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  م���ل�

�ع� ال��اج م�خال مه�ا ل�راسة ال���ص األدب�ة ذات ال��غة اإلق�اع�ة،تل� ال���ص 

واس��ال�ه� لإلق�ار ���ة مق�لة  �ل خ�ا�ا إق�اع�ا یه�ف أص�ابها إلى ال�أث�� في ال��لق��،ال�ي ت�

  .أو رأ� ما

ف� م�افهة ال��ه�ر إلق�اعه واس��ال�ه، �ان ال ب� لل���� أن �ع��� " ال��ا�ة" ول�ا �ان        

ى ص�ق دع�اه و���ه� م� خاللها عل ی�ث� بها في نف�س سامع�ه، على وسائل ح�اج�ة إق�اع�ة،

  .وروعة ال��ان وج�ال األسل�ب، وص�اب رأ�ه،  ی�ازره في ذل� ج�دة ال��اغة،

ومعل�م أن ال��ا�ة ق� عال شأنها ،وازده�ت في الع�� األم��؛ ن���ة ���� م�       

وم� أشه� والة ال�ولة األم��ة  .تع�د األح�اب ال��اس�ة وال��اح� ف��ا ب��ها:األس�اب،م�ها

��اج ب� ی�سف ال�قفي،ال�� اش�ه� �ف�احة ل�انه،وأث� ع�ه خ�� ع�ی�ة ت��ع� ال: وخ��ائها

  ..   مقاماتها؛ ل���ف ع� �ع� ج�ان� ال��اة ال��اس�ة،واالج��اع�ة في ع��ه

و��قار�ة تل� ال��� ن�� أن مع��ها ی�خ� �ق�ر وف�� م� ال�ق��ات اللغ��ة وال�سائل       

أث�� في ال��لق�� وح�له� على اإلذعان له؛ ل�ا س��اول ه�ا ال��ان�ة ال�ي أعان� قائلها على ال�

ال��� ال��ف ع� آل�ات ال��اج ووسائله ال���لفة في خ�� ال��اج ب� ی�سف،ل���ان دورها في 

 .   ص�غ ال��اب وال�ع��� ع� دالالته

  
  االس��الل - اإلق�اع - ال��ول�ة -ال��ا�ة  –الِ��اج : ال�ل�ات ال�ف�اح�ة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٣٦

       ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                م  ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

 م ال��اجمفه� 

حاج��ه، أحاجه ح�اجا وُم�اجة " إن ال�ا�� في ال�عاج� الع���ة ��� أن ال��اج م��ر للفعل حاجج،

: ال��هان، ورجل م��اج أ� ج�ل، وال��اج:ح�ى ح���ه أ� غل��ه �ال��ج ال�ي أدل�� بها، وال��ة

  )١(" نازعه �ال��ة:ال��اص�، وحاجه م�اجة وح�اجا

  

الق��،واإلق�اع ، أ� :لغ�� الح��ا أن ال��اج ���� �ال�اللة على مع���� ه�او�ذا تأمل�ا ه�ا ال�ع�ى ال

  .أنه ���ن ب�� ��ف�� م��اص���، �غل� أح�ه�ا اآلخ� �ال��ة

  

 ال ت���ه ع�� �اح�،فه�ا ال�اح� �ع�ف 
ّ
و�دراك العالقة ب�� ال��اج وال�الغة في ت�اث�ا الع��ي أم� جلي

ف ل� ق�اع ال�ع�ى،وه�� ال��� دون ال����،ح�ى �ف�ي ال�امع اس� جامع ل�ل شيءك�:" ال��ان �ق�له

ف�أ� شيء  ألن م�ار األم�، والغا�ة ال�ي ���� عل�ها القائل وال�امع إن�ا ه� الفه� واإلفهام،...إلى حق�ق�ه

  )٢(" بلغ� اإلفهام، وأوض�� ع� ال�ع�ى وف�ل� ه� ال��ان في ذل� ال��ضع

  .وال��ف ع� ال�ع�ى ب����ف ال��ة ب�ان�ا به�ف اإلفهام وه� ما ی��� أن ال��ان ه� اإل��اح  

  

و���� اب� األث�� إلى ال���فة اإلق�اع�ة لل�الغة ح�� �ق�ر أن م�ار ال�الغة �لها اس��راج ال��� إلى 

اإلذعان وال��ل��؛ ألنه ال ان�فاع �إی�اد األف�ار ال�ل��ة ال�ائقة،وال ال�عاني الل��فة ال�ق�قة دون أن ت��ن 

  )٣(.ل�ة ل�ل�غ غ�ض ال��ا�� بهام���

االح��اج أح� أن�اع ال���، و��عله خ�ا�ا ق�امه ال�عل�ل  - في ��ا�ه ال��هان –��ا �ع� اب� وه�      

 )٤(. واإلق�اع

 

و��ع� ت��ی� مفه�م ال��اج في  ال�راسات الع���ة ال��ی�ة؛ وه�ا راجع إلى ت�ع� م�االت اس�ع�اله، 

و�ق�اءة تل� ال�راسات ُ�الح� أن �ع� ال�ارس�� ی�ون أن ال��اج على .ت��اوله و���ة ال�ق�ل ال�ع�ف�ة ال�ي

ن� ف�ه ال ت��ج ع� م�ال ال����،و��ل� ���ن م�ادفا لل��هان واالس��الل،واآلخ� ت��ن أأح�ه�ا : ض����

  )٥(.ف�ه في م�ال أوسع ألنه ���ل م��ل ال�ق��ات ال��ان�ة ال�ي ت�اع� على إذعان ال�امع أو القار� 
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العالقة ب�� ال���ل� وال��لقي، وما  تع�ى ب�راسة ىألولا:ه�ا وق� ت�اول ال�اح��ن ال��اج م� زاو����   

ال��اج ب��ة ن��ة،  �ع�ّ آل�ات اإلرسال وم�اعاة حال ال��لق��، أما األخ�� ف ت���فت��له ه�ه العالقة م� 

  .وح���� ی��� االه��ام على ال��ان� اللغ��ة

كل م���ق �ه م�جه إلى :و�ع�فه �أنه � م� أب�ز م� ت�اول�ا ال��اج في دراساته�،و�ع� �ه ع�� ال�ح�

  )٦(الغ��؛ إلفهامه دع�� م���صة، ��� له االع��اض عل�ها 

م�س�  - ع��ه –ك�ا أك� أب� ��� الع�او�  أن األق�ال اللغ��ة ت��ل في ذاتها و��فة ح�اج�ة؛ فال��اج 

  )٧(.ا داخل ال��ابعلى ب��ة ه�ه األق�ال اللغ��ة وح���ه

وق� حاول دمحم الع��� ت��ع ال��اج وآثاره في ال��اث ال��ابي الع��ي ، ورأ� أن ال��اج ی���� في  

  )٨() ال�اه� - ال��ل - الق�اس:( ثالث ص�ر

  

  وسائل االس��الل ال���قي

ص�ل إلى �ع�ف االس��الل �أنه س�ق ال�ل�ل وتق���ه لإلث�ات، أو ه� ال��� العقلي ����قة م���ة لل� 

  )٩(.حقائ� م�ه�لة ���اع�ة حقائ� معل�مة

  

  : الق�اس- ١

،فه� وس�لة ی����ها ال��اب ل���ن أك�� إق�اعا، وم�  )١٠( "فعال�ة اس��الل�ة خ�اب�ة: "الق�اس

ال ���ر ح��ا م� ع��ه، وال ی���ئه،بل إن�ا ���د ح�� األصل إلى "�ع��� الق�اس في خ�ا�ه

  .)١١("على ما ���ه ه� م� ش�ه ب��ه�ا ی��ر الق�اسالف�ع، إث�اتا ونف�ا،اع��ادا 

ت��� إلى ن�ائج،فإن تل� ال��ائج ال ت���، بل ت����� �العقل،  - في الق�اس -و�ذا �ان� ال�ق�مات

 .دل�ال عقل�ا -ح���� -اس�ف���ن الق

 وال(زع��� أني ساح�،وق� قال هللا تعالى:" وم� أم�ل�ه في خ�� ال��اج ق�له م�ا��ا اهل ال��فة

  )١٢("وق� أفل��) �فلح ال�اح�

فل� �فلح، أما وق� فلح فإن فالحه تف��� ل�ع� أهل الع�اق،  - ��ا زع��ا –إن �ان ال��اج ساح�ا 

  .و�ق�ار ���به�؛ ألن ت���قه� إذن ی�عارض ما ورد في ��اب هللا ع� وجل
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إن اب� :"�ق�لهونل�� الق�اس ��ل� في خ���ه ���ة �ع� مق�ل اب� ال���� ، ح�� راح ی��ر ق�له 

ال���� �ان م� أح�ار ه�ه األمة، ح�ى رغ� في ال�الفة ونازع ف�ها، وخلع �اعة هللا، واس��� 

���م هللا، ول� �ان شيء مانع للع�اة ل��ع آدم ح�مة ح�مة ال��ة،ألن هللا خلقه ب��ه، وأس�� له 

م� اب� ال����،وال��ة  مالئ��ه،وأ�احه ج��ه،فل�ا ع�اه أخ�جه م�ها ������ه، وآدم على هللا أك�م

  )١٣("أع�� ح�مة م� ال�ع�ة

إن ال��اج ی��ر ان�هاكه ل��ة، وض�ب ال�ع�ة �ال������، وق�ل اب� ال���� �ق�اس واضح؛ فآدم 

�ى ر�ه ععل�ه ال�الم ن�ي خلقه هللا ب��ه،وأس�� له مالئ��ه تع���ا وت���فا له، ول�� آدم ح�� 

 - وه� م� أح�ار األمة ��ا قال ال��اج نف�ه - ال������د م� ال��ة وح�م نع��ها، و��ل� اب� 

ح�� خلع رداء ال�اعة، و��ع في ال�الفة اس��� العقاب والق�ل،وآدم عل�ه ال�الم وال��ة أع�� 

  . م� اب� ال���� وم�ة

ه��ا حاول ال��اج ال�أث�� في أهل م�ة و�ق�اعه� ���اب ما فعله، م��سال الق�اس        

  .ح�اج�ة ناجعةال��ابي ب�صفه وس�لة 

  

  :ال����ل - ٢

  .ی���ل في ال��ابهة ب�� حال�� في مق�م��ه�ا، �غ�ة اس���اج نها�ة األخ�� �ال��� إلى األولى

وق� ال�ف� ال�الغ��ن الع�ب الق�امى إلى دور ال��ل في ال�أث�� واإلق�اع؛فاب� وه� ی�� أن 

���ا لل�اس في ه�ا الق�آن م� �ل ولق� ض:(أن�ع م�ل�ا،وأق�ب م�ه�ا،ول�ل� قال هللا ع� وجل"ال��ل

  .)١٤()" م�ل

إلخ�اج ما ال �عل� ب��یهة العقل إلى ما �عل� "و��ه� ال�ر��ي إلى أن ال��ل ���ع�ل 

 )١٥(" وما ال ق�ة له م� ال�فة إلى ما له ق�ة...�ال��یهة

أن ���ج ال���� ���ب االم�ال؛ل��سخ معان�ه في ال�ف�س واألذهان، وم�  - إذن -ال ع��

لة ذل� ما جاء في خ��ة ال��اج في أهل الع�اق �ع�ما واله عل�ه� ال�ل�فة ع�� ال�ل� ب� أم�

فإن�� ل�أهل ق��ة �ان� آم�ة :" م�وان ح�� ض��� الع�اق  الف��ة والف�ضى، ح�� قال
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م����ة،�أت�ها رزقها رغ�ا م� �ل م�ان، ف�ف�ت �أنع� هللا، فأذاقها هللا ل�اس ال��ع وال��ف ��ا 

  )١٦(". ع�ن كان�ا ���

لق� اع��� ال��اج ب� ی�سف على ال����ل في ه�ا ال�قام، إلث�ات أن أهل الع�اق ل���ا على ح�، 

وأنه� ��ا أح�ث�ه م� ف��ة واض��اب �أهل الق��ة ال�ي ت��ل� حالها إلى ال��ع وال��ف �ع�ما �ان 

تل� الف��ة وت�س��ها ی�ع� أهلها �األمان ورغ� الع��، وال ش� أن ض�ب ال��ل ه�ا أسه� في تأك�� 

 . في أذهان ال�امع��

 

  :االس��هاد - ٣

ت���� خ�� ال��اج ب� ی�سف ال���� م� اآل�ات الق�آن�ة واألب�ات ال�ع��ة،ال�ي ت��ل     

وال ش� أن ه�ه ال��ج . ح��ا جاه�ة ���ارها ال����،و��جهها إلى الغ�ض ال��اد االس�الل عل�ه

 .وت�اولها ب�� ال��لق�� ت���� ق�تها م� م�ادرها،وم� ش��عها

  

اس�عان ال��اج ب� ی�سف �آ� الق�آن ال���� في س�اقات ع�ة   :االس��هاد �الق�آن ال���� -أ

خالل خ��ه، ففي مقام مقارن�ه ب�� أهل ال�ام وأهل الع�اق، خا�� اهل ال�ام، م���ا ب��اب هللا 

ولق� س�ق� �ل���ا لع�ادنا :(عالىبل أن�� �أهل ال�ام ��ا قال هللا س��انه وت:" ون��ه له� �ق�له

  )١٧()"ال��سل��،إنه� له� ال����رون،و�ن ج��نا له� الغال��ن 

��ا أنه �عل� تأی��ه لل��� االم�� م�قال في ال�ل�فة ع�� ال�ل� ب� م�وان،و��� ال�اس على   

 ما فاتق�ا هللا:( قال تعالى:"�اع�ه وال���اع ألوام�ه م� خالل خ���ه �ال���ة ال�ي قال ف�ها

وه�ه لع�� هللا،وخل�فة هللا،وح��� ) واس�ع�ا وأ��ع�ا:( ، فه�ه � وف�ها م���ة، وقال)اس��ع��

  )١٨("هللا،ع�� ال�ل� ب� م�وان

إن ال��اج ب� ی�سف ���ج �اآل�ة ال�ا�قة على وج�ب ال��ع وال�اعة لل�ل�فة األم��، �ع�ما    

  )١٩(.���ي في تف���ه ل�ل� اآل�ةوه� ما أخ�ه عل�ه الق. �الغ وق�� ال�اعة عل�ه فق�
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وفي خ��ة أخ�� ن�اه ������ ان�غال ال�اس �ال�ن�ا وان��افه� ع� االس�ع�اد لآلخ�ة، ف����ه� 

  )٢٠(".واعل��ا أن�� مالق�ه ل���� ال�ی� أساءوا ��ا ع�ل�ا، و���� ال�ی� أح���ا �ال���ى:" قائال

فل�ا بلغه ذل� ت�امل ح�ى صع� ال����،  ف�ح أهل الع�اق، وأرجف�ا ���ته، وح�� م�ض ال��اج،

وقال إنه ال ی�ج� ال��� إال �ع� ال��ت، وأن هللا رضي �ال��ل�� أله�ن خلقه إبل��، ث� اس���� 

:( ولق� دعا الع�� ال�الح، فقال:" دعاء سل��ان ل��ه؛ل�أك�� زه�ه في ال�ن�ا، وت��فه لآلخ�ة قائال

 )٢١(". فأع�اه هللا ذل� إال ال�قاء) � �ع��رب اغف� لي، وه� لي مل�ا ال ی��غي ألح� م

 

لق� اتاح� وح�ة ال��� في الق���ة الع���ة أن ���ار ال���� ب��ا، أو :   االس��هاد �ال�ع� - ب

  )٢٢(. ع�ة أب�ات ی�ردها في خ���ه؛ دع�ا لف��ة أتى بها، أو ت����ا ل�ال م� األح�ال

� ت�ل��ه عل�ه�، ح�� اس�عاض ع� ال���لة وه�ا ما فعله ال��اج في خ���ه في أهل ال��فة �ع 

  :وال��� �أب�ات شع��ة �ق�م نف�ه ل�ع��ه م� خاللها، فاس�هل خ���ه �ق�له

  أنا اب� جال و �الع ال��ا�ا      م�ى أضع الع�امة تع�ف�ني" 

  ه�ا أوان ال�� فاش��� ز��         ق� لفها الل�ل ��ّ�اق ح��

  )٢٣("أروع خّ�اج م� الّ�و�ّ ق� لفها الل�ل �ع�ل�ي              

ص�رة القائ� ال��ه�ر، ال�ل�،  - م� خالل األب�ات ال�ا�قة –لق� رس� ال��اج ب� ی�سف ل�ف�ه 

ال���، ال�� ���ق رع��ه �ال رح�ة أو شفقة، وه� به�ا االس�هالل ال�ع�� یلقي ال�ه�ة في قل�ب 

  .ال����ع��، و���له� على اإلذعان له، وت��� م�اجه�ه

  

  :ة أخ�� ���ر ال��اج حاله مع أهل الع�اق قائالوفي خ��

  :و�ن�ا م�لي وم�ل�� ما قال ع��و ب� ب�اق اله��اني" 

  و��� إذا ق�م غ�وني غ�وته�        فهل أنا في ذا �ا له��ان �ال� 

  )٢٤(" م�ى ت��ع القل� ال��ي وصارما      وأنفا ح��ا ت����� ال��ال�

الع�اق هي ن�اج �ل�ه�، وأن ما یلق�نه م� ق��ة وش�ة ه�  ی�لل ال��اج على أن س�اس�ه مع أهل 

 .ج�اء أفعاله�
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  اآلل�ات اللغ��ة لل��اج

  : ال����� - ١

لل�اجة لل���ز ع� ذ�� ما " یل�أ ال���ل� إلى ال����� ل����� ال��ج في أذهان ال�امع��،ف��تى �ه

�اك��، و�ن �ان م��ددا ف�ه ال فائ�ة له، فإن �ان ال��ا�� ساذجا ألقى إل�ه ال�الم خال�ا م� ال

  )٢٥(".ح�� تق���ه ب���، و�ذا �ان م���ا وج� تأك��ه

���ف ق�ة ح�اج�ة واض�ة؛ ألن م����مه ال �ق�� اإلخ�ار ف���، و�ن�ا  -إذن –فال����� 

  .�ق�� تأك�� الق�ل و�ق�اع ال��لقي �ه

���� م� وال��أمل في خ�� ال��اج ب� ی�سف �الح� ح�صه على ت�ع�� ح��ه وأف�اره �

أما �هللا إني ألح�ل ال�� ���له، وأح�وه :" ال����ات، ف�ق�ل في إح�� خ��ه م�ا��ا أهل ال��فة

أما ...إني �هللا �أهل الع�اق، ومع�ن ال�قاق وال�فاق ما �قعقع لي �ال��ان...ب�عله، وأج��ه ���له

  )٢٦("�هللا ألل��ن�� ل�� الع�ا، وألق�ع��� ق�ع ال��وة

  

فه� عال� �إن�ار ) الم ال�����- إن-الق��(اج ����� م� ال����ات في ه�ه ال���ةلق� اس�عان ال��

�ع�ارات ال�ه�ی� وال�ع��  - وه� ال�الي ال��ی� - أهل الع�اق ل�الته�، ل�ا اس�هل أول لقاء به�

ال����ة، ال�ي ته�ف إلى ان��اعه� له، وام��اله� ألوام�ه، و�ق�اعه� �ام�الكه ال�فات ال�ي ت�هله 

  .�ه�،وت�ف�� ما أوع� �هل��اس

  

وم� الالف� ات�اء ال��اج على أسل�ب الق�� في خ��ه ل�ع� �ع� ال��ج ال�اردة، ف��اه  �عل� 

 أن أح�� مع أبي ��� وع�� :" ك�اه��ه ألهل الع�اق م� خالل ق�له
ّ
وأ�� هللا إني ألح� إلي

ع�قه ی�م الق�امة م� أن  ف�ق�� أنه �ف�ل أن تغل ی�اه إلى )٢٧("مغل�ال، م� أن أح�� مع�� م�لقا

���� مع أهل الع�اق، وه� �عل� أنه� �ال�ا ��ه�ا ما �ق�ل، ف��د عل�ه� بـ�أك�� ��اه��ه ال��ی�ة 

  )٢٨(" وما أراك� إال �اره�� ل�قال�ي، وأنا �هللا ل�ؤ���� أك�ه:" ل�ؤ��ه�
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م�ة �أن ال�جل وح�� ارت�� م�ة �ال��اء؛ ح�نا على مق�ل اب� ال����، حاول ال��اج إق�اع أهل 

أال إن اب� ال���� �ان م� أح�ار ه�ه األمة، ح�ى :" اس��� العقاب على ما اق��ف، فقال م���ا

  )٢٩("رغ� في ال�الفة، ونازع ف�ها، وخلع �اعة هللا

�هللا لق� و���� ال��اج و�أة م�ف�،وع�فة :"ث� راح ���ه� م� مغ�ة ع��انه،وع�م �اع�ه �ق�له

أن ت�ل�ا ع� س�� أق��اك� عل�ه، فأق�ع ع��� ما وصل�ه ل�� �ال�ارم  رح�، ووصل ق�ا�ة، فإ�اك�

  )٣٠("ال��ار

ل���� ألهل م�ة أنه� ل� ���وا م�ه إال الع�ل ) لق� - الق��(لق� اس���م في ت��ی�ه أسل�ب ال�����

  .وال�ح�ة وال�ع�وف، فال ���م�ا أنف�ه� م� ه�ا الف�ل���الف�ه وع��انه

  

� في خ��ة أخ�� ل��� ال�اس على ال��وج لل�هاد،و��غ�ه� ف�ه، وفي ك�ا اس�عان �أسل�ب ال����

أال إن لل�اب� ال��اه� ال��امة واألث�ة، أال و�ن :" ال�ق� نف�ه ���ره� م� ال�قاع� ع�ه، ف�ق�ل

 )٣١(" لل�اكل الهارب اله�ان وال�ف�ة

 

��� ال�في ع� �) أسل�ب الق��(وم� أسال�� ال����� ال���فة في ال��� م�ل ال�راسة     

واالس���اء، فالغا�ة م� أسل�ب الق�� ت���� ال�الم وتق���ه في ذه� ال��لقي، واألصل في ال�في 

 .واالس���اء أن ����ا ألم� ی���ه ال��ا�� أو ��� ف�ه، أو ل�ا ه� في ال���لة نف�ها

 

، وم� وق� و�ف ال��اج ب� ی�سف أسل�ب الق�� لل�أث�� في ال��لقي، واس��راجه ل�غ��� م�اقفه

  )٣٢("و�ن ال اع� إال وف��، وال أه� إال أم���، وال أخل� إال ف���:" أم�لة ذل� ق�له

إن ال��اج م� خالل ه�ا الق�ل ی�ضح ألهل ال��فة نه�ه وس��ته ف�ه� م� خالل ت�ج�ه ال�امع 

إلى ن���ة مق��دة دون االل�فات إلى اح��االت أخ��،   فأسل�ب الق�� ���ع�له ال���� 

 - أ� الق�� –�ا�ه ال�جهة ال�ي ی���، و��ا ت�ج�ه ال��لقي إلى ال����ة ال����ة؛ إذ إنه ل��ج�ه خ

  .�ق��ي وج�د س�اق ت�اصلي ب�� ال���ل� وال�امع
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و�ني أق�� �ا� ال أج� رجال ت�لف �ع� أخ� ع�ائه :" وه�ا ما ق��ه ��ل� ح�� خا��ه� مه�دا

  )٣٣("��لهب�الثة أ�ام إال سف�� دمه، وأنه�� ماله، وه�م� م

ل��ان عق��ة ال���لف ع� الق�ال،  - في الق�ل ال�اب� - لق� ت�اف� الق�� مع أسل�ب الق��

ال��لة �ع�ا " الق��"وق� أك�� . وتأك��ها لل�أث�� في ال��ا���� و�ق�اعه� ���ورة ال��وج

 )٣٤(.ح�اج�ا أع�� وأن�ع في ال��ج�ه ن�� ال����ة ال����ة

  

  : أسل�ب ال��� - ٢

� م� أه� آل�ات ال��اج في اللغة الع���ة؛ ل�ا ���له م� ق�ة ر�� ب�� ال�اب� �ع� ال��    

والالح�، أ� ب�� ال��� وج�ا�ه، ف�اإلضافة إلى أنه ��� ان��اه ال��لقي ل�ا ه� آت، فإنه ��في 

  .�ا�عا ح�اج�ا إق�اع�ا م� خالل تق���ه العلة ال����ة ال�ي ت�د� إلى ت�ق� ال����ة

  

ال��اج ب� ی�سف ح�� ق�م ال���ة، وج�ناه ق� أقامها على أسل�ب ال��� في و�ذا تأمل�ا خ��ة 

م� أع�اه داؤه، فع��� دواؤه، وم� : أیها ال�اس:" س�اق ال�ه�ی� وال�ع�� ألهلها، فق� خا��ه� �ق�له

 أن أع�له، وم� ثقل عل�ه رأسه، وضع� ع�ه ثقله، وم� اس��ال ماضي 
ّ
اس��ال أجله فعلي

ف�� سق�� س���ته، ص�� عق���ه، وم� وضعه ذن�ه رفعه ...ق�هع��ه، قّ��ت عل�ه �ا

  )٣٥(" صل�ه،وم� س�ق�ه �ادرة ف�ه، س�� ب�نه ��ف� دمه

لق� صاغ ال��اج وع��ه في قال� ش��ي؛ ل���ان العقاب ال���ي ل�ل م� خالفه، م�ا ���ل  

ادته للق�ال، ف��� األم� نف�ه نلقاه ح�� وجه أح� ق. ال��لق�� على اإلذعان له وال��ل�� ألوام�ه

ل�� فعل�� في ه�ا ال����، :" في ال�اس ���ه� على ال��وج معه، فقال م��را م� ت�لف م�ه�

�ق�� تل�  )٣٦("كفعل�� في ال��ا�� ال�ي �ان�، ألول���� ��فا خ��ا، وألع����� ��ل�ل ثق�ل

 .ال��ا�� ال�ي خ�ل�ه ف�ها ، ول� یه��ا ف�ها ل���ته

األشع� في م�قعة دی� ال��اج�، خ�� في أهل الع�اق ل�����ه� على و�ع� أن ه�م ال��اج اب� 

إن �ع���� إلى ثغ�ر�� غلل�� وخ���، و�ن أم��� أرجف��، و�ن خف�� :" م�اص�ة األخ�� ،ف��ا قال

  )٣٧(" نافق��
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ی�ل الق�ل ال�اب� على خ��ة ال��اج ب� ی�سف �أهل الع�اق، ومع�ف�ه ال�ق�قة �أح�اله�      

دام ه� العل�� �أم�ره�، وال���� �أس�اره�، فه� األج�ر �أن ���سه� و���لى زمام وخ�اله�،وما 

ول� :" في إح�� خ��ه قائال - ع� ���� أسل�ب ال��� - وه� ما ح�ص على تأك��ه.ش��نه�

  )٣٨("عل�� أن أح�ا أق�� عل��� م�ي، أو أع�ف ���، ما ول����

ة ح�اج�ة، أسه�� في إق�اع ال�امع��، فال ش� أن أسل�ب ال��� ق� أك�� الع�ارة ق�         

  .ودفع�ه� إلى ال��ل�� ��ا ورد ف�ها

 

  :ألفا� ال�عل�ل -٣

إن ألفا� ال�عل�ل م� األدوات اللغ��ة ال�ي ت�د� دورا و��ف�ا في الع�ل�ة ال��اج�ة؛ فال�عل�ل �ع� 

� ���ث في وس�لة م��ق�ة ل����غ األح�ام، وآل�ة عقل�ة ل��س�خ األف�ار و�زالة الغ��ض ال�� ق

  .ذه� ال��لقي، وذل� ح�� �ع�� ال���ل� إلى ت���� دع�اه، وتق��� ال��� وال��ة لها

ال�ق��� : وفائ�ته:" ولعل�ا ن���� العالقة ب�� ال�عل�ل وال��اج في ق�ل ال����ي ع� ال�عل�ل  

  )٣٩("واألبلغ�ة، فإن ال�ف�س أ�ع� على ق��ل األح�ام ال�عللة م� غ��ها

  

ل�ق��ة ال��اج�ة في خ�� ال��اج ب� ی�سف، فق� أوضح الق�� م� اخ��اره وال�ا وال نع�م تل� ا

ف�ماك� بي،ألن�� �ال�ا أوضع�� في :" للع�اق م� ق�ل ال�ل�فة ع�� ال�ل� ب� م�وان م� خالل ق�له

  )٤٠("الف��، واض�ع�� في م�اق� ال�الل، وس���� س�� الغي

وال�ا �ع�ل ف�ه� ال��ة وال��م، وال تأخ�ه به�  - له��أفعا–ف��رد ال��ة على أن أهل الع�اق اس��ق�ا 

  .رح�ة وال رأفة

عل�ه  - وأراد ت���غ ق�ل اب� ال����، م� خالل دع�اه �أال شيء ���ع العقاب ع� الع�اة، ح�ى آدم

ول� :" ح�� أغ�اه ال���ان خ�ج م� ال��ة رغ� م��ل�ه، و���ر ال��اج ه�ه ال���لة في ق�له - ال�الم

  )٤١("�ا ع�اه أخ�جه م�ها ������ه، وآدم على هللا أك�م م� اب� ال����أ�احه ج��ه، فل
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أیها ال�اس، إ�اك� وال��غ؛ :" وح�� خ�� في أهل ال���ة واع�ا، علل ت��ی�ه إ�اه� م� ال��غ قائال

  )٤٢("فإن ال��غ ال ���� إال �أهله

  .، وأورد ال��ة عل�هاو�ه�ا ی��ح أن ال���ل� إن أراد ت���� ف��ته في ذه� ال�امع، ساق ال���
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  اآلل�ات ال�الغ�ة لل��اج

  :ال����ه- ١

�ع�ف ال����ه �أنه صفة ال�يء ��ا قار�ه وشاكله، م� جهة واح�ة أو م� جهات ����ة ال م� 

  )٤٣(.ج��ع جهاته؛ ألنه ل� ناس�ه م�اس�ة �ل�ة ل�ان إ�اه

ومادام ف� ال��ا�ة یه�ف اإلق�اع، فإن ال���� �ع�� إلى ال����ه ل�ق��� ص�رة ال�يء         

وم� ث� �ع� ال����ه إح�� آل�ات ال��اج . إلى ذه� ال��لقي، ف�ف�ح له ال��ال للفه� واالس���اج

  .وال��ه�ة

  

  :وق� اس�هل ال��اج ب� ی�سف خ���ه ح�� ولي الع�اق ب����ه بل�غ ح�� قال

  )٤٤(" أنا اب� جال و�الع ال��ا�ا     م�ى أضع الع�امة تع�ف�ني"             

ف��ه نف�ه �ال��ح ال�� ��ل� ال�ل�ة لل�اللة على شه�ته ووض�ح أم�ه، ��ا أعق� ال����ه     

  .  ال�ع��ة ع� ق�رته على م�اجهة ال�عاب، ل��رك ال�امع ق�ته وش�اع�ه) �الع ال��ا�ا(��فة

أما �هللا ألل��ن�� :" ات في ال���ة نف�ها، ح�� ی�جه ح�ی�ه ألهل الع�اق قائالث� ت��الى ال����ه

ل�� الع�ا، وألق�ع��� ق�ع ال��وة، وألع����� ع�� ال�ل�ة، وألض����� ض�ب غ�ائ� 

  )٤٥("اإلبل

وغ�ض ه�ه ال����هات ه� ب�ان العق��ات وأل�ان الع�اب ال�ي س����عها الع�اق��ن إذا اس���وا 

ی��اع�ا ألوام� وال�ه� ال��ی�، ف���لخ أب�انه� ��ا تل�ى الع�ا، وس��عله� ق�عان  �الف�� ول�

دون شع� �ال��ارة ال�ل�اء، ��ا أنه س�ع��ه� �ع�� ال�ل�ة، وال�ل�ة ش��ة ذات ش�ك 

تع�� أغ�انها �أن ت��ع وت�� ���ل ش�ی�، ث� ت��� ف���اث� ورقها، �اإلضافة إلى ض��ه� ��ا 

  .ال�ي ت�د ال�اء ف���د م�هت��ب اإلبل الغ���ة 

وه��ا فق� تالح�� تل� ال����هات م� أجل ت�ه�� أهل الع�اق و�ق�اعه� �أنه س��ف� ته�ی�ه 

  .�العقاب، ف���اجع�ا ع� م�اجه�ه أو م�الف�ه

إذ ول��� �اإلبل ال��ارد إلى :" وم� أم�لة ال����ه ��ل� ما ورد في خ��ة دی� ال��اج� ح�� قال

  )٤٦("لى أع�انهاأو�انها، ال��ازع إ
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وه�ا جاء ال����ه في مع�ض ذم أهل الع�اق؛ إذ ص�ر ف�اره� م� مع��ة دی� ال��اج� خ�فا م� 

 .ال��ت، �ف�ار اإلبل ال��ارد إلى أو�انها ، ال���اقة إلى م�اضع ب�و�ها

و�ذا �ان ه�ا ه� ال�ال مع أهل الع�اق، فإن األم� ���لف مع أهل ال�ام، ال�ی� صاغ ال��اج ب� 

�أهل ال�ام، إن�ا أنا ل�� �ال�ل�� ال�امح ع� :" سف م�حه� في ص�رة ت���ه م� خالل ق�لهی� 

  )٤٧(" ف�اخه ی�في ع�ها ال��ر

فه� �ع�� ع� م���ه ألهل ال�ام وم�الغ�ه في ال�فاع ع�ه� م� أ� خ�� ی�اه�ه�، ب����ه�ف�ه    

  .ب��� ال�عام ال�� ی�فانى في ح�ا�ة ف�اخه م� �ل األخ�ار

  

� أن ال����هات ال�ا�قة م����ة م� ال���ة الع���ة ال���او�ة، وه� ما ���ل�ا إلى ح�ی� اب� والالف

، ح�� قال إن الع�ب أودع� أشعارها م� )ع�ار ال�ع�(��ا��ا العل�� ع� ال����ه في ��ا�ه

األوصاف وال����هات وال��� ما أحا�� �ه مع�ف�ها، وأدر�ه ع�انها، وم�ت �ه ت�ار�ها، فل��� 

  )٤٨(.أوصافه� ما رأوه م� ال��اد� وال��اء تع�و

  

وه��ا ات�ح ��ف ��ع ال��اج ب� ی�سف ال����ه،ل�أك�� معان�ه و�ب�از ال�قائ� وت�ل��ها لل�اث�� 

 .في ال��لق��، و�ق�اعه� بها

 

فإن ع��  - ��ا أوض��ا سا�قا -إذا �ان الق�اس ال���قي إح�� وسائل ال��اج:     االس�عارة - ٢

أما االس�عارة فهي ض�ب :" اني ق� أشار إلى ال�لة ب�� االس�عارة والق�اس في ق�لهالقاه� ال��ج

م� ال����ه، ون�� م� ال����ل، وال����ه ق�اس، والق�اس ���� ف��ا تع�ه القل�ب، وت�ر�ه العق�ل، 

  )٤٩("وُت��ف�ى ف�ه األفهام واألذهان

اته أفهام ال�امع��؛ إذ ت�خ� خ��ه و�أن ال��اج ب� ی�سف ق� وج� ضال�ه في االس�عارة ل��لغ �ل�

���ر اس�عار�ة ع�ة، ص�ع� ف�اء رح�ا ل�ل� ال���  ذات ال��اء الق���، فإذا �ان زم� إلقاء 

  .ال���ة ق���ا، فإن زم� فه�ها وتأمل معان�ها ���غ�ق زم�ا أ��ل
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ور في ع�ل�ة ول�ا �ان� االس�عارة إح�� وسائل ال�أث�� في ال��لقي و�ق�اعه، أص�ح ل�ل� ال��لقي د

ال��اج؛ إذ ُ�ع�ل ذه�ه لل��ف ع� العالقة ب�� ال�ع�ى ال�ق�قي وال��از�، ل�ي ��ل إلى ال�اللة 

  .ال�ي ی�وم إل�ها ال���ل�

ه�ا، وتق�م خ��ة ال��اج في أهل ال��فة ح�� ولي الع�اق على م���عة م� االس�عارات     

هللا إني ألح�ل ال�� ���له، وأح�وه أما �:" -على س��ل ال��ال - ال�املة ل�عان ع�ة، ف�ق�ل

  )٥٠(" ورءوسا أی�ع� وحان ق�افها، و�ني ل�اح�ها...و�ني ألر� أ��ارا �ام�ة...ب�عله

وه� شيء مع���،��يء ماد� ���ل، وش�هه ��ل� �إن�ان ���ي له نعل، ��ا ش�ه ) ال��(ف��ه

  . أوان ق�فهارءوس ال�ارج�� على خالفة ب�ي أم�ة ب��ار األش�ار ال�اض�ة ال�ي حان 

إن تل� االس�عارات ال����ة ق�م� ص�رة مف�عة في نف�س ال�امع��، ��ف� ع� حق�قة ال�الي 

  . ال��ی� ���ته وص�ام�ه، وه�ف� إلى إق�اعه� �ع�م م�اجه�ه

إن :"ث� ���ر ال��اج ع�ل�ة اخ��اره وال�ا على الع�اق ع� ���� ص�ر اس�عار�ة نلقاها في ق�له

ن�� ��ان�ه ب�� ی��ه، فع�� ع��انها، ف�ج�ني أم�ها ع�دا،  -هللا �قاءهأ�ال  –أم�� ال��م��� 

  )٥١("وأصل�ها م���ا، ف�ماك� بي

ح�� ش�ه نف�ه وغ��ه م� قادة ج�� ال�ل�فة ورجاله �ال�هام ال�ي ت��ها ال��انة، ول�ا �ان 

ألهل  - ��ل� –ال��اج ال�ه� األق�� واألصل�، رمى �ه ال�ل�فة أهل الع�اق، وفي ه�ا ت���� 

  .الع�اق �الف���ة ال�ي ُت�مى لإل�قاع بها

  

��ا �ع�� إلى االس�عارة لالح��اج على م�او� الف��ة و���ق�ه في م�ابه�ها ��ا ب�ا في       

  )٥٢(" �أهل ال��فة، إن الف��ة تلقح �ال����، وت��ج �ال����، وت��� �ال��ف:" ق�له

  .ر ال�ي ت��� م�ة أخ�� فق� ش�ه الف��ة م�ة �األن�ى ال�ي تلقح، و�ال��ا

رب دائ� م��ع، وساع لغ��ه،وال��ت في أع�اق��،وال�ار ب�� أی����، :" وفي خ��ة وع��ة له �ق�ل

  )٥٣("وال��ة أمام��

ف����ه ال��ت �القالدة تاك�� ل�ن� األجل، وله�ه االس�عارة دور في ال�أث�� في ال�امع��، و�ق�اعه� 

  )٥٤(.ال��از على ماه�ة ال��اج�الع�ل لآلخ�ة، فاالس�عارة أدل ض�وب 
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ال��ا�ة هي أن ی��� ال���ل� إث�ات مع�ى م� ال�عاني، فال ی���ه �اللف� ال��ض�ع له :  ال��ا�ة - ٣

  )٥٥(.في اللغة، ول�� ��يء إلى مع�ى ه� تال�ه وردفه ف��مئ �ه، و��عله دل�ال عل�ه

ت�د� و��فة اإلث�ات؛ ألنها تق�م  ولعل�ا ن����ج م� ه�ا ال�ع��� ال�ور ال��اجي لل��ا�ة، ال�ي   

ل�ا فإنها تع� آل�ة ح�اج�ة ناجعة، ل�ا لها م� أث� ق�� في نف� ال��لقي . ال�ع�ى م����ا �ال�ل�ل

  .وعقله، فهي أبلغ م� ال����ح، ��ا أنها ت�اع� على إع�ال العقل في ��ف ال�ع�ى ال��اد

  

، فإنه ��عل ال��لقي م��ف�ا وم���قا وال���� ح�� ���ل س�ارا على ال�ع�ى ال�ق�قي ال�� �ق��ه

  .ل�فع ه�ا ال��ار، ومع�فة ال�اللة ال�ي ت��� وراءه

  

ما �قعقع لي �ال��ان، وال ...و�ني �هللا �أهل الع�اق:" وال��ا�ة حاض�ة في ق�ل ال��اج ب� ی�سف

�غ�� جان�ي ��غ�از ال���، ولق� ف�رت ع� ذ�اء، وف��� ع� ت���ة، وج��� إلى الغا�ة 

  )٥٦("� الق�� 

إن ال��اج ب� ی�سف في ق�له ال�اب� �ق�م ال��ج وال��اه�� على ج�ارته وأحق��ه ���� الع�اق 

  :وأهله، ول� ��عفه في ذل� غ�� ال��ا�ات ال�ي ���� ع�ضها �اآلتي

  .ك�ا�ة ع� دهائه وصع��ة خ�اعه: ما �قعقع لي �ال��ان - 

  .�ه �األم�ر �افةك�ا�ة ع� ف���ه، و�حا�: ال �غ�� جان�ي ��غ�از ال��� - 

  .ك�ا�ة ع� رش�ه و��ال عقله: لق� ف�رت ع� ذ�اء - 

  .ك�ا�ة ع� ت�ار�ه ال��هلة ل����� األم�ر: ف��� ع� ت���ة - 

  .ك�ا�ة ع� ق�رته على ال�ص�ل إلى اله�ف ال��ج�: ج��� إلى الغا�ة الق���  - 

ف�س ال�امع�� و�ق�اعه� وه��ا �ان االت�اء على ال��ا�ة س��ال إلى ت�س�خ ال�عاني ال���وحة في ن

 .بها

م�ج ل�ل :" ك�ا نلقاه ق� و�ف ال��ا�ة في االح��اج لق�ل اب� ال����، �أن وصف ما ح�ث �ق�له

في إشارة م�ه إلى الف��ة والف�ضى الل��� أح�ثه�ا اب� ال����،  )٥٧("ال���، وان�لى ���ء ص��ه

  .ول� ی��ل ش�ه�ا إال �ق�له



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٥٠

       ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                م  ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

إن ال���ان ق� اس������، ف�ال� :" ق وس�ده ل��اوئه� قال ف�ه�وفي مقام تق��عه ألهل الع�ا    

وه� ما �ع� ��ا�ة ع� اس�ع�اد ال���ان له�،  )٥٨(" الل�� وال�م والع��، وال��امع واأل��اف

  .وغ�ای�ه إ�اه�، وه� ما انع�� في أق�اله� وأفعاله�

�لة الس��راج ال���ل� م� خالل األم�لة ال�ا�قة ات�ح ��ف �ان االع��اد على ال��ا�ة وس    

  .ل���ه؛ لل��ل�� ��ا �قال، م� خالل م�اولة إق�اعه،وع�م إتاحة الف�صة ل��اجه�ه أو ت����ه

  

  :األسال�� اإلن�ائ�ة - ٤

ت��لع األسال�� اإلن�ائ�ة ب�ور مه� في الع�ل�ة ال��اج�ة؛ فهي ال ت�قل واقعا، أو ت��ي ح�ثا، 

حاس��، وال ش� أن إثارة ال��اع� ر���ة �ق�م عل�ها و�ن�ا ت��� ال��اع� وت���عي الع�ا�ف واأل

وال��أمل في ال��� م�ل ال�راسة، س�ل�� أن االس�فهام وال��اء م� أك�� . ال��اب ال��اجي

 .األسال�� اإلن�ائ�ة ال�ي اع��� عل�ها ال���ل� في ص�غ خ�ا�ه

  

 ی�اد �ه ال��ال؛فه� ���ح ال���� عادة لالس�فهام غ�� ال�ق�قي ال�� ال  :أسل�ب االس�فهام -أ

ال ی��� ح�ارا مع ال��لق��، و�ن�ا یلقي ما ���� �ه ص�ره وال�اس م���ع�ن له، ف���غ االس�فهام 

وم� ث� �ع��� على أسل�ب . ص�اغة م�از�ة ألغ�اض م��لفة �اخ�الف ال��اقات ال�ي ی���ث ف�ها

  .االس�فهام في اإلق�اع و�قامة ال��ة

اج� ساق ال��اج ب� ی�سف م���عة م� االس�فهامات لغ�ضي ففي خ���ه �ع� وقعة دی� ال��

ف��ف ت�فع�� ت���ة، أو تع��� وقعة، أو ������ :" االس���ار وال�ق���، ��ا ی��ح في ق�له

  )٥٩("إسالم، أو ی�فع�� ب�ان؟

إن ال��اج �عل� اإلجا�ة سلفا، ول��ه صاغ االس�فهامات ل���� ألهل الع�اق أن ال�ل�ل ال�ل��ة ال 

 . نفعا في إصالحه� ت���

أل��� أص�ابي �األه�از؟ ح�� رم�� ال���، وسع��� :"ث� ���ف م� االس�فهامات ف��ا��ه� قائال

هل اس��ف�� ناك�، أو اس�غ�اك� غاو، أو اس������ �ال� إال ت�ع���ه وآو����ه ... �الغ�ر

  )٦٠("�اره؟هل شغ� شاغ�، أو نع� ناع�، أو زف� زاف�، إال ���� أت�اعه وأن...ون��ت��ه؟
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غ�� خاف ما ت����ه ه�ه االس�فهامات ال�ق����ة م� ت���خ وت�ق�� ألهل الع�اق ال�ی� ان����ا 

في ث�رة اب� األشع� على ال�ولة األم��ة، فال��اج ب� ی�سف �ق�م ال��ة على ف�اد خ�اله� 

قي ��ا �قال، وأفعاله� ع� ���� االس�فهام ال�� ی���� ق�ة ح�اج�ة إق�اع�ة ت���ل في ت�ل�� ال��ل

  .و�ق�اره ����ه

  

اف��ح ال��اج ����ا م� خ��ه �أسل�ب ال��اء، بل إن �ع�ها ق� ت��ر ف�ها   :أسل�ب ال��اء - ب

وهي �ل� ال���ر  -ال��اء ���رة الف�ة، وه� ما ��ي ب��اوز ال��اء ل���ف�ه األساس�ة

  .إلى مقاص� أخ�� ���فها ال��اق - واالن��اه

ی�سف ق� اس�غل ن�اءه ألهل الع�اق لل�اللة على نقائ�ه� وم�ال�ه�،  والالف� أن ال��اج ب�   

إني �هللا �أهل الع�اق، ومع�ن ال�قاق وال�قاق، وم�او� األخالق :" ففي خ��ة ال�ال�ة ناداه� �ق�له

�أهل الع�اق، �أهل :" وح�� س�ع ت����ا في ال��ق، صع� ال���� وقال.  )٦١("ما �قعقع لي �ال��ان

  )٦٢(" اق، وم�او� األخالق، و��ي الل��عة، وع��� الع�اال�قاق وال�ف

�أهل الع�اق، إن ال���ان ق� اس������، ف�ال� ال�م :" وفي خ��ة أر� ی�اجهه� �ف�اده� قائال     

  )٦٣("والع��، وال��امع واأل��اف

ه إن األم�لة ال�ا�قة ت��ئ ع� ت���ف ال��اج ب� ی�سف ألسل�ب ال��اء م� أجل االح��اج ب�ای�

  .وخ��ته �أهل الع�اق وصفاته�

داللة تأث���ة ت��ل� في ال�ه�ی� وال�ع��، وه� ما ن����ه في  - في خ�� أخ�� –��ا ح�ل ال��اء    

  )٦٤("�أهل ال��فة، إني ألح�ل ال�� ���له"  -:ق�له

�ا أیها ال�اس، م� أع�اه داؤه فع��� دواؤه،وم� اس��ال أجله فعلي أن أع�له، وم� ثقل " -     

  )٦٥("ل�ه رأسه وضع� ع�ه ثقلهع

ول�� األم� ���لف ع�� ن�ائه ألهل ال�ام؛ ف��اؤه له� م�جه إل�هار ال��دة وال��ح وال�ع���، وه�  

  :ما ن���له ح�� خا��ه� قائال

  )٦٦("�أهل ال�ام، إن�ا أنا ل�� �ال�ل�� ال�امح ع� ف�اخه، ی�في ع�ها ال��ر" - 
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ولق� س�ق� �ل���ا لع�ادنا ال��سل��، إنه� له� :( بل أن�� �أهل ال�ام ��ا قال س��انه"- 

  )٦٧("ال����رون، و�ن ج��نا له� الغال��ن 

وه��ا ت��ع� الغا�ة م� ال��اء في خ�� ال��اج، ح�� اخ�الف مقاص�ه، وما ی��� ت�ج�هه    

  .لل�امع��

  

 : خات�ة

ان ع� ��ف�ة لق� ت�اول ه�ا ال��� ال��اب ال��اجي في خ�� ال��اج ب� ی�سف ال�قفي ، وأ�

ت���فه لل�سائل ال���ق�ة �الق�اس وال����ل واالس��هاد ، ��ا تع�ض لل�سائل اللغ��ة ال�ي و�فها 

لل�أث�� في ال����ع�� و�ق�اعه�  - �ال�����، وأسل�ب ال���، وألفا� ال�عل�ل - ال��اج ب� ی�سف 

ل��� م�ل ال�راسة، �آرائه��، �اإلضافة إلى ت�اول اآلل�ات ال�الغ�ة لل��اج ��ا ت���ت في ا

  .وال�ي �ان لها دور جلي في الع�ل�ة ال��اج�ة اإلق�اع�ة
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 اله�ام�

  ٢٧ص  - مادة حجج - م١٩٩٧-  ١ط  - بیروت - دار صادر - ابن منظرر - لسان العرب) ١(
  ٧٦/ ١ - م١٩٩٨ - ٧ط- القاھرة - مكتبة الخانجي- عبد السالم ھارون: تحقیق - الجاحظ - البیان والتبیین) ٢(
- بیروت - المكتبة العصریة- دمحم محیي الدین عبد الحمید:تحقیق - ابن األثیر - انظر المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر)٣(

  ٢/٦٤ - م١٩٩٠
   ١٧٦ص  - القاھرة - مطبعة الرسالة - حفني دمحم شرف:تحقیق - ابن وھب- انظر البرھان في وجوه البیان)٤(
  ٨ص - م٢٠٠٧ - ١ط - بیروت - دار الفارابي -  صولةعبد هللا - انظر الحجاج في القرآن الكریم) ٥(
  ٢٢٦ص  - م١٩٩٨ - ١ط - الدار البیضاء - المركز الثقافي العربي - طھ عبد الرحمن- انظر اللسان والمیزان)٦(
  ١٦ص  - م٢٠٠٦ - ١ط - الدار البیضاء - أبو بكر العزاوي - انظر اللغة والحجاج)٧(
  ٦٩:٩٤من ص - م٢٠٠٢- ٢ط - الدار البیضاء - ریقیا الشرقإف - دمحم العمري - انظر بالغة الخطاب اإلقناعي) ٨(
  ،١بیروت،ط - دار العلم للمالیین- أمیل یعقوب وآخرون- قاموس المصطلحات اللغویة واألدبیة)٩(

  ٣٤ص  - م١٩٨٧
  ٩٨ص - ٢الدار البیضاء، ط - المركز الثقافي العربي - طھ عبد الرحمن - في أصول الحوار وتجدید علم الكالم)١٠(
  ١٣٩ص - م٢٠٠٤، ٧ط  - لبنان - مركز دراسات الوحدة العربیة - دمحم عابد الجابري - ل العربيبنیة العق)١١(
الجزء  –١٩٣٣ - ١ط- مكتبة مصطفى الحلبي - أحمد زكي صفوت - جمھرة خطب العرب في عصور العربیة الزاھرة)١٢(

  ٢٨١ص  - الثاني
  ٢٧٤ص  - جمھرة خطب العرب) ١٣(
  ١١٨- ١١٧ص  - ابن وھب - البرھان في وجوه البیان) ١٤(
  ٤٨٦/ ١- م١٩٩٠- ١ط- بیروت - دار إحیاء الكتب العربیة - الزركشي - البرھان في علوم القرآن)١٥(
  ٢٧٦ص  - جمھرة خطب العرب)١٦(
  ٢٨١ص  - السابق)١٧(
  ٢٨٢ص  - السابق)١٨(
  ١٨/١٣٥ - دار الفكر - القرطبي- انظر الجامع ألحكام القرآن)١٩(
  ٢٨٣ص  - جمھرة خطب العرب) ٢٠(
  ٢٨٦ص - السابق)٢١(
  ١٤٩ص  - ١٩٦٣- دار المعارف - إحسان النص - انظر الخطابة في عصرھا الذھبي)٢٢(
الراعي الظلوم : فرس أو ناقة،حطم:جمع ثنیة وھي الطریق في الجبل،زیم:الصبح،الثنایا:البیت لسحیم بن وثیل، جال)٢٣(

  .جمع دویة وھي الفالة المتسعة:الذكي،الدوي:للماشیة،األروع
  ٢٧٧ص  جمھرة خطب العرب) ٢٤(
  ٢/٣١٠الزركشي،- البرھان في علوم القرآن) ٢٥(
  ٢٧٦- ٢٧٥ص  - جمھرة خطب العرب) ٢٦(
  ٢٨٤ص  - السابق)٢٧(
  ٢٨٣ص - السابق)٢٨(
  ٢٧٤ص - السابق)٢٩(
  ٤٩٧ص - السابق)٣٠(
  ٤٤٤ص  - السابق)٣١(
  ٢٧٦ص - السابق)٣٢(
  ٢٧٧ص - السابق)٣٣(
إعداد وتقدیم حافظ  - الحجاج مفھومھ ومجاالتھ: ضمن كتاب،١/٣٤البالغة العربیة في ضوء البالغة الجدیدة : انظر)٣٤(

  م٢٠١٠إربد، - عالم الكتاب الحدیث - إسماعیل
  ٢٧٨ص  - جمھرة خطب العرب) ٣٥(
  )ثقل علیھ وضغط: أناخ علیھ البؤس كلكلھ(الصدر،: الكلكل- الظل،جانب الشيء: الكنف ٤٤٤ص - السابق)٣٦(
  ٢٨٠ص  - السابق)٣٧(
  ٢٨٤ص  - جمھرة خطب العرب) ٣٨(
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  ١٦٨٥ص  - ه١٤٢٦ - مجمع الملك فھد للطباعة - تحقیق مركز الدراسات القرآنیة - السیوطي- اإلتقان في علوم القرآن)٣٩(
  ٢٧٦ص - جمھرة خطب العرب) ٤٠(
  ٢٧٤ص  - السابق)٤١(
  ٢٨٤ص  - السابق)٤٢(
 -القاھرة - ة الغواصدار در- النبوي شعالن:تحقیق - ابن رشیق القیرواني –العمدة في صناعة الشعر ونقده : انظر) ٤٣(
١/٢٨٦  
  ٢٧٤ص  - جمھرة خطب العرب) ٤٤(
  ٢٦٧ص  - السابق)٤٥(
  جمع عطن، مبرك اإلبل:أعطان ٢٨٠ص  - السابق)٤٦(
  ٢٨١ص  - السابق)٤٧(
  ١٦ص  - م٢٠٠٥ - ٢ط - بیروت - دار الكتب العلمیة - تحقیق عباس عبد الساتر - ابن طباطبا العلوي - عیار الشعر: انظر)٤٨(
 - م٢٠٠٥ - بیروت - دار الكتاب العربي - تحقیق دمحم اإلسكندراني،ودمحم مسعود - عبد القاھر الجرجاني - أسرار البالغة)٤٩(

  ٢٤ص 
  ٢٧٥ص  - جمھرة خطب العرب) ٥٠(
  ٢٧٦ص - السابق)٥١(
  ٢٨١ص  - السابق)٥٢(
  ٢٨٧ص  - السابق)٥٣(
  ٢٣٣ص  - طھ عبد الرحمن - اللسان والمیزان: انظر)٥٤(
 - م١٩٩٢- ٣ط- القاھرة - مكتبة الخانجي - قرأه وعلق علیھ محمود شاكر- لقاھر الجرجانيعبد ا - دالئل اإلعجاز: انظر)٥٥(

  ٦٦ص 
  .القربة البالیة، تستخدم لحث اإلبل على السیر عن طریق إفزاعھا: الشنان ٢٧٦ص  - جمھرة خطب العرب) ٥٦(
  ٤٩٧ص  - السابق)٥٧(
  ٢٧٩ص  - السابق)٥٨(
  ٢٢٧٩ص  - السابق)٥٩(
  ٢٨٠ص  - السابق)٦٠(
  ٢٧٦ص  - ابقالس)٦١(
  ٢٧٧ص  - السابق)٦٢(
  ٢٧٩ص  - السابق)٦٣(
  ٢٧٥ص  - السابق)٦٤(
  ٢٧٨ص  - السابق) ٦٥(
  ٢٨١ص  - السابق) ٦٦(
  ٢٨١ص  - السابق) ٦٧(
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"The Eloquence of Arguments in Al-Haggag's Sermons" 
 
Abstract 
 

Arguments is considered as an introduction for studying literary texts 
which have a persuasive feature.These texts represent apersuasive speech 
withwhich their authors aim to influence the recipients, and wining over them to 
approve certain opinion or predicament.Since the art of "elocution" (public 
speech) is one of the prosaic arts, which aim for persuading and influencing, the 
orator(public speaker) has to depend on argumentative methods withwhich he 
influences his auditors, and throughwhich he proves the veracity of his allegation 
and the propriety of his opinion.Therefor, this research lifts up by studying the 
sermons of Al_Haggag Bin Youssof - who is one of most famous orators in "The 
Umayyad era"- through a deliberative perspective; in order to clarify varying 
argument's means and methods-linguistic and rhetorical- to shed light on their 
role in composing elocution and expressing its significance. 
 
 

Keywords: Arguments- the elocution- the deliberative- the persuading- the 
figuring. 

  


