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ملخص: 
يو�صح هذا البحث الأ�صاليب البيانية، يف خطبة اأبي بكر ال�صديق، ر�صي اهلل عنه، ملا 
بويع باخلالفة، يف تلك الفرتة الزمنية احلرجة، من حياة الأمة الإ�صالمية، تلك اخلطبة التي 

ل يزال �صداها ماثاًل حتى اليوم. 
 ويتكون هذا البحث من ثالثة حماور رئي�سية، هي: 

املحور الأول: يف بالغة ال�صديق، ودقة فهمه لآي الذكر احلكيم.  ●
واملحور الثاين: يف ن�صني اثنني من كالم ال�صديق، ر�صي اهلل عنه.  ●
واملحور الثالث: يف الأ�صاليب البيانية، يف خطبة ال�صديق بعد مبايعته باخلالفة.  ●

وقد ك�صف هذا البحث عن بالغة ال�صديق املتميزة، يف هذه اخلطبة، فهي حتفة فنية، 
اأدبية، �صيا�صية، توؤتي اأكلها يف كل وقت وحني. 

وما اأجدرنا �صا�صة واأدباء وخطباء بالقتداء بها، مبنًى ومعنًى. 
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Abstract: 
This research explains the rhetorical styles in the speech of Abu Bakir 

As- Sidiq- Gods bless him – when he was proclaimed Caliph during a very 
critical period in the life of the Islamic nation. The significance of this speech 
is still echoed till this present time. The research is based on three main 
aspects: 

First aspect: The eloquence of Abu Bakir As- Sidiq and his precise 
comprehension of the Quranic verses. 

Second aspect: Two texts are quoted from the speech of Abu Bakir As- 
Sidiq. 

Third aspect: The rhetorical styles in the speech of Abu Bakir As- Sidiq. 
This research reveals the outstanding eloquence of Abu Bakir As- 

Sidiq’s speech: it is an artistic, literary and political masterpiece that serves 
its purpose and knows no time or place boundaries. 

It’s worthy of us as politicians, scholar, and orators to take this speech 
as a model both for its structure and significance. 
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مقدمة: 
الب�رص.  اأحد من  اإىل بالغته  الذي ل ي�صل  البليغ املعجز،  الكرمي هو كتاب اهلل  القراآن 
بيان  بعدهما  وياأتي  والبيان.  البالغة  حيث  من  ال�رصيف،  النبوي  احلديث  بعده  ياأتي  ثم 
اأبلغ  اهلل عنه، فبيانه  ال�صدِّيق، ر�صي  بكر  اأبو  راأ�صهم  اهلل عليهم، وعلى  ال�صحابة، ر�صوان 
بيان بعد بيان النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم، ومن بالغة ال�صدِّيق خطبته ملـَّا بويع باخلالفة، 
اآية يف  فكانت  الإ�صالمية،  الأمة  زمنية حرجة، من حياة  قيلت يف فرتة  التي  تلك اخلطبة 

البيان، ونظًرا لأهميتها كانت هذه الدرا�صة حولها، لتو�صيح اأبرز الأ�صاليب البيانية فيها. 
وقد جاءت هذه الدرا�صة يف تلخي�ص، ومقدمة وتهيد، وثالثة حماور رئي�صية، وخاتة. 
اأما التلخي�ص فقد اأورد الباحث فيه خال�صة موجزة للدرا�صة. واأما املقدمة فقد بنيَّ الباحث 

فيها معامل الدرا�صة واأهميتها. واأما التمهيد فقد جاء يف خم�س نقاط هي: 
الأوىل: تعريف موجز بال�صدِّيق، ر�صي اهلل عنه. 

والثانية: حدود البحث واأبعاده. 
والثالثة: دوافع البحث واأ�صبابه. 

والرابعة: �صعوبات البحث وم�صكالته. 
واخلام�صة: منهج البحث وطريقته. 

واأما حماور البحث فهي ثالثة، هــي: 
 املحور الأول: يف بالغة ال�صديق، ودقة فهمه لآي الذكر احلكيم. 

واملحور الثاين: ن�صان اثنان من اأدب ال�صديق، ر�صي اهلل عنه، يدلن على بالغته. 
واملحور الثالث: اأبرز الأ�صاليب البيانية، يف تلك اخلطبة. 

واأخرياً جاءت اخلاتة مت�صمنة نتائج البحث، واأهم التو�صيات. 

متهيد: 

النقطة األوىل: تعريف موجز بالصدِّيق، رضي اهلل عنه: 

اأبو بكر ال�صديق هو اأول اخللفاء الرا�صدين، واأول من اآمن بالر�صول الكرمي، �صلى اهلل 
عليه و�صلم، من الرجال، ولد مبكة �صنة )51 ق. هـ( ، ون�صاأ �صيداً من �صادات قري�ص، وغنيًا 
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من كبار مو�رصيهم، وعاملًا باأن�صاب القبائل، كانت له يف ع�رص النبوة مواقف كثرية، ف�صهد 
عليه  اهلل  اهلل، �صلى  ر�صول  اهلل، ون�رصة  �صبيل  الأموال يف  وبذل  ال�صدائد،  واحتمل  احلروب 

و�صلم. 
، فحارب  هـ(  ال�صنة )11  و�صلم، يف  اهلل عليه  النبي، �صلى  يوم وفاة  بويع باخلالفة 
املرتدين واملمتنعني عن دفع الزكاة، وافتتحت يف اأيامه بالد ال�صام، وق�صم كبري من العراق. 
توىل  بطاًل،  و�صجاعًا  ل�صنًا،  بليغًا  خطيبًا  وكان  بالعامة،  والراأفة  باحللم،  مو�صوفًا  كان 
اأ�صهر، ون�صف ال�صهر، تويف يف املدينة املنورة �صنة )13 هـ(  اخلالفة مدة �صنتني، وثالثة 
. وله يف كتب احلديث: مائة واثنان واأربعون حديثًا. قيل: كان لقبه ال�صديق يف اجلاهلية. 

وقيل: يف الإ�صالم، لت�صديقه النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم، يف خرب الإ�رصاء )1( . 

والنقطة الثانية: حدود البحث وأبعاده: 

ال�صديق ملا بويع باخلالفة، وقد  البيانية يف خطبة  الأ�صاليب  اأبرز  البحث  بني هذا  يجُ
تواترت الروايات وامل�صادر يف ذكر هذه اخلطبة حتى و�صلت اإلينا ثابتًة الن�صبة اإىل اأبي بكر 
ال�صدِّيق، ورمبا يكون ق�رصها ووجازتها من اأ�صباب حفظها، و�صهولة تدوينها حتى و�صلت 
اأمر حفظها،  ل  �صهَّ وهذا  اأ�صطر،  اأربعة  من  يقرب  ما  تقع يف  فهي  باألفاظها.  كما هي  اإلينا 

وتناقلها عرب الأجيال، حتى و�صلت اإلينا �صليمًة من التحريف والنتحال. 

والنقطة الثالثة: من دوافع البحث ما يأتي: 

اأنه . 1 اإل  ال�صامي،  الأدب  هذا  بالغة  ورغم  العموم،  وجه  على  ال�صحابة  اأدب  بالغة 
والباحثني  الأدباء  درا�صة  من  يحظ  »مل  تعاىل:  اهلل  رحمه  الندوي،  احل�صن  اأبو  يقول  كما 
اللغة  فيه عبقرية  الذي جتلت  الأدب  اأنه هو  مع  ال�صناعي،  الأدب  به  ما حظي  وعنايتهم، 
 .  )2( الأوىل«  الأ�صيلة  الأدب  مدر�صة  وهو  ولباقتهم،  اللغة  اأهل  وبراعة  واأ�رصارها،  العربية 
وهذا الكالم على قدٍر عاٍل من ال�صحة فلم اأجد اأية درا�صة �صابقة تعالج بالغة خطبة ال�صدِّيق 

�صابقة الذكر. 
عبده، . 2 حممد  الإمام  ذلك  يف  يقول  خطرها،  وعظيمة  هذه،  ال�صديق  خطبة  اأهمية 

رحمه اهلل تعاىل: «هذه اخلطبة التي األقاها ال�صديق عند توليه اخلالفة، هي اأعظم ما كتب 
يف �صاأن الولية الإمارة«. 

هذه اخلطبة حتفة فنية يف الأداء البياين، عالوة عما فيها من �صدق وعدل، وهذه . 3
النا�ص،  الزمان عن  ال�صدق، وتوفري  الكتابة يف بالغتها، لالقتداء بها يف  ال�صفات توجب 

باإيراد املراد باأ�صهل عبارة، واأي�رص خطاب. 
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والنقطة الرابعة: صعوبات البحث ومشكالته. 

ثمة م�سكالت عدة اعرت�ست البحث منها: 
عدم وجود امل�صادر واملراجع التي تتحدث عن بالغة ال�صديق، رغم كرثة امل�صادر . 1

واملراجع التي حتدثت عن �صرية ال�صديق ووفرتها، اإل اأن هذه امل�صادر واملراجع قد اأغفلت 
احلديث عن بالغة ال�صديق بعامة، واأغفلت احلديث عن بالغة خطبته هذه بخا�صة. 

اكتناز البالغة يف خطبة ال�صديق، فالبالغة فيها عميقة ودقيقة، وكامنة يف كل . 2
جملة منها، اإىل درجة اأنها تكاد ت�صتع�صي على الدرا�صة، وتنغلق يف وجه الباحث، مما يجعل 

اآتها الدفينة، واكت�صاف اأ�رصارها اخلفية.  من ال�صعوبة مبكان الدخول اإىل خمبَّ
التحرج من اأي كالم، اأو و�صف يتعلق بال�صديق وبالغته، فاخلطاأ يف حق ال�صديق . 3

يف اأثناء الكتابة عنه اأو عن خطبته يختلف عن اخلطاأ بحق غريه، لتميزه بال�صحبة للنبي، 
�صلى اهلل عليه و�صلم فله وافر املحبة والتقدير واحل�صمة. 

والنقطة اخلامسة: منهج البحث وطريقته: 

نظرا لل�صعوبات ال�صابقة، وامل�صكالت التي اعرت�صت طريق البحث، فقد �سلك الباحث 
املناهج االآتية للتغلب على هذه ال�سعوبات وهي: 

وهو . 1 ال�صديق،  اأدب  من  واحد  مو�صوع  على  القت�صار  يف  املو�صوعي،  املنهج 
»خطبته هذه«، وعدم اخلروج عن هذا املو�صوع اإل يف احلديث عن بالغة ال�صديق على وجه 

العموم. 
املنهج الو�صفي، يف و�صف بالغة ال�صديق على وجه الإجمال. . 2
عنه، . 3 اهلل  ر�صي  خطبته،  يف  البيانية  الأ�صاليب  ا�صتنباط  يف  التحليلي،  املنهج 

وا�صتجالء الوجوه البالغية منها. 

حماور البحث: 
املحور االأول: بالغة ال�سدِّيق، ودقة فهمه الآي الذكر احلكيم: . 1

لقد ا�صطفى اهلل، عز وجل، �صيدنا حممدا، �صلى اهلل عليه و�صلم، على الأولني والآخرين، 
جُ  وا�صطفى له خري النا�ص، بعد النبيني، فجعلهم اأ�صحابه، و�صدق اهلل العظيم، اإذ يقول: )َواهللَّ
ِل اْلَعِظيِم( )4( . ومن بني اأ�صحابه الكرام اأبو بكر  و اْلَف�صْ جُ ذجُ ۚ َواهللَّ َيْخَت�صُّ ِبَرْحَمِتِه َمن َي�َصاءجُ 
ال�صديق، ر�صي اهلل عنه، فهو �صاحب النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم، يف الغار، واخلليفة بعده، 

�صلى اهلل عليه و�صلم. 
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وقد اأوتي فهما دقيقا وعميقا لكتاب اهلل، عز وجل، ويظهر هذا الفهم يف ا�صتح�صاره 
اأو ي�صتنبط حكما من  اأو ي�صت�صهد باأخرى،  اآية منه،  الكامل لكل معاين القران، وهو يقتب�ص 
اأنه ملا تويف النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم، »ا�صطرب  اأحكامه، ومن ال�صور الدالة على ذلك 
امل�صلمون، فمنهم من ده�ص، فخولط، ومنهم من اعتقل ل�صانه فلم يطق الكالم، ومنهم من 
اأنكر موته بالكلية، وكان من هوؤلء عمر، ر�صي اهلل عنه، فبلغ اخلرب اأبا بكر، فجاء م�رصعا، 
فدخل امل�صجد، وعمر يكلِّم النا�ص، وهم متمعون عليه، فتكلم اأبو بكر، وت�صهد، وحمد اهلل، 
فاقبل النا�ص اإليه، وتركوا عمر، فقال: من كان يعبد حممدا، فاإن حممدا قد مات، ومن كان 
وٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه  اإِلَّ َر�صجُ ٌد  مَّ َ يعبد اهلل فاإن اهلل حي ل ميوت«، وتال قوله تعاىل: )َوَما حمجُ
َ �َصْيًئاۗ   َّ اهللَّ ْمۚ  َوَمن َينَقِلْب َعَلٰى َعِقَبْيِه َفَلن َي�رصجُ ْم َعَلٰى اأَْعَقاِبكجُ ِتَل انَقَلْبتجُ اَت اأَْو قجُ ن مَّ ۚ  اأََفاإِ لجُ �صجُ الرُّ

اِكِريَن( )5( .  جُ ال�صَّ َو�َصَيْجِزي اهللَّ
»فا�صتيقن النا�ص كلهم مبوته، �صلى اهلل عليه و�صلم، وكاأنهم مل ي�صمعوا هذه الآية من 
�صمع اأحد اإل يتلوها« )6( . فلول اأن قي�ص  قبل اأن يتلوها اأبو بكر، فتلقاها النا�ص منه، فما يجُ
اهلل لالأمة يف تلك اللحظات احلرجة اأبا بكر لوقع بالأمة من امل�صائب مال حتمد عقباه، فقد 
كانت فطنة اأبي بكر وبالغته، وقوة فهمه نربا�صا تهتدي به الأمة، يف اأحلك ظروفها، واأ�صدها 

ق�صوة. 
ومنها احتجاج اأبي بكر يوم ال�صقيفة على الأن�صار بقوله: » اإن اهلل �صمانا ))ال�صادقني(( 
اإ�صارة على قوله تعاىل:  اأن تكونوا معنا حيث كنا«،  اأمركم  ، وقد  ))املفلحني((  ، و�صماكم 
َواًنا  َوِر�صْ  ِ اهللَّ َن  ِمّ اًل  َف�صْ وَن  َيْبَتغجُ َواأَْمَواِلِهْم  ِدَياِرِهْم  ِمن  وا  اأجُْخِرججُ ِذيَن  الَّ َهاِجِريَن  امْلجُ َقَراِء  )ِلْلفجُ
اَر َواْلإِمَياَن ِمن َقْبِلِهْم  وا الدَّ ءجُ ِذيَن َتَبوَّ وَن ﴿8﴾ َوالَّ اِدقجُ مجُ ال�صَّ ِئَك هجُ وَلهجُ ۚ اأجُوَلـٰ َ َوَر�صجُ وَن اهللَّ جُ َوَين�رصجُ
�ِصِهْم َوَلْو  وَن َعَلٰى اأَنفجُ وؤِْثرجُ وا َويجُ ا اأجُوتجُ َّ وِرِهْم َحاَجًة مِمّ دجُ وَن يِف �صجُ وَن َمْن َهاَجَر اإَِلْيِهْم َوَل َيِجدجُ ِحبُّ يجُ

وَن( )7( .  ْفِلحجُ مجُ امْلجُ ِئَك هجُ حَّ َنْف�ِصِه َفاأجُوَلـٰ وَق �صجُ ٌةۚ  َوَمن يجُ ا�صَ َكاَن ِبِهْم َخ�صَ
“فتذكرت الأن�صار ذلك، وانقادت له” )8( . 

اإىل  عادوا  »�صنف  اأ�صناف:  اأربعة  املرتدون  كان  وقد  املرتدين،  من  موقفه  وكذلك 
عبادة الأوثان والأ�صنام، و�صف اتبعوا املتنبئني الكذبة، ومنهم: الأ�صود العن�صي، وم�صيلمة 
ينكروا  مل  و�صنف  وجحدوها،  الزكاة  وجوب  اأنكروا  و�صنف  التميمية،  و�صجاح  الكذاب، 
وجوبها، ولكنهم اأبوا اأن يدفعوه لأبي بكر«)9( . »وقد اأ�صار بع�ص ال�صحابة، ومنهم عمر على 
ال�صديق باأن يرتك مانعي الزكاة، ويتاألفهم حتى يتمكن الإميان من قلوبهم، ثم هم بعد ذلك 

يزكون، فامتنع ال�صديق عن ذلك واأباه« )10( . 
فاأبى ال�صديق ذلك، وقال: »واهلل لأقاتلن من فرَّق بني ال�صالة والزكاة، فاإن الزكاة حق 
املال، واهلل لو منعوين عناقا »الأنثى من ولد املاعز«، كانوا يوؤدونها اإىل ر�صول، �صلى اهلل 
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عليه و�صلم، لقاتلتهم على منعها، ويف رواية: واهلل لو منعوين ِعقال: »وهو احلبل الذي يعقل 
به البعري«، كانوا يوؤدونه اإىل ر�صول اهلل، �صلى اهلل عليه و�صلم، لقاتلتهم على منعه، قال عمر: 

»فو اهلل ما هو اإل اأن قد �رصح اهلل �صدر اأبي بكر، فعرفت اأنه احلق« )11( . 
ولقد كان اأبو بكر ال�صديق يف هذا املوقف اأعمق النا�ص فهَمًا لكتاب اهلل، عز وجل، اإذ 
اأدرك بفهمه الثاقب ترابط اأركان الإ�صالم، فاإذا انتق�ص منها ركن، انتق�صت الأركان الأخرى، 
لذا وقف برباطة جاأ�ص يف وجه املرتدين ومانعي الزكاة، ومن هنا ا�صتحق ال�صديق بفهمه 

العميق يف مواجهة تلك الردة الطاغية ثناء امل�صلمني اأجمعني، ودعاءهم اإىل يوم الدين. 
املحور الثاين: . 2
الن�س االأول: كتاب اأبي بكر، ر�صوان اهلل عليه، اإىل اأهل اليمن يحثهم على اجلهاد  ♦

يف �صبيل اهلل. 
وذلك ملا اأزمع على فتح ال�صام، فا�صتنفر النا�ص جلهاد الروم، فنفروا اإليه، ثم راأى اأن 
يكتب كتابا اإىل اأهل اليمن يدعوهم فيه اإىل اجلهاد، ويرغبهم يف ثوابه، فكتب اإليهم كتابه 
” ب�صم اهلل الرحمن الرحيم، من خليفة ر�صول اهلل، �صلى اهلل عليه و�صلم، اإىل من قرئ  هذا: 
عليه كتابي هذا من املوؤمنني وامل�صلمني من اأهل اليمن، �صالم عليكم، فاإين اأحمد اإليكم اهلل 

الذي ل اإله اإل هو. 
اأما بعد، فاإن اهلل كتب على املوؤمنني اجلهاد، واأمرهم اأن ينفروا خفافا وثقال، وقال: 
ِ ۚ( )12( . فاجلهاد فري�صة مفرو�صة، وثوابه عند  ْم يِف �َصِبيِل اهللَّ �ِصكجُ نفجُ ْم َواأَ وا ِباأَْمَواِلكجُ )َوَجاِهدجُ
اهلل عظيم” )13( . يالحظ يف كتاب اأبي بكر هذا كيف بداأه بقوله: ”من خليفة ر�صول اهلل”، اإذ 
اأخفى ا�صمه، واظهر ا�صم النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم، وذلك ليوحي لأهل اليمن اأن ما يف هذا 
الكتاب ما هو اإل اأمر اهلل، واأمر الر�صول، �صلى اهلل عليه و�صلم، وذلك ليح�ص تلك النفو�ص على 

اجلهاد يف �صبيل اهلل بال تردد. 
اأهل  من  وامل�صلمني  املوؤمنني  من  هذا  كتابي  عليه  قرئ  من  »اإىل  قوله:  يف  ويالحظ 
ترغيب  هذا  ويف  القلوب،  اأعمال  من  الإميان  لأن  امل�صلمني،  على  املوؤمنني  تقدمي  اليمن«. 
لهوؤلء املوؤمنني ليتقبلوا تبعات وم�صقات اجلهاد بي�رص و�صهولة، ونفو�ص را�صية مطمئنة. 
لأهل  والإكرام  والتقدير  وال�صفقة  احلب  على  دللة  عليكم«،  »�صالم  قوله:  يف  التنكري  ويف 
اليمن، فالتنكري يدل على تكثري ال�صالم لهوؤلء القوم الكرام. ويف قوله: »فاإن اهلل كتب على 
املوؤمنني اجلهاد«. ويالحظ تاأكيد اأمر اجلهاد، ووجوبه على املوؤمنني من جوانب عدة: 

اجلانب الأول: التوكيد بـ )اإن( ، لتعظيم اأمر اجلهاد، وتبيان خطره يف حياة الأمة.  -
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�صياق حديثه عن اجلهاد،  - ( ظاهرا، يف  ))اهلل(  لفظ اجلاللة  باإيراد  الثاين:  اجلانب 
وكان من املمكن اأن تكون العبارة هكذا: »اإنه كتب عليك اجلهاد«، لكنه اأظهر ا�صم اجلاللة 

))اهلل(( 
الأوامر  بامتثال  لتنه�ص  القلوب،  يف  الهيبة  لإيقاع  الكمال،  �صفات  جلميع  اجلامح 

الإلهية، يف قتال الأعداء، وماهدة الكفرة امل�رصكني. 
اجلانب الثالث: يف التعبري بـ ))كتب( ( ، التي هي مبعنى ))فر�ص( ( و ))وجب( (  -

زيادة تاأكيد على تاأكيد حلقيقة اجلهاد يف النفو�ص والقلوب املوؤمنة. 
املوؤمنني«، على كلمة  - قوله: »على  اجلار واملجرور، يف  تقدمي  الرابع: يف  اجلانب 

اجلهاد( ( ، الذي هو مفعول لـ ))كتب( ( ، تخ�صي�ص، معناه: اأن املوؤمن الذي �صدق اإميانه 
هو وحده من ينه�ص اإىل اجلهاد. وكل اإن�صان خوطب بهذا اخلطاب يطمح اأن يكون من هوؤلء 

املوؤمنني ال�صادقني املجاهدين )14( . 
جزء من كالم ال�صديق، قاله يف مر�صه الذي مات فيه، يحذر من  ♦ الثاين:  الن�س 

الدنيا وفتنتها: 
يف  ال�صديق  قول  منه  نقتطف  والأدب،  اللغة  يف  الكامل  يف  املربد  الكالم  ذلك  اأورد 
التحذير من الدنيا وزخرفها وفتنتها: »والذي نف�صي بيده لأن يقدم اأحدكم فت�رصب رقبته 

يف غري حد، خري له من اأن يخو�ص غمرات الدنيا«)15( . 
�صدر هذا الكالم النفي�ص من ال�صديق، وهو على م�صارف املوت، وهو يدل على عمق 
اأبي بكر بواجب الن�صح ال�صادق املخل�ص لهذه الأمة، وتنبيهها اإىل املهلكة التي  اإح�صا�ص 
جتتث اأ�صولها اإذا خا�صت غمرات الدنيا، اأي عا�صت ح�صارة مادية بحته، كما يراد لها الآن. 
ول يعني النهي عن خو�ص غمرات الدنيا الذي يدعو اإليه ال�صدِّيق اأن ل جناهد الباطل، 
الدين واخلالفة  الدنيا بالرب والإح�صان، على منهج  واأن ل نقيم احلق والعدل واأن ل نعمر 
الرا�صدة، بل يعني حب الدنيا املمقوت، والذي يوؤدي اإىل التناحر والقتتال، ومن ثم الهالك 
والبوار. ولو وقفنا عند قوله: »فت�رصب رقبته«، اإذ مل يقل ))عنقه(( ؛ لأن الرقبة فيها اإ�صارة 

اإىل العبودية، واأن يقدم وهو ذليل، مقهور، مغلوب على اأمره. 
دفع عنه.  وقوله: »يف غري حد« تاأكيد لهذا الإذلل، واأنه يجُ�رصب مظلومًا ل يجُ

ولحظ املقابلة اخلفية بني هاتني ال�صورتني، �صورة من ت�رصب رقبته يف غري حد، 
من غري اأن ينت�رص، ومن غري اأن يجد من ين�رصه، و�صورة اخلائ�ص يف جاهها، و�صلطانها، 
اأن الأول  اأبو بكر على  ومالها، وخ�رصتها، وحالوتها، وزينتها، وزخرفها، وفتنتها، يق�صم 
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اأف�صل منه )16( . وهذا حتذير يف غاية البالغة من ترف الدنيا، واإيثارها على الآخرة، وعدم 
التوازن بني العمل لالآخرة والأوىل معا دون تغليب لإحداهما على الأخرى. 

املحور الثالث: . 3
الق�صم الأول: خطبة اأبو بكر ال�صديق، ر�صي اهلل عنه، ملا بويع باخلالفة:  ♦

النا�ص باخلالفة فحمد اهلل واأثنى عليه  اأن بايعه  اأبو بكر، ر�صي اهلل عنه، بعد  “تكلم 
فاإن  ول�صت بخريكم،  عليكم،  وليت  قد  فاإين  النا�ص،  اأيها  بعد،  اأما  قال:  ثم  اأهله  هو  بالذي 
اأح�صنت فاأعينوين، واإن اأ�صاأت فقوموين. ال�صدق اأمانة، والكذب خيانة. وال�صعيف فيكم قوي 
عندي حتى اأرجع اإليه حقه، اإن �صاء اهلل. والقوي فيكم �صعيف عندي، حتى اأخذ احلق منه، اإن 
�صاء اهلل. ل يدع قوم اجلهاد يف �صبيل اهلل اإل خذلهم اهلل بالذل. ول ت�صيع الفاح�صة يف قوم، 
اإل عمهم اهلل بالبالء. اأطيعوين ما اأطعت اهلل ور�صوله، فاإذا ع�صيت اهلل ور�صوله، فال طاعة يل 

عليكم. قوموا اإىل �صالتكم يرحْمكم اهلل« )17( . 
الق�صم الثاين: اأبرز الأ�صاليب البيانية يف خطبة ال�صديق، »درا�صة حتليلية«:  ♦
الأ�صلوب الأول: الإيجاز والإطناب وامل�صاواة.  -
الأ�صلوب الثاين: اإر�صال املثل.  -
الأ�صلوب الثالث: التوكيد.  -
الأ�صلوب الرابع: التقدمي والتاأخري  -
الأ�صلوب اخلام�ص: املزاوجة.  -
الأ�صلوب ال�صاد�ص: املطابقة واملقابلة معًا.  -
الأ�صلوب ال�صابع: الف�صل والو�صل.  -
الأ�صلوب الثامن: الت�صبيه.  -
Ú  :الأ�صلوب الأول: الإيجاز والإطناب وامل�صاواة

اد العرب وبخا�صة البالغيني منهم.  لقيت هذه الأ�صاليب عناية كبرية من النقَّ
والإيجاز عندهم هو: »عر�ص املعاين الكثرية يف األفاظ قليلة، مع الإبانة والإف�صاح، 
الإيجاز،  العلماء باأهمية  ه  . ولقد نوَّ  )18( الذهن، وتذكرها عند احلاجة«  لي�صهل تعلقها يف 
ق�صمان:  الإيجاز  اأن  اإىل  العلماء  وذهب   .  )19( غني عن خطبة«  تجُ كلمة  »رب  اجلاحظ:  يقول 
، وهو ما زاد فيه معناه عن لفظه«)20(.  »اإيجاز حذف، وهو ما حذف منه كالم. واإيجاز ِق�رَصٍ
على  زاد  ما  »كل  الإطناب  واعترب  الإطناب،  هي  البالغة  اأن  اإىل  العلماء  من  فريق  وذهب 
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املدلول، �رصيطة اأن تكون الزيادة ذات قيمة بالغية« )21( . ومن العلماء من اأدخل امل�صاواة 
يف باب الإيجاز، قائال: »اإن كالم العرب ق�صمان: طويل، وهو الإطناب، وق�صري، وهو الإيجاز، 

ول ثالث لهما« )22( . 
ا�صطر  اأربعة  ففي  املخل،  الإيجاز غري  ذلك  ال�صديق  النظر يف خطبة  ي�صرتعي  والذي 
فقط من الكالم، حدد ال�صديق �صيا�صته امل�صتقبلية مع الرعية، وفيما يقرب من ثمانني كلمة 
ر�صم خطته الإدارية، منبا النا�ص امللل وال�صاأم، وموفرا عليهم الوقت، ومدخرا لهم موفور 
الكرامة، ومل يعترب ال�صدِّيق �صماع النا�ص له غرامة يجب اأن يوؤدوها ثمنا لطاعتهم له. ومل 

يلزمهم باملكوث طويال ل�صماع خطبته، والت�صفيق احلاد ملقولته. 
وجاءت فقرات خطبته متما�صكة، ياأخذ بع�صها برقاب بع�ص، وكاأن خطبته ب�رص �صوي، 
خلق يف اأح�صن تقومي، فلو اأراد اأي بليغ اأن ي�صيف اإليها �صيئا فاإنه ينقلب اإليه قلمه خا�صئا 

وهو ح�صري، ولو اأراد اأن ينق�ص منها �صيئا، ارتد على اأدباره، وعجز عن ذلك التدبري. 
وتطل علينا خطبة ال�صديق متو�صحة بو�صاح التوا�صع اجلم، اإذ يقول يف بداية خطبته: 
»قد وليت عليكم ول�صت بخريكم«، فهو ينفي عن نف�صه اأن يكون خري رجل يف الأمة، مع اأنه 
اهلل عليه  اهلل، �صلى  ر�صول  بعد  النا�ص  ال�صدِّيق هو: »خري  بكر  اأبا  اأن  القاطع  بالدليل  ثبت 
اأ�صاأت  اأح�صنت فاأعينوين، واإن  القول: »اإن  اإىل  . ومن هذا املدخل املوفق ينتقل  و�صلم« )23( 

فقوموين«. 
 ، والإ�صاءة((  ))الإح�صان  هما  �رصطني  على   ، والتقومي((  ))الإعانة  اأمرين  علق  فقد 
فاإن اأح�صن فجزاء الإح�صان الإعانة، واإن اأ�صاء فجزاء الإ�صاءة التقومي. ثم اأردف ذلك بقوله: 
على  يجري  ل  الذي  احلكيم،  البليغ  الكالم  هذا  يف  ننظر  خيانة«،  والكذب  اأمانة،  »ال�صدق 
الل�صان بعد القران الكرمي، واحلديث النبوي ال�رصيف كالم اأح�صن ول اأعذب ول ا�صدق منه، 

قال.  ولنقارن هذا الكالم مبواعيد عرقوب التي تقطع للنا�ص وتكون النتيجة عك�ص ما يجُ
اهلل.  �صاء  اإن  حقه،  اإليه  اأجُرجع  حتى  عندي  قوي  فيكم  »وال�صعيف  قوله:  اإىل  ولننظر 
اإِْن �صاء اهلل«. فهذه كلمات قليلة حملت  اآخذ احلق منه،  والقوي فيكم �صعيف عندي، حتى 
القوي  ال�صديق هو  عند  املظلوم  فال�صعيف  اإبرازه خطب كثرية.  تعجز عن  ما  املعاين  من 
حتى يعيد اإليه حقه امله�صوم، والقوي الظامل الغ�صوم، هو ال�صعيف، حتى ياأخذ احلق منه 
لل�صعيف املظلوم. وانظر يف ختام اخلطبة اإىل ذلك الن�صجام بني مقدمتها و خاتتها، يف 
قول ال�صديق: »اأطيعوين ما اأطعت اهلل ور�صوله، فاإذا ع�صيت اهلل ور�صوله، فال طاعة يل عليكم«. 
فطاعة الرعية له مقرونة عنده بطاعته هلل، عز وجل، ولر�صوله، �صلى اهلل عليه و�صلم، 
وع�صيان النا�ص له مقرون بع�صيانه هلل، عز وجل، ولر�صوله، �صلى اهلل عليه و�صلم، اإذ ل طاعة 
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ملخلوق يف مع�صية اخلالق، ذلك هو قانون ال�صديق، فطاعته تدور مع طاعة اهلل، عز وجل، 
ور�صوله، �صلى اهلل عليه و�صلم، وجوداً وعدمًا. وانظر يف نهاية خطبته اإىل �رصعة النتقال 
ال�صديق  اإىل �صالتكم يرحمكم اهلل«. وهكذا فخطبة  العمل، يف قوله: »قوموا  اإىل  القول  من 
حازت ق�صب ال�صبق يف الإيجاز غري املخل، وربطت القول بالعمل بالقيام اإىل ال�صالة، التي 

�صتجاب الدعوات.  بها تتنـزل الرحمات، وتجُ
واإذا حاول الباحث مقارنة هذه اخلطبة مع خطب �صا�صتنا اليوم، فاإن الباحث يجد تلك 
اخلطب تتاز بالإطناب اململ، مهما حاول املتكلم ت�صويغها للنا�ص، ف�رصعان ما تنك�صف 

مراميها للنا�ص، فينفرون منها. 
الكالم على عواهله، كيفما  الهدف، واإلقاء  الباحث يف هذه اخلطب غياب  وقد ير�صد 
بينهما  وال�صلة  اآخر،  طرف  يف  وال�صامع  طرف،  يف  موجود  املتكلم  اأن  على  وتدل  اتفق، 
مقطوعة وممنوعة. ومن ال�صعوبة مبكان اأن يكون بو�صع هوؤلء ال�صا�صة اأن يتزحزحوا عن 
هيمنتهم على النا�ص، وهنا ي�صبح كالمهم ثقياًل على النفو�ص، يتلقاه ال�صامعون بال�صاآمة 
وامللل. ويف هذه احلالة ي�صبح احلاكم مف�صوًل عن �صعبه، وت�صبح خطبته نوًعا من الرتف 
الكالمي، واللعب بالألفاظ فيجُعر�ص النا�ص عنها مبجرد �صماعهم لها. ويرى الباحث اأنه من 
ال�رصورة وجود عن�رص ال�صدق يف كالمنا، وحياتنا، وخطبنا، كما هو ماثل عند ال�صدِّيق، 
مع  اإيجابًيا  تفاعاًل  يتفاعل  اخلطيب  جتعل  م�صداقية  حمكوًما  اأو  حاكًما  للمتكلم  لت�صبح 
واأل  اأمور دينهم ودنياهم،  ينفعهم يف  النا�ص، حتى يكلمهم مبا يطيقون، وي�صدقهم فيما 

ر لهم الكالم، فيفقدوا ثقتهم به.  يغ�صهم ويزوِّ
Ú  :والثاين: اأ�صلوب اإر�صال املثل

اإر�صال املثل هو: »اأن ياأتي ال�صاعر يف بع�ص بيت ما يجري مرى املثل من حكمه، 
اأو نعت، اأو غري ذلك، مما يح�صن التمثل به« )24( . وهو نوع لطيف من علم البديع، »وهو اأن 
يوظف املتكلم بنية م�صكوكة يف كالمه، �صواء اأكانت مثاًل اأم ما ما يجري مراه من حكمه، 

اأو و�صف اأو نحو ذلك، مما يح�صن التمثيل به« )25( . 
»وللتمثيل قيمة دللية يف كل اأ�صناف اخلطاب، حتى اأن هنالك من الباحثني من ذهب 
اإىل اأن البنية الذهنية لتفكري الإن�صان تطغى عليها الأمثال، واأن الإن�صان يعي�ص غالب اأوقاته 

بالأمثال اأو باإيعــاز منها« )26( . 
فهذا  خيانة«.  والكذب  اأمانة،  »ال�صدق  ال�صديق:  قول  يف  جليا  املثل  اإر�صال  ويظهر 
الكالم البليغ ي�رصي يف النفو�ص �رصيان املثل ال�صائر، واحلكمة املتناقلة بني النا�ص. لي�ص 
هذا فح�صب بل اإن خطبة ال�صديق كلها ترتقي اإىل مرتبة الأمثال املتداولة واحلكم املتوارثة 
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التي تتناقلها الأجيال جيل بعد جيل. وت�صلح لأن تكون ركًنا ركينًا، واأ�صاًل اأ�صيال، واأ�صا�صًا 
�صليمًا ملبادئ احلكم الر�صيد ول�صيا�صات الدول والأمم العادلة. 

Ú  :الثالث: اأ�صلوب التوكيد
التوكيد: »هو حتقيق املعنى يف النف�ص باإعادة اللفظ، اأو املعنى« )27( . »وجدوى التوكيد: 
واأمطت  قلبه،  ومكنته يف  ال�صامع،  نف�ص  به يف  علق  وما  املوؤكد  قررت  فقد  كررت  اإذا  اأنك 
التوكيد  . من هنا كان   )28( فاأزلته«  اأنت ب�صدده  �صبهة رمبا خاجلته، وتوهمت غفلة عما 
مبحثًا بالغيًا مرموقًا مينعجُ ال�صك والإبهام الذي ميكن اأن ي�صوب الكالم، لذا جند لهذا الأ�صلوب 
البياين ن�صيبًا ل باأ�ص به يف خطبة ال�صديق ومن ذلك قوله: »اأما بعد، اأيها النا�ص فاإين قد 
وليت عليكم ول�صت بخريكم«، اإذ يالحظ الباحث اأن ال�صدِّيق قد ا�صتهل كالمه بالتوكيد يف 
قوله: »فاإين قد وليت عليكم«، اإذ ا�صتخدم يف تاأكيد وليته وخالفته )اأن( املوؤكدة، املك�صورة 
الهمزة، م�صددة النون، وهي الأ�صل يف التوكيد، وقد اأجمع علماء العربية على دللتها على 

التوكيد« )29( . 
اأو اخلروج عليها،  جداً، وكان اخلالف على اخلالفة،  اأمر اخلالفة خطرياً  اإذا ملا كان 
كما حدث يف الردة اأمراً اأ�صد خطراً؛ مما يتولد عنه من فو�صى، وذهاب لقوة الأمة وهيبتها، 
ومن ثم ا�صتئ�صالها برمتها ب�صبب تنازعها، ملا كان هذا الأمر كله بهذا اخلطر اأكد ال�صديق 
اأمر خالفته ووليته ح�صما للنـزاع، وقطعًا لدابر ال�رص من جذوره؛ حتى ل تتطرق ال�صكوك، 
اأو الو�صاو�ص اإىل نفو�ص الطامعني يف اخلالفة، والراغبني يف اإثارة الفنت واملنازعات، وهذا 

موقع يح�صن فيه التوكيد، بل يجب فيه التوكيد ليتنا�صب مع احلزم والعـزم. 
ال�صيطان  يلج  ل  حتى  تعليقها،  وعدم  اإنفاذها،  و�رصعة  الأمور  يف  والقطع  اجلزم، 
الت�صلق على اخلالفة لإف�صادها، وال�صتيالء  اأمر  لها  النفو�ص املري�صة في�صول  اإىل  واأتباعه 

عليها ممن ي�صتحقها، وهو اأهٌل لها. 
التحقيق،  تفيد  التي  ))قد((  بـ  وبالتوكيد  ال�صدِّيق،  عند  ))باإن((  التوكيد  هذا  وتعزز 

واأجمع العلماء كذلك على دللتها على التوكيد )30( . 
وبعد اأن اطماأن ال�صدِّيق اإىل ثبات اخلالفة وقهر و�صاو�ص ال�صيطان حولها، انتقل اإىل 
توكيد اآخر يف غاية احلكمة، دراأ به عن نف�صه حب الذات والأنانية، وطيَّب نفو�ص النا�ص به، 
الزائد ))الباء(( لنفي ميزته عن غريه،  قائاًل: »ول�صت بخريكم«، فجاء التوكيد بحرف اجلر 
توا�صعًا منه، وم�صاواة لنف�صه مع غريه، ومن �صاوى اأخاه بنف�صه فما ظلمه. وبعد اأن �صكنت 
اإقامة  اإىل  النا�ص  َطْمِئَنًا  مجُ الأخرى،  اإىل مو�صوعات اخلطبة  انتقل  التوكيدات  اإىل تلك  نف�صه 

العدل واأركانه، وحماربة الظلم، وهدم بنيانه. 
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Ú  :والرابع: اأ�صلوب التقدمي والتاأخري
لعار�ص  بعدها،  اأو  الأ�صلية،  رتبته  قبل  رتبة  يف  اللفظ  »جعل  والتاأخري:  التقدمي 
البالغية  الأ�صاليب  من  يعترب  والتاأخري  والتقدمي   .  )31( �رصورة«  اأو  اأهمية،  اأو  اخت�صا�ص، 
الكالم،  النظم ورتب  الك�صف عن املعاين، ومعرفة حقيقة  اأثٌر وا�صٌح يف  الهامة، والتي لها 
املحا�صن،  جمُّ  الفوائد  كثري  باب  »هذا  فيه:  اجلرجاين  القاهر  عبد  يقول  اخلطاب،  واأ�رصار 
وا�صع الت�رصف ل يزال يفرت لك عن بديعه، ويف�صي بك اإىل لطيفه، ول تزال ترى �صعراً يرقك 
م�صمعه، ويلطف يديك موقعه ثم تنظر فتجد �صبب اأن راقك، ولطف عندك، اأن قدم منه �صيء، 

وحول اللفظ عن مكان اإىل مكان« )32( . 
وقال الزرك�صي يف اأهميته: » هو اأحد اأ�صاليب البالغة، فاإنهم اأتوا به دللة على تكنهم 
واأعذب  موقع  اأح�صن  القلوب  يف  وله  لهم،  وانقياده  الكالم،  يف  وملكتهم  الف�صاحة،  يف 

مذاق«)33( . 
والتقدمي والتاأخري �صكٌل من اأ�صكال العدول اللغوي، الذي ترتتب عليه فائدة دللية، اأو 
تاأثريية، اأو اإيقاعية، اأو جميعها، م�صافًا اإىل املعنى الأ�صا�صي للعبارة. وهو ق�صمان: الأول 

يكون باخلروج عن الرتتيب الو�صعي للرتاكيب اللغوية. 
والثاين يكون بح�صب مقت�صيات الأحوال. والتقدمي والتاأخري الوارد يف خطبته ال�صدِّيق 
من النوع الثاين. اإذ يالحظ اأن ال�صدِّيق يقدم الإح�صان على الإ�صاءة يف قوله: » فاإن اأح�صنت 
يقدم  وكذلك  الإ�صاءة.  ورذيلة  الإح�صان  لف�صيلة  وذلك  فقوموين«،  اأ�صاأت  واإن  فاأعينوين، 

ال�صدق على الكذب يف قوله: »ال�صدق اأمانة والكذب خيانة » لل�صبب ال�صابق ذاته. 
ويقدم كذلك ال�صعيف على القوي يف قوله: »وال�صعيف فيكم قوي عندي حتى اأجُرجع 

اإليه حقه، اإن �صاء اهلل. والقوي فيكم �صعيف عندي، حتى اآخذ احلق منه، اإِْن �صاء اهلل«. 
وذلك للرحمة بال�صعيف والأخذ بيده، واإن�صافه من القوي. ويقدم كذلك لفظ اجلاللة 
اأطعت اهلل ور�صوله، فاإن ع�صيت اهلل ور�صوله، فال طاعة يل  ))اهلل(( يف قوله: »اأطيعوين ما 
ا�صمه  اهلل، عز وجل، وعظمة  قدر  لعظيم  و�صلم،  عليه  اهلل  الر�صول، �صلى  لفظ  » على  عليكم 
التقدمي  من  الأ�صلوب  هذا  فاإن  وهكذا  الكمال.  اأنواع  جلميع  امل�صتجمع   ، ))اهلل((  العظيم 
والتاأخري زاد من جمال خطبة ال�صديق، واأظهر قوة بيانه، وبالغته املتفوقة، وح�صن تعبريه. 

Ú  :واخلام�ص: اأ�صلوب املزاوجة
 . حلوة«)34(  واألفاظ  عذب  بكالم  اجلمل،  و  الكلمات  بني  تزاوج  »اأن  هي:  املزاوجة 
يف  الواقعني  املعنيني  يجعل  باأن  واجلزاء،  ال�رصط  يف  معنيني  بني  املتكلم  يزاوج  »اأن  اأو 
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ال�رصط واجلزاء مزدوجني، يف اأن يرتب على كل منهما معنى رتب على الآخر«)35( . واأ�صلوب 
اأ�صلوب الطبيب احلاذق، الذي يهتم بالحتمالت  املزاوجة بني ال�رصط واجلزاء ي�صبه كثرياً 

املتعددة التي تنجم عنها احلالة املر�صية، والإمكانات املمكنة الكفيلة باملعاجلة. 
وهكذا جند ال�صدِّيق يف خطبته، ففي قوله: »اإن اأح�صنت فاأعينوين، واإن اأ�صاأت فقوموين«، 
ارتباط  بالآخر  يرتبط  فكل منهما  والتقومي،  الإ�صاءة  والإعانة، وبني  الإح�صان  يزاوج بني 
اهلل،  �صاء  اإن  اإليه حقه  اأجُرجع  فيكم قوي عندي حتى  »ال�صعيف  قوله:  باجل�صد، ويف  الروح 

الِحظ الباحث املزاوجة يف والقوي فيكم �صعيف عندي، حتى اآخذ احلق منه اإِْن �صاء اهلل« يجُ
عجيب،  لطيف  نحو  على  ال�صعف،  و  القوة  وبني  وة،  والقجُ ْعِف  ال�صَّ بني  ال�صدِّيق  كالم 
اإذ ي�صتتبع كل لفظ من تلك الألفاظ اللفظ الذي جاء باإزائه، ويطلبه طلب الزوج للزوجة يف 

ال�صكن اإليها، والألفة بها. 
لكم  فاإن ع�صيت اهلل ور�صوله فال طاعة  اأطعت اهلل ور�صوله،  »اأطيعوين ما  ويف قوله: 
و�صلم،  عليه  اهلل  ولر�صوله، �صلى  الطاعة هلل، عز وجل،  ال�صدِّيق بني  ي�صاهد مزاوجة   » عليَّ
وبني مع�صيتهما، وهذه املزاوجة لطيفة تدل على تعلق ال�صدِّيق باهلل، عز وجل، ور�صوله، 
�صلى اهلل عليه و�صلم، تعلقًا متينًا، وهو يف الوقت ذاته يدعو اإىل اأن تكون عالقة الطاعة له 

تنبع من طاعتهما، وع�صيانه ينبع من ع�صيانهما. 
Ú  :وال�صاد�ص: اأ�صلوب املطابقة واملقابلة معًا

املطابقة هي: »اأن تاأتي باملعنى و ب�صده يف الكالم«)36( . واملقابلة هي: »اإيراد الكالم 
يف مقابلته مبثله يف املعنى واللفظ، على جهة املوافقة، اأو املخالفة« )37( . 

من  اأعم  املقابلة  فاإن  �صحيح،  غري  وهو  املطابقة،  يف  املقابلة  جماعة  ادخل  »وقد 
وافق  وافق، فبقولنا: وما يجُ املطابقة، وهي التنظري بني �صيئيني فاأكرث، وبني ما يخالف، وما يجُ

�صارت املقابلة اأعم من املطابقة«)38( . 
تطابقني، �صواء اأكان التقابل �رصيحًا اأم  وهكذا فاإن املقابلة: هي اأن جتمع بني دالني مجُ

غري �رصيح، و�صواء اأكان بال�صد اأم بال�صلب، اأم بالإيجاب، اأم بغري ذلك. 
وتختلف املقابلة عن املطابقة يف كونها تقابل بني دالني تكون مدلولتهما مت�صادة، 

اأو غري مت�صادة. 
واأكملها،  اأجملها  املطابقات  ومن  األطفها،  املقابالت  من  ال�صدِّيق  خطبة  حوت  وقد 
فوقعت املقابلة عنده بني: ))ال�صدق اأمانة، والكذب خيانة. وال�صعيف فيكم قوي عندي حتى 
اأجُرجع اإليه حقه، والقوي فيكم �صعيف عندي، حتى اآخذ احلق منه ». و وقع الطباق بني قوله: 
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))اأح�صنت، واأ�صاأت، وبني ال�صدق، والكذب، وبني الأمانة، واخليانة، وبني ال�صعيف، والقوي، 
وبني الطاعة، والع�صيان، وبني اأطعت، وع�صيت(( . 

اأبي  ال�صابقة، يف خطبة  البالغية  العنا�رص  الرائعة بني  وهذه املطابقات واملقابالت 
اخلالفة،  من  وغايته  احلكم،  يف  الرا�صد  اخلليفة  ه  توجُّ يعزِّز  اأ�صلوبي  موؤ�رص  ال�صدِّيق  بكر 
مد  له اهلل تعاىل فتطيب �رصيرته، وحتجُ ح�صنجُ فيما خوَّ ى اأيجُ فاحلكم امتحان ع�صري للحاكم، لريجُ
دجُ �صحيفته عند خالقه، وعند اخللق. وهنا يهرع اخلليفة الرا�صد  �صيء ويظلم فت�صوَّ �صريته، اأم يجُ
بعد ا�صتمداد العون من اهلل تعاىل، اإىل الرعية، حتى تعينه على احلق واأدائه اإن اأ�صاب، و اأن 

ت�صوبه وتقومه اإن هو حاد عن احلق. 
ويلم�ص الباحث يف هذا التطابق ذلك الرتابط املتني بني �صخ�صية ال�صدِّيق وال�صدق، 
ة  الطامَّ ال�صماوات والأر�ص عليها، واخليانة هي  التي قامت  العظمى  الأمانة  فال�صدق هو 
ال�صدق،  ومادتها  الأمانة  ومفتاح  الهاوية.  اإىل  املحكوم  و  باحلاكم  توؤدي  التي  الكربى 

ومعدن اخليانة وبابها الكذب. 
هذا يف مال اأخالق احلاكم، واأما يف مال اأداء احلقوق اإىل اأ�صحابها، واإقامة ميزان 
العدل، فمن املعروف اأنه قد اقت�صت ال�صنة الإلهية يف اخللق بوجود ال�صعيف الذي يغت�صب 
الأمور يف ن�صابها،  ال�صدِّيق  ال�صعيف، وهنا ي�صع  يت�صلط على  الذي  الظامل  والقوي  حقه، 
ب�صبب ظلمه،  ار  اخلوَّ ال�صعيف  اجلبَّار ذلك  القوي  الظامل  الظامل، في�صبح  الظلم على  وَيْقِلبجُ 
حتى يعيد احلق اإىل ال�صعيف، في�صبح ال�صعيف امل�صت�صعف هو القوي بالإن�صاف، واإعادة 

حقه اإليه. 
ويختم اخلطبة باملقابلة واملطابقة بني املع�صية والطاعة، فطاعة اخلليفة موقوفة 
على طاعته هلل عز وجل، ور�صوله، �صلى اهلل عليه و�صلم، وع�صيانه مرهون بع�صيان اهلل عز 

وجل، ور�صوله، �صلى اهلل عليه و�صلم. 
واإذا تفح�صنا اجلمل التي وردت فيها املقابالت يف خطبة ال�صدِّيق وجدناها حتتوي 

على خم�ص بنى تركيبيِّة متقابلة هـي: 
 الإح�صان وتقابله الإ�صاءة. . 1
وال�صدق ويقابله الكذب. . 2
والأمانة وتقابلها اخليانة. . 3
وال�صعف وتقابله القوة. . 4
والطاعة ويقابلها الع�صيان. . 5
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توزيعًا  ال�صدِّيق  خطبة  يف  توزع  األفيناها  املتقابالت  هذه  يف  النظر  اأنعمنا  واإذا 
اجلمل  معاين  وتقوِّي  وح�صنًا،  جماًل  اخلطبة  على  ت�صفي  منظمًا،  تركيبًا  ب  وترتكَّ دقيقًا، 
الواردة فيها، وتلفت اأنظار ال�صامعني اإىل ما تت�صمنه هذه اخلطب من دللت فكرية عميقة، 
ل، وهذه املقابالت  عوَّ وموؤ�رصات دينية دقيقة، ترتبط بها معاين الوحدات الكالمية، وعليها يجُ
اأ�صبه ما يكون  توؤكد الوحدة الع�صوية واملو�صوعية يف خطبة ال�صدِّيق، فتجعل من كالمه 
باملعادلت الريا�صية ال�صديدة الرتباط ببع�صها بع�ص. وهذه املقابالت جتعل اأي�صًا للكالم 
اإيقاعًا �صوتيًا خا�صًا ومميزاً يح�صن وقعه يف الأجُذن، ول يجد ال�صامع اأي حرج يف تتبعه، ل 
بل ترتاح النف�ص وتطمئن عند �صماعه. وهكذا ت�صبح املقابالت يف خطبة ال�صدِّيق عن�رصاً 
ا ي�صاند هذه املقابالت من اأمر و نهي،  اأ�صا�صيًا يدخل يف تركيب اخلطبة و بنائها. ناهيك عمَّ
وخرب و اإن�صاء، واثبات ونفي، وتقدمي وتاأخري، وتعريف و تنكري، وف�صل و و�صل، اإىل غري ذلك 

مما هو من متممات املقابالت يف هذه اخلطبة. 
اإيراد املقابالت عند ال�صدِّيق �صجّية من �صجاياه البالغية، و�صاأن من �صوؤونه  واإتقان 
النفو�ص،  له  القلوب، فتن�رصح  اإىل  الآذان  ينفذ من  اإذ  بال�صحر،  اأ�صبه  البيانية، جتعل كالمه 
املحيط  يف  ال�صج�صج،  الطيِّب  الهنيِّ  اللَّني  للهواء  ال�صفينة  انقياد  اإليه  النقياد  يف  وت�رصع 

الهادئ العميق. 
Ú  :وال�صابع: اأ�صلوب الو�صل و الف�صل

الو�صل هو: »عطف جملة على اأخرى« )39( . والف�صل هو: »ترك الربط بني اجلملتني، اإما 
لأنهما متحدتان �صورة ومعنى، اأو مبنـزلة املتحدتني، واإما لأنه ل �صلة بينهما يف ال�صورة، 
العطف بني اجلمل، ومعرفة  العلم مبوا�صع  الو�صل: هو  . من هنا كان   )40( اأو يف املعنى« 
كيفية اإيقاع حروف العطف يف موقعها. والف�صل: هو تركها عند عدم احلاجة اإليها. والو�صل 
و الو�صل هو اأحد الأ�صاليب البالغية التي ل يخلو منها اأي خطاب، اأو كالم، ونظراً لأهميته 

قال العلماء: »اإن البالغة هي معرفة الو�صل و الف�صل« )41( . 
خطبته  يبداأ  ال�صديق  اأن  جند  الأ�صلوب  هذا  �صوء  يف  ال�صدِّيق  خطبة  يف  النظر  وعند 
�صلم،  و  اهلل عليه  النبي، �صلى  املوروثة عن  الالزمة يف اخلطب  ، وهذه  بعد((  ))اأما  بقوله 
ذلك من خالل  بعد  ثم مي�صي  لالأمة.  املوجه  ومدخاًل حلديثه  منها حمفزاً  ال�صديق  يجعل 
بني  الربط  اإحكام  اإىل  الواو  واإ�صقاط  بالفا�صلة،  والف�صل  بالواو،  الو�صل  اأ�صلوب  ا�صتخدام 

مكونات خطبته الرتكيبية. 
على  الرتكاز  ي�صتدعيان  خطبته  يف  املطابقة  و  املقابلة  اأجُ�صلوبي  اأن  الوا�صح  ومن 
الو�صل و الف�صل، لذلك ل يتوانى ال�صدِّيق يف الربط بني عنا�رص خطبته، ما دام هذا الربط 
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�رصوريًا، حيث يقول، ر�صي اهلل عنه: »...اأيها النا�ص فاإين قد وليت عليكم ول�صت بخريكم... 
وال�صعيف فيكم قوي عندي حتى اأجُرجع اإليه حقه، اإن �صاء اهلل، والقوي فيكم �صعيف عندي، 

حتى اآخذ احلق منه، اإن �صاء اهلل....«. 
وكذلك ل يتوانى يف الف�صل بني عنا�رص خطبته اإذا كان هذا الف�صل لزمًا، ويتطلبه 

ال�صياق، يقول: 
»... ال�صدق اأمانة و الكذب خيانة«، فا�صاًل هذه اجلملة عن �صابقتها، ومي�صي قائاًل يف 

اآخر خطبته: 
»اأطيعوين ما اأطعت اهلل ور�صوله فاإن ع�صيت اهلل ور�صوله فال طاعة يل عليكم. قوموا 

اإىل �صالتكم يرحمكم اهلل«. 
ويرد اأ�صلوبا الو�صل و الف�صل يف خطبة ال�صدِّيق متعادلني ومتوازنني على نحو عجيب، 
يجعل من خطبته اآية يف املتانة، ودقة املعنى و�صداده، واتفاقه مع الغر�ص الذي �صيقت من 
اأجله اخلطبة. وقد رد حممد العمري يف تف�صري ظاهرة التوازن بني الفوا�صل و اأق�صام الكالم 
يف اخلطاب الديني اإىل ما للفوا�صل من قوة اإقناعية، حيث يقول: »وهذا الرتباط بني الدين 
اأن توقيع الكالم و توازيه يكاد  الإيقاع الإقناعية، ذلك  ال�صناعة ال�صوتية يبني وظيفة  و 

يكون حجة على �صدقه« )42( . 
Ú  :والثامن: اأ�صلوب الت�صبيه

اأقرب  لأنه  وذلك  الإن�صاين،  التعبري  ِقدم  القدمية  البيان  اأ�صاليب  من  الت�صبيه  اأ�صلوب 
و�صيلة لالإي�صاح 

اأر�صـطو:  يقول  كما  الت�صبيه  وفائدة  البعيدة.  املعاين  لتقريب  و�صيلة  واأقرب  والإبانة، 
»اأنه يزيد يف جمـال الأ�صلوب، ويثري اللـذة والت�صويق يف النفـ�ص« )43( . 

ومل يخف على العرب ف�صل الت�صبيه يف اإظهار املعاين يف اأبرز �صورها، لذا كرث وروده 
يف كالم العرب، يقول املربد: »لو قال قائل: اإن الت�صبيه هو اأكرث كالم العرب مل يبعد« )44( . 

ويراه قدامة بن جعفر: »من اأ�رصف كالم العرب، وفيه تكون الفطنة والرباعة عندهم« )45( . 
وقال اأبو هالل الع�صكري يف �رصفه: »وقد جاء عن القدماء و اأهل اجلاهلية من كل جيل 

ما ي�صتدل به على �رصفه، وف�صله، وموقعه من البالغة بكل ل�صان« )46( . 
ويقول عبد القاهر اجلرجاين يف تبيان مكانته: »وهل ت�صك اأنه يعمل عمل ال�صحر يف 
�صئم  املجُ بني  ما  ويجمع  املغرب،  و  امل�رصق  بني  ما  عد  بجُ يخت�رص  حتى  املتباينني،  تاأليف 
والأ�صباح  املاثلة،  الأ�صخا�ص  يف  �صبهًا  بالأوهام  املمثلة  للمعاين  ريك  يجُ وهو  عرق،  واملجُ
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ريك  ريك احلياة يف اجلماد، ويجُ القائمة و ينطق لك الأخر�ص، ويعطيك البيان من الأعجم، ويجُ
تمعتني« )47( .  التئام عني الأ�صاد، فياأتيك باحلياة و املوت مموعني، واملاء والنار مجُ

ويرى ابن الأثري اأن الت�صبيه يجمع ثالث �صفات هي: »املبالغة، والبيان، والإيجاز«)48(. 
. من هنا كان   )49( البيان«  الأول من علم  »الأ�صل  ال�صكاكي  الت�صبيه جعله  لأهمية  ونظراً 
فن  يف  واخلطيب  القول،  فن  يف  البليغ  قدرة  عن  للك�صف  دقيقًا  وميزانًا  مقيا�صًا  الت�صبيه 
الإلقاء، وهو من اأقرب الأ�صاليب البيانية ان�صجامًا وتوافقًا مع بنية اخلطاب الديني، والتفكري 

العقدي لعدة اأ�سباب منها: 
اأن الت�صبيه يقوم على مقارنة �رصيحة بني املرئي والالمرئي، فهو  ♦ ال�صبب الأول: 

اإىل  اإمكانية وافرة لقيام مقارنة حقيقية بني الأ�صياء، دون اللجوء  قدم  من هذه الناحية يجُ
التاأويل اأو التف�صري. 

ال�صبب الثاين: اأن وظيفة اخلطاب الديني الإ�صالحية والوعظية تقوم على الو�صوح،  ♦
وعدم اللجوء اإىل الغمو�ص يف الك�صف عن احلقيقية التي يريد املتدين اإي�صالها للنا�ص. 

ال�صبب الثالث: اأن الغاية الرتبوية التوجيهية يف اخلطاب الديني ت�صتلزم الإف�صاح  ♦
اأكرث من الإ�صمار والغمو�ص، وتقريب الأمور للمخاطبني، دون التبعيد والإخفاء والتعمية. 
لهذه العتبارات كلها، ولغريها حظي الت�صبيه بعناية فائقة يف اخلطب واخلطاب الديني، 

واأ�صبح عن�رصاً رئي�صًا يف اخلطاب الديني. 
»وحقيقة الت�صبيه تقوم على اإحلاق دال بدال اآخر بوا�صطة اأداة الت�صبيه، واجلامع بينهما 
ل ي�صل حد املطابقة« )50( . وهذا التعريف للت�صبيه ينم على وجود اأربعة اأطراف تكوينية 
لإجراء عملية الت�صبيه، وهي: ركنا الت�صبيه، وهما: امل�صبه، وامل�صبه به، واأداة الت�صبيه، واأخرياً 
ال�صيء اجلامع بني ركني الت�صبيه، وهو وجه ال�صبه، غري اأن اإجراء عملية الت�صبيه ل ت�صتلزم 

بال�رصورة ح�صور عنا�رصه الأربعة متمعة. 
فقد يحدث اأن يتغيب اأحدهما كلما كان من املي�صور اإدراكه، وما ميكن ال�صتغناء عنه 
من بني هذه العنا�رص الأربعة، هو الأداة، اأو وجه ال�صبه، اأو هما معًا، ما دام من املمكن اإجراء 

الت�صبيه بدونها، اأما ركنا الت�صبيه الأ�صا�صيان وهما امل�صبه به فال ميكن ال�صتغناء عن 
اأي منهما، لأنه لو مت ذلك مل يعد هناك اأي م�صوغ للحديث عن الت�صبيه، ومن هنا كان 

للت�صبيه اأوجه وفروع متعددة ومت�صبعة، ل مكان هنا لتف�صيل القول فيها. 
وبعد هذه املقدمة يف حقيقة الت�صبيه، واأهميته من املفيد تفح�ص الت�صبيه الوارد عن 
ال�صديق يف خطبته �صابقة الذكر، اإذ ورد الت�صبيه عنده يف موطنني الأول: يف قوله: ))ال�صدق 
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اأمانة والكذب خيانة(( . حيث �صبه ال�صدق بالأمانة يف احل�صن، والكذب باخليانة يف القبح. 
وقد حذف وجه ال�صبه، واأداة الت�صبيه، وهذا الت�صبيه هو ما ي�صمى: »بالت�صبيه البليغ«. وقد زاد 
من بالغة الت�صبيه، ورفع من قيمته يف الإف�صاح تلك املقابلة واملطابقة الرائعة بني ال�صدق 

والأمانة والكذب واخليانة. 
ومن املمكن ت�سجيل هذه امللحوظات على هذا الت�سبيه وهي: 

معقول  - ت�صبيه  اأنه  لوحظ  الت�صبيه  هذا  يف  النظر  تدقيق  عند  الأوىل:  امللحوظة 
مبعقول، فال�صدق والأمانة هما من املعقولت التي ت�صعف العقول فتجعلها م�صتقيمة على 
منهج احلق، والكذب واخليانة هما من املعقولت التي تحق العقول وتلغي الألباب، وتخرج 
بالإن�صان عن اإن�صانيته اإىل احليوانية وال�صهوانية التي ل حتمد عقباها، لذا حظيت هذه القيم 

باأهمية خا�صة عند ال�صديق. 
وامللحوظة الثانية: جاء هذا الت�صبيه مت�صقا ومن�صجمًا تامًا مع الغاية التي يرمي  -

يف  كربى  اأمانة  فال�صدق  ال�صديق،  بها  يتحلى  التي  والنف�صية  وال�صخ�صية  ال�صديق،  اإليها 
احل�صن، وهو اأ�صل ال�صتقامة يف الأمور كلها. والكذب خيانة عظمى، ورذيلة يف القبح، ول 
ياأتي الكذب اإل من اعوجاج النف�ص، وحبها للدنيا وال�صهوات الفانية، واإيثارها على الآخرة، 
وهنا يعطي ال�صديق الأمة در�صًا عظيمًا يف ال�صدق، لأنه �صادق، وينبع ال�صدق من نف�صه 

الرا�صية املر�صية. 
العظيمة  - املعاين  من  يحمل  موجزاً،  جاء  قد  الت�صبيه  هذا  اأن  الثالثة:  امللحوظة 

والكثرية يف األفاظ ي�صرية وقليلة. ورغم اإيجازه اإل اأنه جاء وا�صحًا و�صوح ال�صم�ص يف رائعة 
ال�صماء، 

التي تتاز برفاهة احل�ص، و�صدق  ال�صديق،  الأمر طبيعي فهو ي�صدر عن نف�ص  وهذا 
القول، والعمل واأمانة ال�صلوك، وهذه اأجزاء من بالغة وف�صائل ال�صديق الكثرية. 

واملوطن الثاين الذي ورد فيه الت�صبيه عند ال�صديق يف قوله: »وال�صعيف فيكم قوي 
عندي حتى اأرجع اإليه حقه اإن �صاء اهلل، والقوي فيكم �صعيف عندي حتى اأخذ احلق منه اإن 
اإليه  اآخر، وهو يف ت�صبيه ال�صعيف بالقوي حتى يرجع  �صاء اهلل«. فاإننا جند ت�صبيهًا بليغًا 

حقه، ويف ت�صبيه القوي بال�صعيف حتى يوؤخذ احلق منه ويعاد لل�صعيف. 
وهذا الت�صبيه يو�صح ال�صيا�صة العامة لل�صديق التي �صوف ي�صري عليها يف مدة حكمه، 
يد  على  حرير  من  بني  والأخذ  الظامل،  القوي  يد  على  حديد  من  بيد  ال�رصب  �صيا�صة  وهي 

ال�صعيف املظلوم. 
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التي  اخلطرية  امل�صوؤولية  مع  التفاق  تام  متفقًا  ال�صديق  خطبة  يف  ورد  والت�صبيه 
ي�صعر بها ال�صديق يف حتمل اأعباء اخلالفة، ويف اإقامة العدل، ويف مالحقة الأقوياء الظلمة، 
واإن�صاف ال�صعفاء املظلومني، ومن املعلوم اأن اأمة ل ياأخذ فيها ال�صعيف حقه من القوي 

ل يبارك اهلل فيها. 
والأمان،  الأمن  فيها  يبث  والعدل  الطماأنينة،  الرعية  يف  ي�صيع  فال�صدق  وهكذا 
والطماأنينة والأمان هما اأ�صا�ص ال�صعادة يف الدارين وغيابهما يوؤدي بالأمة اإىل البوار يف 

الثنتني، لذا جاء الت�صبيهان وا�صحني بليغني يف خطبة ال�صديق. 

اخلامتة: 
البيانية  الأ�صاليب  حتليل  خالل  من  الباحث  عليها  يقف  التي  احلقيقة  اإن  واأخرياً 
والبالغة  العادلة،  ال�صيا�صة  اآية يف  ال�صدِّيق هذه هي  اأن خطبة  ال�صدِّيق هـــي:  يف خطبة 
الفائقة، ول ي�صتطيع اأي حاكم اأن يعرب عن قيامه بالعدل بني النا�ص باأبلغ من هذا الكالم، 
ول باأ�صمل منه ول باأ�صح منه، ول باأوجز منه، ول ي�صتطيع باحث اأو اأديب اأن يبلغ كنه 
و�صف هذه القيم اجلليلة اخلالدة يف خطبة ال�صديق مثلما و�صفها ال�صديق. وتزداد خطبة 
حتت  نعي�ص  اأننا  علمنا  اإذا  البالغة،  دنيا  ويف  ال�صيا�صة،  عامل  يف  وتاألقًا  بالغة  ال�صديق 
متمعة.  عنها  يكونون  ما  اأبعد  وهم  وبالبالغة،  والعدل  بالقيم  يت�صدقون  َظَلَمة،  مظلة 
د�صية،  قجُ عنده  وللكالم  يقول،  ما  ويعني  يعني،  ما  يقول  ال�صدِّيق  اإن  بل  هذا فح�صب  لي�ص 
ووظيفة خلقية، اإذ يدرك ال�صدِّيق اأنه لن يكون عظيما اإل بعد اأن تكون اأمته عظيمة، ولن 
وقد  اآمنًا.  �صعبه  يكون  اأن  بعد  اإل  اآمنًا  يكون  ولن  اأمته حرة،  تكون  اأن  بعد  اإلَّ  يكون حراً 
ا�صتطاع ال�صدِّيق من خالل هذا الرتكيب الع�صوي لالأ�صاليب البيانية يف خطبته اأن يوحد 
اإذ  للخلفاء من بعده،  �صنة ر�صيدة  القائل، ف�صن  البليغ  العادل، وبني اخلطيب  بني اخلليفة 
اأن يخرج عن تعاطي  اأو  اأن يخرج عن العدل فيظلم،  لن يرتك ماًل لأي حاكم من بعده 
اأن هذا التكاتف البالغي بني الأ�صاليب  فهم. ومن الوا�صح  البالغة يف خطاب الأمة فال يجُ
واجتماعية  �صيا�صية  وظيفة  ذات  رائعة  فنية  حتفة  منها  جعل  قد  خطبته،  يف  البيانية 
التي  اليوم،  والدنيا، وتفرتق عن خطب  الدين  اأمور  بها ت�صلح  �صامية؛  ونف�صية وتعبريية 
بدًل  النا�ص  بني  والتوترات  الع�صبيات  وتثري  ال�صحيح،  وامل�صمون  ال�صدق،  من  تخلو 
اإىل  الو�صول  اإىل  يقودنا  هذا  كل  خطبته.  يف  ال�صدِّيق  فعل  كما  مهدها،  يف  وئدها  من 
نتيجة مفادها: اأنَّ املنطق العقائدي ال�صليم، هو الذي ينتج اخلطاب البالغي القومي، وهو 
لبناء  ال�صليمة  الوجهة  الأمة، ويتحكم يف توجيهها  الروؤية احلقيقية مل�صتقبل  ير�صم  الذي 
ح�صارتها، يف اأجواء من املعدل والطماأنينة، والأمن والأمان، لإ�صعادها يف الدارين، فما 

اأحوجنا ملثل هذه اخلطب التي جلَّت و�صمت معنًى و مبنًى. 
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التوصيات: 

�ست عنها الدرا�سة ما ياأتي:  ومن التو�سيات التي متخَّ
ال�صحابة، ر�صي اهلل عنهم؛ . 1 اأ�صلوبية متخ�ص�صة يف خطب  لبدَّ من قيام درا�صات 

ل�صتجالء قيمها الروحية العميقة، ومعانيها البالغية الدقيقة. 
لبدَّ من حتليل الأ�صاليب البيانية يف هذه اخلطب، ل�صتقطار العطر منها؛ لالإفادة . 2
منها. 
الأمثلة . 3 بتجاوز  وذلك  جديد،  من  العربية  البالغية  بالدرا�صات  النه�صة  من  لبدَّ 

التي و�صعت يف كتب البالغة، وعدم التوقف عندها وحدها، فالإبداع يف الفهم والتفهيم، 
والتطبيق يف البالغة العربية اأو�صع من اأن يجُح�رص يف ب�صعة اأمثلة، اأو عدة كتب، اأو مموعة 

َطب، بل هو اأ�صمل من هذا كله.  خجُ
يف  البياين  وحتليلها  ال�صابقة،  ال�صديق  خطبة  مثل:  البليغة،  اخلطب  اإدخال  فيجب 
تذى لل�صا�صة يف مال احلكم، وللبلغاء  مناهج الدرا�صة املدر�صية واجلامعية؛ لتكون قدوة حتجُ

يف مناحي البالغة، وفن القول. 



167

2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والثالثون )1( - تشرين 

اهلوامش: 
الزركلي، خري الدين: الأعالم، ج4، �ص102. . 1
الندوي، اأبو احل�صن: خمتارات من اأدب العرب، �ص4. . 2
عبده، الإمام حممد: خطب اأبي بكر ال�صديق، �ص41. . 3
�صورة البقرة، الآية 105. . 4
�صورة اآل عمران، الآية 144. . 5
احلنبلي، ابن رجب: لطائف املعارف، �ص154. . 6
�صورة احل�رص، الآيتان9،8. . 7
ابن عربي، حممد بن عبد اهلل: العوا�صم من القوا�صم، �ص10. . 8
املحمود، عبد الرحمن بن �صالح: احلكم بغري ما اأنزل اهلل اأحواله واأحكامه، �ص239. 9

ابن كثري، اأبو الفداء: البداية والنهاية، ج1، �ص315. . 10
وانظر: . 11  .  )6924( رقم  البخاري،  �صحيح  اإ�صماعيل:  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  البخاري، 

�صحيح م�صلم، رقم )20( . 
�صورة التوبة، الآية 41. . 12
عبده، الإمام حممد: خطب اأبي بكر، 76- 77. . 13
ح�صني، عادل: طرائق املعانــــي، من �ص187- 191 بت�رصف. . 14
املربد، اأبو العبا�ص: الكامل يف اللغة والأدب، ج1، �ص11. . 15
اأبو مو�ص، حممد بن حممد: مراجعات يف اأ�صول الدر�ص البالغي، من �ص 244- 246 . 16

بت�رصف. 
وردت خطبة ال�صديق هذه يف اأكرث من م�صدر، قدمي ومرجع حديث. . 17

فمن امل�صادر القدمية التي وردت فيها: أ. 
الرزاق بن همام ال�صنعاين، امل�صنف،  - اأبو بكر عبد  الرزاق، احلافظ الكبري  عبد   -A

ج11، �ص336، رقم )20702( . 
ج4،  - النبوية،  ال�صرية  املعافري،  ه�صام  بن  امللك  عبد  حممد  اأبو  ه�صام،  وابن   -B

�ص274. 



168

بُويــع باخلالفة منوذًجا دراسة حتليلية د. حسني أحمد علي أبو كتة الدراويشُخطبته ملــَّا 
 َعنه - 

ُ
من بالغة اخِلطاب عند أبي بكر الصدِّيق - رضَي اهلل

C- وابن كثري، اأبو الفداء، البداية والنهاية، ج6، �ص305.  -

تاريخ  - املنتظم يف  الرحمن بن علي بن حممد،  الفرج، عبد  اأبو  وابن اجلوزي،   -D
الأمم وامللوك، ج4، �ص68. 

ومن امل�صادر احلديثة التي اأوردتها: 	. 
A- �صاكر، حممود، التاريخ الإ�صالمي، ج3، �ص57.  -

B- والعمري، اأكرم �صياء، ع�رص اخلالفة الرا�صدة، �ص53.  -

ال�صعيدي، عبد املتعال: بغية الإي�صاح لتلخي�ص املفتاح، ج2، �ص118. . 18
اجلاحظ، عمرو بن بحر: البيان والتبيني، ج2، �ص 7. . 19
ال�صعيدي، عبد املتعال: بغية الإي�صاح لتلخي�ص املفتاح، ج2، �ص118. . 20
ق�صوري، اإدري�ص: اأ�صلوبية الرواية، مقاربة اأ�صلوبية لرواية زقاق املدق، لنجيب حمفوظ، . 21

�ص 165. 
اجلاحظ، عمر بن بحر: البيان والتبيني، ج2، �ص7. . 22
ينظر: ديوان اأبي بكر ال�صديق، �ص114، نقاًل عن املنتظم يف تاريخ الأمم وامللوك، لبن . 23

اجلوزي. 
عكاوي، اإنعام فوال: املعجم املف�صل يف علوم البالغة، �ص59. . 24
ق�صوري، اإدري�ص: اأ�صلوبية الرواية، مقاربة اأ�صلوبية لرواية زقاق املدق، لنجيب حمفوظ، . 25

�ص242. 
امل�صدر ال�صابق نف�صه، �ص 242 بت�رصف. . 26
احليدرة اليمني، ك�صف امل�صكل يف علم النحو، ج1، �ص472. . 27
الفريوز اأبادي، مدي الدين بن يعقوب: ب�صائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز. . 28

ج5، �ص 264. 
ابن مالك: �رصح عمدة احلافظ، �ص 224. . 29

وابن يعي�ص: �رصح املف�صل، ج3، �ص59، وغريهما
�صيبويه: عمرو بن عثمان، الكتاب، ج4، �ص 223 ويف الفراء: يف معاين القراآن، ، ج1، . 30

�ص 282، وغريهما. 
الطويف، �صليمان بن عبد القوي: الإك�صري يف علم التف�صري، �ص154. . 31



169

2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والثالثون )1( - تشرين 

اجلرجاين، عبد القاهر: دلئل الإعجاز، �ص82. . 32
الزرك�صي بدر الدين، الربهان يف علوم القراآن، ج3، �ص333، . 33
عكاوي، اإنعام فوال: املعجم املف�صل يف علوم البالغة، �ص648. . 34
امل�صدر ال�صابق نف�صه، �ص648. . 35
امل�صدر ال�صابق نف�صه، �ص597. . 36
امل�صدر ال�صابق نف�صه، �ص755. . 37
امل�صدر ال�صابق نف�صه، �ص656. . 38
امل�صدر ال�صابق نف�صه، �ص120. . 39
امل�صدر ال�صابق نف�صه، �ص120. . 40
اجلاحظ، عمر بن بحر: البيان والتبيني، ج1، �ص88. . 41
العمري، حممد: بالغة اخلطاب الإقناعي، �ص108. . 42
اأر�صطوطالي�ص: اخلطابة، �ص212. . 43
املربد، اأبو العبا�ص، الكامل يف اللغة والأدب، ج1، �ص69. . 44
ابن جعفر، قدامة: نقد ال�صعر، �ص58. . 45
الع�صكري، اأبو هالل: ال�صناعتني، �ص231. . 46
اجلرجاين، عبد القاهر: اأ�رصار البالغة، �ص 99. . 47
ابن الأثري، �صياء الدين: املثل ال�صائر يف اأدب الكاتب وال�صاعر/ ج1، �ص396. . 48
ال�صكاكي، اأبو يعقوب: مفتاح العلوم، �ص157. . 49
�ص205 . 50 حمفوظ،  لنجيب  املدق،  زقاق  لرواية  اأ�صلوبية  مقاربة  اإدري�ص:  ق�صوري، 

بت�رصف. 



170

بُويــع باخلالفة منوذًجا دراسة حتليلية د. حسني أحمد علي أبو كتة الدراويشُخطبته ملــَّا 
 َعنه - 

ُ
من بالغة اخِلطاب عند أبي بكر الصدِّيق - رضَي اهلل

املصادر و املراجع: 

أوالً- املصـادر: 
القراآن الكرمي. . 1
اأدب الكاتب و ال�صاعر، حتقيق، حممد حميي . 2 ابن الأثري، �صياء الدين: املثل ال�صائر يف 

الدين عبد احلميد، مطبعة الباب احللبي، القاهرة، 1360 هـ. 
اأر�صطو طالي�ص اخلطابة، )الرتجمة العربية( ، حتقيق، عبد الرحمن بدوي، مطبعة جلنة . 3

التاأليف والرتجمة والن�رص، القاهرة، 1959م. 
ط1، . 4 بريوت،  الفكر،  دار  البخاري،  �صحيح  اإ�صماعيل:  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  البخاري، 

1411هــ- 1991م. 
مطبعة . 5 هارون،  حممد  ال�صالم  عبد  حتقيق،  والتبيني،  البيان  بحر:  بن  عمرو  اجلاحظ، 

اخلاجني، القاهرة، 1395هــ- 1975م. 
اجلرجاين، عبد القاهر: اأ�رصار البالغة، حتقيق: حممد الفا�صلي، املطبعة الع�رصية، �صيد، . 6

بريوت، 1420هــ- 1999م. 
مطبعة . 7 خفاجي،  املنعم  عبد  حممد  حتقيق،  الإعجاز،  دلئل  القاهر:  عبد  اجلرجاين، 

الفجالة، القاهرة، 1969م. 
القاهرة، ط2، . 8 ال�صعر، حتقيق: كمال م�صطفى، مكتبة اخلاجني،  ابن جعفر، قدامة، نقد 

1963م. 
ابن اجلوزي، اأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن حممد، املنتظم يف تاريخ الأمم وامللوك، . 9

حتقيق: حممد عبد القادر عطا، وم�صطفى عبد القادر، دار الكتب العلمية، بريوت، دون 
تاريخ للطباعة. 

احلنبلي، ابن رجب: لطائف املعارف، فيما ملوا�صم العام من الوظائف، حتقيق: عبد اهلل . 10
ابن عامر، دار احلديث، القاهرة، ط1، 1423هــ- 2002م. 

احليدرة اليمني: ك�صف امل�صكل يف علم النحو، ر�صالة ماج�صتري، درا�صة وحتقيق، كامل . 11
حممد يعقوب اأبو ا�صنينة، ق�صم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، 1395هــ- 

1975م. 
ديوان اأبي بكر ال�صديق، حققه ون�رصه: راجي الأ�صمر، دار �صادر، بريوت، ط1، 1997م. . 12



171

2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والثالثون )1( - تشرين 

اأبو . 13 حممد  حتقيق:  القراآن،  علوم  يف  الربهان  اهلل،  عبد  بن  حممد  الدين  بدر  الزرك�صي، 
القاهرة، 1376هـ-  العربية، مطبعة عي�صى احللبي،  الكتب  اإحياء  اإبراهيم، دار  الف�صل 

1957م. 
الزر كلي، خري الدين: الأعالم، )قامو�ص لأ�صهر الرجال والنا�ص من العرب، وامل�صتعربني( . 14

، وامل�صت�رصقني، دار العلم للماليني، بريوت، ط6، 1984م. 
1356هـ- . 15 القاهرة،  احللبي،  البابي  مطبعة  العلوم،  مفتاح  يعقوب:  اأبو  ال�صكاكي، 

1927م. 
�صيبويه، عمرو بن عثمان: الكتاب، حتقيق، عبد ال�صالم هارون، الهيئة امل�رصية العامة . 16

للكتاب، القاهرة، 1977م. 
النموذجية، . 17 الإي�صاح، طبع املطبعة  لتلخي�ص  الإي�صاح  املتعال، بغية  ال�صعيدي، عبد 

القاهرة، دون تاريخ للطباعة. 
ح�صني، . 18 القادر  عبد  حققه،  التف�صري،  علم  يف  الإك�صري  القوي:  عبد  بن  �صليمان  الطويف، 

مكتبة الآداب، القاهرة، 1977. 
امل�صنف، حققه: . 19 ال�صنعاين،  الرزاق بن همام  بكر عبد  اأبو  الكبري،  الرزاق، احلافظ  عبد 

حبيب اهلل الأعظمي، ن�رص املجل�ص العلمي، جوهان�صربج، جنوب اإفريقيا، ط1، 1392هـ- 
1972م. 

ابن عربي، حممد بن عبد اهلل، العوا�صم من القوا�صم، حتقيق: حمب الدين اخلطيب، دار . 20
الثقافة، الدوحة، ط2، 1989م. 

الفراء: معاين القراآن، عامل الكتب، بريوت، ط2، 1988م. . 21
العزيز، . 22 الكتاب  التمييز يف لطائف  الدين بن يعقوب، ب�صائر ذوي  الفريوزاأبادي، مد 

حتقيق: حممد علي النجار، ن�رص املكتبة العلمية، بريوت، دون تاريخ للطباعة. 
الريان، . 23 دار  ن�رص  والنهاية،  البداية  الدم�صقي:  كثري  ابن  احلافظ  الفداء  اأبو  كثري،  ابن 

القاهرة، ط1، 1408هـ- 1988م. 
ابن مالك، جمال الدين، �رصح عمدة احلافظ وعدة الالفظ، حتقيق: عدنان الدوري، مطبعة . 24

العـــاين، بغداد، 1397هـ- 1977م. 
املربد، اأبو العبا�ص، حممد بن يزيد: الكامل يف اللغة والأدب، حتقيق: حممد اأحمد الدايل، . 25

موؤ�ص�صة الر�صالة، دم�صق، بريوت، ط3، 1408هـ- 1997م. 



172

بُويــع باخلالفة منوذًجا دراسة حتليلية د. حسني أحمد علي أبو كتة الدراويشُخطبته ملــَّا 
 َعنه - 

ُ
من بالغة اخِلطاب عند أبي بكر الصدِّيق - رضَي اهلل

الرتاث . 26 اإحياء  دار  الباقي،  فوؤاد عبد  م�صلم، حتقيق: حممد  م�صلم: �صحيح  الإمام  م�صلم، 
العربي، بريوت، ط2، 1972م. 

اأحمد عبد . 27 ابن ه�صام، حتقيق: عادل  �صرية  املعافري،  امللك  اأبو حممد عبد  ابن ه�صام، 
املوجود واآخرين، ن�رص مكتبة العبيكان، الريا�ص، ط1، 1418هـ- 1998م. 

مكتبة . 28 عن  بالأوف�صت،  بريوت،  الكتب،  عامل  املف�صل،  �رصح  الدين:  موفق  يعي�ص،  ابن 
املثنى يف بغداد، دون تاريخ للطباعة. 

ثانياً- املراجع: 
ح�صني، عادل: طرائق املعاين، دار جرير للن�رص والتوزيع، عمان، الأردن، ط1، 1429هـ- . 1

2008م. 
�صاكر، حممود، التاريخ الإ�صالمي، ن�رص املكتب الإ�صالمي، دم�صق، بريوت، عمان، ط7، . 2

1411هـ- 1991م. 
بريوت، . 3 العلمية،  الكتب  دار  البالغة،  علوم  يف  املف�صل  املعجم  فوال:  اإنعام  عكاوي، 

1992م. 
ط1، . 4 الريا�ص،  العبيكان،  مكتبة  ن�رص  الرا�صدة،  اخلالفة  ع�رص  �صياء،  اأكرم  العمري، 

1416هـ- 1996م. 
طيبة . 5 دار  النقدية،  الدرا�صات  �صل�صلة  الإقناعي،  اخلطاب  بالغة  يف  حممد:  العمري، 

الريا�ص، ط1، 1406هـ- 1986م. 
ق�صوري، اإدري�ص: اأ�صلوبية الراوية، مقاربة اأ�صلوبية لرواية زقاق املدق، لنجيب حمفوظ، . 6

عامل الكتب احلديث للن�رص والتوزيع، اإربد، ط1، 1429هـ- 2008م. 
املحمود، عبد الرحمن بن �صالح: احلكم بغري ما اأنزل اهلل/ اأحواله، واأحكامه، دار طيبة . 7

الريا�ص، ط1، 1420هـ- 1989م. 
القاهرة، . 8 البالغي، مكتبة هنية،  الدر�ص  اأ�صول  اأبو مو�صى، حممد حممد: مراجعات يف 

ط2، 1429هـ- 2008م. 
الندوي، اأبو احل�صن على احل�صني: خمتارات من اأدب العرب، دار الغرب، دار الفكر احلديث، . 9

بريوت، ط2، 1385هـ- 1965م. 


