،)34فقد استعمل الفعلني( :اتقوا واستوصوا) داللة

عىل وجود هذا العمل ،ويبدو أن الرسول  oقد نقل هذه العبارة من قوله تعاىل:
الز ِ
اد ال َّت ْق َوى{( ،)35فقابل بني اخلري والتقوى الشرتاكهام بأفعال
}وت ََز َّو ُدو ْا َفإِ َّن َخ ْ َري َّ
َ
اخلري املوﴅ هبا يف الدين احلنيف .وذلك يف قوله ( oأوصيكم عباد اهلل بتقوى
اهلل ،وأحثكم عىل طاعته ،واستفتحوا الذي هو خري))(.)36

ونرى أسلوبا آخر من الطلب متمثال يف إسناد الفعل (أوﴆ) لكاف اخلطاب يف

(أوصيكم ،وأحثكم) ،مما يدل عىل أﳘية هذه اخلطبة عند املسلمني؛ الن احلث اسم
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جامع للتحفيز والتشجيع لكل معنى الطاعة ،ونبذ أصناف املعصية ،فضال عن حتقيق
النغم املوسيقي يف الفعلني املذكورين يف اخلطبة ،إذ جاءا عىل وزن رصيف واحد.

وقد ترد صيغة الطلب بنمط آخر؛ لينتقل هبا كالم الرسول من فعل األمر إىل

املصدر ويتمثل ذلك بقوله (( :oأما بعد؛ أﳞا الناس ،اسمعوا مني أبني لكم؛

فاين ال أدري لعيل ال ألقاكم بعد عامي هذا يف موقفي هذا ،أﳞا الناس ان دماءكم

وأموالكم حرام عليكم))( ،)37فقد انتقل الرسول من املقدمة إىل الغرض عن
طريق لفظة (أما بعد) ،ثم عمد إىل أسلوب الطلب املتمثل بفعل األمر املسند إىل
واو اجلامعة (اسمعوا) املخاطب هبا ﲨوع املسلمني ،بعد ذلك انتقل إىل أسلوب

آخر ،فقد عدل عن استعامل فعل األمر إىل استعامل املصدر ،والذي يعود عىل احلكم
الرشعي؛ إذ نجد أن استعامل املصدر يؤدي إىل معنى التحريم ،ومنه حتريم دماء
املسلمني وأمواهلم ،وأما استعامل الفعل األمر يف بداية الفقرة جاء لتنبيههم عىل أمر

مهم وهذا األمر يتمثل يف نعي الرسول  oلنفسه والدليل اآلخر عليه يتمثل يف

تكرير لفظة (هذا) بقوله بعد عامي هذا يف موقفي هذا.
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٥ـ شعر ﹼية التكرير:
التكرير هو إعادة الوحدة اللفظية عىل نظام لغوي ﳐصوص( ،)38وهو أيضا:

((اإلتيان بعنارص مماثلة يف العمل األديب))( ، )39ويعد التكرير من العنارص املهمة
التي ترتبط بعاميل املوسيقى والداللة ،فالتكرير يدعم هذين العاملني عىل حد سواء.
ونجد خطبة الرسول األعظم  oقد جتلت هبا قيمة التكرير بوضوح باعثا لعاميل

املوسيقى والداللة يف ذلك النص الرشيف .فقد ﲤثل هذا النمط األسلويب يف:

أـ تكرير اﳉملة  :كقوله ( : oإال هل بلغت اللهم فاشهد) ،الذي ينظر إىل نص

اخلطبة جيد بأن هذه اجلملة املشار إليها قد تكررت يف أكثر من موضع منه ،فبعد كل
وصية أو فقرة ينتهي منها الرسول  oيأﰐ هبذه العبارة املحورية التي مثلت فاصال

موسيقيا يؤدي وظيفتني إحداﳘا وظيفة توكيدية ختصيصية ،فليس من املعقول أن
يستفهم الرسول استفهاما تصوريا باحلرف (هل) ،ولكنه داللة وشاهدا عىل تبليغه
وصدق دعواه .وقد تكررت هذه الفقرة سبع مرات .بالصيغة نفسها من دون إجراء

تغيري.

واملالحﻆ عىل الصيغة السابعة إجابة املسلمني بلفظة (نعم) .وهذا ﱡ
يدل عىل قوة

حجة التبليغ وصحته وصوابه وتأثريه يف أذهان املتلقني ،وتأثري عامل (التكرير) وما

يبثه من إيقاع لفظي عال؛ وهلذا مل يدع هلم جماال إال باإلجابة بـ (نعم) ،واالقرار هبا.

ب ـ تكرار اللفﻆ بعينﻪ :ويتمثل بالفقرة اآلتية (( :أﳞا الناس ربكم واحد وان

أباكم واحد كلكم آلدم وآدم من تراب))( ،)40توزعت أركان التكرير اللفظي عىل

مدى هذه الفقرة ،وشعر ّية النثر هنا تربز واضحة جلية؛ ألن السجع فيها ال يعد
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زخرفة لفظية فقد جاء عفوي ًا ينثال عىل اللسان انثياال ،يرفده مورد السليقة العربية،
الذي دعم هذا الفن البديعي ويتمثل ذلك يف تكرير لفظتي (واحد وآدم) ،وعىل

الرغم من انتهاء اجلملة األوىل والثانية بلفظة (واحد) ،والثالثة والرابعة بلفظة (آدم)
إال أﳖا ال تبعث السﺂمة وامللل يف املتلقي؛ بل تزيده اشتياقا لتلقي النص كامال ،وهذا

ما هيأته تقنية التكرير.

ومنه أيضا تكرير اسم اإلشارة (هذا) يف قوله (( :oأما بعد أﳞا الناس اسمعوا

مني أبني لكم فاين ال أدري لعيل ال ألقاكم بعد عامي هذا يف موقفي هذا .أﳞا الناس

ان دماءكم وأموالكم حرام عليكم إىل ان تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم
هذا يف بلدكم هذا))( .)41فقد تعدد تكرار اسم االشارة (هذا) يف ﳖايات الفقرات

التي ذكرها  oفلفظة بعد عامي هذا قد تكرر فيها اسم اإلشارة ،فالعبارة التي

تلتها وافت بيان حقيقتني األوىل :ان الرسول  oسريحتل إىل الرفيق األعىل يف
وقت قريب وهذا مسوغ لتوكيد اسم اإلشارة؛ الن القوم قد ينكرونه ،ويستعظمونه.
واحلقيقة الثانية :ان الرسول  oهو انسان مثل سائر البرش يموت وينتقل إىل بارئه،

وإنام االختالف يكمن يف انه رسول مبعوث من اهلل سبحانه وتعاىل ،والشاهد عىل
ِِ
ِ
}و َما ُحم َ َّمدﹲ إِالَّ َر ُس ﹲ
ات َأ ْو ُقتِ َل
الر ُس ُل َأ َفإِن َّم َ
ذلك قوله تعاىلَ :
ول َقدْ َخ َل ْت من َق ْبله ﱡ
ِ ِ
ِ
ﴬ اهلل َش ْيﺌ ًا َو َس َي ْج ِزي اهلل
ان َق َل ْبت ُْم َع َىل َأ ْع َقابِك ُْم َو َمن َين َقل ْ
ب َع َ َىل َعق َب ْيه َف َلن َي ُ َّ
الش ِ
َّ
اك ِري َن {( ،)42فضال عن ذلك حتققت شعر ّية النغم املوسيقي يف هذه الفقرات

بوساطة تكرير اسم اإلشارة الذي أعطى إشعاعا نغميا مواكبا للحدث الذي يريد

ابالغه الرسول .o
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٦ـ شعر ﹼية التﺸبيﻪ:
وهذه الشعر ّية تعتمد عىل بالغة التشبيه ،والتشبيه هو الداللة عىل املشاركة

بني امرين يف املعنى مما مل يكن عىل وجه االستعارة اي ما كان بأداة تشبيه سواء

أكانت موجودة أم مقدرة مع وجود املشبه واملشبه به( ،)43وقد استعمل الرسول

األعظم  oاسلوب التشبيه يف قوله(( :وان الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق
اهلل السموات واألرض))( ،)44فقد شبه بني صورتني األوىل صورة الزمان ،والثانية

اليوم األول خللق الساموات واألرض ،وإنشاء الكون ،وهذا األسلوب البياين قد
رفد الشعر ّية بتقنيتني األوىل :التشبيه والثانية التقابل الصوري ،حيث قابل بني

صورة الزمان وتغرياته وتقلباته  ،وبني صورة خلق الساموات واألرض ،ويمكن

أن تكون هذه العبارة مثال يقوله العرب لسوء الطالع ،وﳐالفة احلﻆ ،وقد يلتقي مع

البيتني الشعريني املنسوبني لﻺمام عيل عليه السالم(:)45
إذا جــاد ِ
ت الدﱡ نيــا َع َل ْيـ َ
تتقلـــب
عـــىل النـــاس طـــر ًا إﳖـــا
ـك َف ُجــدْ هبــا
ُ
َ َ
وال الب ْخ ُ ِ
ِ
ِ
ِ
َف ـ َ
ـــب
ـت
ـي َأ ْق َب َل ـ ْ
ـــي ت َْذ َه ُ
ُ
ـــل ُي ْبق ْيهـــا إذا ه َ
ال اجلُ ــو ُد ُي ْفن ْي َه ــا إذا ه ـ َ

فقد قابل االمام عيل عليه السالم يف ابياته بني خلتي اجلود والبخل ،وبني

الفناء واالبقاء ،وهي مقابلة تنم عن جتربة حياتية كبرية ،إذ كثرة اجلود ال تفني املال
إذا كانت الدنيا يف اقبال ،والبخل ال يبقي املال ،إذا كانت الدنيا يف ادبار.
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اﳋاﲤة:
ويف ﳖاية هذه الرحلة املمتعة نحب أن نعرض النتائج التي توصل إليها البحث:
1ـ اختلفت آراء النقاد ومفاهيمهم حول مصطلح الشعر ّية والفصل بني لغتي الشعر

والنثر ،فمنهم من يرى بأن لغة الشعر تنزاح من لغة النثر العادي ،لينتقل هبا األديب من
الداللة احلقيقية يف الرتكيب إىل دالالت جمازية اخرى تتموج فيها ألوان اجلاملية واالبداع

فتجذب املتلقي وتؤثر به.

2ـ تنوعت مستويات الشعر ّية يف خطبة الرسول (صىل اهلل عليه وآله وسلم ) والتي

يطلق عليها بخطبة الودع  ،إىل مباحث بالغية ونحوية ورصفية عالية املستوى .ففي

املبحث البالغي كانت شعر ّية االقتباس والتضمني والتشبيه ،فضال عن التكرير بشتى

انواعه عىل مستوى اجلملة واملفردة ،كانت له اليد الطوىل يف هذا الباع ،وﲤثل ذلك

بالتناص املباﴍ ،والتناص غري املباﴍ ،إذ ﳖله الرسول األعظم  oمن آيات الذكر
احلكيم التي وجهها الباري بكل قيم األخالق والتهذيب؛ لتأخذ نسقا متطورا يمتد بني

الطارف والتالد.

3ـ إذا انتقلنا إىل املباحث اللغوية ستربز لدينا شعريتا الرشط وجوابه وشعر ّية التوكيد

التي اخذت حيزا واسعا ال يمكن تغفله ملا انامزت به من فروق عىل سنن العرب وعاداﲥا
من حيث االستعامل النحوي .وهذا هو الرس يف ﲨالية النص املحمدي يف خطبة الوداع.

4ـ يبدو املستوى الﴫيف يف توازن بعض كلامت اخلطبة وتقابلها ،إذ جاءت عىل الوزن

الﴫيف فجعلت من تلك الكلامت ذات قيمة نغمية مؤثرة ،فضال عن قيمة الداللة

الرئيسة يف اخلطبة.
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 -12م.ن.156/1 :

الش ْي َط ُ
الر َبا الَ َي ُقو ُم َ
} -13ا َّل ِذي َن َي ْأ ُك ُل َ
ون إِالَّ ك ََام َي ُقو ُم ا َّل ِذي َيت َ
َخ َّب ُط ُه َّ
ان ِم َن ا َْمل ﱢس َذلِ َك بِ َأ َّﳖُ ْم
ون ﱢ
ِ
الر َبا َف َمن َجاء ُه َم ْو ِع َظ ﹲة ﱢمن َّر ﱢب ِه َفانت ََه َى َف َل ُه َما
الر َبا َو َأ َح َّل اهلل ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم ﱢ
َقا ُلو ْا إِن ََّام ا ْل َب ْي ُع م ْث ُل ﱢ
ِ
اب الن َِّار ُه ْم فِ َيها َخالِدُ َ
ون { البقرة ،275وقوله تعاىل:
َس َل َ
ف َو َأ ْم ُر ُه إِ َىل اهلل َو َم ْن َعا َد َف ُأ ْو َلـﺌ َك َأ ْص َح ُ
ِ
ِ
ِ
ب ك َُّل َك َّف ﹴ
ار َأثي ﹴم { البقرة ،276وقوله تعاىلَ } :يا َأ ﱡ َﳞا
الصدَ َقات َو اهلل الَ ُﳛ ﱡ
} َي ْم َح ُق اهلل ا ْل ﱢر َبا َو ُي ْر ِيب َّ
ِ ِ
ِ
ني{ البقرة ،278وقوله تعاىلَ } :يا َأ ﱡ َﳞا
الر َبا إِن كُنتُم ﱡم ْؤ ِمنِ َ
ا َّلذي َن آ َمنُو ْا ا َّت ُقو ْا اهلل َو َذ ُرو ْا َما َبق َي م َن ﱢ
ِ
الر َبا َأ ْض َعاف ًا ﱡم َضا َع َف ًة َوا َّت ُقو ْا اهلل َل َع َّلك ُْم ُت ْف ِل ُح َ
ون { آل عمران ،130وقوله
ا َّلذي َن آ َمنُو ْا الَ ت َْأ ُك ُلو ْا ﱢ
ِ ِ
الر َبا َو َقدْ ُﳖُو ْا َعنْ ُه َو َأك ِْل ِه ْم َأ ْم َو َال الن ِ
َّاس بِا ْل َباطِ ِل َو َأ ْعتَدْ نَا لِ ْلكَافِ ِري َن ِمن ُْه ْم َع َذاب ًا
تعاىلَ :
}و َأ ْخذه ُم ﱢ
ِ
ِ
}وما آ َت ْيتُم من رب ًا ﱢلري ُب َو ِيف َأم َو ِ
ال الن ِ
َّاس َف َال َي ْر ُبو عندَ اهلل َو َما آ َت ْيتُم
ْ
َألي ًام { النساء ،161وقوله تعاىلَ َ :
ﱢ ﱢ َْ
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من َزك ﹴ
ون َو ْج َه اهلل َف ُأ ْو َل ِﺌ َك ُه ُم ا ُْمل ْض ِع ُف َ
َاة ت ُِريدُ َ
ون { الروم.39
ﱢ

احلرا ِم كَمن آمن بِاهلل وا ْليو ِم ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اآلخ ِر
َ َْ
َ ْ َ َ
احل ﱢ
اج َوع َام َر َة ا َْمل ْسجد ْ َ َ
 -14قال تعاىلَ } :أ َج َع ْلت ُْم س َقا َي َة ْ َ
اهدَ ِيف َسبِ ِ
يل اهلل الَ َي ْست َُو َ
ني { التوبة.19
ون ِعندَ اهلل َو اهلل الَ َ ْﳞ ِدي ا ْل َق ْو َم ال َّظاملِ َ
َو َج َ
 -15جملة الرياض.29 :
 -16اإلرساء.97/
-17م.ن156/1 :
-18النساء.23/
 -19م.ن.157/1 :
-20النساء.58
-21البقرة.275

ِ
ِ ِ
ِ
ﳛ ﱢر ُمو َن ُه َعام ًا ﱢل ُي َواطِ ُؤو ْا ِعدَّ َة
}-22إِن ََّام النَّﴘ ُء ِز َيا َد ﹲة ِيف ا ْل ُك ْف ِر ُي َض ﱡل بِه ا َّلذي َن َك َف ُرو ْا ُﳛ ﱢلو َن ُه َعام ًا َو ُ َ
َما َح َّر َم اهلل َف ُي ِح ﱡلو ْا َما َح َّر َم اهلل ُز ﱢي َن َهل ُ ْم ُسو ُء َأ ْع َام ِهل ْم َو اهلل الَ َ ْﳞ ِدي ا ْل َق ْو َم ا ْلكَافِ ِري َن{التوبة.37
 -23الكتاب.188/1 :
 -24م.ن.157/1 :
 -25لسان العرب  ،مادة (وكد).
 -26يف النص القرآين وأساليب تعبريه.92:
 -27ظ :ﴍح األشموين.249/1 :
-28ﲨهرة خطب العرب.157/1 :
-29م.ن.157/1 :
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-30جواهر البالغة.78-77،
-31املائدة67
-32النساء84
 -33األنفال.65
 -34م.ن.157/1 :
-35البقرة.197
-36م.ن.157/1 :
-37م.ن.157/1 :
 -38املرشد ،ج.490 /2
 -39معجم مصطلحات األدب.473 :
-40م.ن.157/1 :
-41م.ن.157/1 :
 -42آل عمران144/
 -43الصورة بني البالغة والنقد.30 :
 -44م.ن.157/1 :
 -45ديوان اإلمام عيل عليه السالم. 49:
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ثبت املصادر:
خري ما نبدأ به القرآن الكريم

.8ﴍح األشموين عىل ألفية مالك املسمى
منهج السالك إىل ألفية ابن مالك ،األشموين،
حتقيق :حمي الدين عبد احلميد.

.1أرسار البالغة  ،أبو بكر عبد القاهر بن عبد

 .9الشعر ّية  ،تزفيتان تودوروف ،ترﲨة :

هـ  -ريرت ،مطبعة وزارة املعارف  ،استانبول ،

بريوت  ،دار توبقال .،1987

الرمحن اجلرجاين (ت 471أو 474هـ ) حتقيق

1954م

شكري املبخوت  ،ورجاء بن سالمة ،ط،1

.10يف النص القرآين وأساليب تعبريه ،زهري

.2االنزياح يف الرتاث النقدي والبالغي ،أمحد

غازي زاهد ،طبعة مؤسسة دار الصادق

2002

.)2012

ويس ،احتاد الكتاب العرب ،دمشق،ط، 1

الثقافية ،عامن ـ األردن ،ط1433( ،1هـ /

.3اإليضاح يف علوم البالغة ،اخلطيب

.11الكتاب ،سيبويه ،أبو برش عمرو بن عثامن

بن سعد الدين بن عمر القزويني ،دار إحياء

د.ت

القزويني ،جالل الدين أبو عبد اهلل حممد

العلوم – بريوت ،ط1998 ، 4

 ،حتـ :عبد السالم هارون ،دار القلم ،بريوت

.12لسان العرب ،ابن منظور( ،ت711:هـ)،

.4تطور األساليب االنشائية يف النثر العريب،

حممد عبد الوهاب
اعتنى بتصحيحها :أمني ّ
العبيدي ،دار إحياء الرتاث
وحممد الصادق
ّ

.5تلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري،

.13جملة الرياض  ،عدد  ،2ظاهرة التعالق

حتقيق :السيد عبداهلل هاشم اليامين املدين،

.14املرشد إىل فهم أشعار العرب ،عبد اهلل

انيس املقدﳼ ،مطبعة دار السعادة القاهرية،

ط ،4القاهرة.1989 ،

أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين،

املدينة املنورة 1384( ،هـ – 1964م).

يب ـ بريوت ،ط( ،3د.ت).
العر ّ
النﴢ ،نيسان 1998

الطيب املجذوب ،منشورات دار الفكر العريب

.6ﲨهرة خطب العرب يف العصور العربية

للطباعة والنرش ،بريوت( ،د.ت).

املكتبة العلمية  ،بريوت ـ لبنان.

واألدب ،جمدي وهبة وكامل املهندس،

الزاهرة ،أمحد زكي صفوت ،ط ،3منشورات

.7جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع،
أمحد اهلاشمي ،املكتبة العﴫية ،ط.1999 ،1

.15معجم املصطلحات العريب يف اللغة
منشورات دار املطبعة اللبنانية ،بريوت .1974

.16منهاج البلغاء ورساج األدباء ،حازم
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م.د .حيدر عبد الحسين مير زوين م.د .مصعب مكي عبد زبيبة

القرطاجني ،حتـ :حبيب اخلواجة ،منشورات

.18الصورة بني البالغة والنقد ،د.أمحد بسام

.17ديوان اإلمام عيل عليه السالم ،قام بجمعه:

والتوزيع ،ط ،1القاهرة.1984 /1405 ،

كتب دار الكتب الرشقية ،د.ت.

قطب الدين الكيدري( ،ت576 :هـ) ،حتـ:
كامل سلامن اجلبوري ،منشورات دار الكتب
العلمية ،ط ،1بريوت لبنان1414( ،هـ /

1994م).

١٤٨

الساعي ،منشورات دار املنارة للطباعة ونرش

