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The Artistic and Aesthetic Phenomena of the Farewell Pilgrimage
Sermon and its Stylistics Features
Mohamad Hassan Amraei 
Gholamabbas Rezaee Haftadar 

Abstract:
This article deals with a technical study of the famous Farewell Pilgrimage sermon in
order to reveal its structural foundations and its artistic and aesthetics features. We
know that this sermon is one of the masterpieces of Arabic literature and Islamic
cultural heritage that reveals human rights before the earthly constitutions legislate
what human rights are. This sermon shows the road map and reveals the signs and
expresses divine rules. This precious heritage is a historic document that is valuable
in advocating humanitarian virtues and good conduct. This article, based on the
descriptive-analytical approach, aims to study the Holy Prophet's idea of this sermon
and its technical and methodological characteristics as it reveals us the greatness of
Islam and its prophet. This research begins with the introduction to the style of
modern writing, and then addresses these five axes and the conclusion: 1) the text of
the sermon and its documents, 2) ideas in the sermon and its position compared to
other sermons of the Prophet (pbuh), 3) the affective side of the sermon, 4) artistic
and structural phenomena in the sermon, 5) semantic and communicative phenomena
in the sermon. The method of research is descriptive and analytical approach based
on the study of the text of the sermon and the extraction of its and aesthetics, relying
on the nature of the text in terms of its special composition and its technical and
stylistic potential. One of the results of this article is that the Great Prophet (Pbuh)
incorporated various forms of repetition and confirmation within his text in order to
draw the attention of the listeners to his words and to convince them. In most cases,
this sermon was composed of brief phrases. Time preference (introduction and delay)
is a stylistic phenomenon in this sermon which is full of rhetorical meanings and
beautiful images. The general structure of the sermon was mostly composed of
verbal sentences, so that these sentences were included in the text of the sermon as a
technical inclusion that made the text more kinetic and dynamic.
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امللخّص
يتناول هذا املقال دراسة فنية خلبطةة جةّة الوداع الشهرية بغيةَ الكشف عن هيكلها الةنائي ومالمح من مجالياتها الفنيّة ،علماً بأنّ
هذه اخلبطةة من روائ األد العربي والرتاث التشريعي احلضاري اإلسالمي ،واليت تكشف عن جقوق اإلنسان قةل أن تعرف دساتري
األرض ما هي جقوق اإلنسان؟ وترسم البطريق وتوضح املعامل وتةني جدود اهلل .إنّ هذا الرتاث الغالي وثيقة تارخييّة هلا قيمة يف الدعوة إىل
الفضائل اإلنسانية وجسن املعامالت .فهذا املقال باالعتماد على املنهج الوصفي والتحليلي ،يهدف إىل دراسة فكرة النيب املقدّسة جيال
هذه اخلبطةة وحملات من خصائصها الفنية واألسلوبية مما يكشف لنا عن عظمة اإلسالم ونةيّه .يةدأ الةحث بتمهيد لكلّ ما جيب ذكره جسب
املنهةيّة احلديثة للكتابة ثمّ يتبطرق إىل هذه احملاور اخلمسة واخلاةمة  .1نصّ اخلبطةة وتوثيقها؛  .2األفكار املبطروجة فيها ومكانتها باملقارنة
إىل خبطب الرسول ( )األخرى؛  .3اجلانب العاطفي هلا؛  .4ظواهرها الفنية واألسلوبية؛  .5ظواهرها الداللية والةالغية .ومن النتائج
اليت توصل إليها املقال أنّ النيب األعظم ( )وظّف صورا خمتلفة من التكرار والتوكيد ضمن نصّه من أجل لفت انتةاه السامعني إىل
كالمه وإقناعهم ،وهذه اخلبطةة النةوية قد تشكّلت من العةارات املوجزة بإجياز القصر يف الغالب األعم ،والتقـديم والتـأخري فيها ظـاهرة
أسلوبية جاءت مشحونة باملعاني الةالغية واللفتات اجلماليّة الرائعة ،وبنية اخلبطةة الكليّة قد تكوّنت يف غالةيتها من اجلمل الفعلية ،حبيث
ص اخلبطةة إدراجاً فنياً جتعل النصّ أكثر جركيّة وديناميكية.
أدرجت هذه اجلمل يف ن ّ
املفردات الرئيسية اخلبطابة ،جةّة الوداع ،الرسول األكرم ( ،)األسلوبية
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1ـ املقدمة
إنّ اخلبطابة من أهمّ وسائل تةليغ األفكار لآلخرين وأسرعها سةيالً إىل أمسائهم وعقوهلم عرب جتمّعاتهم يف احملافل واجملالس
ومناسةات اللقاء اجلماعي املختلفة ،لقد كانت خبطةة الوداع 1ـ اليت ختللت شعائر احلج ـ لقاءً بني أمة ورسوهلا؛ كان لقاء توصية
ووداع ،توصية رسول ألمّته خلص هلم فيها أجكام دينهم ومقاصده األساسية يف كلمة جامعة مانعة وخاطب بها صحابته
واألجيال من بعدهم ،بل خاطب الةشريّة عامّة بعد أن بلَّغ ما أُنزل إليه من ربّه على أكمل وجه وأةمّه وسلّم دار الدنيا لِيلحق
بالرفيق األعلى ونصّح األمّة يف أمر دينها ودنياها .وكانت اخلبطةة كذلك لقاءَ وداعِ رسول ألمّته وداعاً هلذه الدار الفانية إىل دار
باقية ال نصَبَ فيها وال تعب.
مما دفعنا إىل التوق ف عند هذه اخلبطةة لقاء التوصية والوداع ،تلك التوصية اليت ألقاها الرسول ألمّته ،ملخّصاً هلم أجكامهم
الدينية ومقاصدهم األساسية يف كلمات جامعة .وما أروع ساعة تلك اخلبطةة اليت اجتم فيها اجلموع خاشعني متضرعني ،وكلّهم
هلم آذان صاغية وساعية لسماع من النيب يف ذلك اهلةري تلك اخلبطةة اليت تسمى الوداع .ما كانت هذه اخلبطةة كالةرتاء والشوهاء
اللتني مل تةتديا بذكر اهلل ورسوله ،بل هي كلمة من ال ينبطق عن اهلوى وإمنا يأخذ مضامينها من اهلل تعاىل؛ لذلك عكفنا على
صالً؛ ألنّها باقاتٌ من تلك اإلشارات العميقة والوصايا اجلليلة اليت انةعثت من مشكاة نةيّنا املصبطفى ()
دراستها وحتليلها مف ّ
وأرست معامل الدين والنصح للمسلمني واليت محلت مفردات جيب أن تكون حمطّ العناية والتوجيه يف جياتنا اليومية وسلوكنا م
أبنائنا وجمتمعنا ،معتربين بكلمة من ال ينبطق عن اهلوى ،كلمات جتد صداها عند كلّ من له آذان صاغية أو قلو واعية
لكلمات الوداع؛ ألنّها خترج من القلب إىل القلب .كم هي الةشرية اليوم حباجة ماسَّة إىل مراجعة نفسها وتدارك أمرها واالهتداء
بهدى من أرسله اهلل رمحة للعاملني.
وأمّا هذه املقالة فإنّها حتتوي على بضعة حماور احملور األوّل يتعلق بتعريف نصّ خبطةة الرسول وذكرها بعينها للتعرف على
هذه اخلبطةة بشكل خمتصر؛ واحملور الثاني خيتصّ بأفكار النيب الرئيسية املبطروجة يف اخلبطةة املذكورة وشرح تلك األفكار ،وهو
أساس املقالة وقوامها؛ واحملور الثالث يتبطرق إىل مميزاتها الفنية واألسلوبية وكيفية استخدام األلفاظ واملعاني والعاطفة واألسلوبية
فيها.
2ـ أهمية الةحث
إنّ هلذه اخلبطةة النةوية العظيمة اليت بني أيدينا كثري من القيم األخالقية واالنزياجات اللغوية واملستويات الصوتية والصرفية
وكثري من الرتاكيب النحوية والداللية والةالغية اليت ال بدّ للدارس من الغور يف أعماقها للوصول إىل أسرارها والكشف عن
مستوياتها املسكوت عنها .تظهر أهمية هذه الدراسة يف أنها حماولة لسرب أغوار النص النةوي واستكناه دالالته الفنية واألسلوبية
املختلفة والةحث عن الكثري من املعاني الشرعية واحلقوقية و  ...الكامنة فيها؛ حبيث تضمنت هذه اخلبطةة اجلامعة أجكاماً كـثرية

 . 1هلذه اخلبطةة أمساء عدّة وهي جةة الوداع ،وجةّة التمام ،وجةّة الةالغ ،وجةّة الكمال ،وجةة اإلسالم ومسيت جةة الوداع ،ألن
النيب صلى اهلل عليه وسلم ودع الناس بعد أداء املناسك يف هذه احلةة (األميين1114 ،م ،ج  ،1ص .)27
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ووصـايا متعددة مبا يعدّ تنظيما داخليا بني أفراد اجملتم اإلسالمي .إنّ هذه اخلبطةة اليت هي آخر لقاء جام بني النيب وأمته عظم
شأنها وشأن خبطيةها ،وبالتالي فإنّها تستحق الدراسة والوقوف معها وقفة شاملة متأنية.
3ـ أهداف الةحث
ـ جتلية كوامن التناسق والتناغم والتكامل صوتيا ودالليا وتركيةيا يف خبطةة الوداع؛
ـ حماولة تبطةيق املنهج التحليلي األسلوبي والفين على اخلبطةة؛
ـ بيان أهمية اخلبطابة النةوية وأفكارها الرئيسية املوجودة فيها ومساهمتها يف الدعوة إىل اهلل.
3ـ أسئلة الةحث
هذا املقال حياول اإلجابة عن السؤالني
ـ ما هي أهم األفكار الرئيسية املوجودة يف اخلبطةة؟
ـ ما هي أهمّ املقارنات الرتكيةية والداللية للنص النةوي؟
4ـ منهج الةحث
اعتمدنا يف هذا الةحث بشكل كلي على املنهج الوصفي والتحليلي؛ جيث قمنا بدراسة بعض الظواهر اللغوية واألسلوبية
املوجودة يف خبطةة الوداع دراسة وصفية حتليلية؛ والسةب األساس إلجراء هذا النوع من الةحوث هو التعرف على سةب جدوث
ظاهرة معينة ،وهذا ما جاولت الدراسة تفسريه من خالل بعض املستويات واحلاضنات األسلوبية املختلفة.
5ـ خلفية الةحث
حتد واجهه الةحث هو عدم وجود دراسات كافية تناولت خبطةة الوداع بالذات ،إال بعض الدراسات اليت تناولتها
ٍّ
لعل أكرب
بالشرح والتحليل من داخل النصّ ذاته ،فيما يلي نشري إىل بعض هذه الدراسات مقالة «حتليل وثيقة خبطةة الرسول ( )يف
جةّة الوداع» ليوسف الناقور سنة 2001م .يتناول هذا املقال نص خبطةة الوداع ومناسةتها وظروفها واألجكام والتوجيهات اليت
تضمنتها اخلبطةة .وكتا «جةّة الوداع» البن جزم األندلسي القرطيب1111 ،م .فالكاتب إمام يف احلديث واألصول والفقه
الظاهري ،وقد أفرد كتابه هذا ليعرض أجداث جةة الوداع ،فافتتح بسرد األجداث ثم بني دليله يف جكاية كلّ جادثة من
النصوص احلديثية اليت يرويها بسنده إىل كتب السنة فةاء كالشرح للةا األوّل ثم عقد بابا لدف ما قد يتوهم من التعارض يف
جكاية جةّة النيبّ ( )الوجيدة .ورسالة «خبطةة جةّة الوداع دراسة مقارنة باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان» لفهد بن عةد
العزيز الدايل ،سنة 1421هـ.ق .فهذه الرسالة تألفت من مةحثني أساسيني املةحث األول يتناول جقوق اإلنسان املقررة يف خبطةة
ةة الوداع؛ واملةحث الثاني يقارن احلقوق املقررة يف خبطةة جةّة الوداع باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان .وكتا «همگام با
جّ

پيامبر در حجّة الوداع» حلسني واثقينيا سنة 1313هـ.ش .هذا الكتا تقرير رائ عن كيفية أداء جةّة النيب األخرية وبيان
مناسكها خبطوة خببطوة ،كما يتناول ذكريات الرسول واألئمّة املعصومني يف احلجّ اعتمادا على روايات الشيعة والسنة .وكذلك
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مقالة «فقه اخلبطابة وجقوق اإلنسان يف ضوء خبطةة الوداع» لوصفي عاشور أبو زيد .هذا املقال لقد اقتصر على جانةني فقط
األوّل فقه اخلبطابة من خالل اخلبطةة؛ والثاني جقوق اإلنسان من خالل اخلبطةة وكيف أن اخلبطةة حتدثت بعةارات بليغة وخمتصرة
عن جقوق اإلنسان بهذا العمق والشمول .وكتا «خبطةة جةّة الوداع من املةادئ اإلنسانية اإلعالن اإلسالمي حلقوق اإلنسان»
حملمد الصادق العفيفي ،سنة 1114م ،فهذا الكتا تكلم عن مظـاهر جقوق اإلنسان يف خبطةة الوداع.
وغريها من الدراسات املتناثرة يف ثنايا الكتب واجملالت املنشورة يف املواق اإللكرتونية اليت ربّما جاءت بأشياء مهمّة عنها،
وفاتت أشياء أخرى ال تقلّ أهمية عنها ،ورغم ذلك مل نعثر على دراسة شاملة وافية مركزة ملوضوع املقال الظواهر الفنية
واجلمالية خلبطةة جةّة الوداع وميزاتها األسلوبية ـ يف جدود ما نعلم ـ واحلقيقة هي أنّ املصادر اليت تناولت خبطةة الوداع مل يلتفت
إليها فنياً إال علي يوسف جسني اليعقوبي يف مقاله املعنون بِـ«جاضنات النص يف خبطةة الوداع قراءة بنيوية» سنة 2016م .وجليل
رشيد فاحل يف مقاله «خبطةة الوداع دراسة بالغية حتليليّة» سنة 1401هـ.ق .وهاتان الدراستان أيضا ذواتا أبعاد مُختلفة ةماما عما
حنن بصدده اآلن .على أية جال ،حنن استفدنا منهما يف بعض اجلمل واملقاط اخلاصة إلثراء دراستنا األكثر .فمن هنا شعرنا برغةة
ملحّة ملناقشة مكانة فصاجة الرسول األكرم وبالغة لسانه يف هذه اخلبطةة اهلامّة يف خريبطة اخلبطابة العربية واإلسالمية لتحتلّ هذه
اخلبطةة مكانها البطةيعي بني صفوة مجهرة خبطب العر يف عصور العربية الزاهرة عرب التبطرّق إليها فنيًا وأسلوبياً.
6ـ األسلوبيّة
وأما دراسة األسلوبية فهي من أهم جماالت الةحث املعاصر الذي نشط م جركات الرتمجة وأيقظ األفكار واملمارسات القريةة
منه يف الرتاث الغربي .ويعتمد املنهج األسلوبي يف دراسته للنصوص على الكشف عن اجلماليات الكامنة يف األساليب من
خالل حتليل الظواهر اللغوية ،وتةيان عالقتها باحلالة الشعورية والتأثري الفين األدبي .يشري الكثريون إىل أن مصبطلح األسلوبية
ال ميكن أن حيدد بتعريف واضح ومقنن ،وذلك الرتةاطه مبيادين عديدة ،ولكن جل من عرضوا ملفهوم األسلوبية أكّدوا أنه
يعنى بالتحليل اللغوي لةنى النصوص (منصوري 0202 ،م ،ص  .)02وقد جدد ميشال ريفاتري مفهوم األسلوبية بأنها «علم
يعنى بدراسة اآلثار األدبية دراسة موضوعية ،وهي بذلك تعنى بالبحث عن األسس القارة يف إرساء علم األسلوب وهي تنطلق من اعتبار األثر

األدبي بنية ألسنية تتحاور مع السياق املضموني حتاورا خاصا» ( 0222م ،ص  .)032فاألسلوبية تعنى بالتحليل اللغوي للنصوص
والكشف عن فنياته ،فهي دراسة امليزات اللغوية اليت يتحول بها اخلبطا عن سياقه اإلخةاري إىل وظيفته التأثريية ترمي إىل
ةمكني القارىء من إدراك انتظام خصائص األسلو الفين إدراكا نقديا م الوعي مبا حتققه تلك اخلصائص من غايات وظائفية
(منصوري 0202 ،م ،ص .)02
7ـ دراسة تبطةيقيّة يف خبطةة جةّة الوداع على املستويات األسلوبية والفنيّة
7ـ1ـ نصّ اخلبطةة وتوثيقها
يف السنة العاشرة اهلةرة النةوية املةاركة ويف اخلمس األواخر من شهر ذي القعدة ،جتهّز الرسول ( )للحجّ وأمر الناس
باجلهاز له ثمّ مضى رسول اهلل على جةّه فأرى الناس مناسكهم وأعلمهم سنن جةهم ،وخبطب الناس خبطةته (البطربي ،بال تا ج

 ،3ص  .)150 -151هذه اخلبطةة اليت ألقاها النيب يف يوم عرفة ،نصوصها يف كتب احلديث متوزعة ومتفرقة على األبوا ،
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وذكرها علماء السري كالبطربي يف كتا تاريخ األمم وامللوك وابن هشام يف سريته وابن كثري يف الةداية والنهايةـ لكن مل جندها
بكامل نصوصها ،وإن كان ابن هشام يف السرية قد ذكر جزءاً كةرياً منها .لكن وقفنا ـ وهلل احلمد ـ على هذه اخلبطةة جمموعة بكاملها
يف موض واجد يف كتا الةيان والتةيني ألبي عثمان عمرو بن حبر اجلاجظ .ولذلك فإننا سنذكر نصّ هذه اخلبطةة من هذا املصدر
جتى يسهل استحضار هذه اخلبطةة وقراءتها يف موض واجد وةمكن دراستها .وسنقوم بإذن اهلل باإلشارة إىل زيادات األلفاظ وتوثيق
أفراد نصوص اخلبطةة من كتب احلديث والسرية إذا مل جند شيئا يف كتب احلديث.
7ـ2ـ نصّ خبطةة الرسول ( )الكامل
قال النيب «احلمد هلل  ،دممدو ونستعين  ،ونسترهرو ونتوب إلي  ،ونعوب باهلل من ورور أنهسنا ،ومن سيتاأ أعمالنا ،من يهدو اهلل ام  مضل ل
ومن يضلل ام  هادي ل  .وأوهد أن ال إل إال اهلل وحدو ال وريك ل  ،وأوهد أن حممداً عبدو ورسول  .أوصيكم عباد اهلل بتقوى اهلل ،وأحثّكم على
طاعت وأستهتح بالذي هو خري.
أما بعد:
أيّها الناس! امسعوا مين أبني لكم اإني ال أدري لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا يف موقهي هذا"
أيّها الناس! إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إىل أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا يف وهركم هذا يف بلدكم هذا.
أال هل بلّرت ؟ اللهمّ اوهد!
امن كانت عندو أمانة اليؤدها إىل الذي ائتمن عليها .وإن ربا اجلاهلية موضوع ،وإن أوّل رباً أبدأ ب ربا عمي العباس بن عبداملطلب .وإن
دماء اجلاهلية موضوعة .وإن أول دمٍ نبدأ ب دم عامر بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب ،وإن مآثر اجلاهلية موضوعة ،غري السدانة والسقاية،
والعمد قود ،ووب العمد :ما قتل بالعصا واحلجر ،واي مائة بعري ،امن زاد اهو من أهل اجلاهلية.
أيّها الناس! إن الشيطان قد يتس أن يعبد يف أرضكم هذو ،ولكن قد رضي أن يطاع ايما سوى بلك مما حتقرون من أعمالكم.
أيّها الناس! إن النسيء زيادة يف الكهر يضل ب الذين كهروا لحلون عاماً ولحرمون عاماً ليواطتوا عدة ما حرّم اهلل ايحلوا ما حرّم اهلل .وإن
الزمان قد استدار كهيتت يوم خلق السماواأ واألرض وإن عدة الشهور عند اهلل اثنا عشر وهراً منها أربعة حرم :ثم ث متوالياأ وواحد ارد :بو
القعدة ،وبو احلجة ،واحملرم ،ورجب مضر الذي بني مجادى ووعبان.
أال هل بلّرت ؟ اللهمّ اوهد!
أيّها الناس! إنّما املؤمنون إخوة ،وال لحل المرئٍ مسلم مال أخي إال عن طيب نهس من .
أال هل بلّرت؟ اللهمّ اوهد!
"ام  ترجعوا بعدي كهاراً يضرب بعضكم رقاب بعض اإني تركت ايكم ما إن أخذمت ب لن تضلوا بعدو :كتاب اهلل وسنة نبي .
أال هل بلّرت؟ اللهمّ اوهد!
أيّها الناس! إن ربكم واحد ،وإن أباكم واحد ،كلكم آلدم وآدم من تراب .أكرمكم عند اهلل أتقاكم  ،إن اهلل عليم خبري .وليس لعربي على
عجمي اضل إال بالتقوى.
أال هل بلّرت ؟ اللهمّ اوهد!
قالوا :نعم ،قال :اليبلغ الشاهد الرائب.
أيّها الناس! إن اهلل قسم لكل وارث نصّيب من املرياث ،ام  جتوز لوارث وصية ،وال جتوز وصية يف أكثر من الثلث .والولد للهراش ،وللعاهر
احلجر .من ادُعي إىل غري أبي أو توىل غري موالي اعلي لعنة اهلل واملم ئكة والناس أمجعني ال يقبل من صرف ،وال عدل والسم م عليكم ورمحة اهلل
وبركات » (اجلاجظ1161 ،م ،ص .)221 - 221
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7ـ3ـ األفكار الرئيسيّة املبطروجة يف اخلبطةة
ـ الفكرة األوىل
تةدأ من قوله (" )أيّها الناس امسعوا قولي" ،إىل قوله "فهو أوّل ما أبدأ به من دماء اجلاهليّة" .يتأكّد الرسول هنا على
ما جاء القرآن من وجو تأدية األمانات إىل أصحابها والوفاء بالعهود واملواثيق وحتريم قتل النفس اليت جرم اهلل إال باحلق وحتريم
الربا وأكل مال الناس.
ـ الفكرة الثانية
تةدأ من قوله (" )أما بعد أيّها الناس فإنّ الشيبطان قد يئس  ،"....إىل قوله "فاجذروه على دينكم" .حيذّر الرسول
الكريم ههنا املسلمني عن وساوس الشيبطان أو العودة إىل اجلاهليّة الذميمة اليت جاربها اإلسالم؛ ألنّ أمور الشيبطان يف ذاتها
خطُوات الشَّيطَانِ إنّهُ
خبطرية ٌ وهي حتريض على الشقاق وإلقاء الفتنة .فعليهم أن ال تتةعوا خبطوات الشيبطان وحيذروه ال تَتَبَّعُوا ُ
لَكم عَدُوٌّ مُبِنيٌ( الةقرة  ،)201 2وعليهم أن يعتصموا حبةل اهلل ويستحكموا الوجدة واالحتاد واعتَصَمُوا بِحَبلِ اهللِ جَمِيعاً َولَا
َتفَرَّقُوا( آل عمران )103 3

ـ الفكرة الثالثة
تةدأ من قوله (" )أيّها الناس إنّ النسيء" ،إىل قوله "ورجب مضر الذي بني مجادي وشعةان" .يستعرض الرسول
األكرم يف هذا املقبط بيان عدة الشهور وحتديد األشهر احلرم منها وحتذيره من املساس بها أو التالعب مبواقيتها.
ـ الفكرة الرابعة
تةدأ من قوله (" )أيّها الناس فإنّ لكم على نسائكم جقّاً" ،إىل قوله "واستحللتم فروجهنّ بكلمات اهلل" .والفكرة هنا
بيان جقوق وواجةات الزوج والزوجة جتاه بعضهما الةعض م التأكيد على رعاية املرأة وبيان كيفيّة تأديةها ومعاملتها.
ـ الفكرة اخلامسة
تةدأ من قوله (" )فاعقلوا أيّها الناس قولي" ،إىل قوله "اللهمّ هل بلّغت؟" ـ نهاية اخلبطةة ـ والفكرة هنا هي توجيه
الرسول الكريم للمسلمني بوجو االجتكام يف كل أمر إىل كتا اهلل تعاىل وسنة نةيّه الكريم م التأكيد على إخوة املسلمني ونفي
الظلم أو التظامل من بينهم.
7ـ4ـ مكانة هذه اخلبطةة باملقارنة إىل خبطب الرسول ( )األخرى
هناك للرسول األعظم خبطب مشهورة ومنها خبطةة رمضان وخبطةة اجلمعة .وخبطب النيبّ يف الرتغيب والرتهيب والغزوات
والفتوح واملناسةات الدينية و  . ...ولكن خبطةة الوداع هلا أهمية خاصة؛ ألنها تضمنت املةادئ والتوصيات الشاملة ،فنقف عند
ض منها وهي
بع ٍ
ـ إنّ هذه اخلبطةة اليت هي آخر لقاء جام بني النيب وأمته ،عظم شأنها وشأن خبطيةها ،فقد اشتملت على املةادئ والقرارات
األساسية للحياة االجتماعية وتناولت الوصايا اليت فيها إصالح الةشرية ،وبالتالي فإن هذه اخلبطةة تستحق الدراسة والوقوف
معها وقفة شاملة متأنية؛
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ـ إن موضوع هذه اخلبطةة يتناول أمرا مهما ينةغي االهتمام الكةري به ،أال وهو الوثائق النةوية اليت هي مصدر من مصادر
السياسة الشرعية وهذه اخلبطةة العظيمة تعد منها؛
ـ إبراز عناية اإلسالم حبقوق اإلنسان من خالل هذه اخلبطةة اليت قـررت جرمـة الدماء واألموال واألعراض والنسب وجقوق
املرأة وجقوق املسلمني العامـة ،فعنـدما تعقـد املؤةمرات واملواثيق الدولية إلعالن جقوق اإلنسان يظهر سَةق الشريعة اإلسالمية
وتفوقها يف هذا اجملال وأنّها عاجلت هذا املوضوع العالج األمثل ،فيكون يف هذا إظهار حملاسـن الشريعة وسةب يف دخول غري
املسلمني يف هذا الدين احلنيف.
7ـ5ـ اخلصائص الفنيّة للخبطةة
ـ التأثّر بأسلو

القرآن الكريم من جيث االستدالل والرتكيز على احلةة واإلقناع والتأثري يف السامعني لدفعهم إىل اإلميان

والتصديق؛
ـ ألفاظها سهلة وأسلوبها متني وقوي م جتنب السة وإيراد احلكم كيف ال؟ وقد أعبطاه ( )اهلل تعاىل جوام الكلم .اختصّ
النيبّ (ص) جبوام الكلم وتألألت من ثنايا كالمه بدائ احلكم ،جيث كان يقول «بعثت جبوامع الكلم» أي جبوام الكلمات
القليلة اجلامعة للمعاني الكثرية (اجمللسي ،بال تا ،ج  ،1ص  .)21فكانت أجاديثه وخبطةه ةمتاز بسهولة األلفاظ وجودة األسلو
وكانت تتفرد بالعةارات القليلة اليت جتم املعاني العظيمة بعيدة عن التكلف يف األلفاظ أو اإلطنا يف العةارات؛
ـ اشتماهلا على التعاليم الدينية والنصائح القومية ووضْعها األسس القومية لةناء اجملتم اإلسالمي احلديث ودولته الفتية؛
ـ التنوي يف داخلها بني اإلجياز واإلطنا  ،والرتغيب والرتهيب ،والتحليل والتحريم وفيها التوازن واملقابلة بني اجلمل
والعةارات جلذ االنتةاه وتعميق التأثري وسرعة االستةابة؛ إذ يأخذ التوازي معناه من داخل املتناقضات اليت يثريها ،فيقيم من
وسط التناقضات والتداعي جركة إيقاع اخلاص يف النصّ.
7ـ6ـ العاطفة يف اخلبطةة
ليست للعاطفة حملّ كةري يف هذه اخلبطةة؛ ألنّها تركّز على جمموعة من التعليمات واألنظمة اليت أراد الرسول أن يةلغها املسلمني
قةل رجيله جرصاً على وجدة اجملتم املسلم ،ولذلك مل تظهر يف النصّ إال عاطفة احلرص من جانب الرسول الكريم على األمّة
اإلسالمية .ليس هذا اخلبطيب من أمثال خبطةاء اجلاهلية الذين خيبطةون إلثارة احلرو وغريهم من اخلبطةاء الذين خيبطةون للحفل
بل هو النيب األكرم ويأخذ معاني كلماته من وجي اهلل .فال يستةعد أن يكون جريصاً على هداية الناس مجيعهم .م كلمات هذه
اخلبطةة الوداعية اليت يودّع بها النيب الدنيا والناس مجيعًا ،نشعر بدفء النزوع اإلنساني وصدق املشاعر اإلنسانية اليت تعزز جالة
احملةة بني الناس .يقول «أيّ ها الناس ،إن ربكم واحد ،وإن أباكم واحد ،كلكم آلدم وآدم من تراب ،أكرمكم عند اهلل أتقاكم ،ليس لعربي على

أعجمي اضل إال بالتقوى( ».يوسف 2012 ،م ،ص  .)567فهذه الكلمات كلمات تذكر الناس بسواسيتهم كأسنان املشط ،وهي تةث
فيهم روح التواض ومشاعر األخوة واملساواة والعدالة واحلقوق والواجةات اإلنسانية ،فال أجد أفضل من أجد سوى بارتقائه يف
درجات التقوى اليت ترسخ اإلنسان يف قواعد إنسانيته كلما ارتقى يف درجاتها جتى تةلغ به سدرة املنارة اإلنسانية.
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7ـ7ـ ظواهر األسلوبية يف اخلبطةة
اعتمد الرسول ( )على أسلو عقلي قائم على إيراد احلقائق وخماطةة العقل ليميز بني احلق والةاطل والغث والسمني.
ني ،جيث اعتمد على اجلمل الفعلية أكثر من غريها ليكسب النصّ قوة وتأثرياً كما اعتمد على املزواجة
فأسلوبه ( )قويّ مت ٌ
بني اخلرب واإلنشاء ومل يتح اجملال للعاطفة للظهور كثرياً أو اخليال ليحلق ،بل بقي بسيبطاً وفق ما اقتضاه احلال .وقد يلةأ اخلبطيب
يف اجلاهلية إىل اخليال ليستميل املستمعني أو خيوفهم .بإمكاننا القول بأن أسلو النيبّ قد أعةز العر وأتعةهم ،وهم أئمة
الفصاجة والةيان عن أن يقلّدوه كيف ال ....وهو النيب الكريم املعتمد على وجي اهلل يف كلّ ما ينبطق أو يفعل أو يقرّر وَمَا يَنطِقُ

هلوَى إن ُهوَ ِإلَا وَحيٌ يُوحَى( النةم  )4 53كما يف خبطةة جةة الوداع كان يضغبطه جربئيل ليلهمه معاني خبطةته.
عَ ِن ا َ
من هنا نهتمّ بأهم الظواهر األسلوبية يف خبطةة جةة الوداع بادئني باألمناط الرئيسية اليت ساق بها الرسول أفكاره يف اخلبطةة.
لقد ساق الرسول أفكاره بتسلسل منبطقي يف سةيل إيصال رسالته بادئاً باخلبطا والتوجّه إىل اهتمام املسلمني األكثر مبحتوى
رسالته اإلهلية بأربعة األمناط الرئيسية ،وهي:
7ـ7ـ1ـ منط النداء اخلبطابي املةاشر
«أيّها الناس امسعوا قولي ـ أيّها الناس إنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام  -أمّا بعد أيّها الناس اإن الشيطان قد يتس  - ...أما بعد أيّها

الناس ،اإنّ لكم على نسائكم ح ّقاً  -أيّها الناس ،امسعوا قولي» .ومما يسرتعي االنتةاه أن النيب األعظم قد استهل خبطةته بقوله "أيّها
الناس امسعوا قولي فإني ال أدري  . "...وقد استغنى عن أداة النداء؛ "يا" أو غريها من األدوات األخرى ،ليعرب عن قربه من
املستمعني واحلضار .ومما جيدر ذكره أنّ جذف أداة النداء ههنا قد جقق هذا القر والتالجم ،فكأن الناس قريةون إىل النيب
يناديهم بأرق النداء وأعذبه ليستميل قلوبهم إلي ما يلقي عليهم من جسن التوجيه وسديد اإلرشاد (فاحل1111 ،م ،ص .)413
واالستغناء عن الياء قد جقق كلّ هذه املعاني .ومن جانب آخر ،بإمكاننا القول أنّ النيب خاطب النَّاس بصيغة العموم "أيّها الناس"
ليكشف لنا عن عاطفته العامة وجرصه على هداية العاملني مجيعاً.
7ـ7ـ2ـ منط األمر والنهي اإلرشادي
«امسعوا قولي ـ امن كان عندو أمانة اليؤدها إىل من إئتمن عليها ـ ااعقلوا أيّها الناس قولي ـ امسعوا قولي واعقلوو ـ ام  تظلمن أنهسكم».
واألصل أن األمر للوجو والنهي للتحريم ،هذا هو األصل .ولكن هناك أدلة وقرائن تدل على أ ّن صيغيت األمر والنهي
خترجان عن معانيهما األصلية أجياناً وتستعمالن يف املعاني الثانوية .ومبا أنّ النيبّ األكرم يريد توجيه األمة ملا فيه اخلري ،والسداد،
والنةاة من النريان ،فاستخدم أفعال األمر والنهي يف معانيها اإلنشائية املفيدة للوعظ واإلرشاد واهلداية يف الغالب األعم.
فةإمكاننا أن نعترب هذا األسلو اإلنشائي من أساليب النيب التعةريية يف هذه اخلبطةة.
7ـ7ـ3ـ النمط التأكيدي
«اإنّي ال أدري لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا بهذا املوقف أبداً ـ إنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام ـ وإنّكم ستلقون ربّكم ـ وإن ربا عباس بن
عبداملطلب موضوع كّل  ،وإن كلّ دم كان يف اجلاهلية موضوع ـ اإن الشيطان قد يتس من أن يعبد بأرضكم هذو أبداً ـ وإنّ عدة الشهور عنداهلل

اثنا عشر وهراً ـ اإنّ لكم على نسائكم ح ّقاً وهلن عليكم ح ّقاً ـ اإنّ اهلل قد أبن لكم أن تهجرونهن يف املضاجع ـ اإنّي قد بلّرت ـ الن تضلوا أبداً».
فإنّ النمط التأكيدي يعترب من أهم األمناط اليت ساق بها النيب أفكاره يف هذه اخلبطةة؛ ألنّه استخدم الكثري من صياغات التأكيد
كالتكرار ،والتقديم ،وأنّ ،وقد و  ...يف هذه اخلبطةة .وقد جعل أسلو التأكيد وسيلة خاصة من وسائل الدعوة وطريقة من
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طرائق التةليغ يف خبطةته ،فكرر احلرف ،والكلمة ،والعةارة .وكلّ ذلك لتحقيق أهداف معينة ،كتأكيد املعنى أو الرتغيب فيه أو
لإلشعار بأهمية املكرّر و  . ...فظاهرة التكرار يف اخلبطةة تعدّ من أهم الظواهر األسلوبية اليت تلتفت انتةاه املخاطةني إىل أهمية تلك
الكلمات املكرّرة إىل جانب حموريتها يف النصّ.
7ـ7ـ4ـ النمط الشرطي
«إن يطع ايما سوي بلك اقد رضي ب ـ اان اعلن اإنّ اهلل قد أبن لكم ـ اإن انتهني الهن رزقهن وكسوتهن باملعروف ـ ما إن اعتصمتم ب الن تضلوا

أبداً» .من اخلصائص الرتكيةية خلبطةة الوداع هي أن هذه اخلبطةة قد تكونت من اجلمالت الشرطية والتعليقية اليت جاءت مشحونة
باملعاني الةالغية واللفتات اجلمالية؛ حبيث تكشف لنا هذه اجلمل عن منط وأسلو تعةريي آخر للنيب يف نصّ اخلبطةة.
7ـ1ـ النحو والرتكيب
إنّ من أمعن النظر يف خبطةة جةّة الوداع للنيب األكرم املتينة لقد استبطاع من خالل التنقيب يف نصّه أن يتلمس طريقه إىل عدد من
السمات األسلوبيّة من كوة رصد الظواهر املائزة له يف املستوى الرتكييب .يتةلّى املستوى الرتكييب هلذه اخلبطةة من خالل الةُنى
األسلوبية التالية .وإليك الةعض من هذه املؤشرات الرتكيةية وهي
7ـ1ـ1ـ الةنية اللغوية يف اخلبطةة (اجلملة الفعلية واالمسية)
استخدم النيب األكرم اجلمل الفعلية واالمسية .لكنّه اتكأ يف الغالب على اجلمالت الفعلية أكثر من تركيزه على اجلمالت
االمسية ،جيث إنّه بلغ عدد اجلمل الفعلية من اخلبطةة  37مجلة ،يف جني مل تشكل اجلمل االمسية إال  21مجلة.
جدول تواتر اجلمل الفعلية واالمسية
نوع اجلمل

عدد اجلمل

النسةة املئوية

اجلمل الفعلية

61

%63/54

اجلمل االمسية

35

%36/45

جمموع اجلمل

16

%100
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إنّ من ألقى نظرة عابرة على نصّ هذه اخلبطةة ،لَريى أن هناك عددا كةريا من اجلمالت الفعلية اليت أدرجت يف نصّ اخلبطةة
إدراجاً فنيا جتعل النصّ أكثر جركيّة وديناميكيّة .إنّ بنية اخلبطةة الكليّة قد تكوّنت يف غالةيتها من اجلمل الفعلية .يتّضح أنّ النيب
األكرم أكثر من استخدام اجلملة الفلعية للداللة على التحرّك واحليوية الناشئة من الكلمات اإلرشادية املستخدمة إللقاء حماضرته
لتكون حماضرته أكثر تأثريا على املتلقي .وال شك أنّ هذا االستخدام الةارز للةمل الفعلية جاء متناسةاً لغرض اخلبطةة واجلو
العام الذي سيبطر عليها ،وهو جوّ الرمحة ،والوعظ ،واإلرشاد ،والوداع والتوصية.
7ـ1ـ2ـ زمن األفعال
الفعل ركن أساسي يف بناء اجلملة العربية ،فهو من الكلمات الرئيسة اليت يتكوّن منها الكالم .ومما جيدر بالذكر يف بنية هذه
اخلبطةة هو أنّ األفعال اليت استخدمت فيها ترج إىل املاضي واملضارع واألمر .قةل اإلشارة إىل اجلمل املختلفة هلذه اخلبطةة على
جدة ،نشري إليها إمجاالً ضمن اجلدول التالي
جدول تواتر األفعال املختلفة يف خبطةة جةّة الوداع
األفعال

عدد التوافر

النسةة املئوية

املاضي

16

%26/22

املضارع

37

%60/65

األمر

1

%13/11

اجملموع

61

%100

بلغت األفعال املاضية يف هذه اخلبطةة  16فعال واألفعال املضارع  37فعال ،وأفعال األمر  1فعالً .يظهر غلةة األفعال
املضارعة على غريها من األفعال .كما أسلفنا ،فإنّ منهج هذه اخلبطةة تتمحور على أساس النصح واإلرشاد يف الزمن الراهن
وما سيحدث يف القادم؛ فلهذا تعتمد اخلبطةة يف صياغة ألفاظها على األفعال املضارعة اليت تدل على احلال واالستقةال غالةا
حرِّمُونَهُ عَاماً لِ ُيوَاطِئُوا
ك َفرُوا يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُ َ
بداللتها النحوية .فعلى سةيل املثال إمنا ال ّنَسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْ ُك ْفرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ َ
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حرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ( التوبة  ،)37 1نشاهد يف هذه العةارات توظيفا مكثّفاً لصيغة الفعل املضارع ألجل
عِدَّةَ مَا َ
إيصال ما يريد اخلبطيب إىل املتلقي بشكل أفضل ،ألن اخلبطيب يريد أن حيكي للمتلقي ما حيدث يف القادم ال ذكريات املاضي،
جيث يستخدم األفعال املضارع للحصول على مقاصده اإلرشادية صاحلة جملتم املسلمني ،وذلك بسةب ما سيحدث أجياناً
ملسألة اخلالفة.
7ـ1ـ تنوع األسلو بني اجلمل اخلربية واإلنشائية
بإمكاننا أن نقسم اجلمل يف هذه اخلبطةة الوثيقة الصلة إلي اخلربية واإلنشائية يف تقسيم آخر .إنّ من يلقي نظرة عابرة على خبطةة
النيب ،لَيالجظ أنّ الرسول األعظم اعتمد املزواجة بني اخلرب واإلنشاء غالةاً فوظّف كال النوعني اخلربي واإلنشائي يف نصّ خبطةته
بنسةة متساوية فال تربز إجداها على األخرى من جيث عدد اجلمالت .سيبطرت اجلمل اخلربية واإلنشائية على النصّ كظاهرة
أسلوبية الفتة للنظر فيما جند .إضافة إىل ذلك ،أن اجلمل اإلنشائية املوظّفة يف هذه اخلبطةة هي النداء اخلبطابي املةاشر واالستفهام
واألمر والنهي تقريةاً.
خاطب الرسول األعظم الناس عموماً بأساليب متنوعة مثل أساليب البطلب ألجل جشد الناس ،ومنها قوله بأسلو النداء
اخلبطابي املةاشر "أيّها الناس" يف خماطةة الناس عموما بالصيغة اإلنسانية العامة وليس اخلاصة فلم يقل "يا أيها املسلمون" أو "يا أيها
املؤمنون" ،لكي يكون خبطابا عاما لكل األجيال والعصور ودرساً يف الوعي الفكري العام لغالةية الناس .والالفت أنه ليس
للمسلمني أو املؤمنني باخلصوص أو األمة اإلسالمية خاصة ،بل للعامل أمج  .فقد اهتمّ الرسول بهذا اخلبطا العام ،جيث
نلحظ أنّه كرّر هذا النداء ست مرات يف اخلبطةة وأكّد على رعاية الشمولية واملساوات بني مجي أبناء الةشرية بهذا اخلبطا املةاشر
العام هلم ،وهو "أيّها الناس" .وكذلك من اجلمالت اإلنشائية خنصّ بالذكر اإلستفهام واألمر "أال هل بلّغت؟ اللهمّ اشهد!".
إنّ االستفهام هنا يفيد التقرير والتثةيت بأنّه هل أدّى رسالته فيما جعل اهلل على عاتقه إيصاله إلي الناس أو مل يوفق يف إيصال
رسالته؟ إن النيب بلغ ما على ما عاتقه من الواجب وأكد على أنهم سيلقون ربهم ويسأهلم عن أعماهلم وكرّر يف خبطةته اجلامعة
"اللهمّ هل بلّغت؟" ،فرتدد اجلماهري "اللهمّ اشهد" .واملهمّ أنه أدى ما عليه من أمانة وبلَّغ ما أناط اهلل بعنقه من رسالة وأشهد اهلل
وأشهدهم على ذلك .فمن املالجظ أنّ النيب كرّر هذه اجلملة أرب مرات ليؤكّد على أنّه أدّى رسالته املبطلوبة منه .وأيضا القول
"وال حيل المرئٍ مسلم مال أخيه إال عن طيب نفس منه" ،والنهي هنا يفيد اإلرشاد والنصح ،جيث إنّ الرسول ينصح ويرشد
احلاضرين لئال يأكلوا مال اآلخرين دون رضايتهم .وأيضاً قوله "فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إىل الذي ائتمنه عليها" .من
املالجظ أنّ النيبّ تأكد على ضرورة اسرتجاع األمانات إىل صاجةها الرئيسي أو تسليمها إىل الذين بإمكانهم أن يتكأوا عليهم يف
أداء هذه األمانة املعهودة إىل صاجةها.
ومن أبرز األساليب اخلربية اليت تدور يف هذه اخلبطةة تلك اليت اقرتنت باألساليب التأكيدية كـ«إنّ» ،ومنها "وإن ربا
اجلاهلية موضوع ،وإن أوّل رباً أبدأ به ربا عمي العةاس بن عةداملبطلب .وإن دماء اجلاهلية موضوعة .وإن أول دمٍ نةدأ به دم عامر
بن ربيعة بن احلارث بن عةداملبطلب ،وإن مآثر اجلاهلية موضوعة ،غري السدانة والسقاية  ."...ومن املالجظ أنّ اخلبطيب عمد إىل
تكثيف األدوات واألساليب التوكيدية "إنّ" و"مجلة االمسية" يف عةاراته اخلربية هادفا إىل ترسيخ املوضوعات يف ذهن السامعني
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واملتلقني وإزالة ريةهم ،إذا كان موجوداً يف تلك اجملاالت وتةيني أجقّيتها واالهتمام الكةري بها .والواق أنّ الرسول األكرم وظّف
هذه األساليب اخلربية املقرتنة بالتوكيد لةيان مقاصده اإلرشادية وأداء رسالتها بالتأكيد والرتكيز عليها.
جدول توافر اجلمل اخلربية واإلنشائية
نوع اجلمل

عدد التوافر

النسةة املئوية

اجلمل اخلربية

65

%67/70

اجلمل اإلنشائية

31

%32/21

جمموع اجلمل

16

%100

7ـ10ـ الظواهر الدالليّة والةالغيّة يف اخلبطةة
يعترب املستوى الداللي والةالغي من أهم مكونات النصّ األدبي للكشف عن مستواه األسلوبي ،جيث يتناول فيه احمللل األسلوبي
النص األدبي بكل أشكاله وتفرعاته ليكشف عن دالالته الكامنة واخلفية يف نسيج العمل األدبي .فيتةلى بذلك املعنى احلقيقي
واجلوهري للنصّ .فاملستوى الداللي ال ينحصر يف إفهام املتلقي وإيصال املعنى ،بل يهتّم باملعنى وكيفية التعةري عنه بأشكال خمتلفة
ونوع الصلة بني اللفظ واملعنى (القرعان1117 ،م ،ص .)76
من هنا تأتي أهمية دراسة األشكال الةالغية بوصفها عناصر مهمة يف بيان مقصود اخلبطيب .وقد تنوعت اجلمل يف هذه اخلبطةة
من جيث الصور الةيانية بالتشةيه واإلطنا بالتكرار والتوكيد و  . ...وال توجد أنواع االستعارة والكناية يف هذه اخلبطةة؛ ألنّ
الصور الةيانية من االستعارة والكناية تشري إىل املعنى بصورة غري مةاشرة؛ إذ إّنها مثار التخيل وهي االحنراف عن الكالم العادي.
ولكن النيبّ األعظم اعتمد على الواقعية يف اخلبطا ؛ فلذلك مل يوظّف النيب الصور الةيانية املعقدة اليت تتبطلّب مستوى عاليا من
الفهم والقدرة على التخيل؛ ألنّ مستمعيه وخماطةيه كانوا مجي الناس عامهم وخاصّهم فكان خيبطب يف كلّ وقت مبا تقتضيه
جاجة املخاطةني ومصلحتهم .فإنّ أسلو النيب يف هذه اخلبطةة ميتاز بسهولة األلفاظ وجودة األسلو ويتفرد بالعةارات القليلة
اليت جتم املعاني العظيمة بعيدة عن التكلف يف األلفاظ أو اإلطنا يف العةارات .فإنّ النيب األعظم قد راعى أجوال الناس يف
خبطةته ،إذن مل يستعمل من الصور الةيانية إال تشةيها واجدا م االجتفاظ ببطرفيه املذكورين عقلياً .ألن التشةيه يتكئ على احلقيقة
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ال على اخليال وهو أقر وأوضح الصور الةالغية مناسةة ألجوال املتلقني آنذاك .قةل اإلشارة إىل الظواهر الفنية هلذه اخلبطةة على
جدها ،نشري إليها إمجاالً ضمن اجلدول التالي
جدول 5توافر الصور الداللية والةالغية يف اخلبطةة
الصور الةالغية

عدد التوافر

النسةة املئوية

التشةيه

1

%0/51

االقتةاس

10

%5/13

التكرار

33

%16/12

التوكيد

26

%13/33

التقديم والتأخري

5

%2/56

احلذف

20

%10/25

االستفهام

6

%3/07

النداء

1

%4/10

األمر والنهي

12

%6/15

أساليب القصر

6

%3/07

اإلجياز واالختصار

61

%34/17

61/00%
51/00%
41/00%
31/00%
21/00%
11/00%
1/00%

7ـ10ـ1ـ التشةيه
والتشةيه يف هذه اخلبطةة الةالغية وإن كان عنصراً بيانيا ،يكسب النصّ روعة واستقامة وتقريب فهم ،إال أنّه يعود عنصراً
ضرورياً ألداء املعنى يف اخلبطةة )الصغري1111 ،م ،ص  .)37انتخب النيب يف هذه اخلبطةة أسلوباً واقعياً واستخدم التشةيه املرسل
اجململ ببطرفيه عقليا ليحكم به استدالالته وبراهينه يف تفهيم الواق وإيصال مقاصده إىل املخاطةني كما يلي "إنّ دماءكم
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وأموالكم عليكم جرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا" .يتناول التشةيه يف هذا املقبط من اخلبطةة األموال
والدماء يف كونها جراما عليهم يف األشهر احملرمة.
يسيبطر الوضوح والعقلية على هذا النص ،جيث شةه النيب جرمة الدماء واألموال الناشئة من الربا حبرمة الشهر احلرام يف
ضرورة حترميه .وهذا يعرب عن احلرص املسيبطر على اخلبطيب لنصح السامعني وإرشادهم .جتدر املالجظة بأنّ اخلبطيب مل يستفد من
الصور الةالغية يف هذه اخلبطةة كثرياً بل اعتمد على الواقعية ليوضح احلقيقة والواق املوجود يف اجملتم اجلاهلي آنذاك .يتّضح بأنه
«ال يقلّ التصوير املعتمد على الواقعية أهمية عن التصوير البم غي ،وهو يتكامل مع ليوسعا معاً من دائرة التصوير الهين» (شاملي وجسنعليان،
1432هـ.ق ،ص .)10

7ـ10ـ2ـ التضمني واالقتةاس (التناص القرآني)
التضمني واالقتةاس مصبطلحان معروفان يف الدرس الةالغي العربي .وقد ذكر ابن منظور يف لسان العر أن التضمني حيمل
معانٍ كثرية منها «ضمن الشئ مبعنى تضمن ومن قوهلم :مضمون الكتاب كذا وكذا» (بال تا ،ج  ،13ص .)257وقال أيضا «ورابك مضمن
إبا كان يف كوز أو يف إناء» (املصدر نفسه ،ج  ،13ص )257وقال يف مكان آخر «تضمن كتابك أي اوتمل علي  ،كان من ضمن  ،وأنهذت
ضمن كتابي أي يف طي » (املصدر نفسه ،ج  ،13ص .)257أما االقتةاس يف اللغة «امأخوب من القبس ،ال َقبَس النار وال َقبَس الشُّعْلة من النار
ويقال َق َبسْت من ناراً أَ ْقبِس قَبْساً اأَقْ َبسَين أَي أَعطاني من قَبَساً وكذلك ا ْقتَ َبسْت من ناراً وا ْقتَ َبسْت من عِلْماً أَيضاً أَي استهدت » (املصدر نفسه

ج  ،6ص .)167
من هنا نفهم أن االقتةاس هو األخذ بينما التضمني يعين االشتمال ،ولعل الفاعل الذي يقوم بالفعلني هو الذي يربط بني هذا
وذاك ،على الرغم من أن االقتةاس يف ظاهره غري التضمني (تركي عبطية2007 ،م ،ص  .)16واالقتةاس يعين بصورة خمتصرة أخذ
الشاعر أو الناثر نصّا من القرآن الكريم أو احلديث الشريف ليوض يف شعر الشاعر أو نثر الناثر (اجلرجاني1405 ،هـ.ق ،ص ،)41
ثمّ توس الةالغيون والنقاد فيه ليشمل بعض العلوم واملعارف األخرى كالنحو والصرف والفقه والعروض وغري ذلك .وبعض
الةالغيني مل يفرقوا بني االقتةاس والتضمني ،وذلك عائد إىل التشابه احلاصل يف املعنى وعلى هذا جند من قال «إن الشاعر ال

يقتبس بل يعقد ويضمّن ،أما الناثر اهو الذي يقتبس كاملنشئ واخلطيب» (ابن األثري1115 ،م ،ج ،2ص  .)451وكأن التفريق بني االقتةاس
والتضمني قائم على أساس تقسيم الكالم إىل شعر ونثر ،ال على أساس النصّ املقتةس .ولكن الذي عليه أغلب الةالغيني أن
االقتةاس ـ وفقا ملا ذكرناه سابقا ـ يعدّ من تضمني الكالم نصوصا من القرآن أو احلديث أو العلوم األخرى كالنحو والصرف
والعروض واملنبطق ( املصدر نفسه ،ج ،2ص .)460
إن النيب ضمَّن خبطةته معاني وآيات قرآنية كثرية ،وكيف ال؟! وهو أفصح من نبطق بالضاد ،من ذلك فَلَكُمْ رُءُوسُ َأ ْموَالِكُمْ

حشَةٍ مُّبَ ّيِنَةٍ
ال َتظْلِمُونَ وَال ُتظْلَمُونَ( الةقرة  ،)271 2وإِنَّمَا ال ّنَسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْ ُكفْرِ يُضَلُّ بِهِ( التوبة  ،)37 1وَ يأْ ِتنيَ بِفَا ِ
جرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
(النساء  .)11 4فقوله (" )وتهةروهن يف املضاج وتضربوهن" مقتةس من قول اهلل تعاىل وَاهْ ُ
ضرِبُوهُنَّ( النساء  ،)34 4وقوله "فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إىل الذي ائتمنه عليها" ،مقتةس من قوله تعاىل إنَّ اللّهَ
وَا ْ

يأْ ُمرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ األَمَانَاتِ إِىل َأهْلِهَا( النساء  .)51 4ويكون التوجيه النةوي "إن الشيبطان قد يئس أن يعةد يف أرضكم هذا"
جسٌ فَالَ ي ْقرَبُواْ الْ َمسْجِدَ الْحَرامِ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا َواِنْ
شرِكُونَ نَ َ
منسةماً م قول اهلل عز وجل يا أَيهَا الَّذِينَ آ َمنُواْ إِنَّمَا الْ ُم ْ

خفْتُمْ عَيلَ ًة َف َس ْوفَ ي ْغنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللّهَ عليمٌ حَكِيمٌ( التوبة  ،)21 1وقوله "إمنا املؤمنون إخوة" ،يشري إىل اآلية
ِ
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َاتقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ُت ْرحَمُونَ( احلةرات  .)10 41و مبا أنه البد لكل مسلم أن يراعي
خوَيكُمْ و َّ
خوَةٌ َف َأصْلِحُوا َبنيَ أَ َ
إنَّمَا الْ ُمؤْ ِمنُونَ إِ ْ
ِ
ال َتأْكُلُواْ الرِّبَا َأضْعَافاً
أخاه يف ماله ،فال يأخذ منه شيئاً إال باحلق ومن ثم جرم الربا ،قال تعاىل يا أَيها الَّذِينَ آ َمنُواْ َ

َاتقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ ُتفْلِحُونَ( آل عمران  ،)130 3وقوله "وإن أباكم واجد ،كلكم آلدم وآدم من ترا  .أكرمكم عند
مُّضَا َعفَةً و َّ
كرٍ َوأُنثَى وَجَعَ ْلنَاكُمْ شُعُوباً
اهلل أتقاكم ،إن اهلل عليم خةري "...مأخوذ من اآلية الشريفة يا أَيها النَّاسُ إِنَّا خَ َل ْقنَاكُم مِّن ذَ َ

كرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَ ْتقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عليمٌ خَبِريٌ( احلةرات  ،)13 41وقوله " ...وإن عدة الشهور عند اهلل
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَ ْ
اثنا عشر شهرًا يف كتا

خلَقَ
شرَ شَ ْهرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ َيوْمَ َ
اهلل" ،تناص شةه تامّ م قوله تعاىل إن عِدَّةَ الشُّهُورِ ِعنْدَ اللَّهِ ا ْثنَا َع َ

حرُمٌ ذلِك الدين ا ْلقَيّمُ فَال تَظْلِمُوا فِي ِهنَّ َأ ْن ُفسَكمْ( التوبة  ،)36 1وغري ذلك.
السَّمَاوَاتِ وَا ْل َأ ْرضَ ِمنْهَا َأرْبَعَ ٌة ُ
يعدّ القرآن الكريم هو املرج األول والنصّ السامي املقدس الذي يلةأ إليه الشعراء والكتا لزينة آثارهم ،واستفادوا منه يف
كتابة نصوصهم وأشعارهم .فتوظيف القرآن الكريم أو االقتةاس منه يتفاعل م إبداع الشاعر أو الناثر ليخلق تشكيال فنيا خاصا
متناسقا تبطر له األمساع وتبطمئن له القلو  .مما سةق يتةني لنا أن نصوص هذه اخلبطةة النةوية كانت زاخرة بالتناصات القرآنية،
وهذا إن دل على شيء فإّنه يدل على تشر الرسول األكرم بالنصوص القرآنية وفهمها لداللتها ومعانيها وقدرته على توظيف
القرآن الكريم ودالالته املبطلوبة يف نصوص اخلبطةة.
من هذا املنبطلق ،إذا أمعنا النظر قليالً يف خبطةة الوداع للرسول األكرم فنةد أنّه استخدم االقتةاس يف منبطيه اإلشاري واللفظي
يف هذه اخلبطةة .فةاءت ألفاظها ومعانيها متأثرة بالقرآن الكريم .ولذلك فقد اكتسةت سحراً وتاثرياً يف نفوس السامعني ،األمر
الذي دفعهم إىل اإلسراع يف إبالغ وصاياه .فةإمكاننا القول بأن الرسول األكرم جلأ إىل االقتةاس من القرآن الكريم واستعار بعض
ألفاظ اخلبطةة أو معانيها من النصوص القرآنية ليزيد من إحياءاتها ومحوالتها اخلاصّة.
7ـ10ـ3ـ التكرار والتوكيد
ومن الظواهر األسلوبية اليت تدرس يف املستوى الداللي يف النص هو التكرار .فعندما تتكرّر بعض الكلمات يف نصّ ما
فذلك يلتفت انتةاه املخاطةني إىل أهمية تلك الكلمات إلي جانب حموريتها يف النص .فالتكرار يسلط الضوء على نقبطة جساسة
يف العةارة ويكشف عن اهتمام املتكلم بها (املالئكة1162 ،م ،ص  .)276والتكرار أسلو تعةريي يستخدمه العر يف كالمهم
لغايات فنية ،ونفسية متعددة ،وهو «اإلتيان بعناصر مماثلة يف مواضع خمتلهة من العمل الهين ،وهو أساس اإليقاع جبميع صورو كما حتدث
ابن اارس عن هذو الظاهرة باعتبارها ظاهر ثقااية طبيعية عند العرب حيث يقول« :ومن سنن العرب التكرير ،واإلعادة إرادة اإلبم غ حبسب

العناية باألمر» (ابن فارس1312 ،هـ.ش ،ص  )207كما استعمله النيب وجعله وسيلة من وسائل الدعوة .فكرر احلرف والكلمة
والعةارة .فكل ذلك لتحقيق أهداف معينة كتأكيد املعنى أو حتذير منه أو الرتغيب فيه أو الوعيد والتهديد أو لزيادة التنةيه أو
للتعظيم أو لإلشعار بأهمية املكرر و  . ...جاء التوكيد يف مواض كثرية من نصّ اخلبطةة بأكثر من وسيلة وهي أسلو التوكيد
"إنّ" ،و"أما" ،و"كل" ،وتكرار األلفاظ والتقديم ما جقّه التأخري( ،ومنه القصر) .ومما ورد تكرار احلروف غري الزائدة اليت تفيد
التوكيد ما يلي (فاحل1111 ،م ،ص .)417
ـ إنّ احلرف املشةه بالفعل .ويأتي يف بداية اجلملة دائما وقد ورد يف أكثر من مرّة ومنها يف قوله "وإن ربا اجلاهلية موضوع،
وإن أوّل رباً أبدأ به ربا عمي العةاس بن عةداملبطلب .وإن دماء اجلاهلية موضوعة .وإن أول دمٍ نةدأ به دم عامر بن ربيعة بن احلارث
بن عةداملبطلب ،وإن مآثر اجلاهلية موضوعة ،غري السدانة والسقاية ... ،إن الشيبطان قد يئس أن يعةد يف أرضكم هذه ... ،إن
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النسيء زيادة يف الكفر  ...وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات واألرض  ...وإن عدة الشهور عند اهلل اثنا عشر شهراً
 ...فإني تركت فيكم  ...إن ربكم واجد ... ،وإن أباكم واجد ... ،إن اهلل عليم خةري ... .إن اهلل قسم لكل وارث نصّيةه من
املرياث"؛
ـ أنّ جرف الشةه بالفعل ويأتي يف وسط اجلملة لكي يكوّن لنا مصدرا يكون له موض أعرابي يعود على قةله كما جاء يف
قوله "جرام عليكم إىل أن تلقوا ربكم  ...إن الشيبطان قد يئس أن يعةد يف أرضكم هذه ... ،ولكنه قد رضي أن يبطاع فيما سوى
ذلك ."...
وممّا جاء مؤكداً بأساليب التكرار مفيدًا للتأكيد ،ميكن أن نشري إىل ما يلي
ـ يكثر الرسول األعظم تكرار اجلمل أو الرتاكم من خالل اجلمل يف اخلبطةة ،فنةد تكرارا لألساليـب البطلةية كأسلو النداء
اخلبطابي املةاشر "أيّها الناس" يف اخلبطةة مثالً ألجل احملاجة يف املخاطةة وتنةيه ،وقد كررها النيبّ ست مرات ،وتفيد طلب االصغاء
م الرغةة يف الكالم واحلرص على التنةيه؛
ـ ورد التكرار يف صيغة فعل األمر يف أسلو األمر مثالً الفعل "اشهد" يف قوله" "اللهمّ اشهد!"؛
ـ تكرار يف استعمال أدوات الشرط ومنها "من" الشرطية اجلازمة اليت تفيد العاقل ،كما جاء يف اجلمل "فمن كانت عنده
أمانة فليؤدها إىل الذي ائتمنه عليها ...فمن زاد فهو من أهل اجلاهلية ... .من ادعى إىل غري أبيه أو توىل غري مواليه فعليه لعنة اهلل
واملالئكة والناس أمجعني"؛
ـ تكرار يف استعمال اجلمل والعةارات واملفردات املعينة كاستعمال اجلملة البطلةية "أال هل بلّغت؟" مخس مرات واجلملة
الندائية "اللهمّ اشهد" مخس مرات ولفظة "موضوع" ثالث مرات وضمري اخلبطا "كم" سة عشر مرة  . ...ومن الكلمات ذات
الداللة اخلاصة اليت تكررت مثاني مرات ،واليت تدل على االنتشار والشيوع ومقرتنة بأيها ،كلمة "الناس" ،وهي كلمة وظفها
يب لتحمل أبعادا إنسانية وعاملية أعمق وأدق مما لو استخدم كلمة املسلمني أو املؤمنني ذات النبطاق الضيق واحملصور بهذه
الن ّ
البطائفة لتتخبطت جدود املكان مكة وجوهلا لتعم مجي أحناء األرض وجدود الزمان احلاضر زمن إلقاء اخلبطةة.
ويرى الةاجث أن الرتاكم الصوتي املنشئ من (احلرف ،اللفظة ،اجلملة) يف هذه اخلبطةة املتينة ارتف املستوى النغمي فأعبطى
النصّ إ يقاعا موسيقيا عالي املستوى .استبطاع التكرار أن يوجه أنظار املتلقي اىل الكثري من الصور واملعاني من دون احلاجة إىل
الكثري من الشرح والتفصيل .وكذلك جاء هذا املقبط من اخلبطةة "كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا  " ...بأسلو التكرار
مفيداً للتأكيد .إن جرمة األموال والدماء ولقاء اهلل ووض الربا والدماء ممّا تعد من كربيات القضايا اليت ألقت ظلها على جياة
العر عامة وكان ال بدّ هلا من احلسم القاط جلذورها التأرخيية تنقية للمةتم اإلسالمي من كل بقايا اجلاهلية ومواريثها،
ولذلك تصدرت هذه املقاط من اخلبطةة بأداة التوكيد "إن" اليت تضمن اإليصال والتثةيت إضافة إىل جسم الرتدد والشك يف القةول
والتلقي (فاحل1111 ،م ،ص .)417
ولقد ذهب الةالغيون إىل أنّ استخدام أداة توكيد واجدة ضمن العةارة هي حلسم الشك والرتدد .قال القزويين «وإن كان

متصور الطراني مرتددا يف إسناد احدهما إلي اآلخر طالبا ل حسن تقويت مبؤكد» (2004م ،ص  .)11جيدر بالذكر أنّ أداة التوكيد سواء
أكانت واجدة أم أكثر فإنها تفيد توثيق األمر وضمان جسن تلقيه وأثره يف نفس املتلقي واختاذ موقف معني من مضامينه سواء أكان
يف األمر شك أم مل يكن .والتكرار هو آخر إشعار بأهمية األمر وإعظام لشأنه ،قال النيب األعظم "كحرمة يومكم هذا وكحرمة
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شهركم هذا  ." ...فال يغب عن الةال ما أضافه تكرار "هذا" يف نهاية كل مقبط من إيقاع لفظي مما زاد من جالل التوكيد جالالً
وكان له من الواق ما حيفز النفوس إىل التثةيت والتملي واستيعا القضية بكل أبعادها النفسية والفكرية والسلوكية .وهذا على
جانب التنغيم النافذ إىل الروح ،ندركه دائماً يف جسن جرسه وتعانق معانيه وتتاب موجاته ،يدف بعضها بعضا يف النشاط والتشابه
(املصدر نفسه ،ص .)411
هناك عةارات شائعة هلذه اخلبطةة حتمل التوكيد يف تضاعيفها ومنها "جيب أن  ...البدّ أن  ...علينا  ."...وبهذا ميكننا أن نضيف
نوعا جديدا من أساليب التوكيد املعنوي واللفظي نسميه بالتوكيد الضمين واإلحيائي ،وهو ما يستفاد من عموم العةارة اليت
تساق ،حبيث ال يفهم من الكالم واملعاني إال وجها واجدا يفيد القبط واحلسم والتوكيد .مما ال شك فيه أن التوكيد من األساليب
الةارزة هلذه اخلبطةة جيث وظّف النيبّ صورا خمتلفة من التوكيد ضمن نصّه لتفهيم السامعني واحلضار وإقناعهم .فحرص النيب
على أن تةلغ مجلة هذه التوجيهات من مكامن نفوس املسلمني إىل صورة التوكيد "فال تظلمن أنفسكم" وكان يسعه ( )أن
يقول "فال تظلموا أنفسكم" ،ولكن نون التوكيد هي مبثابة أداة القرع للنفس خشية أن تغفل فتضل (املصدر نفسه ،ص .)422
7ـ10ـ4ـ التقديم والتأخري
ظاهرة التقديم والتأخري لأللفاظ تعبطي النص مجالية .وتكمن وراء عملية الرتكيب من التقديم والتأخري لبطـائف بالغيـة قد ال
يلمس أثرها وفق معيار تراكيب اللغـة .إنّ التقـديم والتـأخري يف هـذه اخلبطةة النةوية ظـاهرة أسلوبية جاءت مشحونة باملعاني
الةالغية واللفتات اجلمالية الرائعة (عةد الرمحن2006 ،م ،ص  .)15ومن أساليب التقديم والتأخري يف هـذه خبطةـة الوداع هـو تقـديم
اجلارّ واجملرور وهذا ما نلحظه يف اجلمل التالية "إن دماءكم وأموالكم عليكم جرام  "...و"ولكم رؤوس أموالكم ."...
يف املقبط األوّل نالجظ تقدم اجلارّ واجملرور "عليكم" على خرب "إنّ" إلفادة االختصاص ،وهو يف عرف النحاة فضلة وكان من
جقّها أن تتأخر ،ولكن له يف الةيان النةوي تقدم ملموس ظاهر ،جيث ترى تناغما لفظيا استدعاه هذا التقديم .إنّ الةيان النةوي قد
توخى اإليقاع املتناغم الذي يكسب العةارة مجالية حمةةة إىل النفس من خالل توالي ضمري "كم" يف دماؤكم ـ أموالكم ـ عليكم.
إذن حنن ال ننفي هذه الصيغة اجلمالية اليت هي من أجلى خصائص الةالغة النةوية اليت اجتمعت فيها ـ على جد قول الرافعي ـ
ثالث صفات ،هي اخللوص والقصد واالستيفاء ( 2005م ،ص  .)373إنّ الذهن ينتظر خرب "إنّ" ليكتمل به املعنى األساس؛ فإذا
بالذهن يقرع باجلار واجملرور "عليكم" خبطابا مةاشرا إىل املسلمني .إذن األمر الذي سيسمعونه خبطري فهو يعنيهم وميس وجودهم
وكيانهم .ففي هذه اللحظة يساق اخلرب جكما من األجكام خبطري الشأن بعد أن هيأ تقديم اجلارّ واجملرور األذهان لتلقي اخلرب.
وكذلك األمر يف قوله (" )ولكم رؤوس أموالكم  ."...فإنّه إشعار بأنّ ما كان غري حمذور يعود إىل أصحابه؛ فرؤوس
األموال جق مشروع من جقوقهم دون ما يتمخض عن الربا من أموال ال يةاح هلم ةملكها وجيازتها .من أجل أن ال يظنوا أنهم
سيضيعون كل شيء بعث يف نفوسهم البطمأنينة من خالل "لكم" ،لو كان يقول "رؤوس أموالكم لكم" لربّما ذهةت الظنون أنها
هي األخرى ستضي  ،فاخلرب هو األهم يف أن يذكر أوال فإن تقدمه باعث على البطمأنينة وراجة الةال.
وأيضاً تقّدم اجلار واجملرور "عليه" على متعلق اخلرب احملذوف لـ"يكون أو كائن" ،أي "لعنة اهلل" ،يف هذه العةارة "من ادعى إىل
غري أبيه أو توىل غري مواليه فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني" ليؤكّد على اختصاص لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني
على من توىل بغري أبيه .هناك أيضاً نوع من التقديم الذي ينحصر اإلكرام يف عةادة اهلل فقط ال غريه من العةاد وهو تقديم متعلق
اخلرب "عند اهلل" على اخلرب "أتقاكم" يف مجلة "أكرمكم عند اهلل أتقاك" ،جيث يهتمّ النيب بتقوى اهلل ويةشّر باألجر له عند اهلل يف
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القيامة وامسية اجلملة تؤكد على ثةات اخلرب وجتميته .ومن هنا ميكن القول أن االنزياجات الرتكيةية ضمن النصّ تتناسب م ما
يضمره النص من املعاني والدالالت .فإتيان اجلمل بهذه األشكال املبطلوبة قد أثّرت على تأليف الكالم ونظمه.
7ـ10ـ5ـ احلذف
ومن الظواهر النحوية والةالغية 1اليت تزخر بشحنات داللية هائلة يف خبطةة الوداع هي ظاهرة احلذف .2يقول أبو جيان
األندلسي «يعنى باملضمر؛ احملذوف» (2001م ،ج  ،1ص  ،)643وهو موجود يف اصبطالح النحويني أعين أن يسمى احلذف
إضماراً (املصدر نفسه ج  ،1ص  .)643إنّ احلذف ظاهرة تشرتك فيها لغات كثرية ،لكنها يف اللغة العربية أوضح وبها ألصق.
ومن أهم موارد ظاهرة احلذف كظاهرة لغوية يف نصّ اخلبطةة هو جذف املفعول به يف مجلة "أال هل بلّغت  ."...إن الةيان النةوي قد
استغنى عن املفعول به لعمومه وداللة ما سةقه عليه من جهة؛ إذ إنه يتناول كل ما يصح أن يدخل حتت هذا الفعل ،فليس ذكر
الةعض بأوىل من اآلخر ،ومن جانب آخر فإنّ االهتمام بالفعل هو املقصود ،يعين إنّ الرسول أشهدهم على أنه قام بتةليغ
الرسالة ،إذن احلديث هو األرجح يف الذكر دون غريه من متعلقاته .واجلملة "أال هل بلّغت" تدلّ على احلسم والقبط  ،بل إعالن
وإشعار الرسول األعظم بأ ّن هذا التةليغ هو الةالغ النهائي الذي ال بالغ من بعده.
ومن ذلك أيضا جذف ضمري النصب "اهلاء" يف قوله (" )مما حتقرون" أي "مما حتقرونه" ،وقوله (" )من يهد اهلل
 ،"...تقديره "من يهده اهلل  ،"...وقوله (" )من يضلل فال هادي له" ،والتقدير "من يضلله اهلل فال هادي  "...وكذلك
جذف االسم الظاهر؛ املفعول به ،كما يف قوله (" )فإن فعلن  "...أي "الفاجشة" ،ويف ذلك من اإلجياز الشديد ما ال
مساه السيوطي إجياز احلذف ،وفائدته ،إضافة إىل االختصار واالجرتاز عن العةث لظهوره ،صيانة اللسان عنه
خيفى ،وقد ّ
حتقريا له (1174م ،ج  ،3ص  .)112وباإلضافة إىل ما ذكر آنفاً إن مجالية أسلو احلذف تكمن يف مراعاة خ ّفة األلفاظ على
لسان والتئام بعضها م بعض ،واحملافظة على توازن العةارة ودقَّة إحياء وقعها (جسني2002 ،م ،ص  .)17وهو ظاهر بني فيما
سةق من شواهد.
أما جذف جروف النداء فاألصل يف جروف املعاني أنها موضوعة الختصار الكالم ،و"جذف احلروف مما يأباه القياس؛
ألن احلروف إمنا جيء بها نائةة عن األفعال ،فـ"ما ـ ال" النافية نائةة عن الفعل "أنفي" ،يقول (" )فال جتوز لوارث وصية،
وال جتوز وصية يف أكثر من الثلث" .فقد أغنت "ال" النافية اختصاراً عن التصريح بالفعل "أنفي" وهمزة االستفهام ،أو هل ،نابئة
يب
عن "أستفهم" ،يقول "أال هل بلّغت" ،فقد نا االستفهام بــ"هل" عن الفعل أستفهم . ...ومما يسرتعي االنتةاه أن الن ّ
األعظم قد استغنى يف خبطابه عن أداة النداء؛ "يا" أو غريها من األدوات األخرى  ،...ليعرب عن قربه منهم ،مما جسد قيم
التالجم واحلميمية وأزال اهلوة بينهم وبني معلمهم وقدوتهم ( .)وهذا يؤكّد ما ذهةنا إليه من مجاليات احلذف وفوائده.
7ـ10ـ6ـ االستفهام
ينفي أسلو االستفهام الرتابة عن النص ،ألنه يعدّ شكال من أشكال التنوع يف األساليب واالنتقال من اخلرب إىل اإلنشاء
كما أنه يدف املخاطةني إىل التفكّر والتأمل (يراج شاملي وجسنعليان1432 ،هـ.ق ،ص  .)76ومما يفيد االستفهام يف هذه اخلبطةة
 .1وبوجه خاص يف علم املعاني
 .2وربّما مسّاه الةعض "إضمار"
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النةوية هو ما نراه يف الصيغة اإلنشائية "اللهمّ هل بلّغت  ،"...وهو استفهام مبعنى "قد" ،وقد خرج عن معناه احلقيقي من أجل
التقرير وإثةات احلةة على املخاطةني ليشهدهم مجيعاً أنّه قد بلّغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة ،وبذلك تصةح الدعوة
معلقة يف أعناقهم إىل أن يلقوا ربهم .إنّ النيب األعظم ههنا يريد أن يستوثق من يقظة املسلمني وجتاوبهم فيسم منهم اجلوا
الذي يةعث يف نفسه البطمأنينة.
فقد وردت املقبط "أال هل بلّغت؟ اللهمّ فأشهد" ست مرات يف هذه اخلبطةة الرائعة ،وهو بهذا التكرار يلقى على املسلمني
عبء املسؤولية ويشهد عليهم احلق سةحانه وهو خري الشاهدين ،وهذا التكرار يأتي يف قالب االستفهام املثري لالنتةاه والرصد
َلوْاْ
للمشاعر املؤمنة اليت لن جتيب إال بالقةول واإلقرار .ومن هنا تكون احلةة على املخالفني املعاندين ،قال اهلل تعاىل فَإِن َتو َّ

حسْبِيَ اللّهُ ال ِإلَهَ إِالَّ هُوَ عليه َتوَكَّلْتُ َو ُهوَ رَبُّ الْ َعرْشِ الْ َعظِيمِ اإلقرار (أمحد حممد2012 ،م ،ص .)111
َفقُلْ َ
ههنا تستوقفنا هذه الصيغة االستفهامية اليت بإمكاننا أن نعتربها جمازية ،جيث قد خرجت الصيغة من مفهومها الرئيسي ،وهو
طلب العلم عن شيء إىل مفهومه اجملازي وهو التقرير والتثةيت ،وتةعاً لذلك يسم منهم اجلوا القاط الذي يةعث إىل نفسه
البطمأنينة واهلدوء .فقد عدل الرسول األعظم عن اإلخةار إىل اإلنشاء لكي يأتي التقرير أشدّ يف النفس وأوق وأدعى إىل البطمأنينة
(فاحل1111 ،م ،ص .)423
7ـ10ـ7ـ النداء
إنّ خبطا النداء لون من اخلبطا ال يكون إال يف أمر هام يقتضي استدعاء املخاطب بواسبطة أدوات تفيد مؤازرة السياق
الرتكييب دالالت تعةريية خاصة ،فهي مبثابة منةه يوقظ الذهن والشعور (سيةويه ،بال تا ،ج  ،2ص  .)231 -232إنّ الرسول بدأ
خبطةة الوداع بـــ«أيها الناس امسعوا مين أبني لكم  .»...و«مما يسرتعي االنتباو أن النيبّ قد استرنى يف خطاب السابق عن أداة النداء (يا) أو
غريها من األدواأ األخرى  ،...ليعرب عن قرب منهم ،مما جسد قيم التم حم واحلميمية ،وأزال اهلوة بينهم ،وبني معلمهم ،وقدوتهم» (اليعقوبي،

2016م ،ص  .)453 -454إنّ هذا النداء الذي جذفت منه "يا" إشارة إىل قر هؤالء الناس منه وشدة التصاقهم به وحماولة
الستمالتهم وقةول ما يلقي عليهم من جسن التوجيه وسديد اإلرشاد وإشعارا مبودته هلم واالستغناء عن الياء قد جقق كلّ هذه
املعاني .فكأن الناس قريةون إليه يناديهم بأرق النداء وأعذبه ليستميل قلوبهم إلي ما هو املقصود (أمحد حممد2012 ،م ،ص .)171
يقول ابن احلاجب عن أداة النداء "يا" إنّها جقيقة يف القريب والةعيد ،ألنها لبطلب اإلقةال مبطلقاً؛ وقال الزخمشري إنّها للةعيد
بدليل أنهم عدوا "اهلمزة وأي" لنداء القريب (اخلبطيب القزويين1117 ،م ،ص  .)172فإذا كان األمر كذلك ،فيتّضح أن جذف أداة
النداء يكون داالً على قر املنادي للمنادى وااللتصاق به والتحةةب إليه (أمحد حممد2012 ،م ،ص  .)174وقد تكرر النداء فى
خبطةة جةة الوداع " أيها الناس" مثاني مرات؛ ويف كل من خبطةة اجلمعة والتنةية من الغفلة واالعتةار وخبطب الرتغيب
والرتهيب مرة وأجيانًا مرتني .والنداء هنا يكشف عن جرص املصبطفى ( )على هداية العاملني مجيعاً.
لقد استهل النيبّ كل فقرة من خبطةته هذه بـ"أيها الناس" ،وهو نداء كوني لبطيف مسكون باحلب واحلنان واحلد والشفقة
على املنادى؛ وهم املسلمون وغري املسلمني ،جيث مل يستثن أجدا من بين آدم ،لقوله تةارك وتعاىل وَمَا َأ ْرسَ ْلنَاكَ إِال كَافَّةً

لِّلنَّاسِ َبشِريًا َونَذِيرًا َولَ ِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ( السةأ  ،)21 34وإن كان سياق اخلبطا موجهًا للمسلمني زمانًا ومكاناً.
ومن الكلمات ذات الداللة اخلاصة اليت تكررت مثاني مرات ،واليت تدل على االنتشار والشيوع ومقرتنة بــ"أيها"هي كلمة
"الناس" .فهي كلمة وظفها النيب لتحمل أبعادا إنسانية وعاملية أعمق وأدق .من املالجظ أن النيب وظّف كلمة "الناس" يف نصه
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وخاطب املسلمني قاطةة بصيغة العموم ،ليستوعب كالمه جماال أوس ويتةاوز جدود الزمان واملكان ،فةالتالي مينح مشولية أكثر
ملفهوم خبطابه؛ إذ إنّ كافة األجيال قدميا وجديثا يف جاجة ماسة إىل نصائحه القومية اليت تستلهم من روح خبطةته الوثيقة الصلة.
7ـ10ـ1ـ أساليب األمر والنهي
وبعد هذا التحميد والتنزيه ،يتوجه النيب إىل اهلدف املةاشر خلبطةته ،فهو يريد توجيه األمة ونصحها وإرشادها ملا فيه اخلري
والسداد والنةاة من النريان ،فيستخدم يف سةيل ذلك أفعال األمر "أوصيكم ،أجثّكم ،امسعوا" "أوصيكم عةاد اهلل بتقوى اهلل،
وأجثّكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خري ،امسعوا مين أبني لكم" .فهل كان يقصد إىل األمر قصداً؟ وهل كان األمر جقيقيا أم
جمازياً؟ والراجح أنّ األمر يف هذا السياق هو من قةيل األمر اجملازي؛ ألنه ال ميكن اجلم بني ما قدّم به النيب من استهالل رقيق
وجلوء دافئ منكسر إىل ربه وبني األمر بانزياجاته اجلافة واملةاشرة .فال يسوغ أن حيمل اخلبطا النةوي يف تضاعيفه معاني التودد
والتلبطف ثمّ يةعثه مةاشرة مبا يدل على األمر خشية أن يق ذلك من النفوس موقعا ال يرتضيه السامعون ،وملا حيصل من
التفاوت بني الرقة والتلبطف من جهة وبني الشدة اليت حيملها األمر احلقيقي .من جهة أخرى على الرغم من أنه كان بإمكانه أن
يأمر فيبطاع يف احلال وعلى الفور ،إال أنه ـ وهو الذي ال ينبطق عن اهلوى ـ أرف مكانة وأمسى ذروة من أن يكون عيَّ الةيان ال
يراعي التناسب بني اللفظ واملعنى وجال املخاطةني؛ لذا فإن املعنى اجملازي لصيغة األمر يف هذا اللسياق يأتي يف إطار لفت
أنظار الصحابة وتوجيههم ،وتنةيههم إىل ما سوف يعرضه عليهم من أمور (اليعقوبي2016 ،م ،ص .)431

ويف جمال الفعل النهي أيضاً خنصّ بالذكر الفعل "ال ترجعوا" "فال ترجعوا بعدي كفاراً يضر بعضكم رقا بعض" ،جيث
يفيد النهي هنا اإلرشاد والنصح .ميكن القول أنّ التعامل بني اخلبطيب واملتلقني ليس على أساس األمرية والفوقية اليت جترب
اآلخرين على االتةاع واالنقياد السلبطوي جيت يستفيد من األساليب اإلنشائية ،بل اعتمد النيب على األساليب اإلنشائية املفيدة
لإلرشاد والنصح صاحلة لعواقةهم وأقدارهم واألمر إليهم يف إجنازها أو تركها . ...
7ـ10ـ1ـ أسلو القصر
من أهم اللبطائف اللغوية والةالغية املستخدمة يف هذه اخلبطةة الةالغية هو أسلو القصر الذي يزيد الكالم قوة وتأكيدا يف
مواق متعددة من هذه اخلبطةة اجلامعة ،فاألصل يف "إنّما" أن تستعمل يف جكم ال يعوزك حتقيقه ،إما ألنه يف نفس األمر جلي
(السكاكي1407 ،هـ.ق ،ص  ،)214أو ألنك تدعيه جلياً كأن تقول للمشرك :إمنا اهلل إله واجد ،وقد قيل إن القصر إثةات احلكم
للمذكور ،ونفيه عمّا عداه (السيوطي1174 ،م ،ج  ،3ص  ،)166كما قيل :هو تكثري املعنى بتقليل اللفظ (السيوطي1401 ،هـ.ق ،ج

 ،1ص )323؛ وذلك لتوكيد مضمون اجلملة .وقد جتلى ذلك يف أول ما فعله النيب عند وصوله للمدينة املنوّرة؛ جيث آخى بني
املهاجرين واألنصار فقال يف خبطةته" :إمنا املؤمنون إخوة" ،كما قال "وإنّما النساء عندكم عوان" و"إمنا النسي زيادة يف الكفر"،
وهي كلها أساليب ال يرقى الشك إىل أي منها كما سةق ذكره (اليعقوبي2016 ،م ،ص .)441
7ـ10ـ10ـ اإلجياز واالختصار
ومن اخلصائص الرتكيةية خلبطةة جةّة الوداع ،واليت البدّ من اإلشارة إليها هي أنّ اخلبطةة تكونت من العةارات القصرية
واملوجزة بإجياز القصر يف الغالب؛ ألنّ النيب ضمن موضوعات كثرية يف هذا النصّ القصري .وتزيد هذه اجلمل القصرية من
الشمولية وتأثريها على املتلقي معنى وإيقاعاً ،منها املقبط

"فال ترجعوا بعدي كفاراً يضر بعضكم رقا بعض" من نوع إجياز

القصر .فتوظيف الكالم بهذه الصور املوجزة يشمل معاني كثرية مكنونة يف الذهن ويؤدي بها اخلبطيب مـا يريـد إيصاله يف أقصر
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نصّ ممكن من دون أن خيل ذلك بةنائية النصّ أو أجد عناصره األساسية اليت يقوم عليها .وأيضاً من الظواهر النحوية اليت تدلّ
على االختصار يف هذه اخلبطةة اجلليلة هي جذف األفعال اليت نابت منابها جروف نداء أو النفي أو العبطف و  . ...قال أبوبكر حممد
بن السري بن سهل النحوي املعروف بابن السراج «إنّ الررض يف احلروف إنّما هو االختصار» (ابن جين ،بال تا ،ج  ،1ص ،)261
فاألصل يف جروف املعاني أنها موضوعة الختصار الكالم ،وجذف احلروف مما يأباه القياس؛ ألن احلروف إمنا جيء بها
اختصاراً ونائةة عن األفعال .فـ"ما ـ ال" النافية نابئة عن الفعل لـ"أنف"؛ فمثال يف قوله "فال جتوز لوارث وصية ،وال جتوز وصية
يف أكثر من الثلث" ،فقد أغنت "ال" النافية اختصاراً عن التصريح بفعل "أنفي" ،وهمزة االستفهام أو "هل" نابئة عن "أستفهم"،
يقول "أال هل بلّغت" ،فقد نا االستفهام بــ"هل" عن فعل "أستفهم" .وكذلك جروف العبطف تنو عن "أعبطف" ،يقول
"كلكم آلدم ،وآدم من ترا " ،فقد نا جرف العبطف عن الفعل "أعبطف" يف سائر اخلبطةة .وجروف النداء ـ كذلك ـ نائةة عن
فعل "أنادي" ،مثل قوله "أوصيكم عةاد اهلل بتقوى اهلل" .فعلى الرغم من جذف أداة النداء؛ إال أن عملها ومعناها باق وأفادت
اختصار الكالم عن استخدام فعل "أنادي" وذلك يف سائر أمثلة النداء املوجودة يف اخلبطةة الشريفة .فهذا هو األصل عند النحويني
يف جذف احلروف واستثنى من هذا األصل جذف جرف اجلرِّ من "أنْ" و"إنَّ" وعدُّوا ذلك مبطَّردا .فيتّضح أنّ خبطةة النيبّ مليئة
باحلذف واإلجياز وكذلك التكرار الذي يليق باملقام .فالقصد واإلجياز واالقتصار على ما هو من طةيعة املعنى يف ألفاظه ومن طةيعة
األلفاظ يف معانيها ومن طةيعة النفس يف جظها من الكالم وكلتا جهتيه اللفظية واملعنوية ،فذلك مما امتازت به الةالغة النةوية جتى
كأن الكالم ال يعدو فيها جركةَ النفس وكأنَّ اجلملة ختلق يف منبطقه ( )خلقاً سوياً أو هي تُنتَزَع من نفسه انتزاعاً.
اخلاةمة
ـ تشتمل خبطةة جةّة الوداع على مثانية مبطالب هامّة وهي االستفتاجية املتضمنة للحث على التقوى واإلشارة إىل التودي ،
وجرمة الدماء واألموال واألعراض ،ورد األمانات ،وإببطال أمور اجلاهلية ،وجرمة الزمان من التالعب بأيامه وشهوره،
والوصايا النةوية العظيمة ،وعالج القضايا الزوجية ،وعالج القضايا االجتماعية الداخلية؛
ـ األجكام املستنةبطة من خبطةة جةة الوداع أوّالً حتريم الدماء واألعراض يف اإلسالم؛ ثانياً وجو أداء األمانة إىل صاجةها يف
اإلسالم؛ ثالثاً حتريم الربا يف اإلسالم؛ رابعاً جقوق الناس ،منها احل ّق يف احلياة واحل ّق يف امللكية وجقوق املرأة؛
ـ ظهرت مسة التشري يف هذه اخلبطةة وابتعدت عن ترصي األلفاظ وزينت نفسها بآيات قرآنية لتأكيد املعنى .فأتى كالمه مؤيداً بيان
القرآن وفصاجته .وبذلك اختلفت عن اخلبطب اجلاهلية؛
ـ مج بني تنظيم الفكر واجلانب الفين .فهذه اخلبطةة حبق دستور ناظم حلياةَ املسلمني من جهة ،وقد ةميزت بظاهرة الةديهة
واالرجتال والتوازن املوسيقى والتحليل والتعليل ،وهذا من آثار الةالغة النةوية الشريفة؛
ـ إنّ أسلو النيب يف هذه اخلبطةة ميتاز بسهولة األلفاظ وجودة األسلو وينفرد بالعةارات القليلة اليت جتم املعاني العظيمة بعيدة
عن التكلف يف األلفاظ أو اإلطنا يف العةارات؛ ألنّ مستمعيه وخماطةيه كانوا مجي الناس عامهم وخاصّهم وكان خيبطب
الرسول يف كلّ وقت مبا تقتضيه جاجة املخاطةني ومصلحتهم وكان يراعي أجوال الناس يف خبطةته فتارة يقصر يف اخلبطةة وهو
الغالب وتارة أخرى يبطيل اخلبطةة عند جاجة الناس كما ورد يف خبطةة الوادع ،جيث أطاهلا ملا كان فيها من املصلحة واجتماع
الناس وتلقيهم؛
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ـ إنّ اجلمل الفعلية كانت أكثر جضوراً من اجلمل االمسية يف اخلبطةة كما فاقت األفعال املضارعة األفعالَ املاضية وأفعال األمر،
حبيث بلغت األفعال املاضية يف هذه اخلبطةة  16فعالً واألفعال املضارعة  37فعالً ،وأفعال األمر  1أفعاال .تظهر غلةة األفعال
املضارعة على غريها من األفعال؛ إذ أنّ منهج هذه اخلبطةة يتمحور على أساس النصح واإلرشاد يف زمن احلال وما سيحدث يف
القادم وال سيما فيما يتعلّق مبسئلة اخلالفة؛
ـ إنّ األساليب البطلةية املستعملة يف هذه اخلبطةة خرجت عن معناها األصلية يف الغالب األعم واستخدمت يف املعنى الةالغي وإنّ
اجلمل اإلنشائية املوظّفة يف هذه اخلبطةة هي النداء اخلبطابي املةاشر واالستفهام واألمر والنهي تقريةاً؛
ـ وظّف النيبّ األعظم صورا خمتلفة من التوكيد والتكرار ضمن نصّه لتفهيم السامعني واحلضار وإقناعهم؛
ـ يكثر الرسول من تكرار اجلمل أو الرتاكم من خالل اجلمل يف اخلبطةة ،فنةد التكرار لألساليـب البطلةية كأسلو النداء اخلبطابي
املةاشر مثل "أيّها الناس" ما يفيد طلب اإلصغاء م الرغةة يف الكالم واحلرص على التنةيه؛
ـ لقد تكونت هذه اخلبطةة النةوية من العةارات القصرية واملوجزة بإجياز القصر يف الغالب األعم؛
ـ إ ّن التقديم والتأخري فيها ظاهرة أسلوبية جاءت مشحونة باملعاني الةالغية واللفتات اجلمالية الرائعة.
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التونسية .العدد العاشر.
.17السكاكي ،يوسف1407( .هـ.ق) .مفتاح العلوم) .ضةط وتعليق نعيم زرزور)( .ط  .)2بريوت دارالكتب العلمية.
.11سيةويه ،عمرو بن عثمان بن قنرب( .بال تا) .الكتا ( .حتقيق عةد السالم حممد هارون) .بريوت دار اجليل.
.11السيوطي،جالل الدين 1401( .هـ.ق) .معرتك األقران يف إعةاز القرآن .بريوت دار الكتب العلمية.
.20ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1174( .م) .اإلتقان يف علوم القرآن( .حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم) .القاهرة اهليئة املصرية العامة
للكتا .
.21شاملي ،نصراهلل؛ ومسيه جسنعليان1432( .هـ.ق)« .دراسة أسلوبية يف سورة «ص»» .آفاق احلضارة االسالمية ..السنة الرابعة
عشرة .العدد األول .صص .61 - 14
.22الصغري ،حممد جسني على1111( .م) .الصورة الفنية يف املثل القرآني ،دراسة نقدية وبالغية .بغداد وزارة الثقافة واإلعالم.
.23البطربي ،حممد( .بال تا) .تاريخ البطربي( .حتقيق حممّد أبوالفضل إبراهيم) .القاهرة دار املعارف.
.24عةد الرمحن ،مروان حممد سعيد2006( .م) .دراسة أسلوبية يف سورة الكهف .أطروجة املاجستري يف اللغة العربية وآدابها .بإشراف
خليل عودة .فلسبطني جامعة النةاح الوطنية .كلية الدراسات العليا.
.25العفيفي ،حممد الصادق 1114( .م) .خبطةة جةّة الوداع من املةادئ اإلنسانية اإلعالن اإلسالمي حلقوق اإلنسان .بريوت دار
اجليل.
.26فاحل ،جليل رشيد1111( .م)« .خبطةة الوداع دراسة بالغية حتليليّة» .جملة آدا الرافدين .كلية اآلدا  .جامعة موصل .العدد .13
صص  424ـ .407

.27القرعان ،فايز1117( .م)« .أساليب اخلبطا الةالغي والرؤيا الشعرية( ،قراءة بالغية لنص شعري لعلقمة الفحل)» .جملة جرش
للةحوث والدراسات .اجمللد  . 2العدد  .1صص  71ـ .50
.21اجمللسي ،الشيخ حممد باقر( .بال تا) .حبار األنوار .بريوت مؤسسة الوفاء.
.21املالئكة ،نازك1162( .م) .قضايا الشعر املعاصر( .ط  .)5بريوت دار اآلدا .
.30منصوري ،زينب2010( .م) .ديوان أغاني أفريقيا حملمد الفيتوري دراسة أسلوبية .اجلزاير جامعة احلاج خلضر.
.31الناقور ،يوسف2001( .م) .حتليل وثيقة خبطةة الرسول (ص) يف جةّة الوداع .سلسلة اجفظ دروسك يف اإلسالمية .الدرس .16
.32وصفي عاشور ،أبو زيد( .بال تا) .فقه اخلبطابة وجقوق اإلنسان يف ضوء خبطةة الوداع .بريوت .دار صادر.

.33اليعقوبي ،على يوسف جسني2016( .م)« .جاضنات النصّ يف خبطةة الوداع قراءة بنيوية» .جملة جامعة املدينة العاملية (جمم ).
جامعة األقصى .العدد 15صص .413 - 462
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.34يوسف ،عةد الةاقي2012( .م)« .خصائص خبطةة جةة الوداع» .جملة الوعي اإلسالمي ،كويت وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية .العدد  .567صص  12ـ .10

 .الفارسية
.35واثقينيا ،جسني1313( .هـ.ش) .همگام با پيامبر در حجه الوداع .قم نشر دانش جوزه.

