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 :ملخص

يشتغؼ فؽ الرسائل ضسؽ مغاهر الرقي الحزاري ككسائل التؾاصل اإلنداني الرفيع، كهؾ 
حاجة إندانية ماّسة، كمغهر للتفاعل بيؽ السشغؾمات، يتبادلؾف فيها السذاركة بالسشاسبات االجتساعية 

كقد اتدعت األنذظة الحزارية في العرر العباسي، ككثرت على اختالفها، كقزاء حؾائجهؼ، 
الشؾائب كاألحداث كتشؾعت، كرافقها ألؾاف مؽ الفقد كالفؾاجع، كصاحبها الحزف كاألسى كالقلق، كنتج 

 عؽ هذا كله رسائل التعزية.
يؽ إلى تشؾع اللفظ، كثراء التعابير، كتعدد السزام كتؾسلؾاكقد برع الُكّتاب في تلػ السكاتبات، 

كاختالؼ الرؤية، كسا ترتبط تلػ الرسائل في العرر العباسي باالنفعاالت الشفدية كالسذاركة 
الؾجدانية، كيغلب عليها التأمل كالتفكر، كتفيض بالدعؾة إلى العسل اإلنداني الذي يدفع الفاقد لسؾاصلة 

مع آالـ السؾت، كفراؽ العسل كتحّسل البالء كالّذدة، فظاقة الكلسة السكتؾبة تسثل قؾة في التعامل 
األحبة، كسا أف الستؾفى يشتغر ناتج عسله اإليجابي بعد كفاته؛ كهذا مدعاة لؤلحياء ليدتثسركا لحغاتهؼ 

 الدنيؾية لقظف ثسار التعب.
 : الرسائل، التعزية، العرر العباسي.الكلمات المفتاحية

Abstract:  

The art of messages is one of the manifestations of the progress of 

civilization and improved human communication. It is also an urgent need and 

one of the manifestations of the interaction between systems that exchange 

participation in social occasions and meet their needs. The civilizational 

activities expanded during Abbasi era and many events increased. These events 

are accompanied by various types of loss, shock, sorrow and anxiety, increase. 

In addition, they resulted in messages of condolence. 

The writers excelled in these messages and they appealed to the diversity 

of pronunciation, the richness of expressions, and the multiplicity of contents. In 

the Abbasid period, these messages are linked to psychological emotions, and 

are dominated by meditation and thinking. The persistence of distress and the 

energy of the written word represents the power in dealing with the pain of death 

and the separation of loved ones, just as the deceased awaits the results of his 

positive work after his death, and this is the reason for living to invest their 

momentary moments. 

Key words: Messages, Condolence, Abbasi era. 
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 املقدمة:

زخػػػػػػػرت كتػػػػػػػب التػػػػػػػراث العربػػػػػػػي بسغػػػػػػػاهر التفاعػػػػػػػل مػػػػػػػع السحػػػػػػػيط الخػػػػػػػارجي 
بزػػػػػركب مػػػػػؽ الرسػػػػػائل كالسكاتبػػػػػات، التػػػػػي تقػػػػػيؼ الّرػػػػػالت مػػػػػع ا خػػػػػر، فتعػػػػػزي حػػػػػيؽ 

بالتهشئػػػػػػة حػػػػػػيؽ الفػػػػػػرح، كسػػػػػػا عػػػػػػّززت تلػػػػػػػ الرسػػػػػػائل مػػػػػػؽ مغػػػػػػاهر السػػػػػػؾت، كتذػػػػػػارؾ 
الحزػػػػػؾر اإلندػػػػػاني فػػػػػػي مؾاجهػػػػػة الغيػػػػػػاب، كمػػػػػا أفرػػػػػػحت عشػػػػػه مػػػػػػؽ تبػػػػػدؿ كتغيػػػػػػر، 
كمػػػؽ تلػػػػ الكتػػػب التػػػي ُعشيػػػت بسثػػػل هػػػذا الفػػػّؽ جسهػػػرة رسػػػائل العػػػرب، مػػػادة الدراسػػػة، 

 السدتقاة مؽ كتب التراث العربي.

شيػػػػت بقزػػػػية السػػػػؾت إبداعيػػػػة، عُ  كتشبػػػػع أهسيػػػػة الدراسػػػػة مػػػػؽ اهتسامهػػػػا بشسػػػػاذج
كسػػػػػػظؾته، كقػػػػػػد يػػػػػػّكل السػػػػػػؾت فػػػػػػي البشيػػػػػػة الثقافيػػػػػػة العربيػػػػػػة اإلسػػػػػػالمية حتسػػػػػػا  مقػػػػػػدرا  

مقزػػػػيا ، ال مفػػػّر مشػػػػه كال بػػػػّد عشػػػه، كقػػػػد رافػػػق الفقػػػػد الؾقػػػػؾؼ إلػػػى جانػػػػب أهػػػػل  كقزػػػاء  
ػػػػع الستفشػػػػيؽ إلػػػػى البحػػػػ  عػػػػؽ آليػػػػة ُيعػػػػزي فيهػػػػا الفاقػػػػد، كُيؾعػػػػف أدكاتػػػػه  ف  الستػػػػؾفى، كد 

األمػػػػػل، كيذػػػػػحذ الهسػػػػػؼ ليتػػػػػابع السبتلػػػػػى مػػػػػا تبقػػػػػى لػػػػػه مػػػػػؽ حيػػػػػاة. إذ إّف كتّػػػػػاب  ليبػػػػػ ّ 
الرسػػػػػائل اجتسعػػػػػت عشػػػػػدهؼ جسلػػػػػة مػػػػػؽ السعػػػػػارؼ كاألدكات التػػػػػي أهّلػػػػػتهؼ للتعسػػػػػق فػػػػػي 

   معانيها.

كتتحػػػػػػػؾؿ رسػػػػػػػائل التعزيػػػػػػػة إلػػػػػػػى ذاتػػػػػػػرة حافغػػػػػػػة للفعػػػػػػػل اإلندػػػػػػػاني السلترػػػػػػػق 
ب أحػػػػد، كال يسلػػػػػ أحػػػػد دكنػػػػه بالؾجػػػػداف، حيشسػػػػا تيكػػػػد يػػػػسؾلية االنػػػػدثار الػػػػذي ال يهػػػػا

 قؾة تدفعه، كال مررؼ مشه أك محيص. 

شيػػػػػػت كتػػػػػػب كثيػػػػػػرة بالرسػػػػػػائل فػػػػػػي العرػػػػػػر العباسػػػػػػي، كلكػػػػػػؽ لػػػػػػؼ نجػػػػػػد كقػػػػػػد عُ 
دراسػػػػػػػة مدػػػػػػػتقلة مدتفيزػػػػػػػة كمشفرػػػػػػػلة تشاكلػػػػػػػت رسػػػػػػػائل التعزيػػػػػػػة، كلعػػػػػػػل مػػػػػػػؽ أجػػػػػػػّل 
 الدراسػػػػػات التػػػػػي أفػػػػػادت مشهػػػػػا الدراسػػػػػة كتػػػػػاب األسػػػػػتاذ الػػػػػدكتؾر   الػػػػػدركبي السؾسػػػػػـؾ

 فيهػػػػػػا اهػػػػػػتّؼ الكاتػػػػػػب، رػػػػػػر العباسػػػػػػي، كهػػػػػػي دراسػػػػػػة علسيػػػػػػةبالرسػػػػػػائل الفشيػػػػػػة فػػػػػػي الع
بالرسػػػػائل العباسػػػػية فػػػػي الُسػػػػدة قبػػػػل نهايػػػػة القػػػػرف الثالػػػػ  الهجػػػػري، كتشػػػػاكؿ فػػػػي الكتػػػػاب 
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، األدبيػػػػػػة كالرسػػػػػػائل ئل اإلخؾانيػػػػػػة كالعالقػػػػػػات الذخرػػػػػػية،الّرسػػػػػػائل الدياسػػػػػػية، كالرسػػػػػػا
   كختؼ دراسته بالخرائص الفشية.

فػػػػػذّف هػػػػػذت الدراسػػػػػة تحػػػػػاكؿ أف تعظػػػػػي فكػػػػػرة عػػػػػؽ مؾضػػػػػؾعات رسػػػػػائل  كهكػػػػػذا
درج كجسالياتهػػػػا التػػػػي امتػػػػازت بهػػػػا دكف االهتسػػػػاـ بالتػػػػكأهػػػػؼ مػػػػؽ قيلػػػػت فػػػػيهؼ،  ،التعزيػػػػة
، كقػػػػػد تشػػػػػاكؿ التسهيػػػػػد مفهػػػػػـؾ الرسػػػػػالة، كأهسيتهػػػػػا فػػػػػي التؾاصػػػػػل اإلندػػػػػاني، التػػػػػاريخي

، كحكسهػػػػػا، سػػػػػائلسػػػػػي، كتعريػػػػػ  تلػػػػػػ الر كبخاصػػػػػة رسػػػػػائل التعزيػػػػػة فػػػػػي العرػػػػػر العبا
 كما يتحكؼ بها.

 ثؼ خّرت الدراسة السعشي بالتعزية في رسائل التعزية، كقد كانت في:

 الخليفة األب كاألخ() تعزية خليفة اليـؾ بخليفة األمس -1

 التعزية باألبشاء: ذكؾرا  كإناثا   -2

 التعزية بالؾالديؽ. -3

 كالتعزية بالحيؾاف -4

 كتشاكلت الدراسة بشية رسائل التعزية مؽ حي  السزاميؽ: 

 الترغيب با خرة كذـّ الدنيا  -5

 التذكير الدائؼ بالسؾت. -6

 كالدعاء للسعزى. -7

كلسػػػػػا كػػػػػاف أسػػػػػاس مؾضػػػػػؾع الدراسػػػػػة نسػػػػػاذج مػػػػػؽ رسػػػػػائل التعزيػػػػػة مػػػػػؽ كتػػػػػاب 
جسهػػػػػػػػرة رسػػػػػػػػائل العػػػػػػػػرب كالتغلغػػػػػػػػل فػػػػػػػػي أفكارهػػػػػػػػا، فػػػػػػػػذّف الدراسػػػػػػػػة استأندػػػػػػػػت 
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لتحليلػػػػػػػػػػي؛ للؾقػػػػػػػػػػؾؼ عشػػػػػػػػػػد السعشػػػػػػػػػػي بتلػػػػػػػػػػػ الرسػػػػػػػػػػائل، بػػػػػػػػػػالسشهج الؾصػػػػػػػػػػفي ا
 كمزاميشها كجسالياتها.

 التعزية، وقيمة زسائل التعزية متهيد: مفهوم زسائل

 زسائل التعزية

ـق قػػػػدـ اإلندػػػػاف، فهػػػػؾ ُيلبػػػػي حاجػػػػة  ػػػػؽ الّرسػػػػائل مػػػػؽ الفشػػػػؾفق السؾغلػػػػةق فػػػػي القػػػػد ف 
الّرسػػػػػػائل اإلندػػػػػػاف الظبيعػػػػػػي االجتسػػػػػػاعّي فػػػػػػي التؾاصػػػػػػل مػػػػػػع ا خػػػػػػر، كقػػػػػػد تشؾعػػػػػػت 

  كتعددت في مؾضؾعاتها.

: كالرسػػػػػػالة كسػػػػػػا ذكػػػػػػر ابػػػػػػؽ كهػػػػػػب: و... كُيقػػػػػػاؿ لسػػػػػػؽ ف عػػػػػػل ذلػػػػػػػ مػػػػػػرة  كاحػػػػػػدة  
سػػػػػل ُيرسػػػػػل إرسػػػػػاال  كهػػػػػؾ ُمرسػػػػػل، كاالسػػػػػؼ الّرسػػػػػالة، أك ر اسػػػػػل ُيراسػػػػػل ُمراسػػػػػلة، كهػػػػػؾ  أر 
ػػػػتركا فػػػػي الُسراسػػػػلةق، كأصػػػػل االيػػػػتقاؽ  ُمراسػػػػل، كذلػػػػػ إذا كػػػػاف هػػػػؾ كمػػػػؽ ُيراسػػػػله قػػػػد ايش

ّنػػػػػه كػػػػػالـ ُيراسػػػػػل بػػػػػه مػػػػػؽ بعيػػػػػد، فايػػػػػتق لػػػػػه اسػػػػػؼ الّترسػػػػػل، كالّرسػػػػػالة مػػػػػؽ فػػػػػي ذلػػػػػػ أ
 .(1)ذلػو

كُيذػػػػػتري أف ُيلػػػػػؼ كاتػػػػػب الرسػػػػػائل بسختلػػػػػف السعػػػػػارؼ، كأف ُيراعػػػػػي مػػػػػؽ يكتػػػػػب 
إلػػػػيهؼ، كُيدػػػػتحب أف يشػػػػزؿ ألفاعػػػػه فػػػػي كتبػػػػهو فيجعلهػػػػا علػػػػى قػػػػدر الكاتػػػػب كالسكتػػػػؾب 

رفيػػػػػع الشػػػػػاس كضػػػػػيع الكػػػػػالـ، إليػػػػػه، كأف ال يعظػػػػػي خدػػػػػيس الشػػػػػاس رفيػػػػػع الكػػػػػالـ، كال 
 .(2)فذني رأيت الُكّتاب قد تركؾا تفقد هذا مؽ أنفدهؼ، كخلظؾا فيهو

اب أف يتشافدػػػػػػػػػػؾا فػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػشؾؼ ا داب كالتفقػػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػديؽ كعلػػػػػػػػػػى الكتّػػػػػػػػػػ
كالفػػػػػػرائض كالعربيػػػػػػة؛ فهػػػػػػي ثققػػػػػػاؼ اللدػػػػػػاف، كسػػػػػػا علػػػػػػيهؼ إجػػػػػػادة الخػػػػػػط، ألنهػػػػػػا حليػػػػػػة 

عانيهػػػػا، كأيػػػػاـ العػػػػرب كالعجػػػػؼ، كالشغػػػػر الكتابػػػػة، كركايػػػػة األيػػػػعار، كمعرفػػػػة غريبهػػػػا كم
 .(3)في الحداب؛ فهؾ قؾاـ الخراج
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عػػػػػػؽ األقػػػػػػؾاؿ التػػػػػػي  كُتعػػػػػػد الرسػػػػػػالة و كسػػػػػػيلة التخاطػػػػػػب، فذنهػػػػػػا تبػػػػػػدك بػػػػػػديال  
، أك هػػػػػػي وتػػػػػػل مػػػػػػا يرسػػػػػػل أك هػػػػػػي (4)يسكػػػػػػؽ أف يتبادلهػػػػػػا متخاطبػػػػػػاف أثشػػػػػػاء الحػػػػػػؾارو

 .(5)ل إليهوالكلسة يفؾية أك مكتؾبة يبلغها الرسؾؿ أك يحسلها إلى مؽ ترس

   :يف العصس العباسي زسائل التعزية

مػػػػػرت الدكلػػػػػة العباسػػػػػية بسراحػػػػػل مػػػػػؽ القػػػػػؾة كالزػػػػػعف، فكانػػػػػت فػػػػػي باتؾرتهػػػػػا  
أحػػػػػاي خلفػػػػػاء بشػػػػػي قػػػػػد دكلػػػػػة مستػػػػػدة األطػػػػػراؼ، تسيػػػػػزت الخالفػػػػػة باسػػػػػتقاللها كقؾتهػػػػػا، ك 

العبػػػػػاس أنفدػػػػػهؼ بالعلسػػػػػاء كالفقهػػػػػاء، كجسعػػػػػؾا بػػػػػيؽ الػػػػػديؽ كالػػػػػدنيا، كمشحػػػػػتهؼ سياسػػػػػتهؼ 
فاخسػػػػػػدكا الثػػػػػػؾرات كالفػػػػػػتؽ، كتؾاصػػػػػػلؾا بالسراسػػػػػػالت مػػػػػػع قػػػػػػادة ؛ (6)ضػػػػػػربا  مػػػػػػؽ القداسػػػػػػة
   ؛(7)العقؾبة كالبظش ؾالكاستعس ،الثؾار الخارجيؽ عليهؼ

زخػػػػػػػر العرػػػػػػػر العباسػػػػػػػي باألحػػػػػػػداث التاريخيػػػػػػػة، كالتقلبػػػػػػػات الدياسػػػػػػػية،  قػػػػػػػدك 
كالتظػػػػػػؾرات االجتساعيػػػػػػة، التػػػػػػي نقلػػػػػػت العػػػػػػرب مػػػػػػؽ حػػػػػػاؿ إلػػػػػػى آخػػػػػػر، كهػػػػػػذا انعكػػػػػػس 
علػػػػى الكتابػػػػة، فتظػػػػؾرت تظػػػػؾرا  عػػػػاهرا ، كارتفػػػػع يػػػػأف دكاكيػػػػؽ الرسػػػػائل، لكثػػػػرة أعبائػػػػه، 

 .(8)لتذعب أمؾر الحياة كتذعبت فشؾف الكتابة تبعا  

ف الرسػػػػػػائل الذػػػػػػائعة فػػػػػػي الدكلػػػػػػة العباسػػػػػػية رسػػػػػػالة التعزيػػػػػػة، كُتعػػػػػػّد كمػػػػػػؽ ألػػػػػػؾا
لؾنػػػػػا  مػػػػػؽ السذػػػػػاركة الؾجدانيػػػػػة، أجػػػػػاد فيهػػػػػا الستفششػػػػػؾف، تفػػػػػيض بالسذػػػػػاعر اإلندػػػػػانية، 
كالعاطفػػػػػة الديشيػػػػػة الرػػػػػادقة، ترػػػػػدر بعػػػػػد فقػػػػػد عزيػػػػػز أثيػػػػػر، كتحتفػػػػػل بأحاسػػػػػيس األلػػػػػؼ 

لرزيئػػػػة، كمتابعػػػػة الحيػػػػاة كالحػػػػزف، كسػػػػا تحتفػػػػي بأسػػػػاليب التذػػػػجيع للفاقػػػػد علػػػػى تحسػػػػل ا
   بالظاعات.

كالتعزيػػػػػػػػػػة مرػػػػػػػػػػدر عػػػػػػػػػػزاى، إذا صػػػػػػػػػػّبر السرػػػػػػػػػػاب ككاسػػػػػػػػػػات. يقػػػػػػػػػػاؿ عزيتػػػػػػػػػػه 
إنػػػػػػه لعػػػػػػزّي صػػػػػػبؾر، إذا : كُيقػػػػػػاؿ ... ..كالعػػػػػػزاء: الّرػػػػػػبر عػػػػػػؽ كػػػػػػل مػػػػػػا فقػػػػػػدت.تعزيػػػػػػة

عّزيػػػػت فالنػػػػا  أُعزيػػػػه تعزيػػػػة، أي آسػػػػيته،  تقػػػػؾؿ تػػػػاف حدػػػػؽ العػػػػزاء علػػػػى السرػػػػائب...
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أي ترػػػػػػبار ترػػػػػػبرا ، كتعػػػػػػازي  بػػػػػػالعزاء فتعػػػػػػّزى تعزيػػػػػػا ،كضػػػػػػربت لػػػػػػه األسػػػػػػى، كأمرتػػػػػػه 
: عّزى بعزهؼ بعزا    .(9)و القـؾ

فهػػػػػػيو   كال يخػػػػػػرج السعشػػػػػػى االصػػػػػػظالحّي عػػػػػػؽ السعشػػػػػػى الّلغػػػػػػؾّي فػػػػػػي التعزيػػػػػػة:
األمػػػػر بالّرػػػػبر، كالحسػػػػل عليػػػػه بؾعػػػػد األجػػػػر، كالّتحػػػػذير مػػػػؽ الػػػػؾزر بػػػػالجزع، كالػػػػّدعاء 

 . (10)و للسّيت بالسغفرة، كللسراب بجبر السريبة

: تهػػػػػػؾيؽ السرػػػػػػيبة علػػػػػػى السعػػػػػػزى، أحدددددد  اكتكػػػػػػؾف التعزيػػػػػػة لثالثػػػػػػة أيػػػػػػياء:و 
الرضػػػػػاء بقػػػػػدر كتدػػػػػلية مشهػػػػػا، كتحزيزػػػػػه علػػػػػى التػػػػػزاـ الرػػػػػبر، كاحتدػػػػػاب األجػػػػػر، ك 

 .هللا كالتدليؼ ألمرت

: الػػػػػدعاء بػػػػػأف ُيعؾضػػػػه هللا مػػػػػؽ مرػػػػابه جزيػػػػػل الثػػػػؾاب، كُيحدػػػػػؽ لػػػػػه والثددددا  
 العقبى كالسآب.

 .(11)للسيت، كالترحؼ عليه، كاالستغفار لهو: الدعاء والثالث

كرسػػػػػػػػائل التعزيػػػػػػػػة كاحػػػػػػػػدة مػػػػػػػػؽ الرسػػػػػػػػائل اإلخؾانيػػػػػػػػةو فسؾضػػػػػػػػؾعات الرسػػػػػػػػالة 
اإلخؾانيػػػػػة اتدػػػػػعت كتشؾعػػػػػت فػػػػػي القػػػػػرف الثالػػػػػ ، بحيػػػػػ  أصػػػػػبحت قػػػػػادرة علػػػػػى الؾفػػػػػاء 
بكػػػػػػّل مػػػػػػا يعتسػػػػػػل فػػػػػػي نفػػػػػػؾس الُكتّػػػػػػاب مػػػػػػؽ عؾاطػػػػػػف كأحاسػػػػػػيس، كمػػػػػػا ي جػػػػػػيش فػػػػػػي 
 صػػػػػدكرهؼ مػػػػػؽ نػػػػػؾازع، كمػػػػػا يختسػػػػػر فػػػػػي أذهػػػػػانهؼ كعقػػػػػؾلهؼ مػػػػػؽ معػػػػػاف  كأفكػػػػػار، كقػػػػػد
عػػػػػالج الكتػػػػػاب أفكػػػػػارهؼ فػػػػػي سػػػػػهؾلة كُيدػػػػػر، كدّلػػػػػت رسػػػػػائلهؼ علػػػػػى مػػػػػدى مػػػػػا كانػػػػػت 
تتستػػػػػػع بػػػػػػه الحيػػػػػػاة األدبيػػػػػػة حيشػػػػػػذاؾ مػػػػػػؽ ُخرػػػػػػؾبة فػػػػػػي التفكيػػػػػػر، فقػػػػػػد عسػػػػػػدكا إلػػػػػػى 
ضػػػػركب مػػػػؽ الحيػػػػل العقليػػػػة كالفكريػػػػة، كتفششػػػػؾا فػػػػي تؾجيػػػػه السعػػػػاني كتؾليػػػػدها كتقليبهػػػػا 

ػػػػػػػ ّدة كالظرافػػػػػػػة؛ فالكاتػػػػػػػب أك ترػػػػػػػريفها لتتدػػػػػػػع لسػػػػػػػدلؾالت كإيحػػػػػػػاءات تجسػػػػػػػع بػػػػػػػيؽ الجق
و  حػػػػيؽ... ُيعػػػػزي فذّنػػػػه اليقػػػػف بتعزيتػػػػه عشػػػػد السؾقػػػػف الخػػػػا  بػػػػل يتعػػػػدات إلػػػػىو العسػػػػـؾ
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بحيػػػػ  تحػػػػدث التعزيػػػػة تأثيرهػػػػا فػػػػي التخفيػػػػف مػػػػؽ كقػػػػع السرػػػػيبة علػػػػى أهػػػػل الستػػػػؾفى 
 .(12)حي  يذاركه في مرابه الشاس كلهؼ و

لسؾصػػػػػػؾلة: كتقػػػػػػدـ التعزيػػػػػػة علػػػػػػى فقػػػػػػد الخلفػػػػػػاء، كاألقربػػػػػػاء مػػػػػػؽ ذكي الػػػػػػرحؼ ا
فػػػػػيسؽ فقػػػػػد أبػػػػػات كأمػػػػػه كأخػػػػػات كابشػػػػػه كابشتػػػػػه، كتتجػػػػػاكز التعزيػػػػػة األحبػػػػػة كاألقربػػػػػاء إلػػػػػى 

 التعزية على فقد حيؾاف أثير.

كحػػػػػػػدث السػػػػػػػؾت يفرػػػػػػػل بػػػػػػػيؽ حيػػػػػػػاتيؽ: الدنيا)العاجلػػػػػػػة( كا خػػػػػػػرة )ا جلػػػػػػػة(، 
فتكػػػػػؾف نهايػػػػػة للػػػػػدنيا، كبدايػػػػػة للحيػػػػػاة ا خػػػػػرة، كهػػػػػؾ سػػػػػبب القلػػػػػق الحقيقػػػػػي بسػػػػػا أّنػػػػػهو 

فػػػػارتبط مفهػػػػـؾ السػػػػؾت ولػػػػدى الكثيػػػػريؽ  (13)ؾض كأتبػػػػر سػػػػّر كاجػػػػه اإلندػػػػافوأعغػػػػؼ غسػػػػ
بانفعػػػػاالت عشيفػػػػة كمذػػػػاعر جيايػػػػة كاتجاهػػػػات سػػػػلبية، تتجسػػػػع معػػػػا  مكؾنػػػػة مػػػػا نػػػػدعؾت 

، إال أف السػػػػػؾت فػػػػػي الثقافػػػػػة اإلسػػػػػالمية يجػػػػػب أال يبعػػػػػ  (14)بذيجػػػػػاز و قلػػػػػق السػػػػػؾتوو
هللا كقزػػػػػػائه كحكستػػػػػػه، فهػػػػػػؾ خؾفػػػػػػا  أك رهبػػػػػػة أك قلقػػػػػػا  أك تػػػػػػؾترا  ؛ ألنػػػػػػه يسزػػػػػػي بقػػػػػػدر 

يقتزػػػػػي أف يعػػػػػيش اإلندػػػػػاف عسػػػػػرا  زائػػػػػال  فػػػػػي هػػػػػذت الحيػػػػػاة الػػػػػدنيا، كعسػػػػػرا  خالػػػػػدا  فػػػػػي 
 .(15)الحياة ا خرة

إّف السحفػػػػز السهػػػػؼ فػػػػي عسليػػػػة السكاتبػػػػة فػػػػي رسػػػػائل التعزيػػػػة هػػػػؾ الفقػػػػد، كهػػػػي 
تشػػػػػػػػدرج ضػػػػػػػػسؽ الرسػػػػػػػػائل اإلخؾانيػػػػػػػػة، كتكذػػػػػػػػف تلػػػػػػػػػ الرسػػػػػػػػائل عػػػػػػػػؽ يػػػػػػػػكل العالقػػػػػػػػة 

 تي تربط السرسل بالسرسل إليه.اإلندانية ال

فحكسهػػػػػػػا حكػػػػػػػؼ التهػػػػػػػاني، كسػػػػػػػا تػػػػػػػرتبطو  أمػػػػػػػا عػػػػػػػؽ السكاتبػػػػػػػات فػػػػػػػي التعزيػػػػػػػة  
باألحػػػػداث العارضػػػػة فػػػػي هػػػػذت الػػػػدنيا كاسػػػػعة السجػػػػاؿ، لسػػػػا تتزػػػػسشه مػػػػؽ اإلريػػػػاد إلػػػػى 
الّرػػػػػػػػبر كالتدػػػػػػػػليؼ إلػػػػػػػػى هللا جّلػػػػػػػػت قدرتػػػػػػػػه كتدػػػػػػػػليؼ السعػػػػػػػػزى عسػػػػػػػػا يدػػػػػػػػليه بسذػػػػػػػػاركة 

عػػػػؾض فػػػػي الجػػػػزاء عشػػػػه إلػػػػى غيػػػػر ذلػػػػػ، مسػػػػا يشػػػػتغؼ الدػػػػابقيؽ فيػػػػه، ككعػػػػدت بحدػػػػؽ ال
فػػػػػي هػػػػػذا السعشػػػػػى.. قػػػػػاؿ: كالكاتػػػػػب إذا كػػػػػاف جيػػػػػد الغريػػػػػزة حدػػػػػؽ التػػػػػأتي فيهػػػػػا، بلػػػػػ  
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السػػػػراد. ثػػػػؼ قػػػػاؿ: كحكسهػػػػا حكػػػػؼ التهػػػػاني مػػػػؽ الػػػػرئيس إلػػػػى السػػػػرؤكس، كمػػػػؽ السػػػػرؤكس 
 .(16)إلى الرئيس، كمؽ الشغير إلى الشغيرو

و مؾضػػػػػؾع التعزيػػػػػة، كنػػػػػؾع الحػػػػػادث، كجػػػػػدير بالػػػػػذكر أّف التعزيػػػػػة تػػػػػتحكؼ بهػػػػػا  
فقػػػػػد أيػػػػػار ابػػػػػؽ األثيػػػػػر إلػػػػػى أف تعػػػػػازي الشدػػػػػاء غيػػػػػر تعػػػػػازي الرجػػػػػاؿ، كهػػػػػي تختلػػػػػف 
مػػػػػؽ يػػػػػخص مػػػػػات علػػػػػى فرايػػػػػه كآخػػػػػر مػػػػػات غرقػػػػػا  أك يػػػػػهيدا ، كيعػػػػػرؼ ذلػػػػػػ أربػػػػػاب 
السكاتبػػػػػػػات الشثريػػػػػػػػة كالذػػػػػػػػعرية، كالتعػػػػػػػػازي كالتهػػػػػػػاني يجريػػػػػػػػاف فػػػػػػػػي مختلػػػػػػػػف طبقػػػػػػػػات 

، كيذػػػػترؾ (17)كبػػػػالعكس كمػػػػؽ الشغيػػػػر إلػػػػى الشغيػػػػرو الشػػػػاس مػػػػؽ األعلػػػػى إلػػػػى األدنػػػػى،
السغهػػػػػػػراف: السفػػػػػػػرح كالحػػػػػػػزيؽ، كهكػػػػػػػذا فالكاتػػػػػػػب فػػػػػػػي مػػػػػػػؾطؽ التعزيػػػػػػػة يقػػػػػػػدـ صػػػػػػػؾرةو 

، كويحػػػػػاكؿ أف يشفػػػػػذ إلػػػػػى نفػػػػػس السعػػػػػزي (18)تتذػػػػػا بلبػػػػػاس كػػػػػالا يقظػػػػػر حزنػػػػػا  كألسػػػػػا و
ليدػػػػليه عػػػػؽ مرػػػػابه فاتحػػػػا  أمامػػػػه بػػػػاب تحسػػػػل السرػػػػيبة؛ ألنهػػػػا قػػػػدر محتػػػػـؾ مػػػػؽ هللا 

 .(19)، كداعيا  له بحدؽ العاقبةوتعالى

 املعين بالتعزية يف زسائل التعزية وأضسبه:

ػػػػػػلظاف كالّرعيػػػػػػػة  بسػػػػػػا أّف السػػػػػػؾت ال يأمشػػػػػػػه الكبيػػػػػػر كال الرػػػػػػغير، كيخذػػػػػػػات الد 
 : ػػػػػلؼ مشهػػػػػا أحػػػػػد  ، لػػػػػؼ ي دش لدػػػػػظؾته كمباغتتػػػػػه، فػػػػػذّف رسػػػػػائل  التعزيػػػػػةق ُكتبػػػػػت فػػػػػي الجسيػػػػػعق

كهكػػػػػذاو فقػػػػػد تعػػػػػدد أضػػػػػرب التعزيػػػػػة، طفػػػػػل صػػػػػغير، كرجػػػػػل كبيػػػػػر، كامػػػػػرأة، كغيػػػػػرهؼ، 
فسشهػػػػػػػا التعزيػػػػػػػة بػػػػػػػاالبؽ، كالبشػػػػػػػت، كالتعزيػػػػػػػة بػػػػػػػاألب كاألـ، كالتعزيػػػػػػػة بػػػػػػػاألخ كالزكجػػػػػػػة 

 .(20)كغيرهاو

كمػػػػػػػػؽ الّذػػػػػػػػعائر الظقدػػػػػػػػية السألؾفػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تػػػػػػػػرتبطُ بحػػػػػػػػدثق السػػػػػػػػؾت رسػػػػػػػػائل 
التعزيػػػػة، للسحافغػػػػة علػػػػى صػػػػؾرة الحيػػػػاة فػػػػي يػػػػكل مػػػػؽ أيػػػػكاؿ مؾاجهػػػػة هيبػػػػة السػػػػؾت 

تػػػػػػه، ككسػػػػػػيلة لبعػػػػػػ  الحيػػػػػػاة، كهػػػػػػي مػػػػػػؽ القػػػػػػيؼ الجساليػػػػػػة التػػػػػػي تتزػػػػػػسؽ كتجػػػػػػاكز مرار 
اإلحدػػػػػاس بسذػػػػػاعر اإلندػػػػػاف، كتفاعلػػػػػه مػػػػػع ا خػػػػػر، كاحترامػػػػػه كالتخفيػػػػػف عليػػػػػه فػػػػػي 

 مرابه. 
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كتقتػػػػػػرف الّرػػػػػػلة باإلندػػػػػػاف السكلػػػػػػـؾ فػػػػػػي مؾقػػػػػػف الفقػػػػػػد كالؾقػػػػػػؾؼ إلػػػػػػى جانبػػػػػػه 
لدػػػػػسة جراحػػػػػه بػػػػػاألخؾة الرػػػػػادقة كالسػػػػػؾدة الرػػػػػافية، كسػػػػػا أّف التخفيػػػػػف مػػػػػؽ آالمػػػػػه كب

ػػػػػػشة الشبؾيػػػػػػة، كمكػػػػػػاـر األخػػػػػػالؽ و كقػػػػػػد اتدػػػػػػعت مجػػػػػػاالت التعػػػػػػازي  كثيقػػػػػػة الّرػػػػػػلة بالد 
فػػػػي هػػػػذا العرػػػػر اتدػػػػاعا  بيشػػػػا ، كيػػػػارؾ كثيػػػػر مػػػػؽ الُكتػػػػاب فػػػػي هػػػػذا الجػػػػشس مػػػػؽ أدب 
السشاسػػػػػبات السعبػػػػػر عػػػػػؽ أحػػػػػد السغػػػػػاهر االجتساعيػػػػػة، كيبػػػػػدك أف كثػػػػػرة الشؾائػػػػػب كتعػػػػػدد 

ة فػػػػػػي هػػػػػػذا البػػػػػػاب، كقػػػػػػد يػػػػػػسلت رسػػػػػػائل العػػػػػػزاء أسػػػػػػبابها كانػػػػػػت حػػػػػػافزا  علػػػػػػى الكتابػػػػػػ
مؾضػػػػػؾعات جديػػػػػدة تسثػػػػػل حلقػػػػػة مػػػػػؽ حلقػػػػػات التظػػػػػؾر الػػػػػذي أتػػػػػيا للشذػػػػػر فػػػػػي هػػػػػذة 
السػػػػػػدة، كيسكػػػػػػؽ للػػػػػػدارس أف يتػػػػػػدرج فػػػػػػي تشػػػػػػاكؿ مؾضػػػػػػؾعات رسػػػػػػائل التعزيػػػػػػة بػػػػػػالشغر 

 .(21)إلى قرابة الستؾفى مؽ الذخص السعزى الذي تؾفد إليه رسالة السؾاساةو

 ت لهؼ تلػ الرسائل:كلعّل مؽ أهؼ مؽ كجه

 اخلليفة: األب واألخ() أواًل: تعزية خليفة اليوم خبليفة األمص:

ت كذػػػػػػػػُف رسػػػػػػػػائُل التعزيػػػػػػػػة السؾجهػػػػػػػػة للخلفػػػػػػػػاء عػػػػػػػػؽ مدػػػػػػػػتؾى مختلػػػػػػػػف مػػػػػػػػؽ  
السخػػػػػػػاطبيؽ، كسػػػػػػػا ُتيكػػػػػػػػد تفاعػػػػػػػل  الكتّػػػػػػػػاب مػػػػػػػع أحػػػػػػػداث محػػػػػػػػيظهؼ، كتترػػػػػػػف تلػػػػػػػػػ 
الرسػػػػػائل بالظػػػػػابع اإلندػػػػػاني الرفيػػػػػع، فهػػػػػي ُتشبػػػػػ  علػػػػػى رقػػػػػي الحزػػػػػارة كأبهػػػػػة الدػػػػػلظة 

ا  مػػػػع ا خػػػػر، كالسلػػػػػ، كُيقػػػػيؼ فيهػػػػا الكتّػػػػاب تخاطبػػػػا  خاصػػػػا ، كُيجػػػػركف تؾاصػػػػال  حسيسيػػػػ
كقػػػػد سػػػػار الكتّػػػػاب فػػػػي تلػػػػػ الرسػػػػائل كفػػػػق مػػػػشهج عػػػػاـ، إذ تكػػػػؾف الرسػػػػالة بػػػػيؽ أمػػػػريؽ: 
يبػػػػػدك فيهػػػػػا يػػػػػعؾر كاضػػػػػا بػػػػػالحزف، كبخاصػػػػػة أنهػػػػػا تذػػػػػير إلػػػػػى خليفػػػػػة كّلػػػػػى كتُػػػػػذّكر 
بقيستػػػػػه، كبػػػػػيؽ السؾاسػػػػػاة، فهػػػػػي مؾجهػػػػػة للخليفػػػػػة الؾريػػػػػ  كبيػػػػػاف أهسيتػػػػػه فػػػػػي متابعػػػػػة 

 ييكف العامة كالخاصة.

ى مػػػػػا سػػػػػبق، يتقػػػػػاطع الحزػػػػػؾر كالغيػػػػػاب فػػػػػي رسػػػػػائل التعزيػػػػػة، فتأسيدػػػػػا  علػػػػػ
حزػػػػػػؾر عػػػػػػاهر: كهػػػػػػؾ كاتػػػػػػب الرسػػػػػػائل، كيترػػػػػػدر كػػػػػػل يػػػػػػ  ، كندتذػػػػػػعر  أيزػػػػػػا   
بحزػػػػؾر السرسػػػػل إليػػػػه الستػػػػألؼ الستؾجػػػػع، الػػػػذي يحتػػػػاج إلػػػػى مػػػػؽ يقػػػػف معػػػػه كالػػػػدعاء 
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لػػػػه، أمػػػػا الحاضػػػػر الغائػػػػب الخفػػػػي فهػػػػؾ الستػػػػؾفي السحػػػػؾر الرئيدػػػػي الػػػػذي تػػػػذكر أفعالػػػػه 
 ة، كهؾ السحفز كالباع  لتلػ الرسائل.الحدش

كترػػػػػظب  الرسػػػػػائل التػػػػػي ُترسػػػػػل إلػػػػػى الخلفػػػػػاء بالحسػػػػػد علػػػػػى الكرامػػػػػات التػػػػػي  
، كللخليفػػػػػػػة الػػػػػػػذي أفقلػػػػػػػت يسُدػػػػػػػه، كُيعلػػػػػػػل الكاتػػػػػػػب أهسيػػػػػػػة  مشحهػػػػػػػا هللا لخليفػػػػػػػة اليػػػػػػػـؾ

بالّرػػػػػػبر علػػػػػػى الفقػػػػػػد، كالشعسػػػػػػة علػػػػػػى  الخالفػػػػػػة، كال يشدػػػػػػى أف يػػػػػػدعؾ لخليفػػػػػػة اليػػػػػػـؾ
أفزػػػػػػل الذػػػػػػكر، فقػػػػػػد كصػػػػػػلته الخالفػػػػػػة، كهػػػػػػؾ أهػػػػػػل لهػػػػػػا، كسػػػػػػا ت حث ػػػػػػه علػػػػػػى اإلعػػػػػػداد 

فػػػػػي بيػػػػػاف كعيفػػػػػة الخليفػػػػػة فػػػػػي  و محػػػػػؾرا  جعددددد لآلخػػػػػرة، كقػػػػػد كػػػػػاف الفعػػػػػل الساضػػػػػي و 
ػػػػػػد هللا   حفػػػػػػظ الػػػػػػديؽ، كحسايػػػػػػة الشػػػػػػاس كرعػػػػػػايتهؼ، ثػػػػػػؼ تػػػػػػأتي فػػػػػػي صػػػػػػيغة الػػػػػػدعاءو فشحس 

تكػػػػػػرار الكلسػػػػػػة لغايػػػػػػة دالليػػػػػػة تتعلػػػػػػق باالنفعػػػػػػاؿ الشفدػػػػػػي، كمػػػػػػا الػػػػػػذي جعػػػػػػل  فػػػػػػيكؼو، ك 
ُيحدثػػػػػه الفعػػػػػل مػػػػػؽ أثػػػػػر فػػػػػي كػػػػػّل مؾضػػػػػع؛ ليدػػػػػتسد مشػػػػػه مغػػػػػاهر الظسأنيشػػػػػة كالثبػػػػػات، 

فػػػي  (22)كقػػػد عهػػػر هػػػذا جليػػػا  فػػػي رسػػػالة التعزيػػػة التػػػي قػػػّدمها غّدػػػاف بػػػؽ عبػػػد الحسيػػػد
 لؼ يذكر اسسه( يقؾؿ:) كالد خليفة

ت، ثػػػػؼ جعػػػػل  لهػػػػؼ أكليػػػػاء  وأمػػػػا بعػػػػد، فػػػػذّف هللا  جعػػػػل  خال ف تػػػػه حفغػػػػا  لديشقػػػػه، كرحسػػػػة  لعبػػػػادق
يػػػػػػرةق  خلفػػػػػاء  يتؾارثؾنهػػػػػا، كيتػػػػػداكلؾف الكرامػػػػػػة  مػػػػػؽ هللاق بقهػػػػػا، فتشقزػػػػػػي مػػػػػدُة ماضػػػػػيهؼ لخق
سػػػػد هللا الػػػػذي جعػػػػل  فػػػػيكؼ أهػػػػل   هللاق لػػػػه، فشح  الفػػػػُة بػػػػاقيهؼ الصػػػػظشاع ق هللاق إيػػػػات، كتػػػػأتي خق

ا  فكػػػػاف مػػػػشهؼ الساضػػػػي الػػػػذي كانػػػػت لػػػػه، كالبػػػػاقي تلػػػػػ الخالفػػػػةق الػػػػذيؽ جعلهػػػػؼ لهػػػػا ُكرااثػػػػ
 (23)الذي صارت إليهو

كمػػػػػػػػػؽ الظبيعػػػػػػػػػي أف ترسػػػػػػػػػؼ مثػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػذت الرسػػػػػػػػػائل يػػػػػػػػػبكة مػػػػػػػػػؽ العالقػػػػػػػػػات 
اإلندػػػػػػػانية، عالقػػػػػػػة العامػػػػػػػة كالخاصػػػػػػػة بالخليفػػػػػػػة، كسػػػػػػػا ُيكثّػػػػػػػف كتّػػػػػػػاب الرسػػػػػػػائل مػػػػػػػؽ 
حزػػػػػؾر ا خػػػػػر، كيشدػػػػػحب هػػػػػذا الؾصػػػػػف علػػػػػى جػػػػػّل رسػػػػػائل التعزيػػػػػة، كيغهػػػػػر هػػػػػذا 

تعزيػػػػػة كتهشئػػػػػة للخليفػػػػػة العباسػػػػػي السهػػػػػدي، كقػػػػػد  (24)تػػػػػاب جبػػػػػل بػػػػػؽ يزيػػػػػدجليػػػػػا  فػػػػػي ك
يػػػػػغل التزػػػػػاد سػػػػػسة كاضػػػػػحة فػػػػػي التعػػػػػازي، لسػػػػػا لػػػػػه مػػػػػؽ قػػػػػدرة إيحائيػػػػػة ُيدػػػػػهؼ فػػػػػي 
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تفعيػػػػل الرؤيػػػػة فػػػػي عقػػػػد مقارنػػػػة بػػػػيؽ حػػػػاليؽ، كسػػػػا يحسػػػػل طاقػػػػات لغؾيػػػػة فػػػػي طياتػػػػه، 
لسػػػػػؾت فػػػػػي ليحقػػػػػق التػػػػػأثر الؾجػػػػػداني: حػػػػػيؽ يدػػػػػتذكر تػػػػػاري  الخليفػػػػػة الراحػػػػػل، كأثػػػػػر ا

سػػػػلبه قدرتػػػػه، كأملػػػػه فػػػػي الخليفػػػػة القػػػػادـ، كهكػػػػذا فػػػػذّف اسػػػػتراتيجية الرسػػػػالة تكػػػػؾف بػػػػيؽ: 
الّدػػػػػػلب كاإليجػػػػػػاب، كالحزػػػػػػؾر كالغيػػػػػػاب، كهػػػػػػذا التػػػػػػؾازف الجسػػػػػػالي باسػػػػػػتخداـ السقابلػػػػػػة 
 ، كدكرت فػػػػػػػي تكثيػػػػػػػف الػػػػػػػدالالت؛ يػػػػػػػأتي لتخفيػػػػػػػف كطػػػػػػػأة السػػػػػػػؾت علػػػػػػػى خليفػػػػػػػة اليػػػػػػػـؾ

يفػػػػػة األمػػػػػس، فهػػػػػؾ يحػػػػػاكؿ أف ُيزػػػػػفي رؤيػػػػػة كاسػػػػػتجالب األمػػػػػؽ كالقػػػػػؾة بعػػػػػد رحيػػػػػل خل
 متفائلة أماـ يعؾرت الخفي بالقلق.

كهكػػػػػػػذا فػػػػػػػذّف الرسػػػػػػػالة بػػػػػػػيؽ تهشئػػػػػػػة كفػػػػػػػرح كغبظػػػػػػػة مػػػػػػػؽ العامػػػػػػػة كالخاصػػػػػػػة، 
كالتأتيػػػػد علػػػػى أف بيعػػػػة خليفػػػػػة اليػػػػـؾ سػػػػليسة مباركػػػػػة، ال اعتػػػػراض كال خػػػػالؼ عليهػػػػػا، 

غػػػػػػؼ كحػػػػػػزف كأسػػػػػػى علػػػػػػى خليفػػػػػػة األمػػػػػػس الػػػػػػذي تػػػػػػرؾ برػػػػػػسته كمزػػػػػػى، يقػػػػػػؾؿو كأع
بالسرػػػػػػيبةق مرػػػػػػيبة نزلػػػػػػت، كأعغػػػػػػؼ بالشعسػػػػػػةق نعسػػػػػػة حػػػػػػدثتو، كيشدػػػػػػحب الحسػػػػػػد علػػػػػػى 
الرسػػػػالة لحكسػػػػة جػػػػرت فػػػػي خلػػػػق هللا، فػػػػأمر الفجػػػػائع يشفلػػػػت كصػػػػفا  ألحاسػػػػيس تدػػػػري 
ػػػى بػػػه عبػػػادت  فػػػي الػػػشفس: مػػػا بػػػيؽ التػػػذكير كالتحػػػذير، يقػػػؾؿ:و كالحسػػػُد هق علػػػى مػػػا ت الف 

بػػػػر  بهػػػػا السرػػػػيبة  كيػػػػّد بهػػػػا أركػػػػاف  فػػػػي بالئػػػػه، مػػػػؽ نعستػػػػه التػػػػي لػػػػّؼ بهػػػػا الّذػػػػع    ، كج 
ث ت.  ػػػػػػد  ػػػػػػؼش بالشعسػػػػػػةق نعسػػػػػػة  ح  ، كأعغق ل ػػػػػػتش ػػػػػػؼش بالسرػػػػػػيبةق مرػػػػػػيبة  ن ز  اإلسػػػػػػالـق كأهلقػػػػػػه، كأعغق
لقػػػػػؼ  أف  ػػػػػؽش ع  كإف أحػػػػػّق مػػػػػؽ انترػػػػػا  ه فػػػػػي قزػػػػػائقه، كاعتػػػػػرؼ  بؾجػػػػػؾد ُحدػػػػػؽق بالئػػػػػه، م 

ػػػػػػر تش بػػػػػػه ُسػػػػػػش ؽ  هللا بػػػػػػيؽ عبػػػػػػادت تػػػػػػذكيرا  كتحػػػػػػذي را ، كمػػػػػػؽش بػػػػػػه انقػػػػػػادت الفجػػػػػػائع أمػػػػػػر  ج 
ُج هللا على العباد فيهاو معرفُتها، ككقع تش ُحج 
(25)  . 

كتبتػػػػػػػدل تلػػػػػػػػ الرسػػػػػػػائل بسػػػػػػػا يتشػػػػػػػاغؼ مػػػػػػػع مؾضػػػػػػػؾعها، كتقػػػػػػػدـ تجلّياتهػػػػػػػا، إذ 
تعػػػػػب  مػػػػػؽ معػػػػػيؽ الحكسػػػػػة، كيتعسقهػػػػػا التأمػػػػػل، فالسقػػػػػادير علػػػػػؼ ثابػػػػػت عشػػػػػد هللا، جػػػػػرت 

شرػػػػؾر الػػػػذي تؾفػػػػات هللا:و بػػػػه األمػػػػؾر، يقػػػػؾؿ غّدػػػػاف بػػػػؽ عبػػػػد الحسيػػػػد عػػػػؽ الخليفػػػػة الس
لسػػػػػا  ثابتػػػػػا  عشػػػػػدت، ككتابػػػػػا  سػػػػػابقا   أمػػػػػا بعػػػػػُد: فػػػػػذّف هللا تبػػػػػارؾ كتعػػػػػالى جعػػػػػل السقػػػػػادير عق
ػػػػته، كلػػػػيس عبػػػػد  ػػػػتش بػػػػه األمػػػػؾُر فػػػػي قدرتػػػػه، كالعبػػػػاُد فػػػػي ق بشز  ػػػػرت عليػػػػه كم ز  مشػػػػُه، ف ج 
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لشقػػػه، ككػػػاف مػػػا يرػػػيبه م ػػػُرت فػػػي الػػػدنيا مؾعؾفػػػا  قبػػػل خ  شهػػػا مػػػؽ عبيػػػدت إال كقػػػد كػػػاف ُعسش
 . (26)مكتؾبا  عليه قبل أف يشزؿ بهو

كقػػػػػػد تتجػػػػػػاكز رسػػػػػػائل التعزيػػػػػػة الؾالػػػػػػد إلػػػػػػى األخ، كُيعػػػػػػّد األخ الّدػػػػػػشد كالعزػػػػػػد 
كالرػػػػػاحب فػػػػػي الحيػػػػػاة، كهػػػػػؾ ال ُيعػػػػػؾض، فسذػػػػػاعر األخػػػػػؾة ال تقػػػػػّل عػػػػػؽ اإلحدػػػػػاس 

تدػػػػرا   بالؾالػػػػد، كيكػػػػؾف األخ فػػػػي الغالػػػػب عؾنػػػػا  علػػػػى نؾائػػػػب الػػػػدهر، كلػػػػذلػ كػػػػاف فقػػػػدت
كاختلظػػػػػػػت فػػػػػػػي بكائػػػػػػػه السذػػػػػػػاعر بػػػػػػػيؽ التفجػػػػػػػعق علػػػػػػػى فقػػػػػػػد عزيػػػػػػػز، كذكػػػػػػػر للغهػػػػػػػر، 

محاسػػػػػشه، كتعغػػػػػيؼ فقػػػػػدت، كبػػػػػيؽ التخفيػػػػػف علػػػػػى الفاقػػػػػد؛ فالتعزيػػػػػة محؾرهػػػػػا اإلندػػػػػاف، 
كقػػػػد كانػػػػت رسػػػػائل التعزيػػػػة فػػػػي اإلخػػػػؾاف تشفػػػػ  لػػػػؾاعج الحػػػػزف كاألسػػػػى، كحقيقػػػػة الؾاقػػػػع 

 سهسة فيها.السيلؼ، كيبقى التأمل بالسؾت جزءا  أساسيا  كمؽ السفاصل ال

كلعػػػػػػّل رسػػػػػػالة غّدػػػػػػاف بػػػػػػؽ عبػػػػػػد الحسيػػػػػػد مػػػػػػؽ أجػػػػػػّل مكاتبػػػػػػات التعزيػػػػػػة التػػػػػػي  
زمػػػػػة كالسرػػػػػاحبة بػػػػػيؽ ُتسثػػػػػل تلػػػػػػ الرسػػػػػائل، كتبػػػػػؾح الرسػػػػػالة بشػػػػػؾع مػػػػػؽ القػػػػػرب كالسال

سػػػػػا ألف يأخػػػػػذ كػػػػػل كاحػػػػػد مشهسػػػػػا مكانػػػػػة أثيػػػػػرة عشػػػػػد ا خػػػػػر، كيرػػػػػبا هتاألخػػػػػؾيؽ، أهل
 فردا  متسيزا .

أف غّدػػػػػاف بػػػػػؽ عبػػػػػد الحسيػػػػػد الكاتػػػػػب عسػػػػػد كانظالقػػػػػا  مػػػػػؽ هػػػػػذت الرؤيػػػػػة نجػػػػػد 
فػػػػػي تعزيتػػػػػه للخليفػػػػػة بؾفػػػػػاة أخيػػػػػه إلػػػػػى التهدئػػػػػة مػػػػػؽ ركعػػػػػه كالّتدػػػػػرية عليػػػػػه، كتػػػػػذكيرت 
بثػػػػؾاب هللا علػػػػى صػػػػبرت، كأنػػػػه السدػػػػتخلف بعػػػػدت، كسػػػػا ُيػػػػذّكرت بالػػػػّدعاء لػػػػه كالّرػػػػلة لػػػػه 
كالّرػػػػالة عليػػػػه، كقػػػػد اعتسػػػػد السرسػػػػل علػػػػى حكستػػػػه كحشكتػػػػة، كلغتػػػػه الفاعلػػػػة الشذػػػػظة، 

ت، إ لػػػػػػ الُسدػػػػػتخلف بعػػػػػد  ع  ذ يغػػػػػؾ  فػػػػػي عسػػػػػق اللفغػػػػػه فيدػػػػػتخرج أعغسهػػػػػا تػػػػػأثيرا :و ج 
فػػػػػي الّرػػػػػلة لػػػػػه، كالتّػػػػػرحؼ كالّرػػػػػالة عليػػػػػه، كالخالفػػػػػة فػػػػػي ُرتشػػػػػه، كلػػػػػؼ يشػػػػػزؿ بػػػػػػ مػػػػػؽ 
السرػػػػػػيبة بأخيػػػػػػػ،... فػػػػػػاذكر ثػػػػػػؾاب ربػػػػػػػ، فهػػػػػػؾ خيػػػػػػر لػػػػػػػ مػػػػػػؽ نرػػػػػػيبػ مػػػػػػؽ حيػػػػػػاة 

ؤؾ كالتػػػػػػػػػػرزؤت، كالتػػػػػػػػػػدخ ز  ل ُفرقػػػػػػػػػػة بيشػػػػػػػػػػػ أخيػػػػػػػػػػػ، فاطلػػػػػػػػػػبش بػػػػػػػػػػذلػ صػػػػػػػػػػحبته، ال يػػػػػػػػػػرش
 .  (27)كبيشه...و
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كإذا مػػػػػػػػا كقفشػػػػػػػػا عشػػػػػػػػد تسركػػػػػػػػز الذػػػػػػػػري فػػػػػػػػي الرسػػػػػػػػالةو كإذا ذكػػػػػػػػر الذػػػػػػػػيظاف 
مرػػػػػيبتػ، فػػػػػاذكر ثػػػػػؾاب رّبػػػػػػو ، كمػػػػػا يتتػػػػػالى مػػػػػؽ أفعػػػػػاؿ مػػػػػا هػػػػػؾ إال لبيػػػػػاف الحالػػػػػة 
الشفدػػػػػػػية الستألسػػػػػػػة للخليفػػػػػػػة كتثبيتػػػػػػػه، كتتشػػػػػػػاكؿ الفجػػػػػػػائع التػػػػػػػي تؾاجػػػػػػػه اإلندػػػػػػػاف فػػػػػػػي 

ػػػػلظة، كتكػػػػؾف سػػػػببا  فػػػػي األ سػػػػى، كأعغسهػػػػا الفقػػػػد، كلػػػػذلػ ُيقػػػػيؼ الكاتػػػػب مؾازنػػػػة بػػػػيؽ الد 
الشعسػػػػػة كالسرػػػػػيبة، إذ يقػػػػػؾؿ:و كجعػػػػػل  هللُا مػػػػػا يرجػػػػػع إليػػػػػه خيػػػػػرا  لػػػػػه مسػػػػػا كػػػػػاف فيػػػػػه، 
الفػػػػػة  ػػػػه بأحدػػػػؽ خالفػػػػػة، كأعانػػػػػ علػػػػػى حدػػػػؽ الخق كجعػػػػل أجػػػػرت خيػػػػػرا  مػػػػؽ بقائػػػػػه، كخل ف 

 .(28)مؽ بعدتو

 ثانيًا: التعزية باألبهاء: ذكوزًا وإناثًا:

رسػػػػػػػػػػػائل التعزيػػػػػػػػػػػة طاقػػػػػػػػػػػات تعبيريػػػػػػػػػػػة، ُتزػػػػػػػػػػػسر إحداسػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػاأللؼ، فتحػػػػػػػػػػػت 
كتتزػػػػػاعف فيهػػػػػا نفثػػػػػات الحػػػػػزف حيشسػػػػػا تػػػػػرتبط باألبشػػػػػاء، كقػػػػػد تعػػػػػددت معػػػػػاني رسػػػػػائل 
التعزيػػػػػػة فػػػػػػي األبشػػػػػػاء: ذكػػػػػػؾرا ، كإناثػػػػػػا ، كامتػػػػػػازت بتشؾعهػػػػػػا، ككثرتهػػػػػػا، كقػػػػػػد يكػػػػػػؾف فقػػػػػػد 

بػػػػ ات كالػػػػشعؼ التػػػػي األبشػػػػاء مػػػػؽ أتثػػػػر السزػػػػاميؽ تػػػػأثيرا  فػػػػي القلػػػػؾب؛ فهػػػػؼ مػػػػؽ أجػػػػّل الهق
مشحهػػػػػػا هللا لعبػػػػػػادت، فػػػػػػالشفس ال تهػػػػػػدأ مػػػػػػؽ ركعهػػػػػػا حيشسػػػػػػا يكػػػػػػؾف الفقيػػػػػػد فلػػػػػػذة القلػػػػػػب، 

 كثسرة الحياة، كبخاصة إذا كاف في مقتبل العسر، كنزارة الذباب.

ككقفػػػػػػت مثػػػػػػل تلػػػػػػػ الرسػػػػػػائل التػػػػػػي اخترػػػػػػت باألبشػػػػػػاء عشػػػػػػد فكػػػػػػرة االحتدػػػػػػاب 
ُكتّػػػػاب الرسػػػػائل أف الفقػػػػد ُسػػػػشة  كالّرضػػػػا بسػػػػا عشػػػػد هللا، كالّرػػػػبر علػػػػى قزػػػػائه، كُيػػػػذّكر

الحيػػػػػػػاة، فالّرػػػػػػػبر عالمػػػػػػػة التقػػػػػػػؾى، كسػػػػػػػا تقػػػػػػػـؾ رسػػػػػػػائل فقػػػػػػػد األبشػػػػػػػاء علػػػػػػػى ندػػػػػػػقيؽ 
متعارضػػػػػػػيؽ، هسػػػػػػػا ندػػػػػػػق الفقػػػػػػػد كالتعػػػػػػػؾيض، كالخدػػػػػػػارة كالعظػػػػػػػاء، كفلدػػػػػػػفة الكاتػػػػػػػب 

 السؾت كالحياة.: السشفعلة تجات ثشائية

قيػػػػػة، كلعػػػػػّل ابػػػػػؽ السقفػػػػػع مػػػػػؽ أيػػػػػهر مػػػػػؽ تؾاصػػػػػل بسثػػػػػل هػػػػػذت الرسػػػػػائل األخال
كهػػػػي رسػػػػائل تترػػػػف بالقرػػػػر، فػػػػالسؾقف مؾقػػػػف إيجػػػػاز، كيفػػػػيض بػػػػالحّس اإلندػػػػاني 
كالتجديػػػػػد اللفغػػػػػي، فسػػػػػؽ ُيسعػػػػػؽ الشغػػػػػر، سػػػػػيجد األفعػػػػػاؿ تتػػػػػالى ليحقػػػػػق بهػػػػػا أداء  فشيػػػػػا  
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كمعشؾيػػػػػػػػا : و أعغػػػػػػػػؼ، أحدػػػػػػػػؽ، عجػػػػػػػػلو الػػػػػػػػػذي يػػػػػػػػيدي معشػػػػػػػػى الػػػػػػػػدعاء، إذا : الػػػػػػػػػدعؾة 
ؾا عسػػػػػػؽ فػػػػػػارقؾا؛ لُيزػػػػػػاؼ لػػػػػػه للفاقػػػػػػديؽ علػػػػػػى القػػػػػػدرة علػػػػػػى االحتسػػػػػػاؿ كالّرػػػػػػبر ليدػػػػػػل

األجػػػػػػر، كُيذػػػػػػير أّف صػػػػػػبرت علػػػػػػى السرػػػػػػيبة إّدخػػػػػػار لػػػػػػه فػػػػػػي األجػػػػػػر، فيهػػػػػػّؾف عليػػػػػػه 
ػػػػؽ  علػػػػى جليػػػػلق الػػػػّرزءق ثؾابػػػػػ،  ػػػػر ؾ، كأحد  األمػػػػر، يقػػػػؾؿ:و أعغػػػػؼ  هللُا علػػػػى الُسرػػػػيبةق أجش

ر  لػ الثؾاب  عليهو كعّجل  لػ الخلف  فيه، كذ خ 
(29). 

متؾفػػػػػػاة فػػػػػػي السعػػػػػػاني التػػػػػػي تُػػػػػػدلل أّف كال تختلػػػػػػف رسػػػػػػالته فػػػػػػي العػػػػػػزاء ببشػػػػػػت 
مػػػػؽ أقدػػػػى األمػػػػؾر علػػػػى ا بػػػػاء فقػػػػد األبشػػػػاء، كتػػػػأتي الرسػػػػالة مذػػػػحؾنة باللؾعػػػػة، مػػػػع 
دعػػػػػاء للفاقػػػػػد أال يػػػػػشقص لػػػػػه عػػػػػددا ، كال يشػػػػػزع عشػػػػػه نعسػػػػػة، كيسشحػػػػػه هللا العظػػػػػاء علػػػػػى 
هػػػػػػذت الرزيئػػػػػػة، كيعظيػػػػػػه خيػػػػػػرا  مسػػػػػػا قػػػػػػبض مشػػػػػػه، كتتعػػػػػػدد الرػػػػػػياغات التػػػػػػي ُتذػػػػػػحؽ 

دل بالفعػػػػػػػل السزػػػػػػػارع السدػػػػػػػبؾؽ بػػػػػػػالشهي، كُيششهػػػػػػػي بالفعػػػػػػػل الساضػػػػػػػي، بالػػػػػػػدعاء: يبتػػػػػػػ
كتدتقرػػػػػي الرسػػػػػالة التػػػػػؾازف الػػػػػذي ُيزػػػػػفي صػػػػػبغة جساليػػػػػة حيشسػػػػػا تشؾعػػػػػت الزػػػػػسائر 
للفػػػػػػت االنتبػػػػػػات، كالتهػػػػػػؾيؽ مػػػػػػؽ السرػػػػػػاب، يقػػػػػػؾؿ فػػػػػػي رسػػػػػػالة أخػػػػػػرى حػػػػػػؾؿ التعزيػػػػػػة 

 ببشت:

ػػػػػػػػػزقعش عشػػػػػػػػػػ نعستػػػػػػػػػه التػػػػػػػػػي ألب دػػػػػػػػػ ؾ، كال ي شش د  ػػػػػػػػػد  ػ، كأحدػػػػػػػػػؽ وال ي ػػػػػػػػػششُقصق هللا ع 
ػػػػب ض   ز أؾ بػػػػه، كمػػػػا أطػػػػاؿ خيػػػػرا  مسػػػػا ق  ل ػػػػف لػػػػػ خيػػػػرا  مسػػػػا ر  ػػػػؾض لػػػػػ، كجعػػػػل الخ  العق

 .(30)مشػو

كقػػػػػػد تكػػػػػػؾف التعزيػػػػػػة فػػػػػػي أبشػػػػػػاء الخلفػػػػػػاء، فتتدػػػػػػؼ الرسػػػػػػالة بػػػػػػالظؾؿ، لتبجيػػػػػػل 
الخليفػػػػػػػة كقيستػػػػػػػه بسػػػػػػػا يتشاسػػػػػػػب كرفيػػػػػػػع مشزلتػػػػػػػه بػػػػػػػيؽ السدػػػػػػػلسيؽ، فهػػػػػػػؾ أهػػػػػػػل للسشزلػػػػػػػة 

ى بػػػػػه، كأصػػػػػبا عسػػػػػادا  لجسيػػػػػع السدػػػػػلسيؽ و عليػػػػػه الرفيعػػػػػة، اختّرػػػػػه هللا بسػػػػػا هػػػػػؾ أكلػػػػػ
الجساعػػػػػػة، مفػػػػػػرد مػػػػػػؤل(، كبػػػػػػه ُيرػػػػػػلا هللا ) تجتسػػػػػػُع أهػػػػػػؾاؤهؼ، كإليػػػػػػه تدػػػػػػُكؽ أمالؤهػػػػػػؼ

، كيترتػػػػػػب علػػػػػػى هػػػػػػذا الُسرػػػػػػاب أف يذػػػػػػاركؾت فػػػػػػي الحػػػػػػدث الجلػػػػػػل، ففقػػػػػػػد (31)ديػػػػػػش هؼو
األبشػػػػػػاء مرػػػػػػيبة ال تحتسلهػػػػػػا إال الػػػػػػشفس الراضػػػػػػية بقزػػػػػػاء هللا، كيؾلػػػػػػد انفعػػػػػػاالت مػػػػػػؽ 
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 مناذج مو مجهسة زسائل العسب( ) زسائل التعزية يف العصس العباسي

ػػػػػػػؾاري نعػػػػػػػؼ هللاو مركػػػػػػػز الفعػػػػػػػل الحػػػػػػػ زف حيشسػػػػػػػا صػػػػػػػؾر ابػػػػػػػؽ الخليفػػػػػػػةو ع ارّيػػػػػػػة مػػػػػػػؽ ع 
ـ  أخػػػػػر،  الؾصػػػػػفي، إذ تحسػػػػػل عاطفػػػػػة السؾاسػػػػػاة بتؾعيػػػػػف الفكػػػػػر الفاعػػػػػل كتدػػػػػبظؽ مػػػػػرا
فالعارّيػػػػػػة: مػػػػػػا تعظيػػػػػػه غيػػػػػػرؾ، فيعيػػػػػػدت إليػػػػػػػ، أي سُتدػػػػػػرد كت عػػػػػػؾد تلػػػػػػػ األركاح إلػػػػػػى 

عانػػػػاة الفاقػػػػد، يقػػػػؾؿ جبػػػػل مخالقهػػػػا، لقػػػػد كػػػػاف هػػػػذا الؾصػػػػف بسثابػػػػة إطػػػػار، ليهػػػػّؾف مػػػػؽ 
ُغسػػػػػػت بقػػػػػػه بػػػػػػؽ يزيػػػػػػد ػػػػػػؽ قزػػػػػػاءق هللاق فػػػػػػي ابػػػػػػؽق أميػػػػػػرق السػػػػػػيمشيؽ، مػػػػػػا ع  ػػػػػػدش كػػػػػػاف  مق ق  :و ك 

ّسػػػػت بػػػػه الّرزيػػػػُة للسشزلػػػػةق التػػػػي أنشزلػػػػه هللا بهػػػػا مػػػػؽ ديشقػػػػه كقرابتقػػػػه مػػػػؽ نبيػػػػه  الُسرػػػػيبة، كع 
لعغػػػػػيؼق، كالّرجػػػػػاء ملسو هيلع هللا ىلص، مػػػػػع مكانػػػػػه مػػػػػؽ خليفتػػػػػه، كمػػػػػا كػػػػػاف  فيػػػػػه مػػػػػع ذلػػػػػػ  مػػػػػؽ األمػػػػػلق ا

دػػػػػػيؼ، الػػػػػػذي بػػػػػػه سػػػػػػكش تق القلػػػػػػؾُب، كأّمػػػػػػل لجلػػػػػػيالت الخظػػػػػػؾب، ككػػػػػػاف عارياػػػػػػة  مػػػػػػؽ  الج 
ػػػؽ ُقػػػّرة  ػػػارت فيػػػهق مق عػػػؼ هللا، أنشعػػػؼ بهػػػا هللُا علػػػى أميػػػرق السػػػيمشيؽ، فاسػػػتست ع  بسػػػا أ ع  ػػػؾاري نق ع 

يػػػػر، كق زػػػػى كػػػػّل ا ، إلػػػػى أفش ب لػػػػ   مشتهػػػػى ُمػػػػّدة مػػػػا أُعق بظػػػػةق كالّدػػػػركرق رتجػػػػاع  العػػػػيؽق كالغق
يُرها ف ي بتقلي بها مؽ..و عها ُمعق أفش يرت جق
(32). 

كالستأمػػػػػل لرسػػػػػائل التعزيػػػػػة فػػػػػي األبشػػػػػاء، يلحػػػػػظ تشؾعػػػػػا  ملحؾعػػػػػا ، سػػػػػؾاء  أتػػػػػاف 
السقرػػػػؾد فيهػػػػا كلػػػػدا  أـ بشتػػػػا ، فسذػػػػاعر الحػػػػزف كالجػػػػزع كاحػػػػدة، كقػػػػد كتػػػػب إبػػػػراهيؼ بػػػػؽ 

، كقػػػػػد كانػػػػػت (34)إلػػػػػى السهػػػػػدي ُيعزيػػػػػه علػػػػػى ابشتػػػػػه البانؾقػػػػػة (33)أبػػػػػي يحيػػػػػى األسػػػػػلسي
مػػػػػؽ أحػػػػػّب الخلػػػػػقق إليػػػػػه كأعػػػػػّزهؼ عليػػػػػه، فعلػػػػػى عغػػػػػؼ مػػػػػا نػػػػػزؿ بالخليفػػػػػة مػػػػػؽ مرػػػػػيبة، 
يػػػػػأتي اإلبػػػػػداع اإلندػػػػػاني فػػػػػي الّرسػػػػػالة لُيخفػػػػػف مػػػػػؽ كطػػػػػأة الفادحػػػػػة، كهػػػػػذا االسػػػػػتهالؿ 
بسحسػػػػػػؾؿ ديشػػػػػػي رفيػػػػػػع للتدػػػػػػليؼ بقزػػػػػػاء هللا كقػػػػػػدرت، كال يتخلػػػػػػى الُكتّػػػػػػاب عػػػػػػؽ جساليػػػػػػة 

ؾازنػػػػػة بقرػػػػػد التػػػػػذكير، كتشظػػػػػؾي علػػػػػى جػػػػػؾهر السقػػػػػابالت فػػػػػي استحزػػػػػار مفػػػػػردات مت
تذػػػػف الحقػػػػائق التػػػػي تثيػػػػر الستلقػػػػي ليػػػػشهض، لػػػػذلػ ُيظالػػػػب الكاتػػػػب الخليفػػػػة بالّرػػػػبر 
كاالحتدػػػػػػػاب، فكسػػػػػػػا أّف علػػػػػػػى الخليفػػػػػػػة تأديػػػػػػػة حػػػػػػػق هللا حيشسػػػػػػػا يبتليػػػػػػػه بأخػػػػػػػذ حبيػػػػػػػب 
مقػػػػػرب، فعليػػػػػه بالسقابػػػػػل تعغػػػػػيؼ حػػػػػق هللا فيسػػػػػا تبقػػػػػى مػػػػػؽ أعػػػػػزاء، كبػػػػػيؽ أف هػػػػػذت ُسػػػػػشة 

خلقػػػػه، فكػػػػّل حػػػػي يرػػػػير إلػػػػى حتفػػػػه، كلُيظّيػػػػب خػػػػاطر الخليفػػػػة، كُيهػػػػّدل مػػػػؽ  هللا فػػػػي
ركعػػػػػػه، يدػػػػػػتعيؽ بػػػػػػأدكات معرفيػػػػػػة لُيػػػػػػدلل علػػػػػػى الدػػػػػػكيشة كالظسأنيشػػػػػػة، كقػػػػػػد كفػػػػػػق فػػػػػػي 
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و لتأتيػػػػػد حقيقػػػػػة بػػػػػالؾعظ كاإلقشػػػػػاع بػػػػػدال  مػػػػػؽ اعلددددد   دالالتػػػػه، مػػػػػؽ مثػػػػػل: فعػػػػػل األمػػػػػرو ك
ثيرات اللفغيػػػػػػػة متسثلػػػػػػػة الؾقػػػػػػػؾؼ عشػػػػػػػد حػػػػػػػدكد البكػػػػػػػاء كاأللػػػػػػػؼ، كاسػػػػػػػترعى نغرنػػػػػػػا بػػػػػػػالس

بالشػػػػػػداء، كفيػػػػػػه ُيعلػػػػػػؽ الػػػػػػؾالء كالتقػػػػػػدير فػػػػػػي العالقػػػػػػات اإلندػػػػػػانية، كتشحػػػػػػؾ السيكػػػػػػدات 
لتتؾغػػػػػػل فػػػػػػي دكاخػػػػػػل اإلندػػػػػػاف، كتذػػػػػػسل مخلؾقػػػػػػات هللا جسيعهػػػػػػا، تاركػػػػػػة  أثػػػػػػرا  نفدػػػػػػيا  
كحدػػػػػػيا ، فحيػػػػػػاة اإلندػػػػػػاف تتحػػػػػػؾؿ مػػػػػػؽ التسػػػػػػاـ إلػػػػػػى الػػػػػػشقص، فكسػػػػػػا هػػػػػػؾ اليػػػػػػـؾ فاقػػػػػػد 

مفقػػػػػؾدا ، كهكػػػػػذا بػػػػػرزت البشػػػػػى اللغؾيػػػػػة الستبايشػػػػػة السعشػػػػػى،  البشتػػػػػه، فػػػػػي الغػػػػػد سػػػػػيكؾف 
الستقابلػػػػػة، كتختبػػػػػ  كراءهػػػػػا جدليػػػػػة: الؾجػػػػػؾد، كالسػػػػػؾت، فػػػػػال فائػػػػػدة ُتجشػػػػػى مػػػػػؽ الهلػػػػػع 
ػػػػذ  مشػػػػه،  ػػػػرؼ  حػػػػّق هللا عليػػػػه فيسػػػػا أخ  ػػػػّق مػػػػؽ ع  كالجػػػػزع، يقػػػػؾؿ فيهػػػػا:و أمػػػػا بعػػػػُد: فػػػػذّف أح 

ػػػػى لػػػػه. كاعلػػػػؼش يػػػػا أم يػػػػر  السػػػػيمشيؽ أّف الساضػػػػي قبلػػػػػ مػػػػؽ عّغػػػػؼ حػػػػّق هللا عليػػػػه فيسػػػػا أبشق 
ػػػػػػر  الرػػػػػػابريؽ فسػػػػػػا  هػػػػػػؾ البػػػػػػاقي لػػػػػػػ، كأف البػػػػػػاقي  بعػػػػػػدؾ هػػػػػػؾ السػػػػػػأجؾُر فيػػػػػػػ، كأّف أجش

ف  مشهو ُيراُبؾف به، أعغُؼ مؽ الشعسة عليهؼ فيسا يعاف ؾش
(35)  . 

 (36)كيتزػػػػػػا مػػػػػػؽ الرػػػػػػؾرة الفشيػػػػػػة اإليػػػػػػارية وعارّيػػػػػػةو أف تعزيػػػػػػة ابػػػػػػؽ السعتػػػػػػز
التػػػػػػي درجػػػػػػت فػػػػػػي العرػػػػػػر العباسػػػػػػي،  تانػػػػػػت فػػػػػػي ابػػػػػػؽ أحػػػػػػدهؼ، كهػػػػػػي مػػػػػػؽ الرػػػػػػؾر

كتختػػػػػػػزؿ تشاقزػػػػػػػات الحيػػػػػػػاة: الؾجػػػػػػػؾد كالسػػػػػػػؾت، كالعظػػػػػػػاء كاألخػػػػػػػذ، كبسػػػػػػػا أف السػػػػػػػؾت 
يبعػػػػػ  حزنػػػػػا  كاستدػػػػػالما  فػػػػػذّف ُكتّػػػػػاب الرسػػػػػائل يرفزػػػػػؾف تلػػػػػػ الفكػػػػػرة، كيدػػػػػعؾف لقبػػػػػّ  
االسػػػػتقرار الشفدػػػػيو عارّيػػػػة سػػػػّرؾ هللا ُبسػػػػدتها، كآثػػػػرؾ بثؾابقهػػػػا، كأثابػػػػػ عػػػػؽ ارتجاعهػػػػا، 

ُثؾبتهو فأبذر زائه كم  ل  مقؽش ج  ل  مؽ ُصشعه، كآجق اجق بع 
(37). 

كتتدػػػػػؼ تلػػػػػػ الّرسػػػػػائل بػػػػػاالمتالء بػػػػػالحزف الػػػػػذي يذػػػػػيُع فػػػػػي الػػػػػشفسق اإلندػػػػػانيةق، 
كالحػػػػػػػزف فػػػػػػػي األصػػػػػػػلق عاطفػػػػػػػة سػػػػػػػلبية إف سػػػػػػػيظرت علػػػػػػػى اإلندػػػػػػػاف تحسلػػػػػػػه وعلػػػػػػػى 
 العكػػػػؾؼ علػػػػى الػػػػشفس، كالتفكيػػػػر فػػػػي يػػػػأنها، فهػػػػؾ انهػػػػزاـ أمػػػػاـ الكػػػػؾارث، كمػػػػدعاة إلػػػػى

 .(38)العغة كاالعتبارو
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 ثالجًا: التعزية بالوالديو: األم واألب:

ُيعػػػػػػػّد األبػػػػػػػؾاف مػػػػػػػالذ اإلندػػػػػػػاف فػػػػػػػي أحزانػػػػػػػه كأفراحػػػػػػػه، كسػػػػػػػا أنهسػػػػػػػا يفيزػػػػػػػاف 
بػػػػػػػػالعظف كالسحبػػػػػػػػة، كمذػػػػػػػػاعرهسا ال تتبػػػػػػػػدؿ كالتتغيػػػػػػػػر، كمحبتهسػػػػػػػػا ألبشػػػػػػػػائهؼ ثابتػػػػػػػػة، 

كألسهػػػػػػؼ كيكػػػػػػؾف حزػػػػػػؾرهسا إلػػػػػػى جانػػػػػػب أبشػػػػػػائهؼ فػػػػػػي كػػػػػػل اللحغػػػػػػات، فػػػػػػي فػػػػػػرحهؼ، 
كمرضػػػػػهؼ كنجػػػػػاحهؼ، كلػػػػػذلػ يتحػػػػػؾؿ غيابهسػػػػػا إلػػػػػى مػػػػػرارة كمعانػػػػػاة كألػػػػػؼ مفعػػػػػؼ بػػػػػالقيؼ 
الؾجدانيػػػػػػة، كيثيػػػػػػر فػػػػػػي األفئػػػػػػدة األيػػػػػػجاف، كسػػػػػػا أّف فقػػػػػػدهسا ُيهػػػػػػّيج العاطفػػػػػػة لقربهسػػػػػػا 

 كلسشزلتهسا الرفيعة الدامية التي كّرمهسا بها الديؽ اإلسالمي الحشيف.

فس الستعبػػػػػػػػة، كتحسػػػػػػػػل تغييػػػػػػػػرا  كمػػػػػػػػؽ تلػػػػػػػػػ الّرسػػػػػػػػائل التػػػػػػػػي تختػػػػػػػػزؿ ا ـ الػػػػػػػػش
لسجريػػػػػات الحيػػػػػاة كطعسهػػػػػا رسػػػػػالة فػػػػػي التعزيػػػػػة بػػػػػاألـ، كُيذػػػػػّكل فيهػػػػػا البػػػػػدء بالػػػػػدعاء 
كاالنتهػػػػػػػاء بػػػػػػػه حلقػػػػػػػة الؾصػػػػػػػل التػػػػػػػي تختػػػػػػػزؿ الحالػػػػػػػة االنفعاليػػػػػػػة كالتفاعليػػػػػػػة؛ لعغػػػػػػػؼ 
السؾقػػػػػف كصػػػػػعؾبته، فالسرػػػػػاب جلػػػػػل، كالسعػػػػػزي اليدػػػػػتهيؽ بعغػػػػػؼ السفقػػػػػؾد، إذ بؾفػػػػػاة 

ؽ أبػػػػؾاب الػػػػدعاء، لكػػػػؽ مػػػػا ُيخفػػػػف علػػػػى الفاقػػػػد مػػػػؽ كطػػػػأة األلػػػػؼ كالدتػػػػه أُغلػػػػق بػػػػاب مػػػػ
إقشاعػػػػه بػػػػأمريؽ، باسػػػػتخداـ كػػػػػاؼ الخظػػػػاب، فػػػػي بيػػػػاف كد الكاتػػػػػب لػػػػه كإخالصػػػػه فػػػػػي 
ػػػػػق هللا ُكلهػػػػػؼ راجعػػػػػؾف لبػػػػػارئهؼ،  لش معاملػػػػػة مػػػػػؽ يخاطػػػػػب،: بػػػػػّرت السؾصػػػػػؾؿ بأمػػػػػه، كأّف خ 

زيػػػه عػػػؽ أمػػػه:و إلػػػى زيػػػد بػػػؽ الفػػػرج يع(39)كت سّثػػػل هػػػذا فػػػي كتػػػاب إسػػػحاؽ بػػػؽ الّخظػػػاب 
ػػػػػع  مػػػػػؽ  ق  ل ػػػػػػ  األمػػػػػريؽ بػػػػػػ حػػػػػق هللا عليػػػػػػ: التدػػػػػليُؼ ألمػػػػػرت، كالّرضػػػػػا بسػػػػػا ك  يػػػػػر أّف أمش غ 

ػػػػػػػ بكػػػػػػّل مػػػػػػا دعػػػػػػاؾ إليػػػػػػه ب ػػػػػػدق صػػػػػػالحه كُحدػػػػػػؽ قػػػػػػدرت، كاألخػػػػػػُذ مػػػػػػؽ نفدق يتػػػػػػػ مػػػػػػؽ ُبعش
 .(40)عسلهو

كمػػػػػػػع إدراؾ الكاتػػػػػػػب عغػػػػػػػؼ السؾقػػػػػػػف، إال أنػػػػػػػه ُيرػػػػػػػّر علػػػػػػػى تظيػػػػػػػب خػػػػػػػاطر 
لي، فاتخػػػػػػذ مػػػػػػؽ الػػػػػػدعاء كسػػػػػػيلة لػػػػػػدحض االستدػػػػػػالـ الفاقػػػػػػد، ببشيػػػػػػة الػػػػػػدعاء االسػػػػػػتهال

لػػػػة الػػػػّشعؼ، كذكي التقلػػػػب مػػػػؽ هللا  س  ػػػػؽش ح  ُلػػػػػ مق مثش بذػػػػكر هللا علػػػػى نعسػػػػه، يقػػػػؾؿ:و فذنػػػػػ ك 
، كتجهل ما يشبغي له أف يعلسهو   .(41)في البالء الحدؽ، لدتؼ كسؽ يدع ما يلـز



 

 

  

 966 
 

 هـــالشساحهحشــو ة ــفاطمد/ 

كيغهػػػػػػػر فػػػػػػػي مثػػػػػػػل هػػػػػػػذت الّرسػػػػػػػائل صػػػػػػػدؽ العاطفػػػػػػػة كيػػػػػػػّدة الرػػػػػػػدمة كرقػػػػػػػة 
عر ميكػػػػػػػدا  علػػػػػػػى أّف خظػػػػػػػؾب األيػػػػػػػاـ مقزػػػػػػػية علػػػػػػػى خلقػػػػػػػه، كأّف أيػػػػػػػّد الفقػػػػػػػد السذػػػػػػػا

ـق، كقػػػػد سػػػػيظرت علػػػػى الكاتػػػػب الكآبػػػػة كاألسػػػػى كاعتػػػػرات الهػػػػّؼ، كلػػػػؾ  إيالمػػػػا  هػػػػؾ فقػػػػُد األ
اسػػػػتظاع أف يذػػػػاركه فػػػػي حسػػػػل األلػػػػؼ لفعػػػػل، كبخاصػػػػة أنػػػػه يعزيػػػػه فػػػػي أقػػػػرب الشػػػػاس 

سػػػػػػػى، كتختػػػػػػػزؿ إيقػػػػػػػاع إليػػػػػػػه، كأصػػػػػػػدقهؼ حبػػػػػػػا ، كجػػػػػػػاءت ألفاعػػػػػػػه تتذػػػػػػػا بالدػػػػػػػؾاد كاأل
الػػػػػػػشفس الستعبػػػػػػػة:و ُمرػػػػػػػيبتػ، ُمرػػػػػػػيبة، ُمؾجػػػػػػػع، ألؼ،غاـ،ُغسؾمػػػػػػػػوكهؾ يتؾايػػػػػػػج مػػػػػػػع 
عغػػػػػػؼ الحػػػػػػدث، كغرضػػػػػػه أف يذػػػػػػحذ هستػػػػػػه بالػػػػػػدعاء فػػػػػػي الشهايػػػػػػة، كيتسثػػػػػػل هػػػػػػذا فػػػػػػي 

، ُيعزيػػػػػػػػه بؾفػػػػػػػػاة كالدتػػػػػػػػهو (42)تتػػػػػػػػاب ميسػػػػػػػػؾف بػػػػػػػػؽ إبػػػػػػػػراهيؼ إلػػػػػػػػى الحدػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػؽ كهػػػػػػػػب
ػػػػػ هللُا  -كُمرػػػػيبتػ ػػػػع. بالؾالػػػػدةق لػػػػي مرػػػػ -أ تشرم  يبة ، كمػػػػا ن الػػػػػ مػػػػؽ ذلػػػػػ لققلبػػػػي ُمؾج 

ػػػُت مثل ػػػه علػػػى  لش س  ػػػه  مػػػا خػػػامر قلب ػػػػ مػػػؽ أ ل ػػػؼ ذلػػػػ، ل ح  كلػػػؾ كػػػاف فػػػي طػػػاقتي أف أعلػػػؼ ُكشش
ػػػػػ،  ـق ُغسؾمق ت ػ فػػػػي كػػػػّل سػػػػاّر كغػػػػاـّ، كال أتستّػػػػع بأيػػػػا نفدػػػػي، كإنػػػػي أحػػػػب  أفش أتػػػػؾف  ُأُسػػػػؾ 

ب ػػػػػ ػػػػػػاعفش كال أقّرػػػػػر فيهػػػػػػا عػػػػػؽ مقػػػػػػدار حالػػػػػػػ، فعّغػػػػػؼ هللُا أجػػػػػػر ؾ، كج  ػػػػػػاب ػ، كض  ر  ُمر 
ث ؾ ابػو
(43). 

كتحتفػػػػػل الجسهػػػػػرة برسػػػػػالة تترػػػػػف بػػػػػالظؾؿ، الػػػػػذي يتشاسػػػػػب مػػػػػع أجػػػػػؾاء فقػػػػػد 
األب، كيتسثػػػػػػػل هػػػػػػػذا فػػػػػػػي رسػػػػػػػالة إسػػػػػػػحاؽ بػػػػػػػؽ الخظػػػػػػػاب فػػػػػػػي تعزيػػػػػػػة الهزبػػػػػػػر بػػػػػػػؽ 

فػػػػػي كفػػػػػاة أبيػػػػػه، كتثقػػػػػل هػػػػػذت الرسػػػػػالة ببػػػػػؾح يػػػػػجي، فيبػػػػػ  فيهػػػػػا الكاتػػػػػب  (44)صػػػػػبيا
اللؾعػػػػػػػػة كاألسػػػػػػػػى لفقػػػػػػػػداف صػػػػػػػػاحبه كالػػػػػػػػدت، كيدػػػػػػػػتهلها بػػػػػػػػألؾاف الترػػػػػػػػبر كالترػػػػػػػػبير، 
كتشػػػاكؿ الكاتػػػػب عػػػػددا  مػػػؽ القزػػػػايا التػػػػي اجتهػػػد فػػػػي إثارتهػػػػا، كتحسػػػل طيفػػػػا  مػػػػؽ األلػػػػؼ 

زػػػػػػػػافر كلسػػػػػػػػات تػػػػػػػػربط الؾالػػػػػػػػد بابشػػػػػػػػه، كتت كالسحػػػػػػػػاكرة، إذ ترػػػػػػػػؾر محظػػػػػػػػات مختلفػػػػػػػػة
 الرسالة كتعابيرها لتجلي ببراعة الؾد في السذاعر، كاإلخال  في السعاملة.

كاسػػػػػػتثسر الكاتػػػػػػب معارفػػػػػػه، ميكػػػػػػدا  علػػػػػػى تػػػػػػؾالي فاجعػػػػػػة السػػػػػػؾت علػػػػػػى نحػػػػػػؾ 
كاضػػػػػا فػػػػػي كػػػػػل األكقػػػػػات، كمػػػػػا يرافقهػػػػػا مػػػػػؽ تعػػػػػب الػػػػػذات فتشػػػػػأى الػػػػػشفس عػػػػػؽ حسػػػػػل 

الػػػػػشفس لقبػػػػػؾؿ السػػػػػؾت، ثقلهػػػػػا، مسػػػػػا جعلهػػػػػا ُترػػػػػاب بػػػػػالحزف كاألسػػػػػى. كبعػػػػػد أف هّيػػػػػأ 
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كبػػػػػّيؽ تشاقزػػػػػات الحيػػػػػاة كتحؾالتهػػػػػا كتقلباتهػػػػػا، كعجػػػػػز اإلندػػػػػاف عػػػػػؽ كقػػػػػف الحقيقػػػػػة، 
فالحقػػػػػائق تتعػػػػػارض مػػػػػع الرغبػػػػػات، يػػػػػأتي إلػػػػػى تدػػػػػليؼ كػػػػػل مخلػػػػػؾؽ بقزػػػػػاء هللا كقػػػػػدرت 
بلغػػػػػػػة فيهػػػػػػػا مػػػػػػػؽ التكثيػػػػػػػف كالبالغػػػػػػػة كاإليجػػػػػػػاز كاالستدػػػػػػػالـ إلرادة هللا، يقػػػػػػػؾؿ:و كقػػػػػػػد 

لسػػػػا صػػػػار لػػػػه، ال ُيػػػػيمُؽ مشػػػػه الذػػػػفقُة عليػػػػه، حتػػػػى أتػػػػات مشػػػػه تػػػػاف أبػػػػؾ الهزبػػػػر مخلؾقػػػػا  
و ششه ما كاف  لؼ ُيششك رش ما كاف ُيت ؾقع، كن ز ؿ  مق
(45). 

كالكاتػػػػب فػػػػي كػػػػل هػػػػذا يؾجػػػػه كتابػػػػه لرػػػػاحبه، طالبػػػػا  مشػػػػه الظسأنيشػػػػة بالتدػػػػليؼ 
بذرادتػػػػه عزكجػػػػل، كأف يكػػػػؾف مػػػػؽ الذػػػػاتريؽ كفػػػػي هػػػػذا راحػػػػة لػػػػه، فؾجػػػػد القػػػػرآف رافػػػػدا  

ركافػػػػػػػد رسػػػػػػػالته، لسػػػػػػػا فيػػػػػػػه مػػػػػػػؽ معػػػػػػػاني الثقػػػػػػػة بػػػػػػػاه، كاإليسػػػػػػػاف كالتدػػػػػػػليؼ مهسػػػػػػػا  مػػػػػػػؽ 
بقزػػػػػػػائه، كهػػػػػػػذا نهػػػػػػػج عػػػػػػػاـ فػػػػػػػي رسػػػػػػػائل التعزيػػػػػػػة التؾسػػػػػػػل بػػػػػػػالقرآف كمعانيػػػػػػػه جلبػػػػػػػا  

 للسذاركة االنفعالية الؾجدانية. 

كتفػػػػػػػػرض هالػػػػػػػػة اللغػػػػػػػػة تسركػػػػػػػػزا  لآلخػػػػػػػػر بكػػػػػػػػاؼ الخظػػػػػػػػاب، فػػػػػػػػالفراؽ ُيذػػػػػػػػّكل 
ب، كيتبػػػػػػػػايؽ فػػػػػػػػي مدػػػػػػػػتؾيات عػػػػػػػػدة: هاجدػػػػػػػا  مػػػػػػػػؽ الحػػػػػػػػزف الػػػػػػػػذي يتسثػػػػػػػػل برحيػػػػػػػل األ

االختبػػػػػػػار، كاإلقػػػػػػػرار بالحجػػػػػػػة، يقػػػػػػػؾؿ:و كهػػػػػػػذا أكاف اختبػػػػػػػار هللا إيػػػػػػػاؾ بذػػػػػػػكر ذلػػػػػػػػ، 
كإقػػػػرارؾ بالحجػػػػة عليػػػػه فيسػػػػا كشػػػػت بػػػػه محتجػػػػا  علػػػػى غيػػػػرؾ، كدلػػػػيال  عليػػػػه مسػػػػا ذخػػػػر 

 .(46)هللا ألهل الفزلو

 زابعًا: التعزية باحليواى:

لتعزيػػػػػة ارتبظػػػػػت بػػػػػه، إال أنشػػػػػا إف الفقػػػػد الحقيقػػػػػي هػػػػػؾ فقػػػػػد اإلندػػػػػاف، كرسػػػػائل ا
كجػػػػػدنا ضػػػػػربا  مػػػػػؽ الّرسػػػػػائل فػػػػػي التعزيػػػػػة بحيػػػػػؾاف أثيػػػػػر، داللػػػػػة علػػػػػى مكانػػػػػة الحيػػػػػؾاف 
عشػػػػػػد العربػػػػػػي، كداللػػػػػػة علػػػػػػى اتدػػػػػػاع مغػػػػػػاهر الحزػػػػػػارة العباسػػػػػػية، كعشػػػػػػايتهؼ بتلػػػػػػػ 

 الحيؾانات في قرؾرهؼ.
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كتغهػػػػػػػػر تلػػػػػػػػػ الّرسػػػػػػػػائل أف الحيػػػػػػػػؾاف أصػػػػػػػػبا كسػػػػػػػػيلة تدػػػػػػػػلية كترفيػػػػػػػػه فػػػػػػػػي 
مػػػػات قػػػػرد ُزبيػػػػدة بشػػػػت جعفػػػػر السشرػػػػؾر، كزكج هػػػػاركف الريػػػػيد، نالهػػػػا  القرػػػػؾر، فلسػػػػا

غػػػػػػػػػؼ  يػػػػػػػػػديد، عرفػػػػػػػػػه خاصػػػػػػػػػتها: كبيػػػػػػػػػرهؼ كصػػػػػػػػػغيرهؼ، كقػػػػػػػػػد كتػػػػػػػػػب إليهػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػاركف 
ػػػػػدي بش الع 
، مسازحػػػػػا  أّف مػػػػػؽ لػػػػػؼ يعتػػػػػد علػػػػػى التعزيػػػػػة فػػػػػي صػػػػػغريات األمػػػػػؾر، كصػػػػػل (47)

كالدػػػػخرية، إلػػػػى عػػػػدـ اتتراثػػػػه بالذػػػػري  الّدػػػػشي مشهػػػػا، كتستػػػػزج تلػػػػػ الّرسػػػػائل بالفكاهػػػػة 
كيدػػػػهؼ التزػػػػاد فػػػػي إحػػػػػداث الظرافػػػػة، عبػػػػر تػػػػؾاتر العالقػػػػػات الؾصػػػػفية التػػػػي تلخػػػػػص 

 تجربة يعؾرية:

 و الرغير السعجب/ الكثير السفرح، كالتافه الخفي/ الجليل الدشيو

ُيعػػػػّد االسػػػػتهالؿ بأسػػػػلؾب الشػػػػداء للفػػػػت االنتبػػػػات كمشذػػػػظا ، لػػػػيهجس بسػػػػا يريػػػػد، 
اء بالسبالغػػػػة فػػػػي إعهارهػػػػا للحػػػػزف، كيتدػػػػع فؾصػػػػف زكجػػػػة الخليفػػػػة بػػػػالخظيرة فيػػػػه إيحػػػػ

الحػػػػػّس بالسفارقػػػػػة، ليرػػػػػل الكاتػػػػػب بػػػػػالُهزء إلػػػػػى ذركتػػػػػه، كلػػػػػذلػ كػػػػػاف الكاتػػػػػب الػػػػػذكي 
جػػػػػػديرا  بجػػػػػػائزة سػػػػػػشّية بعػػػػػػد أف حّقػػػػػػق بشقػػػػػػدت الػػػػػػالذع مبتغػػػػػػات، فكانػػػػػػت رسػػػػػػالته إليقػػػػػػا  
يػػػػػػرة، إّف مؾقػػػػػػع  الخظػػػػػػبق بػػػػػػذهابق  ظق زكجػػػػػػة الخليفػػػػػػة، يقػػػػػػؾؿ فيهػػػػػػا:و آيتهػػػػػػا الدػػػػػػيدة الخ 

ػػػػػرح، كمػػػػػؽ جهػػػػػل قػػػػػدر التعزيػػػػػة ا ػػػػػل الكثيػػػػػر الُسفش ػػػػػب، كسؾقػػػػػع الدػػػػػركر بش يش جق لّرػػػػػغير الُسعش
عػػػػػؽ التافػػػػػه الخفػػػػػي، عسػػػػػي عػػػػػؽ التهشئػػػػػة بالجليػػػػػل الدػػػػػشي، فػػػػػال نقرػػػػػػ هللا الزائػػػػػد فػػػػػي 

ر الذاهب مؽ صغيرؾو رمػ أجش ُسركرؾ، كال ح 
(48). 

 بهية املضامني يف زسائل التعزية:

ا تفػػػػػػػرض حالػػػػػػػة مػػػػػػػؽ الحزػػػػػػػؾر إذا مػػػػػػػا عػػػػػػػدنا إلػػػػػػػى رسػػػػػػػائل التعزيػػػػػػػة نجػػػػػػػده
اإلندػػػػػاني، كُتذػػػػػّكل خظابػػػػػا  كاحػػػػػدا  فػػػػػي الفعػػػػػل التؾاصػػػػػلي، يحفػػػػػل بالعديػػػػػد مػػػػػؽ القػػػػػرائؽ 
ػػػػػُا رسػػػػػائل التعزيػػػػػة بألفػػػػػا  حزيشػػػػػة،  اللفغيػػػػػة التػػػػػي ترػػػػػف السػػػػػؾت بكثافػػػػػة، كلػػػػػذلػ تتذق
تبكػػػػػػي السيػػػػػػت كترثيػػػػػػه، فتغلغػػػػػػل فػػػػػػي عسػػػػػػق اللفػػػػػػظ كتلػػػػػػتقط أيػػػػػػدت، مسػػػػػػا ُيػػػػػػذّكر بقيسػػػػػػة 

مػػػػػػؽ خرػػػػػػاؿ حدػػػػػػشة كمشاقػػػػػػب، كيعقبهػػػػػػا السؾاسػػػػػػاة ألهػػػػػػل  السيػػػػػػت، كمػػػػػػا اترػػػػػػف بػػػػػػه
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الفقيػػػػد، كدعػػػػؾتهؼ إلػػػػى الّرػػػػبر عشػػػػد نػػػػزكؿ الػػػػبالء، كمقابلػػػػة قزػػػػاء هللا كقػػػػدرت بالتدػػػػليؼ 
كالّرضػػػػػػا. كمػػػػػػؽ السعػػػػػػاني التػػػػػػي ارتكػػػػػػزت عليهػػػػػػا الّرسػػػػػػائل فػػػػػػي العرػػػػػػر العباسػػػػػػي مػػػػػػا 

 يأتي:

 الرتغيب باآلخسة وذّم الدنيا: أواًل:

تسثػػػػػػػل الرػػػػػػػؾت اإلندػػػػػػػاني الػػػػػػػذي يػػػػػػػدعؾ إلػػػػػػػى  كلسػػػػػػػا كانػػػػػػػت رسػػػػػػػائل التعزيػػػػػػػة  
االسػػػػػتسرارية، كتحػػػػػر  علػػػػػى االترػػػػػاؿ بػػػػػا خر، كجػػػػػدناها تستلػػػػػُ  بالتأتيػػػػػد علػػػػػى أّف 
الػػػػػدنيا دار عسػػػػػل كاختبػػػػػار، كهػػػػػي دار مسػػػػػر ال دار مقػػػػػر، فالستعػػػػػة الحاضػػػػػرة زائلػػػػػة إذا 

 ما فارقت الركح الحياة.

كؾف عليػػػػػػػػه كهكػػػػػػػػذا اتخػػػػػػػػذ الُكتّػػػػػػػػاب مدػػػػػػػػارا  كاحػػػػػػػػدا  كرؤيػػػػػػػػة ثاقبػػػػػػػػة لسػػػػػػػػا سػػػػػػػػي 
اإلندػػػػاف، فلػػػػؼ يشػػػػأ الُكتّػػػػاب فػػػػي كصػػػػفهؼ لسدػػػػاكل الػػػػدنيا ككعؾدهػػػػا الكاذبػػػػة التػػػػي تهػػػػدد 
اإلندػػػػػػػاف باالسػػػػػػػتقرار، عػػػػػػػؽ ذكػػػػػػػر أف عليػػػػػػػه الدػػػػػػػعي فيهػػػػػػػا لعسارتهػػػػػػػا، كسػػػػػػػا أف علػػػػػػػى 
السػػػػػػرء األخػػػػػػذ مشهػػػػػػا كالتػػػػػػزكد لآلخػػػػػػرة، كعػػػػػػدـ االغتػػػػػػرار كااليػػػػػػتغاؿ بهػػػػػػا عػػػػػػؽ العسػػػػػػل 

ى، كالثػػػػؾاب عشػػػػدت أعغػػػػؼ كأجػػػػزؿ، كجعػػػػل الرػػػػالا، ألّف مػػػػا عشػػػػدت عزكجػػػػل خيػػػػر كأبقػػػػ
هللا السػػػػػػؾت حتػػػػػػى ال يظسػػػػػػع إندػػػػػػاف بالػػػػػػدنيا كخلؾدهػػػػػػا، كتػػػػػػأتي هػػػػػػذت السقػػػػػػؾالت علػػػػػػى 
يػػػػكل حكػػػػؼ للتأمػػػػل، كالتفكػػػػر، كتعغػػػػؼ السذػػػػاركة الؾجدانيػػػػة حيشسػػػػا نجػػػػد الكاتػػػػب يدػػػػتشد 
إلػػػػػى مرجعيػػػػػة كاحػػػػػدة، كحيشسػػػػػا ُيكثّػػػػػف مػػػػػؽ اسػػػػػتعساؿ القػػػػػرآف، فأزمػػػػػة التػػػػػؾتر كالتػػػػػؾجس 

السػػػػػؾت عػػػػػادة تحتػػػػػاج مػػػػػؽ الكاتػػػػػب أف يشػػػػػزع إلػػػػػى آيػػػػػات القػػػػػرآف لتثبيػػػػػت  التػػػػػي تلحػػػػػق
الدػػػػػػامعيؽ، يقػػػػػػؾؿ ابػػػػػػؽ السقفػػػػػػع:و أمػػػػػػا بعػػػػػػد، فػػػػػػذّف أمػػػػػػر  ا خػػػػػػرةق كالػػػػػػدنيا بيػػػػػػدق هللاق، هػػػػػػؾ 
ػػػػػػػائه، كالُ معقػػػػػػػب لقُحكسػػػػػػػه، فػػػػػػػذّف هللا   ػػػػػػػا ي ذػػػػػػػاء، ال ر اّد ل ق ز  ُيػػػػػػػدبرهسا كي ق زػػػػػػػي فقيهسػػػػػػػا م 

تػػػػب علػػػػي لقػػػػه خلػػػػق  الخلػػػػق  بقُقدرتػػػػه، ثُػػػػؼ ك  ػػػػؽ خ  هؼ السػػػػؾت  ب عػػػػد الحيػػػػاةق لقػػػػئال ي ظسػػػػع  أحػػػػد  مق
ػػػػػػه سػػػػػػاعة  كال  ركف عشش ػػػػػػتأخق ّقػػػػػػت لكػػػػػػّل يػػػػػػ   ميقػػػػػػات أجػػػػػػل، ال ي دش ك  فػػػػػػي ُخلػػػػػػد الػػػػػػدنيا، ك 
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، ال ي رجػػػػػؾ أفش ُيخلرػػػػػه  لشقػػػػػه إال كهػػػػػؾ مدػػػػػتيقؽ  بػػػػػالسؾتق ػػػػػؽ خ  مؾف، فلػػػػػيس  أحػػػػػد  مق ػػػػػتقدق ي دش
و ، ندأُؿ هللا  خير  السشقلبق مقؽ ذ لػ أحد 
(49). 

ا رسػػػػالة غدػػػػاف بػػػػؽ عبػػػػد الحسيػػػػد فػػػػي التعزيػػػػة علػػػػى معػػػػاني الفشػػػػاء مػػػػؽ كتشفػػػػت
الػػػػػدنيا، كُيػػػػػذكر بػػػػػزكاؿ الحيػػػػػاةق كنعيسهػػػػػا، كييكػػػػػد فػػػػػي مدػػػػػتهلها قزػػػػػاء هللا كقػػػػػدرت بسػػػػػا 
يػػػػػؾحي بالتدػػػػػليؼ ه تبػػػػػارؾ كتعػػػػػالى فػػػػػي كػػػػػل األحػػػػػؾاؿ، كبزػػػػػركرة حسػػػػػد هللا علػػػػػى كػػػػػل 

مػػػػع الشغػػػػػرة الديشيػػػػة كيتفػػػػػق يػػػػ ؛ فالػػػػدنيا ال تُػػػػػذكر إال مقركنػػػػة  بػػػػا خرة، كهػػػػػذا يشدػػػػجؼ 
مػػػػػع السفػػػػػاهيؼ اإلسػػػػػالمية، التػػػػػي تبػػػػػرهؽ علػػػػػى قػػػػػدرة هللا، كتكػػػػػؾف علػػػػػى صػػػػػاحب العقػػػػػل 
فػػػػي الّرػػػػبر علػػػػى االبػػػػتالء كالعشػػػػاء، كترػػػػظب  الرسػػػػالة بػػػػالعسـؾ بسػػػػا يذػػػػبه الحكسػػػػة، 
كيغهػػػػػػػر براعػػػػػػػة انتقائػػػػػػػه اللفػػػػػػػظ، حيشسػػػػػػػا اسػػػػػػػتخدـ ضػػػػػػػسير الغائػػػػػػػب فػػػػػػػي بيػػػػػػػاف حاجػػػػػػػة 

ر عشػػػػدما يشػػػػزؿ هللا عليػػػػه الػػػػبالء، كمحسػػػػؾالت هػػػػذت الداللػػػػة اإلندػػػػاف إلػػػػى التػػػػركي كالتػػػػدب
كانعكاسػػػػػػها علػػػػػػى نفدػػػػػػية الدػػػػػػامع، يقػػػػػػؾؿ:و أمػػػػػػا بعػػػػػػد، فػػػػػػذّف ا ه تبػػػػػػارؾ كتعػػػػػػالى تػػػػػػؾلى 
القزػػػاء  فػػػي خلققػػػه، كأكجػػػب  علػػػػيهؼ الّرضػػػا بسػػػا ق زػػػى بػػػػه، كالسػػػؾُت ال ُبػػػّد مشػػػه، كأمػػػػر 

ػػػػب ه البػػػػاقي  الػػػػذي ُيشتغػػػػر ا شػػػػاء لػػػػه، بالساضػػػػي الػػػػذي قػػػػد الػػػػدنيا إلػػػػى فشػػػػاء كّلػػػػه، فسػػػػا أي  لف 
أت ػػػػى الفشػػػػاء عليػػػػه، كأحػػػػؾُج مػػػػا يكػػػػؾف ذك العقػػػػل إلػػػػى عقلػػػػه، كذك الفزػػػػل إلػػػػى فزػػػػله، 

برتو حيؽ يشزُؿ به مؽ قزاء ربه ما يبتقلي ص 
(50). 

كيدػػػػػتفيض فػػػػػي تعزيػػػػػة أخػػػػػرى فػػػػػي كصػػػػػف الػػػػػدنيا كبهرجهػػػػػا الزائػػػػػف البػػػػػّراؽ، 
كيػػػػػأنها الهػػػػػيؽ عشػػػػػد هللا؛ فهػػػػػي دار فتشػػػػػة كغػػػػػركر، كعلػػػػػى اإلندػػػػػاف كضػػػػػعها السؾضػػػػػع 
الػػػػػػذي تدػػػػػػتحق، كلػػػػػػذلػ قبزػػػػػػها هللا عػػػػػػؽ أهػػػػػػل كاليتػػػػػػه، كهكػػػػػػذا يدػػػػػػتقي الكاتػػػػػػب مػػػػػػؽ 

لهػػػػػاثهؼ كراء لفغػػػػػة و الػػػػػدنياو مغػػػػػاهر السذػػػػػقة اإلندػػػػػانية فػػػػػي بحػػػػػثهؼ عػػػػػؽ الديسؾمػػػػػة، ك 
سػػػػػراب، كيجتهػػػػػد الكاتػػػػػب فػػػػػي أدكاتػػػػػه؛ إذ يتشػػػػػاكؿ الػػػػػدليل فػػػػػي مدػػػػػتهّل الرسػػػػػالة بجسلػػػػػة 
خبريػػػػػة ُمحّسلػػػػػة بالسيكػػػػػدات، كأضػػػػػفى إليهػػػػػا لفغػػػػػة الجاللػػػػػة:و إف هللاو:و أمػػػػػا بعػػػػػد، فػػػػػذّف 
هللا تبػػػػارؾ كتعػػػػػالى خلػػػػق الػػػػػدنيا هيشػػػػة عليػػػػػه، زهيػػػػػدة عشػػػػدت، ثػػػػػؼ أمػػػػر عبػػػػػادت أف يشزلػػػػػؾت 

هللا بهػػػػا، ثػػػػؼ أمتػػػػع البػػػػّر كالفػػػػاجر، كالسحدػػػػؽ كالسدػػػػ ... فليدػػػػت السشزلػػػػة التػػػػي أنزلهػػػػا 
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دارا  اختارهػػػػػػػا هللا ألهػػػػػػػل كاليتػػػػػػػه، قبزػػػػػػػها عػػػػػػػشهؼ، كأمػػػػػػػرهؼ باإلبعػػػػػػػاد عشهػػػػػػػا بأنفدػػػػػػػهؼ، 
 .(51)كجعلها فتشة كغركرا و

كنلحػػػػػػظ تكػػػػػػرار السعػػػػػػاني دكف إخػػػػػػالؿ فػػػػػػي قيسػػػػػػة الفكػػػػػػرة السبثؾثػػػػػػة، فالُكتّػػػػػػاب 
ا يترػػػػػل بهػػػػػا مػػػػػؽ قريػػػػػب كبعيػػػػػد، كهكػػػػػذا يترػػػػػدكف للفكػػػػػرة كُيفّرػػػػػلؾف فيهػػػػػا، ككػػػػػل مػػػػػ

يفتػػػػػتا كاتػػػػػب الرسػػػػػالة االسػػػػػتهالؿ بالحػػػػػدي  عسػػػػػؽ الـز الػػػػػدنيا كصػػػػػحبها، كتعّلػػػػػق بهػػػػػا 
كمػػػػػا تبّلػػػػػؾر عػػػػػؽ ذلػػػػػػ: السػػػػػرارة تعترػػػػػرت، كيعتريػػػػػه الزػػػػػياع كالقلػػػػػق، كلػػػػػؽ يرػػػػػل إلػػػػػى 
اإلحدػػػػػاس بػػػػػاألمؽ، فقػػػػػد عػػػػػانى مػػػػػؽ ضػػػػػآلة يػػػػػأف الػػػػػدنيا، كتقّلػػػػػب أحؾالهػػػػػا، كالتشغػػػػػيص 

المهػػػػػػػا كاخترامهػػػػػػػا لؤلنفػػػػػػػس، كهػػػػػػػذا مػػػػػػػا ال يسكػػػػػػػؽ دفعػػػػػػػه، كمػػػػػػػؽ عؾامػػػػػػػل بفجائعهػػػػػػػا، كآ
الػػػػػربط بػػػػػيؽ العػػػػػالؼ السحػػػػػيط باإلندػػػػػاف، كبػػػػػيؽ عالسػػػػػه الشفدػػػػػي فػػػػػي صػػػػػراعه اسػػػػػتخداـ 
و، كتشزػػػػػاؼ جساليػػػػػة االسػػػػػتعارة فػػػػػي السالزمػػػػػة، كالسرػػػػػاحبة، يقػػػػػؾؿ: و  ب  ػػػػػحق لفغػػػػػة و ص 

ب الػػػػدنيا لػػػػؼ يخػػػػل مػػػػؽ ترػػػػرؼ أحؾالهػػػػا، ككثػػػػرة ػػػػحق معػػػػاريض  أمػػػػا بعػػػػد، فػػػػذّف مػػػػؽ ص 
فجائعهػػػػػا، فػػػػػي اختػػػػػراـ األنفػػػػػس فػػػػػي خؾاصػػػػػها، كمؾاقػػػػػع الباليػػػػػا بػػػػػيؽ ذلػػػػػػ فيسػػػػػا يهػػػػػدها 

 .(52)مؽ األسى، ككل ذلػ ال سبيل إلى دفعه كال حيلة يدتعاف بها عشد نزكلهو

كفػػػػػي رسػػػػػالة ميسػػػػػؾف بػػػػػؽ إبػػػػػراهيؼ إلػػػػػى الحدػػػػػؽ بػػػػػؽ كهػػػػػب، يعزيػػػػػه فػػػػػي أمػػػػػه، 
سلػػػػة اسػػػػسية تتخػػػػذ مدػػػػارا  ج) ييكػػػػد اسػػػػتالب كجػػػػؾد اإلندػػػػاف لخظػػػػؾب األيػػػػاـ السقزػػػػية

مدػػػػػػتسرا  فػػػػػػي الحػػػػػػدكث(، كُيعّبػػػػػػر عػػػػػػؽ إحدػػػػػػاس عسيػػػػػػق باالستدػػػػػػالـ لدػػػػػػلظة الغيػػػػػػب، 
كيػػػػػػرى أف باليػػػػػػا الػػػػػػدنيا نافػػػػػػذة علػػػػػػى العبػػػػػػاد، كال يسكػػػػػػؽ دفعهػػػػػػا، كلػػػػػػؾ اسػػػػػػتظاع دفعهػػػػػػا 
ألبقػػػػػػى األصػػػػػػحاب كاألحبػػػػػػاب، يقػػػػػػؾؿ:و ُخظػػػػػػؾب األيػػػػػػاـ مقزػػػػػػّية علػػػػػػى هػػػػػػذا الخلػػػػػػق، 

مػػػػؽ يقيػػػػه مػػػػؽ إخؾانػػػػه، كيفديػػػػه مػػػػشهؼ األخػػػػّص  كلػػػػؾ كانػػػػت مدفؾعػػػػة  عػػػػؽ أحػػػػد، لكثػػػػرة
فػػػػاألخّص مػػػػؽ أعزائػػػػه كخالنػػػػه، سػػػػلست مشهػػػػا كعريػػػػت مػػػػؽ ملسهػػػػا، ككػػػػاف سػػػػبقي إلػػػػى 

بشق...و ذلػ أبرز  س 
(53). 
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كييكػػد الػػدكر نفدػػه التػػي تدػػير عليػػه الػػدنيا: فػػال خلػػؾد فيهػػا، كال أمػػاف مػػؽ فشػػاء 
بزػركرة الّرػبر علػى الفقػد،  باستخداـ الجسل االسسية ، كتكػرارو الو ، كيختسهػا بالتػذكير

( كتدػػتشظق تعػػارض  كالتدػػليؼ بقزػػائه، برػػياغات لفغيػػة إنذػػائية تفيػػد الظلػػب)أّد، أصػػبقاش
الحقيقة مع ا ماؿ كالظسؾحات، فرغبة اإلنداف الػدكاـ كالخلػؾد، إال أف نهايتػه الفشػاء، فسػا 

مػػل، ك  الفشػػاء ال يػػيمؽ، علػػى اإلندػػاف إال الرػػبر كالتدػػليؼ، يقػػؾؿ:و الخلػػؾد فػػي الػػدنيا ال ُييش
ط  علػػى حكػػؼ هللا، كال كحذػػة  مػػع خالفتػػه كاألنػػس بظاعتػػه، فػػأّد مػػا اسػػترّد صػػابرا ،  كال ُسػػخش

 .(54)كأصبقاش لسا استرجع مدّلسا ...و

 ثانيًا: التركري الدائم باملوت: 

تركز رسائل التعزية على سلظة السؾت بقعّدها الحقيقة الؾاقعة التي تغيػر كتبػدؿ، 
ترؾرات معيشة تجػات الكػؾف كالحيػاة؛ فسكػارت الػدنيا حاّلػة، كيشدػى السػرء  كُيدتدؿ بها على

فػػي قريػػب الػػدنيا كعؾاهرهػػا العؾاقػػب، كتػػأتي قيسػػة الػػدنيا حيشسػػا يشذػػغل فكػػر اإلندػػاف فػػي 
التقؾى كطاعة هللا، كييسػس بالتػدبر رؤيػة كاضػحة، تشقلػه مػؽ حالػة الّدػلب إلػى اإليجػاب 

ي الفكر كالتذكر كػاف معػافى معرػؾما ، ككػل  كثيػر في سلؾكه كأفعاله و كمؽ جعل قلبه ف
، غيػػر  أّف هللا  برحستقػػه جعػػل  مػػا يتقػػرُب بقػػه العبػػاُد زاتيػػا   ، ككػػل  حاالتقهػػا غػػركر  الػػدنيا قليػػل 
شدت، فاصبر ألمقرت، كارض  بقزائقه، كارُج ما كعد  أهػل السعرفػة بحقػه مػؽ الشعػيؼ  عغيسا  عق

علسػػه نفػػُس، كلػػؼ ت ػػر ت عػػيؽ، كلػػؼ يخُظػػر علػػى قلػػب، كلػػؼ السقػػيؼ، كالخلػػؾد الػػدائؼ، فيسػػا ال ت
تبلغػػه أمشيػػة ، فزػػال  مػػذخؾرا  ألهػػلق طاعتػػه حػػيؽ ُيحل ػػؾف عشػػدت، كيتلػػذذكف فيػػه بالذػػهؾات، 
كيتجػػػددكف فيػػػه علػػػى طػػػؾؿ البقػػػاء؛ قػػػد فشػػػى السػػػؾُت كبقػػػؾا بعػػػدت كسػػػا كػػػاف ُيفشػػػيهؼ كيبقػػػى 

 .  (55)عليه...وبعدهؼ، كجسيع العباد أسؾة ألخيػ في السؾت الذي أتى 

لقػػد ركشػػت الّرسػػائل إلػػى ترػػؾير السػػؾت الػػداؿ بغػػرض التدػػرية عػػؽ السكلػػؾميؽ، 
فالسؾت صعب ثقيل، ككسط التأمل العسيق في السؾت كرهبته كفلدفته، تغهػر السرػائب 

، كباليػا  -أترمػ هللا -هدايا لقـؾ صابريؽ، كباليا  خريؽ، يقؾؿ: و السرائب هػدايا لقػـؾ
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ػل، عشػػدما اسػػتعسل  الّذػػكر  عشػد اإلمتػػاع، كالّرػػبر عشػػد علػػػ ج  علػى آخػػريؽ، ف   ق  هللا مسػػؽ ع 
 .(56)االرتجاعو

 :الدعاء للمعزى: ثالجًا

مكؾنػا  مهسػا  مػػؽ مكؾنػات خظػاب رسػالة التعػازي، لسػا لػػه  ُتذػّكل الُجسػل الدعائيػة
مؽ أثر في الفكر العربي، إذ تشحؾ تلػ الّرسائل إلى الؾعظ كاإلرياد، كتشبػ  عػؽ التػأثير 
التؾاصلي فػي السعػزى، كلػذلػ تحتفػل التعػازي برػي  الػدعاء للتهػؾيؽ مػؽ هػؾؿ الفاجعػة، 

لػة الزػعف التػي تدػيظر عليػه، فػال كمؽ غلبة الحزف، كتسشا القؾة للسعزى ليشتقل مؽ حا
 يركؽ لذتات أمرت، كيدتحزر الذجاعة في مؾاقفه، كيذتغل بعغائؼ األمؾر في حياته.

كالسالحػػظ أف صػػي  تلػػػ الجسػػل الدعائيػػة تعػػددت كتشؾعػػت، كيدػػتسر كػػل ُكتّػػاب 
الّرسػػائل باإللحػػاح فػػي تكرارهػػا، كذػػيفرة مهسػػة فػػي السذػػاركة الؾجدانيػػة مػػع ا خػػر، كتؾلػػد 

لػػػ العبػػارات إندػػاف متدػػاما مترػػالا، فالػػدعاء أداة جساليػػة، تشفػػذ إلػػى قلػػب الفاقػػد مثػػل ت
فػي التعزيػة إلػى عبػد  (57)لتشقذت مؽ الهسـؾ كالؾساكس، كمؽ ذلػ ماتتبه الحدؽ بؽ كهب

الػػػػرحسؽ بػػػػؽ خاقػػػػاف، باسػػػػتخداـ الفعػػػػل الساضػػػػي ليحرسػػػػه هللا مػػػػؽ السكػػػػارت كالسرػػػػائب، 
يػػر، مييػػدا  كيعرػػسه فػػي أقؾالػػه كأفعالػػه فتظيػػب نف دػػه، يقػػؾؿ:و حرسػػػ هللا مػػؽ السكػػارت كالغق

بالتؾفيق كالعرػسة فػي القػؾؿ كالعسػل، إف نعسػة هللا عليػػ فيسػا عرػؼ مػؽ ديشػػ كنفدػػ، 
   .(58)كأل هسػ حغػ كريدؾ في الدعي لسعادؾ...و

كقػػد كفػػق الكاتػػب فػػي تدليلػػه بالػػدعاء علػػى التدػػليؼ بقزػػاء هللا كقػػدرت، كترسػػيخه 
لدكيشة بأف ُيعيؽ هللا الفاقد على قزاء الحق عليه، كقزاء الحق له، معاني الظسأنيشة كا

 يقؾؿ:

و كإليػػه أكّجػػه الرغبػػة فػػي إلهامػػػ الرػػبر، كحدػػؽ السعاكنػػة لػػػ علػػى قزػػاء الحػػق عليػػػ، 
 .(59)كقزاء الحق لػ...و
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كتفػػيض رسػػائل التعزيػػة بالؾضػػؾح كترمػػي إلػػى تحقيػػق غايػػة محػػددة، كتذػػف  عػػؽ 
ير بالسرػػػير كالشهايػػػة، كتػػػشّؼ علػػػى السذػػػاركة بكثافػػػة العبػػػارات رؤى ذاتيػػػة كفكريػػػة كالتػػػذك

الستشاغسة مع فكر الدامع، مؽ دعاء له بعغؼ األجر، كجبػر الكدػر، كمزػاعفة األجػر، 
تسػػػا فػػػي رسػػػالة ميسػػػؾف بػػػؽ إبػػػراهيؼ يعػػػزي أحػػػدهؼ بؾفػػػاة أمػػػه:و فعّغػػػؼ هللُا أجػػػر ؾ، كجبػػػر 

أعغؼ هللا لؤلمير األجر، كأجزؿ له مرابػ، كضاعف ثؾابػ، فذنا ه كإنا إليه راجعؾف...
السثؾبػػػػػة كالػػػػػذخر، كجعػػػػػل هللا األميػػػػػر كارث أعسارنػػػػػا، كالبػػػػػاقي بعػػػػػدنا، كالسيمػػػػػل لُخُلؾفشػػػػػا 

 .  (60)كأعقابشا...و

في رسػالته لسحسػد بػؽ عبػد هللا الظػاهر بجسػل  (61)كيسعؽ الكاتب سعيد بؽ حسيد
كيدػػؾقها لشػػا بدالسػػة الػػدعاء كالزمػػة تكراريػػة، ككػػل مػػا يترػػل بهػػا مػػؽ قريػػب أك بعيػػد، 

كسػػهؾلة، لتعػػيؽ الدػػامع علػػى االسػػتسرار، كسػػا يػػدعؾ لػػه براحػػة الػػذهؽ كالتؾفيػػق بعاطفػػة 
ػزقؿ بػه  ػؼ بػه أجػر ت، كُيجش غق صادقة و كإنسا أسأؿ هللا عزكجل أف يؾفق أمير السػيمشيؽ لقسػا ُيعش

ش ائقحػػه يػػه فػػي يػػ  مػػؽ عؾاريػػه لديػػه كم  ُثؾب ت ػػه، كال ي ُهػػّد لػػه ركشػػا ، كالُيرق ي ػػر ُا، كال  م  نقرػػا  كال غق
ّشه كلظفهو ت بشديال ، بقس 
(62). 

إلػػى عبػػد هللا بػػؽ الظػػاهر يعزيػػه بأبيػػه، يفػػيض  (63)كفػػي رسػػالة أحسػػد بػػؽ يؾسػػف
عليه بالدعاء،؛ ليحتدب السريبة عشد هللا، كليعغؼ يأُنه، كتحدؽ عاقبُته، كيػرأب صػدع 

سػػلظة الجسػػل الدعائيػػة قػػادرة كهكػػذا فػػذّف  السرػػيبة التػػي ألسػػت بػػه،، كيلسلػػؼ يػػتات أمػػرت.
تػػاج انفعػػاالت الُكتّػػاب، برػػؾر كأدكات متشؾعػػة، يقػػؾؿو فشدػػأؿ هللا  علػػى بػػّ  نفدػػها كهػػي نق

لاة بأمير السيمشيؽ أكال ، كبػ ثانيػا ، كأف ي عّغػؼ مثؾبتػػ  أف ي رشأب  هذت الث لشسة، كي دد  هذت الخ 
ُسر بػ  ؽ عقباؾ، كيخُلف بػ ذا اليسشييؽ كي عش دق ُيحش  .(64)مكانه...وك 
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 اخلامتة

لؼ يفقد ُكّتاب الّرسائل في العرر العباسي فعلهؼ التؾاصلي بفزل الرقي  
الحزاري، كالحّس اإلنداني الرفيع، كأتدكت في عسلية التؾاصل بالرسائل التي تدتشد إلى 
يكلق مؽ أيكاؿ السكاتبات الحسيسية الذخرية، كمشها رسائل التعازي، التي تفيض 

الفقد(، كقد زخرت كتب التراث ) الرادقة كانفعاالت الُكّتاب بحدث الغياببالسذاعر 
 بتلػ الشساذج التي ضّسها كتاب جسهرة رسائل العرب.

 كيتبيؽ لشا مؽ قراءة تلػ الشساذج مؽ الرسائل ا تي:

: تؾّسل كتاب الّرسائل إلى التشؾع اللفغي، كالثراء التعبيري كالداللي، كال أولا 
تعدد للسزاميؽ، بدليل كثرة الرسائل افة كإبداع كتجدد ك الّرسائل مؽ جدة كطر تخلؾ تلػ 

التي قيلت في: األبشاء، كالخلفاء، كا باء، كتعدد كتاب الّرسائل الذيؽ برعؾا في هذا 
 الزرب مؽ الكتابة. 

: كذفت رسائل التعزية عؽ مدتؾيات مختلفة مؽ السخاطبيؽ، كأتدت ثا ياا 
ات أحداث محيظهؼ، كترسؼ يبكة مؽ العالقات اإلندانية، تفاعل الكتاب مع مجري
 كالسذاركة الؾجدانية.

في السشاسبة، كالسؾضؾع، كلكشها : حغيت رسائل التعزية بخرؾصية :ثالثاا 
بذكل عاـ سارت كفق مشهج عاـ فكانت بيؽ الحزؾر كالغياب، كتشؼ تلػ الرسائل على 

باأللؼ، كت شف  لؾاعج الحزف كالحدرة، كسا تذجع طاقات تعبيرية تزسر إحداسا  يديدا  
الفاقد على متابعة الحياة بقؾة، كتثير فيهؼ االستعداد طالسا أف السؾت مرير الجسيع، 
كتفيض رسائل التعزية بتذكير األحياء بالسؾت كالسؾتى، كفيه عغة كعبرة كخذية 

 كاحتراـ.
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 اهلوامش
 

تحقيق: ، البرهاف في كجؾت البياف، هػ( 335ت) إسحاؽ بؽ إبراهيؼ بؽ كهب الكاتب أبؾ الحديؽ( 1) 
قد ، 153-152 ، 1980، بيركت، السكتبة العلسية، تقديؼ: طه حديؽ، عبد الحسيد العبادي

لكشهؼ لؼ يخرجؾا بها إلى ، استخدـ العرب و الكتابة في العرر الجاهلي ألغراض سياسية كتجارية
، ؼ لؾف مؽ ألؾاف الكتابة الفشيةو يؾقي ضيفأغراض أدبية خالرة تتيا لشا أف نزعؼ أنه كجد عشده

 . 19، دت، 5ي، مرر، دار السعارؼ، الفؽ كمذاهبه في الشثر العربي
تحقيق   ، أدب الكاتب، هػ(276ت )   بؽ مدلؼ الديشؾري ابؽ قتيبة الديشؾري أبؾ عبد هللا( 2) 

العلؼ بسؾاقع القؾؿ كعلى السترسل ، 15-14 ، 1963، بيركت، دار الجيل، 1ي، محيي الديؽ
كأال يدتعسل اإلطالة ، فال ويدتعسل اإليجاز في مؾضع اإلطالة فُيقّرر عؽ بلؾغ اإلرادة، كأكقاته

كأال يدتعسل ألفا  ، إلى اإلضجار كالساللة، في مؾضع اإليجاز اإليجاز فيتجاكز مقدار الحاجة
، كل قـؾ مؽ القؾؿ بسقدارهؼبل يعظي ، كال كالـ السلؾؾ مع الّدؾقة، الخاصة في مخاطبة العامة

دار الكتب ، نقد الشثر، هػ(337ت) كيزنهؼ بؾزنهؼو قدامة بؽ جعفر بؽ زياد البغدادي أبؾ الفرج
 .96 ، دت، دت، بيركت، العلسية

دار الفكر للظباعة كالشذر ، السقدمة، هػ(808ت) عبد الرحسؽ   ابؽ خلدكف أبؾ زيد كلي الديؽ( 3) 
و كاعلؼ أف صاحب هذت الخظة البد أف يتخير مؽ ، 307 ، 2004، 1ي، بيركت، كالتؾزيع

فذنه معرض للشغر في ، كزيادة العلؼ كعارضة البالغة، كأهل السركءة كالحذسة مشهؼ، طبقات الشاس
مع ما يشغر ، أصؾؿ العلؼ لسا يعرض في مجالس السلؾؾ مؽ القياـ على ا داب كالتخلق بالفزائل

 .247، السقدمة، د الكالـ مؽ البالغة كأسرارهاو ابؽ خلدكف إليه في الترسيل كتظبيق مقاص
دار طالس للدراسات ، ترجسة طاهر حجار، األدب كاألنؾاع األدبية، مجسؾعة مؽ األساتذة( 4) 

 219، 1985، 1ي، دمذق، كالترجسة كالشذر
، 1972، 2ي، بيركت، دار الشهزة العربية للظباعة كالشذر، في الشقد األدبي، عبد العزيز عتيق( 5) 

 221.  
كقد يتخللها ، كغرضه كأسلؾبه، كتعرؼ كذلػ:و قظعة مؽ الشثر تظؾؿ أك تقرر تبعا لسذيئة الكاتب

، أكمسا يدتذهد به مؽ يعر غيرت، كقد يكؾف هذا الذعر مؽ نغسه، الذعر إذا رأى ذلػ سببا
عبد العزيز ) طريفةوكمعاف ، كألفا  مشتقاة، كأسلؾب حدؽ رييق، كتكؾف كتابتها بعبارة بليغة

 ( 448، 1976، 2ي، بيركت، دار الشهزة العربية، األدب العربي في األندلس، عتيق
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دار ، هػ( البداية كالشهاية في التاري 774ت ) عساد الديؽ أبؾ الفداء إسساعيل بؽ عسر ابؽ كثير( 6) 
يغهر هذا السشهج في سياسة الخليفة العباسي ) 123-122/ 10، 1977، 5ي، بيركت، السعارؼ

 السشرؾر( 
تحقيق   محي ، تاري  الخلفاء، هػ(911ت ) جالؿ الديؽ عبد الرحسؽ بؽ أبي بكر الديؾطي( 7) 

 .267 ، القاهرة، الديؽ عبد الحسيد
، 271 ، 1986، 2ي، مكة السكرمة، مكتبة الظالب الجامعي، بالغة الكتاب،   نبيه حجاب( 8) 

 75 ، 80 ، 85. 
 بيركت.، دار صادر، لداف العرب، هػ(711ت ) جساؿ الديؽ   بؽ مكـر ابؽ مشغؾر أبؾ الفزل( 9) 
دار ابؽ حـز للظباعة ، ركضة الظالبيؽ، هػ(676ت) زكريا بؽ يرؼ الشؾكي الدمذقي أبؾ يحيى( 10) 

السريبة أك ما يتسثل به و كالتعازيو هي ما ُيقاؿ ألهل ، 240 ، 2002، 1ي، بيركت، كالشذر
كتذكير ، كغايتها تهدئة الخؾاطر، ملسو هيلع هللا ىلص( أك أيعار) أك آيات بيشات أك أقؾاؿ للرسؾؿ، مؽ قؾؿ حدؽ

الشؾيري:و إنسا جعلت تدلية لسؽ عزته الشؾائب  يقؾؿ، أهل السراب بالثؾاب على حدؽ اصظبارهؼ
 يهاب الديؽ أحسد بؽ عبدالؾهاب الشؾيري ) الحؾادث بيؽ نفده كأحبابها...و كفرقت، بأنيابها

، 2007، القاهرة، مظبعة دار الكتب كالؾثائق القؾمية، ق( نهاية األرب في فشؾف األدب733ت)
5 /161. ) 

 مؾاهب الجليلهػ( 954ت)   بؽ   بؽ عبد الرحسؽ السغربي الحظاب الرعيشي أبؾ عبد هللا( 11) 

. كيعرؼ 38/ 3ج، هػ1423، الرياض، للظباعة كالشذردار عالؼ الكتب ، لذرح مخترر خليل
 .3/38نفده ج، التعزية:و الحسل على الربر بؾعد األجر كالدعاء للسيت كالسرابو

، 1991، مرر، دار السعرفة الجامعية، الترسل في القرف الثال  الهجري ، فؾري سعد عيدى( 12) 
الديؾاف إلى أحد اإلخؾاف في أمؾر عؽ  كو تلػ الرسائل الذخرية التي كانت تحبر بعيدة، 48

، كالتهشئة، بها برفة غير رسسية، أك تتعلق، كال بدياسة الدكلة، خاصة ال تتعلق بذيكف السلػ
بقدر ما بيؽ ، كغير ذلػ مسا يرؾر العؾاطف الخاصة، كاالستعظاؼ، كالعتاب، كالذكؾى ، كالتعزية

مكة ، مكتبة الظالب الجامعي، تاببالغة الك،   نبيه حجاب) و، األفراد مؽ ركابط كصالت
 ( .99 ، 1986، 2ي، السكرمة

، السجلس الؾطشي للثقافة كالفشؾف كا داب، عالؼ السعرفة، قلق السؾت، أحسد   عبد الخالق( 13) 
 .191، 1990، الكؾيت
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، 2ي، االسكشدرية، مكتبة األنجلؾالسررية، سيكؾلؾجية السؾت كاالحتزار، أحسد   عبد الخالق( 14) 
2018 ،25. 

  .1986، دار السعرفة الجامعية، عقيدة البع  كا خرة في الفكر اإلسالمي، أحسد   عبد الخالق( 15) 
السظبعة ، دار الكتب الدلظانية، صبا األعذى، هػ(821ت) أحسد القلقذشدي أبؾ العباس( 16) 

 .80/ 9، 1916، القاهرة، األميرية
 .80/  9انغر السردر الدابق ( 17) 
دار الفكر ، الرسائل الفشية في العرر العباسي حتى نهاية القرف الثال  الهجري ،   الدركبي( 18) 

 .238، 1999، 1ي، عساف، العربي
، جامعة تكريت، مجلة كركؾؾ، الترسل األخؾاني عشد عبدهللا بؽ السعتز، رمزاف صالا عباد( 19) 

 . 5 ، الدشة الدادسة، 6ـ، 1ع
 80/ 9، صبا األعذى، هػ(821ت) القلقذشدي( 20) 
 238، الرسائل الفشية في العرر العباسي،   الدركبي( 21) 
ذكرت ابؽ الشديؼ في الفهرستو كاف يكتب لجعفر بؽ ، مؽ كتاب الرسائلغداف بؽ الحسيد: ( 22) 

 يعقؾب إسحاؽ ابؽ الشديؼ   بؽ أبيا ، كحلؾ الكالـ، لظيف السعانيو )ككاف بليغ، سليساف بؽ علي
، 1994، بيركت، دار الكتب العلسية، ضبظه كيرحه: يؾسف الظؾيل، الفهرست، هػ(308ت)

32) . 
، 1937، 1ي، مرر، مظبعة مرظفى البابي الحلبي، جسهرة رسائل العرب، أحسد زكي صفؾت( 23) 

108 
، ابؽ الشديؼ) البلغاء البرعاءمؽ معدكدي ، ككاف مترجسا  ، جبل بؽ يزيد: هؾ كاتب عسارة بؽ حسزة( 24) 

 ( .189، الفهرست
 129 ، جسهرة رسائل العرب، أحسد زكي صفؾت( 25) 
 3/130، السردر الدابق( 26) 
 109، جسهرة رسائل العرب، أحسد زكي صفؾت( 27) 
 .110/ 3، السردر الدابق( 28) 
 .56/  3، جسهرة رسائل العرب، أحسد زكي صفؾت( 29) 
 56 ، السردر الدابق( 30) 
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 .3/122، السردر الدابق( 31)
 3/122، جسهرة رسائل العرب، أحسد زكي صفؾت( 32)
أحد األعالـ ، هؾ الذي  العالؼ السحدث، أحد ركاة الحدي ، إبراهيؼ بؽ   بؽ أبي يحيى األسلسي( 33)

يهاب الديؽ أبي الفالح عبد الحي بؽ أحسد ) كله كتاب السؾطأ، قيل: إنه مؽ السعتزلة، السذاهير
كعبد القادر ، تحقيق محسؾد األرناؤكي، يذرات الذهب، هػ(1089ت) العساد الحشبلي الدمذقي ابؽ

و  ، 306/ 3، 1988، 1ي، بيركت، دمذق، دار ابؽ كثير للظباعة كالشذر كالتؾزيع، األرناؤكي
، رتبه كضبظه حداف بؽ عبد السشاف، هػ( سير أعالـ الشبالء748ت) بؽ أحسد بؽ عثساف الذهبي

 .704/ 1، 2004، لبشاف، األفكار الدكليةبيت 
كذلػ ببغداد أعهر عليها السهدي جزعا لؼ يدسع ، حدشة حلؾة فلسا ماتت، البانؾقة: كانت سسراء( 34)

  بؽ جرير ) فأتثر الشاس في التعازي ، فجلس للشاس يعزكنه كأمر أال يحجب مشه أحد، بسثله
/ 4، 2011، بيركت، دار الكتب العلسية، كالسلؾؾتاري  األمؼ ، هػ(310ت) الظبري أبؾ جعفر

593 ) 
 .146/ 3، جسهرة أيعار العرب، أحسد زكي صفؾت( 35)
كأصبا كاحد عررت ، نذأ في قرر الخالفة بدامراء، عبد هللا بؽ السعتز بؽ الستؾكل بؽ السعترؼ( 36)

تحقيق   ، يافهػ( كفيات األع681ت) يسس الديؽ أحسد بؽ   ابؽ خلكاف) في األدب كالذعر.
 2/263، 1948، 1ي، القاهرة، محيي الديؽ عبد الحسيد

 . 307/ 4، جسهرة رسائل العرب، أحسد زكي صفؾت( 37)
 .85 ، 1990، 8ي، القاهرة، مكتبة الشهزة السررية، األسلؾب، أحسد الذايب( 38)
جسهرة ، صفؾت أحسد زكي) مؽ ُكّتاب قسامة بؽ زيد.، إسحاؽ بؽ الخظاب: ذكرت صاحب الجسهرة( 39)

 ( .3/286، رسائل العرب
 .3/288، جسهرة رسائل العرب، أحسد زكي صفؾت( 40)
 .3/288، السردر الدابق( 41)
تؾلى السكاتبات في زمؽ الخليفة العباسي ، له ديؾاف رسائل، مؽ الذعراء البلغاء، ميسؾف بؽ إبراهيؼ( 42)

ابؽ ) كمترسال  فريحا  ، ياعرا  بليغا  لحدؽ بؽ كهب: كاف ا، (200، الفهرست، ابؽ الشديؼ) الستؾكل
  ( .197، الشديؼ الفهرست

 .34/ 4، جسهرة رسائل العرب، أحسد زكي صفؾت( 43)
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 إسحاؽ بؽ الخظاب كالهزبر بؽ الربيا: ذكرهسا صاحب الجسهرة أنهسا مؽ ُكّتاب قسامة بؽ زيد.( 44)
 ( 286/ 3، جسهرة رسائل العرب، أحسد زكي صفؾت)

 3/287، جسهرة رسائل العرب، أحسد زكي صفؾت( 45)
 .3/287، جسهرة رسائل العرب، أحسد زكي صفؾت( 46)
علي بؽ عسر أبؾ ، ضعيف عشدهؼ، متركؾ الحدي  عشد ركاة الحدي ، عسارة بؽ جؾيؽ: برري ( 47)

دراسة كتحقيق: الذي  عبد العزيز عز الديؽ ، السجسع في الزعفاء كالسترككيؽ، الحدؽ الدارقظشي
 .106 ، 1ي، 1985، بيركت، القلؼ للظباعة كالشذردار ، الديركاف

 .289/ 3، جسهرة رسائل العرب، أحسد زكي صفؾت( 48)
ُركف  . إيارة إلى قؾله عزكجل و 3/57، السردر الدابق( 49) ت أشخق ُلُهؼش ال ي دش اء  أ ج  ل  ف ذقذ ا ج  لقُكلّق ُأماة  أ ج  ك 

و ُمؾف  دق ت قش اع ة  ك ال ي دش  ( 34األعراؼ ) س 
 .109/ 3، جسهرة رسائل العرب، أحسد زكي صفؾت( 50)
 .3/110، السردر الدابق( 51)
 121/122/ 3، السردر الدابق( 52)
 .4/34، السردر الدابق( 53)
 3/256، السردر الدابق( 54)
 .3/111، السردر الدابق( 55)
 . 3/263، السردر الدابق( 56)
 تست ترجسته سابقا .( 57)
 .4/30، العربجسهرة رسائل ، أحسد زكي صفؾت( 58)
 .4/31، السردر الدابق( 59)
  34/ 4السردر الدابق ( 60)
، ابؽ الشديؼ) كاف يّدعي أنه مؽ أكالد ملؾؾ الفرس.، عذب العبارة، سعيد بؽ حسيد: ياعر مترسل( 61)

 ( 261، الفهرست، ابؽ الشديؼ) و  بؽ عبد هللا بؽ الظاهر: ياعر، ( .199-198، الفهرست
  256/ 4، جسهرة رسائل العرب، أحسد زكي صفؾت( 62)
 ( 203، الفهرست، ابؽ الشديؼ) أحسد بؽ يؾسف مؽ السترسليؽ البلغاء( 63)
 3/417 جسهرة رسائل العرب، أحسد زكي صفؾت( 64)



  
     
  

 م0202( يوليو 57العدد ) 922

 

 مناذج مو مجهسة زسائل العسب( ) زسائل التعزية يف العصس العباسي

 

 ملصادز واملساجع
 القرآف الكريؼ -
  1937، 1ي، مرر، مظبعة مرظفى البابي الحلبي، جسهرة رسائل العرب، أحسد زكي صفؾت  -
 .1990، 8ي، القاهرة، مكتبة الشهزة السررية، األسلؾب، أحسد الذايب -
، السجلس الؾطشي للثقافة كالفشؾف كا داب، عالؼ السعرفة، قلق السؾت، أحسد   عبد الخالق -

 1990، الكؾيت
، دار السعرفة الجامعية، عقيدة البع  كا خرة في الفكر اإلسالمي، أحسد   عبد الخالق -

 . 1986، االسكشدرية
، 2ي، االسكشدرية، مكتبة األنجلؾالسررية، سيكؾلؾجية السؾت كاالحتزار،   عبد الخالقأحسد  -

2018. 
، السظبعة األميرية، دار الكتب الدلظانية، صبا األعذى، هػ(821ت) أحسد القلقذشدي أبؾ العباس -

 .1916، القاهرة
تحقيق: ، ؾت البيافالبرهاف في كج، هػ(335ت) إسحاؽ بؽ إبراهيؼ بؽ كهب الكاتب أبؾ الحديؽ  -

 . 1980، بيركت، السكتبة العلسية، تقديؼ: طه حديؽ، عبد الحسيد العبادي
، بيركت، دار الكتب العلسية، نقد الشثر، هػ(337ت) جعفر بؽ قدامة بؽ زياد البغدادي أبؾ الفرج -

 دت.، دت
  محي تحقيق ، تاري  الخلفاء، هػ(911ت ) جالؿ الديؽ عبد الرحسؽ بؽ أبي بكر الديؾطي -

 القاهرة.، الديؽ عبد الحسيد
 بيركت. ، دار صادر، لداف العرب، هػ(711ت) جساؿ الديؽ   بؽ مكـر ابؽ مشغؾر أبؾ الفزل -
، دار ابؽ حـز للظباعة كالشذر، ركضة الظالبيؽ، زكريا بؽ يرؼ الشؾكي الدمذقي أبؾ يحيى -

 .2002، 1ي، بيركت
تحقيق   محيي الديؽ عبد ، هػ( كفيات األعياف681ت) يسس الديؽ أحسد بؽ   ابؽ خلكاف -

 .1948، 1ي، القاهرة، الحسيد
 دت. ، 5ي، مرر، دار السعارؼ، الفؽ كمذاهبه في الشثر العربي، يؾقي ضيف -
مظبعة دار ، ق( نهاية األرب في فشؾف األدب733ت) عبدالؾهاب الشؾيري  يهاب الديؽ أحسد بؽ -

 .2007، القاهرة، الكتب كالؾثائق القؾمية
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يذرات ، هػ(1089ت) يهاب الديؽ أبي الفالح عبد الحي بؽ أحسد ابؽ العساد الحشبلي الدمذقي -
، دار ابؽ كثير للظباعة كالشذر كالتؾزيع، كعبد القادر األرناؤكي، تحقيق محسؾد األرناؤكي، الذهب
 .1988، 1ي، بيركت، دمذق

دار الفكر للظباعة كالشذر ، السقدمة ،هػ(808ت) عبد الرحسؽ   ابؽ خلدكف أبؾ زيد كلي الديؽ -
 . 2004، 1ي، بيركت، كالتؾزيع

 .1976، 2ي، بيركت، دار الشهزة العربية، األدب العربي في األندلس، عبد العزيز عتيق -
 . 1972، 2ي، بيركت، دار الشهزة العربية للظباعة كالشذر، في الشقد األدبي، عبد العزيز عتيق -
دراسة ، هػ( السجسع في الزعفاء كالسترككيؽ385ت ) الدارقظشيعلي بؽ عسر أبؾ الحدؽ  -

 . 1985، 1ي، بيركت، دار القلؼ للظباعة كالشذر، كتحقيق: الذي  عبد العزيز عز الديؽ الديركاف
دار ، البداية كالشهاية في التاري ( هػ774ت ) عساد الديؽ أبؾ الفداء إسساعيل بؽ عسر ابؽ كثير -

 .1977، 5ي، بيركت، السعارؼ
 .1991، مرر، دار السعرفة الجامعية، الترسل في القرف الثال  الهجري ، فؾري سعد عيدى -
دار طالس للدراسات كالترجسة ، ترجسة طاهر حجار، األدب كاألنؾاع األدبية، مجسؾعة مؽ األساتذة -

 . 1985، 1ي، دمذق، كالشذر
كضبظه حداف بؽ عبد  رتبه، هػ( سير أعالـ الشبالء748ت)   بؽ أحسد بؽ عثساف الذهبي -

 ، 2004، لبشاف، بيت األفكار الدكلية، السشاف
 . 2011، بيركت، دار الكتب العلسية، (310ت) تاري  األمؼ كالسلؾؾ،   بؽ جرير الظبري  -
 .1999، عساف، دار الفكر العربي، 1ي، الرسائل الفشية في العرر العباسي،   الدركبي -
( مؾاهب الجليل لذرح 954ت) السغربي الحظاب الرعيشي أيؾ عبد هللا  بؽ   بؽ عبد الرحسؽ  -

 هػ1423، الرياض، دار عالؼ الكتب للظباعة كالشذر، مخترر خليل
، تحقيق   محي الديؽ، أدب الكاتب، ق(276ت )   بؽ مدلؼ ابؽ قتيبة الديشؾري أبؾ عبد هللا -

 . 1963، بيركت، دار الجيل، 1ي
 .1986، 2ي، مكة السكرمة، مكتبة الظالب الجامعي، غة الكتاببال،   نبيه حجاب -
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، 1ع، جامعة تكريت، مجلة كركؾؾ، الترسل األخؾاني عشد عبدهللا بؽ السعتز، رمزاف صالا عباد -
 الدشة الدادسة.، 6ـ


