
 الثالثم اجلسء 9102سادش عشر العدد ال  فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 تنوع أساليب إثبات الحقوق 
 فى خطبة تولية الصديق ـ رضى هللا عنه

 الخالفة 

ٔٚ٘ٓ 
 

 
 

 
 تنىع أطانية إثثاخ احلقىق 

 اخلالفح -رضي اهلل ػنه -  يف خطثح تىنيح انصذيك
 دراطح يف ضىء نظزيح اننظى

 

 إعداد
 جنالء حمًىد حظني أمحذ /د 

 مدرس البالغة والنقد
 كلية البنات اإلسالمية بأسيوطفي  

 

 جايؼح األسهز
 تأطيىطحىنيح كهيح انثناخ اإلطالييح 

 



 الثالثم اجلسء 9102سادش عشر العدد ال  فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 تنوع أساليب إثبات الحقوق 
 فى خطبة تولية الصديق ـ رضى هللا عنه

 الخالفة 

ٔٚ٘ٔ 
 



 الثالثم اجلسء 9102سادش عشر العدد ال  فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 تنوع أساليب إثبات الحقوق 
 فى خطبة تولية الصديق ـ رضى هللا عنه

 الخالفة 

ٕٔٚ٘ 
 

 يهخص انثحث تانهغح انؼزتيح

 -رضي اهلل عنه -تنوع أساليب إثبات الحقوق في خطبة تولية الصديق  
  الخالفة دراسة في ضوء نظرية النظم

 نجالء محمود حسين أحمد
 البالغة والنقد، كمية البنات اإلسالمية بأسيوط، جامعة األزهر، مصر

 naglaamahmoud.8719@azhar.edu.eg)البريد اإللكتروني(: 

 يهخص:

لمخالفة لما لها  دراسة خطبة تولية الصديق رضي اهلل عنه يهدف البحث إلى 
مننن خصوصننية إثبننات الحقننوق عقنندا مبرًمننا بينننه وبننين رعيتننه، ومننن ثننم  ننام 
البحث في تقسيمه عمى تمك الحقوق المثبتنة، وكنذلك خصوصنية كنل حنق فني 

مباحننث يسننبقها مقدمننة قنند امننتمل هننذا البحننث عمننى ثالثننة أسنناليب إثباتننه، ف
 كاآلتي : ت المباحثوتمهيد، ويعقبها خاتمة وفهرس لمصادر البحث و د جاء

أسناليب إثبنات و  أسناليب إثبنات حقنوق الرعينة و أساليب إثبنات حقنوق الراعني
، وخمنننص البحنننث إلنننى د نننة التراكينننب، ووحننندة بنننناء الخطبنننة عنننند حقنننوق اهلل

 الصديق رضي اهلل عنه بما حقق له غرضه.

 ات المفتاحية: تنوع، أساليب، إثبات ، الحقوق، خطبة، الصديق.الكمم
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Abstract 

The present research paper aims to study the speech of 

Abu Bakr Aṣ-Ṣeddīq, may Allah be pleased with him, on 

assuming the Caliphate because it has the characteristic 

of concluding a contract that stipulates the involved 

parties’ rights—his and his citizens'. Therefore, the 

study is based on these stipulated rights, and on the 

special method used for stipulating each of them. The 

present research paper consists of an introduction, a 

preface, three sections, and a conclusion. The first 

section introduces the methods of stipulating the rights 

of the ruler. The second section explains the methods of 

stipulating the rights of the citizens. The third section 

illustrates the methods of stipulating the rights of Allah. 

The study concludes with the fact that Aṣ-Ṣeddīq’s 

speech is characterized by accuracy of structure and 

unity of topic.       

Key words:  diversify – methods –– stipulate – rights – 

speech – Abu Bakr As-Ṣeddīq 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ادلقذيح

الحمد رب العالمين ، والصالة والسنالم عمنى سنيد المرسنمين ، وأمنرف 
الخمنننق أجمعنننين سنننيدنا محمننند صنننمى اهلل عمينننه وسنننمم ، وعمنننى  لنننه وصنننحبه 

 أجمعين.
 :وتؼذ 

ومنن ثنم ،  العمنوم دبي هنيفي الجنس األفإن  فة الدراسات التطبيقية 
حاطننة بهننا ا يمنننم مننن اإللننى نتنناقي يقينيننة متسنناع مادتهننا اتسنناعً إفننال تصننل 

 ا..واستنتاجً  تحميالً 
ا متنوعننة لكننل نننك تجنند داخننل األجننناس األدبيننة الواحنندة صننورً أوبنندهي 

لننى خصوصننيات إن الصننورة الواحنندة لتتنننوع إبننل ، منهننا خصوصننيات لممننتكمم 
نننوع السننيا ات ، حتننى إنننك لتجنند لممننتكمم الواحنند حننوال وتا مخننتالف األدق تبًعننأ

 ساليب تتناسب معه.أخصوصيات في كل مو ف يتبعها تنوع 
فكممننا كننان المعنننى المنندروس أخننص كانننت األسنناليب محننددة  ومننن ثننم

كاننننت امفتراضنننات والنتننناقي واضنننحة ، فيجنننب أن تكنننون  بالتننناليو  ويقينينننة ،
 الدراسات متعمقة بالمعاني األخص.....

رضني اهلل  -كان التخصنيص فني دراسنة خطبنة تولينة الصنديق  هنا منو      
ننننواع و األ أمنننن دون عمنننوم فننني الخطابنننة باعتبنننار النننذوات كالخمفننناء   -عننننه

سناليب المعبنرة ا لممعننى واألتركينزً   ن و غيرهناأو السياسنية أكالخطابنة الدينينة 
معنة عنه ، فهي ليست كغيرها منن الخطنب الدينينة أو السياسنية أو خطنب الج

نما لها سمت خاص  والعيدين ، ففيها عقد يعمنه الخميفة بينه وبين رعيتنه  ؛وا 
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 وخطة مستقبمية لسياسته معهم .
كانننت أسنناليبها كمهننا إلثبننات الحقننوق إلمنناعة الطمأنينننة بننين ولننذلك 

 الرعية من أول يوم فيعرف كل فرد ماله وما عميه .
األمننور البينننة وبالغننة سننيدنا أبنني بكننر الصننديق رضنني اهلل عنننه مننن  

الجميننة ، ف فالصننديق كننان أحننرص الننناس عمننى كننالم يبنندر مننن لسننانه ، وكننان 
 (ٔ)أعمم الناس بموضم كالم الرجل من مروءته ومرفه ف

تننوع )اخترت خطبنة توليتنه رضني اهلل عننه فكنان عننوان الدراسنة ولذا 
الخالفنة  -رضني اهلل عننه - أساليب إثبات الحقوق في خطبنة تولينة الصنديق

 سة في ضوء نظرية النظم(درا
 ويزجغ طثة اختياري ذلذا ادلىضىع إىل ػذج أيىر ينها :

أول خطبنة تولينة فني اإلسنالم  ن كون خطبة الصديق رضي اهلل عنه ٔ
 ا لما تالها من خطب التولية .ا رقيسً ، ومن ثم فهي تمثل منهجً 

خصوصنية معانيهنا وأسناليبها ؛ إذ إنهنا  اقمنة عمنى معننى إثبنات ن  ٕ
كغيرها من الخطب الدينية أو السياسية ، ومن ثنم  توق وتأكيدها ، وليسالحق

 تميزت عنها في بناقها البالغي.
جدة الموضوع فمم يتعرض أحد ألساليب إثبنات الحقنوق فني ضنوء ن  ٖ

ا ، حيننث نظريننة النننظم ، م فنني خطبننة التوليننة ، وم فنني تحميننل الخطننب عموًمنن
، أو حنول البالغنة ساليب البالغية األحد كانت تدور الدراسات البالغية حول أ

                                                           

(
1
منركة نن  ٕ٘ٓٓسننة  ٙطن المؤلنف عبناس محمنود العقناد ن  ٜٖٔعبقرية الصديق ص  (

 . نهضة مصر لمطباعة والنمر
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خاصنة فني معناهنا ، خاصنة فبوجه عام في الخطب عامة ، أمنا هنذا الدراسنة 
 في أسموبها ، خاصة في منهجها .

، أو فنت  بناب الدراسنات المتخصصنة داخنل الجننس األدبني الواحندن  ٗ
 .  داخل المعنى الواحد 

 أيا ػن ينهجي يف انثحث :
فني ضنوء  -منام بمعناا عنند اإل -ميمي البياني فقد اتبعت المنهي التح

 نظرية النظم وفق اإلجراءات التالية :
ا لممعنناني الخاصننة وهنني معنناني تنننوع التراكيننب تبًعننلننى إالنظننر  -
فنني التراكيننب والمفننردات فنني ضننوء نظريننة امحتمننامت ومننا  فنظننرت ..النحننو .
ثننار يإلننى وجننه إن تؤديهننا مننن صننور يتنننوع بهننا المعنننى ثننم عرجننت أيمكننن 

ثبنات الحقنوق التني عناهنا فني إالصديق مفرداته وتراكيبه منن حينث اتصنالها ب
 خطبته .
كمماتنه وجممنه وكينف : أجنزاء الننظم العال ات بنين لى إالنظر  -

ه الخطبة حتى تجعمهنا كالجممنة الواحندة يصل بنيت عمأنها تنسل انسالم من أ
 التي فصمت تمك الجممة وبينتها  .

ثبات الحقوق فقد  نام إة عمى معنى رقيس من لما كانت الخطبة  اقمو 
قد امتمل هذا البحنث عمنى تقسيم البحث باعتبار صور تمك الحقوق ومن ثم ف

مباحث يسبقها مقدمة وتمهيد ، ويعقبها خاتمة وفهرس لمصادر البحث ثالثة 
 و د جاء كاآلتي :
أسننباب اختينناري لننه و هميننة الموضننوع أ : تكممننت فيهننا عننن:  ادلقذيةةح

  .. بحث فيه وموضوعاته ومنهي ال
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  :ثالثة مطالبوامتمل عمى :  انتًهيذ
 ) اخلطية واخلطثح) بعنوان: األول ادلطهة

تناولت فيه نسب سيدنا أبني بكنر رضني اهلل عننه ، وتوليتنه الخالفنة ، 
ووفاته . ثم تناولنت الخطبنة بنذكر نصنها ، ثنم ذكنر بعنض الموا نف منن حيناة 

 ة وموضوعها .الصديق رضي اهلل عنه ترتبط بالخطب
 خصىصيح خطة انتىنيح() بعنوان:  ادلطهة انثاني

تناولت فيه تعريف الخطابة عموًما، ثم ذكرت بعض األسس التني كنان 
 .، تم تناولت خصوصيات خطب التوليةيسير عميها الخطباء في خطبهم 

نظزيةةةح انةةةنظى تةةةني ان ةةةات  ) بعننننوان:  ادلطهةةةة انثانةةةث 
 (وانتطثيك

م عنند اإلمنام عبند القناهر ، وكينف تنم تطبيقهنا عرفت فيه بنظرية النظ
 في الخطبة موضوع الدراسة. 

 (أطانية إثثاخ حقىق انزاػيبعنوان ) : ادلثحث األول
سناليب أتناولت فيه األساليب التي جاءت إلثبات حقوق الراعي وهني: 

 .مر المبني عمى جممة المرطساليب األأثم ، كيد أساليب التأثم ، العموم 

 (أطانية إثثاخ حقىق انزػيح) : بعنوان انيثادلثحث ان
وهني: أسنموب  تناولت فيه األساليب التي جاءت إلثبات حقنوق الرعينة

،  وعكسنننه التفصنننيل بعننند اإلجمنننالأسنننموب و  وضنننم الخبنننر موضنننم اإلنمننناء،
 وأسموب المقابمة .
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  (أطانية إثثاخ حقىق اهلل) : بعنوان ثانثادلثحث ان
مننى أسننموبين إلثبننات حقننوق اهلل بينننت فيننه أن هننذا المبحننث امننتمل ع

 .األمرأسموب القصر و أسموب وهما 
 : وتناولت فيها نتاقي البحث والتوصيات . اخلامتح

 . وأخريًا فهزص ادلصادر وادلزاجغ
 .ا لوجهه الكريم ، وأن ينفم بهواهلل أسأل أن يجعل عممي هذا خالصً 
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 انتًهيذ
 ة اخلطية واخلطثح1

مننيا اْلَو ننار ومعنندن امفتخننار والمقنندم  بكننر الّصننديق وأبننالخطيننب هننو 
     (1).عمى َساِقر اْلُمَهاِجرين َواأْلَْنَصار اْلُمَسّمى ِبَعْبد اهلل والممقب بعتيق

 (2)عبد اهلل بن أبني ُ َحاَفنة عثمنان بنن عنامر بنن كعنب التيمني القرمني
يمتقني هنو ورسنول اهلل صنمى اهلل عمينه  -تنيم  نريش  -من ولند تنيم بنن منرة 

كان اسمه في الجاهمية عبد الكعبة فسنماا رسنول ... ند مرة بن كعب وسمم ع
اهلل صمى اهلل عميه وسمم عبد اهلل، ولقبه عتيق، لقب بنه لجمنال وجهنه رضني 

أننت عتينق منن :  إن رسول اهلل صمى اهلل عميه وسمم  ال لنه: و يل اهلل عنه،
 ...النار، وسمي صّديقًا لتصديقه خبر المسرى

                                                           

المؤلنف: األمينر أبنو الحسنن ن  ٛٔصتحفنة الصنديق فني فضناقل أبني بكنر الصنديق   (ٔ)
هننن( النامننر: ٜٖٚن بمبننان بننن عبنند اهلل، عننالء النندين الفارسنني الحنفنني )المتننوفى: عمنني بنن

 . المدينة المنورة -مكتبة دار التراث 
المؤلننف: أبننو الفضننل أحمنند بننن عمنني بننن محمنند بننن ن  ٖٗص ٕٔجتهننذيب التهننذيب (ٕ) 

هننن( النامننر: مطبعننة داقننرة المعننارف النظاميننة، ٕ٘ٛأحمنند بننن حجننر العسننقالني )المتننوفى: 
المؤلنف: خينر الندين ن  ٕٓٔص  ٗجاألعنالم . و  هننٕٖٙٔالطبعة: الطبعة األولنى، ن لهند ا

هنن( النامنر: ٜٖٙٔبن محمود بن محمد بن عمي بن فارس، الزركمني الدممنقي )المتنوفى: 
 . م ٕٕٓٓأيار / مايو  -الطبعة: الخامسة عمر ن دار العمم لمماليين 
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 (9).فيف العارضين يخضب بالحّناء والكتمكان طوياًل  دم خ
ا كننان أبننو بكننر رضنني اهلل عنننه مننن رؤسنناء  ننريش فنني الجاهميننة محبًبنن

ا صند ته  نريش، وأمضنوا كان إذا عمل منيقً  ....ا لهم في الجاهمية،فيهم مؤلفً 
ن احتممها غيرا خذلوا ولم يصد وا، فممنا جناء  حمالته وحمالة من  ام معه، وا 

سمم من الصنحابة بدعاقنه خمسنة منن العمنرة المبمنرين وأ اإلسالم سبق إليه،
عثمان بن عفنان، والزبينر بنن العنوام، وعبند النرحمن بنن عنوف، :  بالجنة وهم

وسعد بن أبي و اص، وطمحة بن عبيد اهلل، وأسمم أبواا وولداا وولد ولدا من 
الصنننحابة فجننناء بالخمسنننة النننذين أسنننمموا بدعاقنننه إلنننى رسنننول اهلل فأسنننمموا 

 (0).وصموا
 يثايؼته تاخلالفح :

نند يِق  ننْت َبْيَعننُة َأِبنني َبْكننٍر الص  فنني َسننِقيَفِة َبِننني  -رضنني المَّننه عنننه -َتمَّ
، َفَممَّا َكاَن اْلَغنُد -صمى المَّه عميه وسمم -، َيْوَم َوَفاِة النَِّبي  امثنينَساِعَدَة َيْوَم 

ننةُ َصننِبيَحَة َيننْوِم الَثاَلثَنناَء، اْجَتَمننَم النَّنناُس فنني اْلمَ   (ٖ) ْسننِجِد، َفَكاَنننِت اْلَبْيَعننُة اْلَعامَّ

                                                           

المؤلنف: أبنو العبناس منمس ن  ٗٙص ٖج ان وفيات األعيان وأنبناء أبنناء الزمنينظر (ٔ) 
النندين أحمنند بننن محمنند بننن إبننراهيم بننن أبنني بكننر بننن خمكننان البرمكنني اإلربمنني )المتننوفى: 

 . ٖالجزء:ن بيروت  -النامر: دار صادر ن هن( المحقق: إحسان عباس ٔٛٙ
المؤلنف: محمند رضنا ن  ٗٔ- ٖٔص بنو بكنر الصنديق أول الخمفناء الرامندين ينظنر أ ((ٕ

الطبعنة: ن النامنر: دار الكتناب العربني ن هن( المحقنق: المنيا خمينل منيحا ٜٖٙٔفى: )المتو 
 . مٕٗٓٓ-هنٕٗٗٔ

ص  ٗج« دراسننة محققننة لمسننيرة النبويننة»المؤلننؤ المكنننون فنني سننيرة النبنني المننأمون  (ٖ)
تقريظ: الدكتور محمند رواس  معنه جني، المنيا ن المؤلف: موسى بن رامد العازمي ن  ٓٗٙ
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 (ٔ).هن ٔٔسنة وكانت 
وافتتحنت فني أيامنه بنالد  .تنعين من دفم الزكاةمفحارب المرتدين والم 

المام و سم كبير من العراق. واتفنق لنه  نواد أمنناء كخالند بنن الوليند، وعمنرو 
زينند بننن أبنني بننن العنناص، وأبنني عبينندة بننن الجننراح، والعننالء بننن الحضننرمّي، وي

ا خطيًبنن ا بننالحمم والرأفننة بالعامننة،سننفيان، والمثنننى بننن حارثننة. وكننان موصننوفً 
 . (0 )ونصف مهر وكانت خالفته سنتين وثالثة أمهر  ا بطال.ا، ومجاعً لسنً 

 وفاته :
بقنين منن  وتوفي بالسنل ليمنة الثالثناء، و ينل ينوم الجمعنة، لتسنم لينالٍ 

وغسنمته زوجتنه ، وسنتون سننة جمادى اآلخرة سنة ثنالث عمنرة، وسننه ثنالث
أسماء ابنة عميس، وصمى عمينه عمنر رضني اهلل عنهمنا، وحمنل عمنى سنرير 

 ...رسننول اهلل صننمى اهلل عميننه وسننمم، وهننو سننرير عاقمننة رضنني اهلل عنهننا، 
  (ٖ).ودفن في حجرة عاقمة ورأسه بين كتفي رسول اهلل صمى اهلل عميه وسمم

 اخلطثح :
َفَحِمنَد المَّنَه َوَأْثَننى َعَمْينِه ِبَمنا ُهنَو  فنتكمم بعد أن بايم الناس أبا بكنر  نام

 .َأْهُمهُ 
نا َبْعنُد، َأَيَهنا النَّناُس َفنِإن ي َ نْد ُول ينُت َعَمنْيُكْم َوَلْسنُت ِبَخْينِرُكْم،  : ُثمَّ َ نالَ  َأمَّ

                                                           

النامنر: المكتبنة العامرينة لنعنالن والطباعنة والنمنر والتوزينم، الكوينت ن عثمنان الخمنيس 
 . م ٕٔٔٓ -هن  ٕٖٗٔالطبعة: األولى، 

 ٕٓٔص ٗعالم جاأل( (ٔ
 ٕٓٔص ٗج السابق (ٕ)
 . ٗٙص  ٖوفيات األعيان جينظر:  (ٖ)
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نْدُق َأَماَننٌة، َوا ُمنوِني، الص  ْن َأَسنْأُت َفَقو  ْلَكنِذُب ِخَياَننٌة، َفِإْن َأْحَسنْنُت َفنَأِعيُنوِني، َواِ 
ننِعيُف ِفننيُكْم َ ننِوي   َواْلَقننِوَي ِفننيُكْم ،  َمنناَء المَّننهُ  ينن  عمتننه ِإنْ ز َحتَّننى أ ِعْنننِدي َوالضَّ

َضِعيٌف َحتَّى  خذ ِمْنُه اْلحق ِإْن َماَء المَُّه، َم َينْدُع َ نْوٌم اْلِجَهناَد ِفني َسنِبيِل المَّنِه 
، وَ  ُهنُم المَّنُه ِبناْلَباَلِء، ِإمَّ َضَرَبُهُم المَُّه ِبالَذل  َم َتِميُم اْلَفاِحَمُة ِفني َ نْوٍم َ نَط ِإمَّ َعمَّ

َأِطيُعننوِني َمننا َأَطْعننُت المَّننَه َوَرُسننوَلُه، َفننِإَذا َعَصننْيُت المَّننَه َوَرُسننوَلُه َفنناَل َطاَعننَة ِلنني 
  (1). َعَمْيُكْم، ُ وُموا ِإَلى َصاَلِتُكْم َيْرَحْمُكُم المَّهُ 

فنني  خطبتننه رضنني اهلل عنننه يجنندها تنننم عننن صننفاته الخمقيننة والننناظر 
التننني اتصنننف بهنننا فوالتننني اتفقنننت فيهنننا أ نننوال واصنننفيه ، ودمقنننل أعمالنننه فننني 

ا لمحقنوق مؤدًين -عمنى الجممنة  -عننهفكنان رضني اهلل  ،(ٕ)الجاهمية واإلسنالمف
ول خطبنة لنه أحسان فمنن ثنم حنرص فني لى درجة اإلإ التأديةعمى صور أفي 

بنرزا فني هضنم نفسنه فني أعمى ذلك في نحو منن التواضنم عظنيم  عند توليته
  وله رضي اهلل عنه : ولست بخيركم ..

ف أليًفننا ودوًدا حسننن  ولعنل ذلننك ممنا اتفننق عمينه الننناس فينه حيننث كنان

                                                           

ننن  ٕٜ٘-ٜٔ٘ص ٚج الننروض األنننف فنني مننرح السننيرة النبويننة مبننن همننام :ينظننر ((ٔ
هننن( ٔٛ٘قاسننم عبنند الننرحمن بننن عبنند اهلل بننن أحمنند السننهيمي )المتننوفى: المؤلننف: أبننو ال

النامنر: دار إحيناء التنراث العربني، بينروت الطبعنة: ن المحقنق: عمنر عبند السنالم السنالمي 
السننيرة النبويننة )مننن البدايننة والنهايننة مبننن كثيننر( و ،   مٕٓٓٓهننن/ ٕٔٗٔالطبعننة األولننى، 

ل بنننن عمنننر بنننن كثينننر القرمننني الدممنننقي المؤلنننف: أبنننو الفنننداء إسنننماعينننن ٖٜٗص  ٗج
النامنر: دار المعرفنة لمطباعنة والنمنر ن هنن( تحقينق: مصنطفى عبند الواحند ٗٚٚ)المتنوفى: 
 . م ٜٙٚٔ -هن  ٜٖ٘ٔعام النمر: ن لبنان  -بيروت ن والتوزيم 

 . ٕٖعبقرية الصديق ص  ((ٕ
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، ومنها التواضنم ولنين الجاننب ،المعامرة، وكان مطبوًعا عمى أفضل الصفات 
مه، وكننان فنني خالفتننه أظهننر فمننم يتعننال عمننى أحنند  ننط فنني جاهميتننه وم إسننال

تواضًعا منه  بل وميته الخالفة ، فإذا مدحه مادح  نال: المهنم أننت أعمنم منني 
ذا سقط منه خطام نا ته وهنو راكنب ننزل منهنا ليأخنذا ، ولنم ينأمر  بنفسي ، وا 

  (ٔ)أحًدا بمناولته إيااف 
كما أنه لم يطمب الخالفة ولم يسم إليها لطمب جاا أو منال أو سنمطان 

فقد وما النناس منن المهناجرين  ذا ما دل عميه  وله في خطبته : ) وليت (وه
 يصعب حصرهم وعدهم عميهم من غير طمب لها ..ن نصار وغيرهم ممواأل 

ف كما كان الرجل صادق الطبم مستقيم الضمير م يمتوي بنه عمنا يعمنم 
أنننه الحننق عننوج وم سننوء دخمننة، وعننرف باسننم الصننديق إذ عننرف فيننه الننناس 

منن أينام الجاهمينة  بنل أن يندين باإلسنالم ؛ ألننه كنان يضنمن المغنارم  الصدق
فهنو ينرد  (ٕ)والديات ، فيصد ونه ويعتمدون عمى وعدا ، ويركنون إلى وفاقهف 

 لطمأننةثبنات الحقنوق إكيند أت الحقوق إلى أصحابها ومن ثم ظهنر فني خطبتنه
وي عننندي فني  ولننه: ) الضنعيف فننيكم  ن تأديتهنالنى ثباتننه و وتنه فنني إالقمنوب 

 حتى أزي  عمته، والقوي فيكم ضعيف حتى  خذ منه الحق (.
كمننا كننان رضنني اهلل عنننه حريًصننا عمننى أداء حننق اهلل ورسننوله ف لمننا 

فأمار الناس عمنى أبني بكنر  ارتدت  باقل العرب إم  يسًا وثقيفًا ومنعوا الزكاة،
 لننو واهلل  :رضنني اهلل عنننه بأخننذ العننرب بالصننالة ومسننامحتهم فنني الزكنناة فقننال

                                                           

 . ٕٖص السابق  ((ٔ
 . ٚٚ( عبقرية الصديق ص (ٕ
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منعوني عقاًم أو عنا ًا مما كانوا يؤدون إلى رسول اهلل صمى اهلل عمينه وسنمم 
 وهننذا ينندل عمننى منندى حرصننه عمننى أداء حننق اهلل فنني (9)ف لقنناتمتهم عمننى ذلننك

 .  الحقوق بقية ألداء عمميًّا تطبيًقا ويجعمها بها فيختم خطبته

                                                           

 . ٙٙ ص ٖوفيات امعيان ج(ٔ) 
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  خصىصيح خطة انتىنيح-2

ة َغنَرٍض كالٌم يحاَوُل به  : هيالخطابة  إ ناُع أصناف السنامعين بصنحَّ
 (ٔ).يقِصُدا المتكم م لِفْعِمه أو امنفعاِل به

ن أنَّ صنناحبها لمننا كننان  بينند ...كانننت فنًّننا مننن فنننون اإلنمنناء، فهنني وا 
أمدَّ اعتماًدا عمى الَبداهة وامرتجال منه عمى الكتابة، تعنيَّن أن ُينذَكر لهنا منن 

فنني عمننوم صننناعة اإلنمنناء، كمننا كننان  الضننوابط والمننروط مننا م يجننري مثمننه
ن كنان هنو فني األصنل فنًّنا  لممعر من الضوابط ما يختَص به عنن اإلنمناء، وا 

 (ٕ). من أفانينه
فني التحنريض عمنى  -فني العصنر الجناهمي  -وأكثر ما كانت الخطابنة

صننننالح ذات البننننين ،القتننننال وفنننني المفنننناخرات  ،والتحكننننيم فنننني الخصننننومات وا 
 (ٖ). ير ذلكوالمنافرات والوصايا وغ

طمنننم اإلسنننالم بمنننأنه الخطينننر اتسنننم مجنننال الخطابنننة، وامنننتدت فممنننا 
 النندعوة إلننى هدايننة : ومننن أهننم هننذا البواعننث البواعننث عمننى ركننوب منابرهننا،

اإلسالم، والتحريض عمى الو وف في وجه خصنومه بعنزم وطينٍد وا  ندام حكنيم، 

                                                           

المؤلننف: محمنند الطنناهر بننن عامننور )المتننوفى: ننن ٛٔٔص أصننول اإلنمنناء والخطابننة  ((ٔ
هن( المحقق: ياسر بن حامد المطيري النامر: مكتبة دار المنهاج لمنمنر والتوزينم،  ٖٜٖٔ

 . هن ٖٖٗٔالمممكة العربية السعودية الطبعة: األولى،  -الرياض 
 . ٜٖٔالسابق ص  (ٕ)
نمناء لغنة العنرب  جواهر األدب في ((ٖ المؤلنف: أحمند بنن إبنراهيم نن ٚٔص  ٕجأدبينات وا 

مننرفت عمننى تحقيقننه وتصننحيحه: لجنننة مننن أهننن( ٕٖٙٔبننن مصننطفى الهامننمي )المتننوفى: 
 . النامر: مؤسسة المعارف، بيروتن الجامعيين 
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بداعها ما َبَهرهم  بنه القنر ن ومنطنق ويضاف إلى هذا أنَّ من أسباب إجادِتها وا 
 (ٔ) .من بالغة القول وروعة األسموب -صمى اهلل عميه وسمم  -رسول اهلل 

الّطنوال، ومنهنا القصنار، ولكنل  منهناوتنوعت الخطبنة فني زمنهنا فكنان 
ا فني ذلك مكان يميق به، وموضنم يحسنن فينه. ومنن الطنوال منا يكنون مسنتويً 

فقننر الحسننان، والّنتننف الجننودة، ومتمنناكال فنني اسننتواء الصنننعة، ومنهننا ذوات ال
نمننا حظننه التخمينند فنني  .الجينناد ولننيس فيهننا بعنند ذلننك مننيء يسننتحق الحفننظ، وا 

 (0)بطون الصحف. ووجدنا عدد القصار أكثر، ورواة العمم إلى حفظها أسرع
ثننم تنوعننت الخطننب بحسننب غرضننها .. فجنناءت خطننب التوليننة بسننمت 

والرعينة ومنن ثنم ألنها كالعهند والعقند بنين الراعني  يميزها عن جميم الخطب ؛
كان لها من األساليب منا يتناسنب منم إثبنات الحقنوق والواجبنات . ولنذا كاننت 
خطب التولية تختمف في أساليبها عنن خطنب الجمعنة والعيندين والوفنود وغينر 

ولعننل الننناظر فنني خطننب توليننة الخمفنناء يجنند ذلننك ، ذلننك مننن أنننواع الخطننب 

                                                           

هنن(  ٖٚٚٔالمؤلنف: محمند الخضنر حسنين )المتنوفى: نن ٗٛٔصلخطابة عند العنرب ا ((ٔ
 -النامر: مكتبة دار المنهاج لمنمر والتوزيم، الرياض ن حامد المطيري  المحقق: ياسر بن

 . هن ٖٖٗٔالمممكة العربية السعودية الطبعة: األولى، 
المؤلننف: عمننرو بننن بحننر بننن محبننوب الكننناني بننالومء، ن  ٚص ٕجالبيننان والتبيننين  (ٕ)

مكتبننة الهننالل، هننن( النامننر: دار و ٕ٘٘الميثنني، أبننو عثمننان، المننهير بالجنناحظ )المتننوفى: 
 . هن ٖٕٗٔعام النمر: ن بيروت 
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 فى خطبة تولية الصديق ـ رضى هللا عنه

 الخالفة 

ٔٚٙٚ 
 

  (ٔ).ا ا جميً امختالف في اختيار األساليب بينً 
والخطبننة التنني بننين أينندينا يكثننر فيهننا أسننموب العمننوم ؛ ألنهننا تكننون 
لخطاب العامنة فجناء الننداء فيهنا بنن )أيهنا النناس( ؛ وذلنك ألن الخميفنة يكنون 
حاكًما لمناس عامة م يخص أهل مكان معين أو جنس معنين وم حتنى يخنص 

كاننت  المسممين دون غيرهم ؛ ألنه خميفة لمرسول صمى اهلل عميه وسمم النذي
 رسالته لمناس كافة . 

كذلك العمنوم فني الضنماقر فمنم يخنص بهنا مخاطبنا دون غينرا ، كنذلك 
فنني التعبيننر بالصننفة وامكتفنناء بهننا عننن الموصننوف، و كننذلك مننمول أسنناليب 

 الظرفية والغاية في أجزاء الخطبة كمها.
كمننا نجنند أسننموب التأكنند وكننان واجًبننا لمراعنناة حننال المخنناطبين ؛ ألن 

مننننهم المؤيننند والمعنننارض ، الموافنننق والمتنننردد والمنكنننر لمخالفنننة  الحاضنننرين 
 فيمزمهم الخميفة باألمر بطريقة حاسمة جازمة لقطم اإلنكار والتردد والمكوك.

كما نجد أسموب المرط وما فيه منن دملنة المنزوم بنين المنرط والجنزاء 
 مما يجعل الحق مزًما في أعنا هم يجب تأديته .

وهو في دملتنه الرقيسنة عمنى الوجنوب يتناسنب كما نجد أسموب األمر 
 مم إثبات الحق واإللزام بتأديته .

ولما كانت خطبة التولية تحتاج إلى التوضي  نجد فيها التفصيل النذي 
 يأتي بعد إجمال فيتض  به المعنى ويتأكد .

                                                           

وخطبنننة تولينننة سنننيدنا  ٕٕٔص  ٔجبنننن الخطننناب  سنننيدنا عمنننر خطبنننة تولينننة :ينظنننر ((ٔ
المؤلنف: أحمند  ب العرب في عصور العربينة الزاهنرةجمهرة خطن في  ٕٔٚص  ٔعثمان ج

 . لبنان – النامر: المكتبة العممية بيروتن زكي صفوت 
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 الخالفة 

ٔٚٙٛ 
 

كما نجد فيها أسموب المقابمة وما لها من فضل إظهار المعاني بمنكل 
تمنننل الصنننورة لدينننه ؛ ألنهنننا تزيننند منننن تحسنننين الحسنننن أوضننن  لممتمقننني ؛ فتك

 وتقبي  القبي  بوجودهما في صورة متضادة .
كما يظهر أسموب القصر لما فينه منن التأكيند والمبالغنة وتقرينر الكنالم 

 في ذهن المتمقي . 
والمالحظ أيًضا في خطنب التولينة أنهنا لنيس فيهنا خينال ؛ ألنهنا تقنرر 

لتوليننة لهننا خصوصننية فنني األسنناليب ليسننت وا ًعننا . وبهننذا يتضنن  أن خطننب ا
 لغيرها .
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 فى خطبة تولية الصديق ـ رضى هللا عنه

 الخالفة 

ٜٔٚٙ 
 

 ة نظزيح اننظى تني ان ات  وانتطثيك3
عبننند القننناهر عمنننى ركننننين رقيسنننين اإلمنننام تقنننوم نظرينننة الننننظم عنننند 

 ساسين:أوعمودين 
ا لممعننناني الخاصنننة وهننني منننذهب يتصنننل بتننننوع التراكينننب تبًعننن -

 معاني النحو .
 ماته وجممه .واآلخر يتصل بالعال ات بين أجزاء النظم كم -

تضَم ِإم أن  النظمُ " أْن ليَس  اعممفأما األول فعبر عنه اإلمام بقوله: ف 
 ، وتعمَل عمى  وانينِه وُأصوِله، وتعرفَ "عمُم النحو كالمَك الوضَم الذي َيقتضيه

 ، فال ُتِخل الَرسوَم التي ُرسمْت لك مناهَجه التي ُنِهجْت فال تزيغ عنها، وتحَفظَ 
منه غينَر أَن ينظنَر فني لنك أنَّنا م َنعمنم منيقًا يبتغينِه النناظُم بَنظْ وذ .بميٍء منها

: ِإلنى الوجنوِا التني َتراهنا فني  ولنك  "الخبنرِ " باٍب وُفرو ِه، فينظر فني ُوجوِا كل
زينننٌد " ، و"منطِمنننٌق زيننندٌ " و  "ينطِمنننُق زيننندٌ " ، و"زينننٌد َينطِمنننقُ " و  "زينننٌد منطمنننقٌ " 

 ."، وزيٌد هو منطِمقٌ "زيٌد هَو المنطمقُ " و " المنطِمُق زيدٌ " و "الُمنطِمقُ 
إْن َتْخنُرْج " :  ِإلى الوجنوا التني َتراهنا فني  ولنك " المرِط والجزاء وفي ف

أننا خنارٌج إن " و  "إن تخنرْج فأننا خنارجٌ " و  "إْن خرْجنَت خرْجنتُ " و  "َأخنرجْ 
 " .أنا إْن خرْجَت خارجٌ " و  "خرجتَ 

، "جناءني زيند مسنرًعا" : فني  ولنك ااِإلى الوجوِا التني تَنر  " الحالِ " فيو 
  "جاءني  د َأسَرع" و  "جاءني وهو مسرع أو وهو ُيسرع" ، و" وجاءني يسرع

عرُف لكل  من ذلك موِضَعه، ويجنيُء بنه حينُث ينبغني في،  جاءني و د َأْسرعَ " و
 .له

التي َتْمترُك في معنًى، ثم َينفنرُد كنَل واحنٍد منهنا  " وينظَر في فالحروف
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ٔٚٚٓ 
 

ي خناص  معنناُا، نْحنَو أن فن منن ذلنك ٍة فني ذلنك المعننى، فيضنم كنالًّ بخصوصي
فيمنا   "إنْ " بننو إذا أراد نفني امسنتقبال ،  "م" في نفي الحال، بن  "ما" يجيَء بن

ُ  بيَن أن يكوَن وأْن م يكون، و  .فيما ُعمَم أنه كاقنٌ  "ِإذا" بن يترجَّ
ضَم الفصِل فيها ِمن موضنِم التي ُتْسَرُد، فيعرَف موْ  "وينظَر في فالجملِ 

 ، وموضمَ "الفاء" من مْوضمِ  "الواو" الَوْصل، ثم يعرَف فيما حَقه الوْصُل موضمَ 
  "لكننْ "  ، وموَضنمَ "أم"  منن موضنمِ   "أو"  ، وموضنمَ " ثُنمَّ " من موضمِ   "الفاء"

 ف .  بل"  من موضمِ 
الكننالم كم ننه،  ويتصننرََّف فنني الّتعريننِف والتَّنكيننِر، والّتقننديِم والتننأخير، فنني

وفننني الحنننذف والتكنننرار واإلضنننمار واإلظهنننار فيصنننيب بكنننل منننن ذلنننك مكاَننننه، 
حة وَعَمى ما ينبغي له  (ٔ)."ويستعمَمه عمى الص 
واعمننْم أنَّ ممَّنا هنو َأصننٌل فني أَن يننِدقَّ واآلخنر ذكنرا اإلمننام فني  ولنه : ف

ي المعنناني التنني عرفننتَ  النظننُر، وَيْغُمننَض الَمْسننمُك، تتَِّحننَد أجننزاُء  أنْ   :فنني تننوخ 
الكالِم وَيدخَل بعُضها في بعٍض، ويمتدَّ ارتباُط ثاٍن منها بأول، وأن تحتاج في 

ا، وأن يكننوَن حالُننَك فيهننا حنناَل الِجممننة ِإلننى أن تَضننَعها فنني النننفس وضننًعا واحنندً 
الباني َيضُم بيمينه ههنا في حاِل منا َيَضنُم بَيسنارِا هنناك. َنعنم، وفني حناِل منا 

َلْين. وليس ِلما مْأنُه أن يجيَء عمى  ُيْبصر مكانَ  ثالٍث ورابٍم َيضُعهما َبْعَد اأَلوَّ
هننذا الوصننِف َحنند  َيْحصننُرا، و ننانوٌن ُيحننيُط بننه، فِإنننه يجننيُء عمننى وجننوٍا مننتَّى، 

                                                           

المؤلف: أبو بكر عبند القناهر بنن عبند  ٕٛ،  ٔٛص عمم المعاني مقل اإلعجاز في د ((ٔ
هنن( المحقنق: محمنود ٔٚٗالرحمن بن محمند الفارسني األصنل، الجرجناني الندار )المتنوفى: 

دار المدني بجندة الطبعنة: الثالثنة  -النامر: مطبعة المدني بالقاهرة ن محمد ماكر أبو فهر 
 . مٕٜٜٔ -هن ٖٔٗٔ
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 الخالفة 

ٔٚٚٔ 
 

 (1)."وأنحاَء مختمفةٍ 
منن خنالل تحمينل أجزاقهنا، فأمنا  و د تم تطبيق المذهبين في الخطبنة ،

فقند عالجنه البحنث فني  عاني الخاصة وهي معاني النحنوا لممالتراكيب تبعً تنوع 
و بنيتهنا فنني الخطبنة عمننى أردات والتراكيننب فني مو عهننا مفنامحتمننامت لم تعندد
 ن ماء اهلل ..إما سترى  نحو

فقند  كمماته وجممنه : يتصل بالعال ات بين أجزاء النظمأما اآلخر الذي 
وكيف أنهنا انسنمت منن ظهر في ذلك امنسجام وامتساق بين أجزاء الخطبة ، 

تركيب واحد حتى صارت بناء واحًدا،  فكل جممة بل كل لفظة تتعمق بما  بمهنا 
 ، وتطمب ما بعدها .

وهننذا ظنناهر مننن اتصننال جميننم أجننزاء الخطبننة وتعمقهننا بجممننة )وليننت 
عمننيكم( فكننل كممننات الخطبننة وجممهننا تنندور فنني محورهننا وتتعمننق بهننا ، فمنهننا 

فني الخطبننة ، سنواء كننان حنق الراعنني أو حننق  انبثقنت كننل الحقنوق والواجبننات
 الرعية أو حق اهلل تعالى كما سيتض  من خالل المباحث .

 
 
 
 
 
 

                                                           

 . ٖٜالسابق ص  (ٔ)
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 الخالفة 

ٕٔٚٚ 
 

 ولادلثحث األ
 (ٔ)أطانية إثثاخ حقىق انزاػي

ا ا لمعقد والعهد بين الراعي والرعينة ، وبياًننلما كانت خطبة التولية بيانً 
ثبننات إسنناليب أى عمننى ن تبنننأا تضننى التناسننب البالغنني ، لخطتننه المسننتقبمية 
 مانة .براز ما يمزمه لمسير فيهم وما يعينه عمى تحمل األحق الراعي ابتداء إل

ن يجعننل أبنني بكننر رضنني اهلل عنننه أومننن ثننم ا تضننت بالغننة الخميفننة 
ا عمنى حقنوق تنسنل جميعهنا منن توليتنه ومينة عامنة عمنى خطبته بنناء متوالًين

 المخاطبين .
بات حقنه عمنى رعيتنه بمنا يتناسنب ثإساليب رقيسة في أومن ثم برزت 

لزامهم بها في عقند مزم ا  كيد حقو ه عميهم و أوت ،مم تمك الومية العامة عميهم
 لمطرفين كميهما ..

، ساليب العموم فني الخطناب بمنا يتناسنب منم عمنوم اسنتخالفه أفظهرت      
ا ويعممنو ، همية كالمه ليستمعوا لنه أكيد لتنبيه المخاطبين عمى أساليب التأثم 
مر المبني عمى جممنة المنرط بمنا ينتالءم منم لنزوم طاعتنه ساليب األأثم ، به 

بهننذا القينند المننرطي ليكننون العقنند فيمننا بينننه وبينننهم  ووجننوب اتباعننه مقرونننة
 ا عمى الحقوق والواجبات .ا من الطرفين  اقمً ا ثناقيًّ عقدً 

                                                           

نما بدأت بإثبات حقوق الراعي  بل إثبات حقوق الرعية ، أو حقوق اهلل تعالى؛ نظرا إ ((ٔ
لبناء الخطبة و يامها أوم عمى إثبات حقوق الراعي ثم حقوق الرعية ثم حقوق اهلل تعالى 

. 
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ٖٔٚٚ 
 

 أوال : أطانية انؼًىو
 تمام والكفايةتدور مادة العموم حول الممول واممتداد وال

ُهنننننننم اأَلمنننننننُر َيُعَمهنننننننم ُعمومننننننناً جننننننناء فننننننني لسنننننننان العنننننننرب :    :َعمَّ
ُهننْم بالعطيَّننة :ُيَقننالُ  َمننِممهم، ننة  :والعاّمننةُ   .َعمَّ والَعَمننُم ِمننَن  ... ِخنناَلُف الخاصَّ
 (1)اْلَكاِفي الَِّذي َيُعَمهم ِباْلَخْيرِ  :الر َجالِ 

ه البالغينة النواردة هننا سناليبأوهذا الضابط المغوي لمعموم يتناسب منم 
 حيث جاءت لتحقيق غرضين :

استقصننناء المخننناطبين ومنننمول خطابنننه جمنننيعهم عمنننى الحقيقنننة م  -
 العرف .

ا تتصنل حكاًمنأنه بذلك يقنرر إذ إجيال التالية ثم امتداد معناا في األ -
ن سننته رضني اهلل عننه فنيهم إذ إتي بعندا منن الخمفناء أبالحكم ممتدة فيمن ي

 ويقتدى .... مما يستن بها
 تعبيرية : ربعة صورأسموب العموم في أومن ثم فقد برز 

اسننم  بإيثننارجننناس سننواء فنني عمننوم المنننادى سننماء األأ   -  وذلةةاأ
منن بنديم امفتتناح وحسننه عمنى منا  اذوهالجنس : الناس في مستهل الخطبة 

 و عموم جنس القومية في التحذير ..أتي أسي
الخطبة ليتناسق مم  أجزاءي كل ف عموم ضمير الخطاب .. - ثانيها

                                                           

المؤلنف: محمند بنن مكنرم بنن عمنى، أبنو  وما بعدها ٕ٘ٗص ٕٔجلسان العرب ينظر  ((ٔ
هنن( النامنر: ٔٔٚظور األنصناري الرويفعنى اإلفريقنى )المتنوفى: الفضل، جمال الدين بن من

 هن ٗٔٗٔ -بيروت الطبعة: الثالثة  -دار صادر 
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 تنوع أساليب إثبات الحقوق 
 فى خطبة تولية الصديق ـ رضى هللا عنه

 الخالفة 

ٔٚٚٗ 
 

خالف مقتضنى الظناهر فني الخطناب إذ أصنل الخطناب أن  عموم المنادى عمى
 (ٔ)يكون لمعين

 امكتفاء بالوصف عن الموصوف لمعموم والممول ...... -  ثانثها
جزاقهننننننا أسنننننناليب الغايننننننة والظرفيننننننة لكننننننل أمننننننمول  – راتؼهةةةةةةا

 بعاضها........أو 
وهنذا العمنوم  اجلنض نؼًىو ادلنادي :يثار اطى إ:  وىلانصىرج األ
فهو فني خطناب أبي بكر رضي اهلل عنه : ) أيها الناس(  نجدا في  ول سيدنا

ن ينناديهم أالمؤمنين ممن كان و ت خطبته في المدينة فكان مقتضى الظناهر 
لننى نننداقهم بالننناس فهننذا العمننوم فنني إسننالم ولكنننه عنندل و اإلأيمننان بوصنف اإل

، فكننان منن الممكننن أن مننى عمنوم وميتنه لكننل النناس الننداء  ند  صنندا ليندل ع
يناديهم بالمؤمنين أو المسممين ؛ ألن كل الموجودين كنانوا مسنممين ، وكنذلك 
لم ينادهم بقوله : أيها العرب، أو يا أهل المدينة ؛ ألنه لو  ال ميًقا منن ذلنك 
لجعننل خطبننة وميتننه خاصننة بطاقفننة دون طاقفننة أو أهننل مكننان فقننط ، وهننذا م 

تناسننب مننم خطبننة توليننه خالفننة رسننول اهلل صننمى اهلل عميننه وسننمم التنني لهننا ي
خصوصية العموم مكاًنا وأجناًسا ، فكما أن الرسول صمى اهلل عميه وسمم عنام 
في رسالته لمناس كافة فكذلك خميفته عام فني وميتنه ، ومنن هننا كنان العمنوم 

                                                           

المؤلنف: محمنند بنن عبند النرحمن بنن عمننر،  ٔٔ ص ٕجفني عمنوم البالغنة اإليضناح  (ٔ)
هنن( ٜٖٚأبو المعالي، جالل الدين القزويني المافعي، المعروف بخطيب دممنق )المتنوفى: 

                . بيننروت الطبعننة: الثالثننة -النامننر: دار الجيننل ن محمنند عبنند المنننعم خفنناجي المحقننق: 
. 
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 تنوع أساليب إثبات الحقوق 
 فى خطبة تولية الصديق ـ رضى هللا عنه

 الخالفة 

ٔٚٚ٘ 
 

 أكثر تناسًبا إلثبات حق وميته عميهم جميًعا .
يثنار لفنظ النناس لمنا فينه منن اسنتمزام إته رضي اهلل عنه في وكانت د 

َتَذْبننُذُب   :والنَّننْوسألنننه مننن النننوس ؛ طننراف كمهننا  صننى األالمننمول والعمننوم أل
 ... .َتَحننرََّك وَتَذْبننَذَب متَننَدل ياً   :ننناَس المننيُء َينننوُس َنْوسننًا وَنَوسنناناً   .المَّننْيءِ 

    (1) َتَدلَّى َواْضَطَربَ   :وَناَس َنْوسا
ا لقصد عموم وميته عمى كل منن يندخل فني سنمطان فكان المفظ مناسبً 

 و من هم خارجه  .أيستقبل وممن هم في المكان  نومدولته في الو ت 
ولمنننا كنننان هنننذا الننننداء منننن األهمينننة بمكنننان نننناداهم بنننن )أيهنننا( ،  نننال 

( ذو) وصننمة إلننى نننداء مننا فيننه األلننف والننالم، كمننا أنّ  أي و الزمخمننري : ف
وصنمتان إلنى الوصنف بأسنماء األجنناس ووصنف المعنارف بالجمنل. ) الذي) و

وهو اسم منبهم مفتقنر إلنى منا يوضنحه ويزينل إبهامنه، فنال بند أن يردفنه اسنم 
جنس أو ما يجرى مجراا يتصف به حتى يص  المقصود بالنداء، فالذي يعمل 

ينف ينا زيند الظر   :كقولنك وامسنم التنابم لنه صنفته،  )و)أيفيه حرف النداء ه
فمننم ينفننك مننن الصننفة. وفنني هننذا  (زينند)م يسننتقل بنفسننه اسننتقالل (أيننا) إم أن

 التندّرج منن اإلبهنام إلنى التوضني  ضنرب منن التأكيند والتمنديد. وكممنة التنبيننه
معاضندة حنرف الننداء ومكانفتنه  : لمقحمنة بنين الصنفة وموصنوفها لفاقندتينا

لنم   :فنان  منت  .افةا مما يستحقه أّى منن اإلضنبتأكيد معناا، وو وعها عوضً 
  : مننت كثننر فنني كتنناب المَّننه النننداء عمننى هننذا الطريقننة مننا لننم يكثننر فنني غيننرا 

                                                           

 . ٕ٘ٗص ٙينظر لسان العرب ج (ٔ)
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 تنوع أساليب إثبات الحقوق 
 فى خطبة تولية الصديق ـ رضى هللا عنه

 الخالفة 

ٔٚٚٙ 
 

 (ٔ)ةف مستقالله بأوجه من التأكيد وأسباب من المبالغ
كما أن النداء بن)أيها الناس ( فيه اتباع لنهي الرسول صنمى اهلل عمينه 

ل يوم فني توليتنه ، وهذا يدل عمى اتباع خميفته لنهجه من أو خطبهوسمم في 
في كالمه وأفعاله . كما أن هذا الخطاب فيه تسويه بينهم وبينه أوم ، ثم فيما 
بينننهم أيًضننا فننالجميم متسنناوون لننذا خنناطبهم بمطمننق حقيقننتهم دون تمننايز . 

 وهذا يجعل نفوسهم تتقبل الخطاب الذي سيمقى دونما تذمر .
سنياق عمنوم ثر اسم الجنس في مقصد الخطبة حيث  كذلك تجدا و د 

ثر اسم الجننس : آالتحذير والترهيب مما يوهن الدولة ويفت منها ثم ينقضها ف
) وم تمنيم الفاحمنة فني  : و ولنه(، ...الجهناد نوم  )م يندعالقوم في  ولنه : 

نمنا إنهنم فني تنركهم الجهناد ابتنداء أيثنار  نوم هننا دملنة عمنى إوفني  (...  وم
ن دملننة القننوم عمننى اسنننتكمال إ ،لننكا م عننذر لهننم فنني ذا ووهًنننتركننوا تهاوًننن

 ،َ عذارهم في تنركهم الجهنادإمقومات القومية في المغة ودورانه حول هذا يمنم 
 َهنَذا اأَلمنر َم ُ وِميَّنة َلنُه َأيْ   :َوَتُقولُ   .ُفاَلٌن ُذو ُ وِميٍَّة َعَمى َماِلِه وَأْمرا  :ُيَقالُ 

  (2)القصد. : والُقومُ   .َم ِ واَم َلهُ  :
توفوا كل مقومات  وميتهم ومنها الجهاد الذي به يكنون حماينة فقد اس

 رض ..الدين والعرض والدفاع عن الوطن واأل 
ومم دملة اسم الجنس )  وم( عمنى العمنوم فإننه جناء بنه أيضنا منكنرا 

                                                           

المؤلننف: أبنو القاسننم محمننود  ٜٓ-ٜٛص ٔجلكمناف عننن حقناقق غننوامض التنزينل ا(ٔ) 
 -العربني هن( النامر: دار الكتناب ٖٛ٘بن عمرو بن أحمد، الزمخمري جار اهلل )المتوفى: 

 . هن ٚٓٗٔ -بيروت الطبعة: الثالثة 
  ٜٜٗص ٕٔلسان العرب ج (ٕ)
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 الخالفة 

ٔٚٚٚ 
 

حتى يتأكد العمنوم ويتقنوى، ويتال نى العمنوم فني اسنم الجننس منم العمنوم فني 
 التنكير .

ن مننيوع الفاحمننة مننم تننوفر كننل إخننر فننآلمننر فنني الموضننم اوكننذلك األ
وعمومنه فنيهم  النبالءمقومات منعها دليل عمى رضاهم بها وهذا ينؤذن بو نوع 

.... 
 انصىرج انثانيح : ػًىو ضًري اخلطاب ..

ولكننه ن كما سنبق ن ن يكون لمعين معموم أصل في ضمير الخطاب فاأل
جابنة بمنا اإل تى مننهأمناعة المعننى فني كنل منن تتنإلى العموم لتحقيق إيخرج 

كقولننه  يتناسنب مننم سننياق النننظم وبناقننه وهننذا كثيننر منناقم فنني النننظم العننالي .
، أخنننرج فننني  (ٔ) چٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ ى تعنننال

صننورة الخطنناب لمننا أرينند العمننوم، لمقصنند إلننى تفظيننم حننالهم وأنهننا تناهننت فنني 
تنأتى مننه يمنن الظهور حتى امتنم خفاؤها، فال تختص بها رؤية راء. بنل كنل 

 (ٕ (الرؤية داخل في هذا الخطاب

لى غيرا إومن ثم تجد الضماقر كمها في الخطبة و د خرجت من معين 
 ا مم افتتاحها بنداء الناس عامة .ا لمعموم وتناسبً تحقيقً 

  وموني . ...عينونيأ...تجد هذا في : وليت عميكم 
، بنل أتنى ويقابمه إفرادا رضي اهلل عنه ضميرا فمم يأت مطمقا بنالجمم 

ضنننمير المنننتكمم عنننندا مفنننردا فقنننال : فنننإني س ولينننت س ولسنننت س أحسننننت س 

                                                           

 ٕٔالسجدة  ية  (ٔ)
 ٔٔص ٕاإليضاح ج ((ٕ
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 تنوع أساليب إثبات الحقوق 
 فى خطبة تولية الصديق ـ رضى هللا عنه

 الخالفة 

ٔٚٚٛ 
 

 فأعينوني س أسأت س عندي .....إلا
 وذلك لتحقيق غرضين :

األول : تواضننعه رضننني اهلل عنننه وهضنننمه لنفسننه س وهنننذا لننيس منننن 
ن أفنناد إيحنناًء التزامننه بتمننك األحكننام التنني  ررهننا فنني خطبتننه  غننرض البحننثس وا 

 من رعيته من دون استعالء ، فهو واحد منهم .التزام الفرد 
اآلخر: دملة اإلفراد عمى إثبات الحق وتأكيند و وعنه طمأننة لقمنوبهم ، 

 وتثبيتا وتأكيدا لتمك الحقوق كمها سواء كانت لهم عميه ، أو له عميهم .  
العمنوم  إلفنادة انصىرج انثانثح : االكتفةاء تانصةفح ػةن ادلىصةى 

و أو فعمنة أا منن الموصنوفين حندً أتخنص الصنفة م  والممول وهذا يطنرد حنين
ۆ  ۆ  ۈ   چن اليهنود : ألنى  ولنه تعنالى فني منإم تنرى أ ،حام دون غيرها

فنننناد بننننناء النننننظم عمننننى الصننننفة دون أكيننننف  (1) َّ چ ۅ  ۅۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  
 نوالهم وسنكناتهم ولفتناتهم أفعنالهم و أحنوالهم و أخينانتهم فني  ف عمنومو الموص
مننن الخيانننة فنظننرتهم خاقنننة و ننولتهم خاقنننة وفعمننتهم  نهم  نند تجسنندواأحتننى كنن

طمعنننت عمنننيهم وجننندتهم فننني خياننننة منننا دامنننوا يتنفسنننون اخاقننننة وهكنننذا كممنننا 
 (2) .َوَم َتزَاُل َتْكِمُف َوُتَماِهُد َخاِقَنًة ِمْنُهمْ   :َواْلَمْعَنى

                                                           

 .ٖٔالماقدة  ية  (ٔ)
تحريننر المعنننى السننديد وتنننوير العقننل الجدينند مننن تفسننير الكتنناب »لتحريننر والتنننوير ا (ٕ)

الطناهر بنن عامنور  المؤلف : محمد الطناهر بنن محمند بنن محمند ٗٗٔص  ٙج« المجيد
تننونس سنننة النمننر:  -هننن( النامننر : النندار التونسننية لمنمننر ٖٜٖٔالتونسنني )المتننوفى : 

 . هن ٜٗٛٔ
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 فى خطبة تولية الصديق ـ رضى هللا عنه

 الخالفة 

ٜٔٚٚ 
 

وهذا م تجدا في تقييدا الوصف بموصوف  فكنان البنناء عمنى الصنفة 
 حالهم من المذمة وهي الغرض المراد .. دل عمى حكايةأ

 : ربعة مواضم من الخطبةأسموب التعبيري في و د ورد هذا األ
 مانة ....أفي  وله : الصدق  وذلا:أ

 في  وله : الكذب خيانة  .. : ثانيها
 في  وله : الضعيف فيكم  وي عندي .. : ثانثها
 في  وله : والقوي فيكم ضعيف .. :راتؼها

فننادة د بنيننت عمننى الصننفة فنني موضننم الموصننوف إلفهننذا جميعهننا  نن
وبهنذا ينتم العندل التنام ، تحقنق فينه الوصنف يالعموم والمنمول لكنل موصنوف 

 حد .أحد دون أالمطمق الذي م يختص ب
 (مانةأالفعل الصدق ) : وأ (مانةأالقول الصدق ) : نه لو  الأم ترى أ

 ... النا  (الكنذب خياننة الفعنل: )و أ (القول الكذب خيانة) : و  الأ ... ، الا
 الننا ..(ة الضننعيفة فننيكمأالمننر : )و أ (الرجننل الضننعيف فننيكم  ننوي : )و  ننال ، أ
حد الموصوفين دون غيرا مما يقمنل منن عدلنه ألخصص  يامه بالعدل في  ...

 و يامه بحق رعيته ..
فنادة العمنوم والمنمول فبناء النظم عمى الصنفة منن دون الموصنوف إل

فنادة عمنوم نصنحه ا  و ، نثاهنا أصنغيرها وكبيرهنا ذكرهنا و  في  يامه برعيتنه كمهنا
 وزجرا لهم عمى وجه الممول في القول والفعل ..

كمنا أنننه فنني جميننم الصننفات التنني أ امهننا مقننام الموصننوف عرفهننا بننأل 
 الجنسية حتى يتأكد العموم والممول في الصيغة والبناء . 
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 الخالفة 

ٔٚٛٓ 
 

 جشائهاأطانية انغايح وانظزفيح نكم أانصىرج انزاتؼح : مشىل 
فهنو ، حنوال وذلنك مناسنب لحنال الخميفنة بنين النناس فادة المنمول فني األإل ؛

وأخرى ، أو و ت  ة امة الحق يستغرق حاله وو ته كمه فال فرق بين حالإفي 
تي بننه عمننى سننواء فيننه بمننا يننتالءم مننم خطبننة أبننل يقننوم بحقننه حتننى ينن و خننر؛

 اهلل عنه : و د ورد ذلك في مواضم ثالثة من خطبته رضي  التولية...
والضعيف فيكم   وي عندي حتى )في  وله :   (حتىبن)التقييد   :وذلا أ

ن مناء إخنذ مننه الحنق  والقنوي فنيكم ضنعيف حتنى ، ن ماء اهلل إزي  عمته أ
 ..  (اهلل

لتحقيق العهند ابرة ثعنه لمموهذا ينبئ عن استعداد الصديق رضي اهلل 
 الذي  طعه مهما طال الزمن واتسم الو ت ..

نمنا تكنون فني طنول النزمن إصنل وضنعها فني التقييند بهنا أفي  (حتى) نأك ذل
ې  ې  ې  ې  ى     چ يت كينف جناءت فني  ولنه تعنالى :أرأ ،وامتدادا

َحتَّننى َغاَيننٌة َلمزَّْلننزَاِل، َأْي َبَمننَغ ِبِهننُم اأْلَْمننُر ِإَلننى َغاَيننٍة  (ٔ)  چ ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ
 (حتنى)كينف دلنت ، انظنر  (ٕ)َمَعُه َمَتى َنْصُر المَِّه  َيُقوُل ِعْنَدَها الرَُّسوُل َوالَِّذينَ 

 منند انتظننارهم الو ننت الطويننل الممتنند حتننى  ننالوا أهنننا عمننى طننول منندة صننبرهم و 
 هذا .

لينبه عمى استعدادا لمجاهدتهم الو نت الطوينل  (حتىن)فكذلك هنا  يد ب
ليحقق العدل ويقيمنه بيننهم منن دون فنرق بنين  نوي وضنعيف  وم فنرق بنين 

                                                           

 . ٕٗٔالبقرة  ية   (ٔ)
 . ٖٙٔص ٕج.لتحرير والتنوير  ا (ٕ)
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 . و حال وغيراأخر  ت و و 
فني  ولنه : وم تمنيم الفاحمنة فني  نوم  نط  ( نط ن)التقييد  ب  : ثانيها

 م عمهم اهلل بالبالء.إ
َ ننْط ... َمننا رَأيننت ِمْثَمننُه َ ننَط،  :َتقُننولُ  فنني المغننة ُهننَو اأَلَبننُد اْلَماِضنني،(   ننط ن)فنن

م  كَحْسُب.َ ُط َمْعَناو  ...َساِكَنُة الطَّاِء َمْعَناَها اِمْكِتَفاءُ   (ٔ)َها اِمْنِتَهاُء َوُبِنَيْت َعَمى الضَّ
فإيثار )  ط ( هنا لمدملة عمى تأبيد و وع الجزاء عنند منيوع الفاحمنة 

 في كل األزمنة الماضية عند جميم األمم .
وهذا إذا اسنتقريته فني تناريا األمنم فني القنر ن الكنريم كقنوم لنوط منثال 

ستقصال حين عمت فيهم الفاحمة واسنتعمنوا تجدا بينا ، فإنهم أهمكوا بعذاب ا
 بها .

ولعل في إيثنار )  نط ( التني هني لتأبيند الماضني دملنة عمنى تحنذيرهم 
مننن و ننوعهم ممننا و ننم فيننه أسننالفهم فنني الننزمن الماضنني ؛ ألن سنننن اهلل م 

 تتخمف. 
 تكون مصندرية ظرفينة نحنو (مافن)و الظرفية أالمصدرية  (ما) : ثانثها

وتوصنل بالماضني  ... امندة دوامنك منطمًقن : ا أيت منطمًقنم أصحبك منا دمن :
فنني . و نند جنناءت  (ٕ) م أصننحبك مننا يقننوم زينند : وبالمضننارع نحننو، كمننا مثننل 

                                                           

 . ٖٔٛص ٚلسان العرب ج : ينظر (ٔ)
اهلل بنن  المؤلف : ابن عقينل ، عبند ٜٖص  ٔجمرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك  (ٕ)

هنن( المحقنق : محمند محني الندين ٜٙٚعبد الرحمن العقيمي الهمداني المصري )المتنوفى : 
القنناهرة، دار مصننر لمطباعننة ، سننعيد جننودة السننحار  -النامننر : دار التننراث ن عبند الحمينند 

 . م ٜٓٛٔ -هن  ٓٓٗٔالطبعة : العمرون ن ومركاا 
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ٕٔٚٛ 
 

 (...طعت اهلل أطيعوني ما أ : )  وله
طناع ألزامهم بالطاعة في كل و ت إفادة عموم فتقييد طاعته بها هنا إل

 فيه اهلل ورسوله فال يخمو منها و ت لهم .
 انيا : أطهىب انتأكيذ :ث

  . النفس وتقوية أمرا يء فيتمكين الم : التأكيد
ماطة المبهات عما أنت بصددا، وهنو د ينق : وفاقدته  إزالة المكوك وا 

 (1).المأخذ، كثير الفواقد
األصل في الكالم لتأدية المعننى المنراد أْن م تزيند كمماتنُه عمَّنا ذلك أن 

عّمننا يننؤّدي أصننل المعنننى المقصننود بالبيننان ُيننَؤّدي أصننل المعنننى، فننإذا زادت 
لغرض ُيْقَصُد لدى البمغاء كان ذلك إطنابًا مفيدًا، كّمما دعت الحاجة إليه، كنأن 
تكننون الزيننادة معننه يقتضننيها حننال المتمقّنني لمكننالم، أو حننال المعّبننر عمننا فنني 

 .نفسه، كعامق، أو فِرٍح أو حزين
ود بالبيننان إضننافُة ومننن الزيننادات فنني الكننالم عننن أصننل المعنننى المقصنن

ننه لننه فيكننون الكننالم أكثننر فاقنندة وأبننين  (ٕ)المؤّكننداِت إليننه مراعنناًة لحننال مننن ُيَوج 
 لممعنى المراد .

                                                           

يحيى بن حمزة بنن  المؤلف: ٜٗص ٕجالطراز ألسرار البالغة وعموم حقاقق اإلعجاز  (ٔ)
هن( النامنر: ٘ٗٚالحسيني العموّي الطالبي الممقب بالمؤيد بالمَّه )المتوفى:  عمي بن إبراهيم

 . هن ٖٕٗٔبيروت الطبعة: األولى  -المكتبة العنصرية 
المؤلننف: عبنند الننرحمن بننن حسننن َحَبنََّكننة الميننداني الدممننقي  ٘ٓٔص  ٕجالبالغننة العربيننة (ٕ) 
هنن  ٙٔٗٔهن( النامر: دار القمم، دممق، الدار المامية، بيروت الطبعة: األولنى ٕ٘ٗٔوفى: )المت
 . م ٜٜٙٔ -
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ٖٔٚٛ 
 

ومن ثم كان مطموًبا في الكالم بل واجًبا لمراعاة حال المخاطبين ؛ ألن 
الحاضرين منهم المؤيد والمعارض ، الموافق والمتنردد والمنكنر لخالفتنه رضني 

ن كننان، اهلل عنننه  حسننن تقويتننه  ا لننهطالًبنن ،الحكننم ا فننيمتننرّددً  المخاطننب  وا 
ن كان منكرً ، بمؤّكد   (ٔ) وجب توكيدا بحسب اإلنكارا وا 

وهنا جاء التأكيد بن)إن( المؤكدة ، و) د( وهي حرف تحقيق وهو معنى 
( ٕ)هالتأكيد ... وم يؤتى بها في ميء إم إذا كان السنامم متمنوً ا إلنى سنماع

فكننان لهننا فضننل توكينند وتقريننر لمغننرض  ننني  نند وليننت عمننيكم .إ: فنني  ولننه  -
 . المراد وهذا هو معناها الرقيس

تمنويق المخاطنب  سنبق وهنو خر يتسنق منم منا كيد معنى أثم ترى لمت
بننن )أيهننا( عمننم أن هننناك خبننرًا مهمننا فاستمننرف لمحنندث فعننندما تمننت مناداتننه 

مؤكند بمنا م يندع مجنام  لسماع ما بعدها ؛ فجاء إليه الخبر مؤكنًدا بنأكثر منن
 لممك أو اإلنكار.

وبننذلك يكننون سننيدنا أبننو بكننر رضنني اهلل عنننه ألننزمهم بنناألمر بطريقننة 
 حاسمة جازمة لقطم اإلنكار والتردد والمكوك.

                                                           

المؤلف: أحمد بن عمي بن عبد  ٕٚص ٔجروس األفراح في مرح تمخيص المفتاح ع(ٔ) 
هن( المحقنق: الندكتور عبند الحميند  ٖٚٚالكافي، أبو حامد، بهاء الدين السبكي )المتوفى: 

لبنننان الطبعننة: األولننى  -لنامننر: المكتبننة العصننرية لمطباعننة والنمننر، بيننروت ا ن هنننداوي
 . م ٖٕٓٓ -هن  ٖٕٗٔ

بننندر الننندين الزركمننني المتنننوفى سننننة لنمنننام  ٕٖٗص ٕالبرهننان فننني عمنننوم القنننر ن ج ((ٕ
هنن ٕٗٗٔهن ( عمق عميه : مصطفى عبد القنادر عطنا ن دار الفكنر لمطباعنة والنمنر  ٜٗٚ)

 م . ٕٗٓٓ
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ٔٚٛٗ 
 

الذي ثم جاء بعد المؤكدات بالفعل الماضي المبني لممجهول ) وليت ( 
 منه  .. كيد السابق وتزيدأكان له دممت متعددة  تتناسق مم الت

ثبنات حنق الومينة لنه ؛ ألننه تمنت وميتنه فنال أوذلا  : إلنزامهم بناألمر وا 
 فوميته أمر وا م محقق.مجال لمنقاش أو الرفض 

: أن هذا الومية جاءت له من غير أن يطمبهنا أو يسنعى إليهنا  ثانيها
وهننذا مننا أكنندا بننناء الفعننل لممجهننول فهننذا الوميننة مجمننم عميهننا مننن الكثيننرين 

 ناك من يستحقها مثمه .فميس ه
: امتثاله لألمر فقد وافق أن يحمل عمى عاتقه هذا المسنؤولية  ثانثها

الجسننيمة حتننى م يزيننغ الننناس بعنند رسننول اهلل صننمى اهلل عميننه وسننمم وتتفكننك 
 األمة فهو من سيجمم مممها ويعيد األمور إلى نصابها.

ب في هذا ولذا كان التعبير بالفعل الماضي المبني لممجهول هو األنس
 المقام والذي أثبت الحق له في الومية دون منازع.

كما أن تعبيرا بالومية في  وله : ) وليت ( فيها التقنرب إلنيهم بخنالف 
 الننولي(كم مننثال ؛ ألن كممننة الوميننة مننن )غيرهننا مننن الكممننات كننن : أمننرت عمنني

ِديق والنَِّصير  :والَوليَ   (9)َ ِريبنة : وداٌر َوْلينةٌ  ...بَ الِولَي التَّناِبُم اْلُمِحن ... والصَّ
ولننذا  ثننر الصننديق رضنني اهلل عنننه التعبيننر بهننا ليمننعرهم بقننربهم منننه وبقربننه 
منهم، فهو ليس بالجبار وم المتسمط بل هو الصنديق والنصنير والمحنب لهنم. 
والتوليننة هنني المحننور الننذي دار حولننه كننل ألفنناظ الخطبننة ، فهننذا الكممننة هنني 

تعمقننة بمنا بعنندها ، وعمنى أساسننها بنينت الحقننوق أسناس الخطبنة كمهننا فهني م

                                                           

 . ٔٔٗص ٘ٔسان العرب جل: ينظر  ((ٔ
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 والواجبات .
كمننا  ثننر التعبيننر بننن)عميكم( التنني تفينند امسننتعالء دون )فننيكم ( مننثال ؛ 
ألنننه أراد أن يثبننت أنننه صنناحب حننق وصنناحب الحننق داقًمننا مسننتعمي.  ننال ابننن 

لالسنتعالء كقننولهم: زيند فنني   "عمننى"لموعناء، و " فنني"  نند عمنم أن األثينر : ف
، وعمنننرو عمنننى الفنننرس، لكنننن إذا أريننند اسنننتعمال ذلنننك فننني غينننر هنننذين الننندار

فممنا ورد مننه  ولنه . الموضنعين ممنا يمنكل اسنتعماله عندل فينه عنن األولنى
ڃ     ڃ  ڃ   ڃ     ڄڄ   ڄ  ڄڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ ٱ:  تعنننننننننالى

أم ترى إلى بداعة هذا المعنى المقصود لمخالفة (1)  َّ چچ  چ  چ  چ  ڇ    
ر ههننا، فإننه إنمنا خولنف بينهمنا فني الندخول عمنى الحنق والباطنل؛ حرفي الج

عمنننننى فنننننرس جنننننواد ينننننركض بنننننه حينننننث  ألن صننننناحب الحنننننق كأننننننه مسنننننتعلٍ 
م ينندري أيننن  وصنناحب الباطننل كأنننه منننغمس فنني ظننالم منننخفض فيننه منناء،

 . (2)فيتوجه، وهذا معنى د يق،  مما يراعى مثمه في الكالم
سب في إثبات حق وميته ، ولنو فكل لفظة عبر بها الصديق كانت األن

 جاء غيرها في موضعها لما كان لها هذا األثر ، وذلك اإليحاء.
 ثانثا : أطهىب انشزط واأليز :

سموب المرط والجزاء بين ظاهر فني الترتنب العقمني ألزام من ودملة اإل 

                                                           

 . ٕٗسبأ اآلية  (ٔ)
المؤلننف: ضننياء النندين  ٜٓٔ-ٜٛٔص  ٕج المثننل السنناقر فنني أدب الكاتننب والمنناعر ((ٕ

ن هنن( المحقنق: أحمند الحنوفي، بندوي طباننة ٖٚٙبن األثير، نصر اهلل بن محمد )المتوفى: 
 . نمر والتوزيم، الفجالة ن القاهرةالنامر: دار نهضة مصر لمطباعة وال
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سننموب عننند ومننن ثننم كننان هننذا األ؛ ا سننموبيًّ أا بينهمننا ثننم فنني ارتباطهمننا ارتباًطنن
بنناء واحنًدا فيندق ممنا يمنزج بنه الننظم فيقنوى حتنى يصنير  عبند القناهر مناماإل

ويأتي أسموب المرط  في  ولنه : )إن أحسننت فنأعينوني( لمنتالزم ،  (ٔ)ويعمق
في العال ات بين المرط والجزاء فيجعل هذا الحق مزًمنا فني عننقهم م بند منن 

 املتزام به ، فهو يطمب منهم العون في حالة اإلحسان إليهم.
فأصل المرط والجزاء أن يتو ف الثاني عمى األول ، بمعنى أن المنرط 

 (ٕ)إنما يستحق جوابه بو وعه هو في نفسه 
فننالعون واجننب عمننيهم لننه ، ولننذا عبننر بنناألمر )أعينننوني( فنناألمر فنني 
دملتننه الرقيسننة عمننى الوجننوب يتناسننب مننم إثبننات حننق الوميننة ، فحننق الراعنني 

... و طمنب فعنل غينر كنف عمنى وجنه امسنتعالءوهن األمنرو  اإلجابة إلى األمر .
  :نحنو ليحضنر زيند وغيرهنا؛  :نحنو أّن صنيغته منن المقترننة بنالالم؛ األظهنرو 

ا، موضننوعة لطمننب الفعننل اسننتعالء؛ لتبننادر الفهننم عننند بكننرً  ا، وروينندأكننرم عمننرً 
 (3). سماعها إلى ذلك المعنى

اد وم مننبهة فنني أن طمننب المتصننور عمننى سننبيل امسننتعالء يننورث إيجنن

                                                           

 . ٔٛينظر دمقل اإلعجاز ص ((ٔ
 . ٜٖٙص ٕن ج البرهان في عموم القر  ((ٕ

وهنننو مختصنننر العالمنننة سنننعد الننندين  ٖٔٔ-ٜٖٓص ٕمنننروح التمخنننيص جينظنننر :  (ٖ)
التفتننازاني عمننى تمخننيص المفتنناح لمخطيننب القزويننني ، ومواهننب الفتنناح فنني مننرح تمخننيص 

مخننيص المفتنناح لبهنناء النندين المفتنناح مبننن يعقننوب المغربنني ، وعننروس األفننراح فنني مننرح ت
و د وضم بالهامش كتاب اإليضاح لمؤلف التمخيص وحامنية الدسنو ي عمنى منرح السبكي 
 . لبنان ن بيروت ن دار الكتب العمميةالسعد ن 
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اإلتيان به عمى المطموب منه ثم إذا كان امسنتعالء ممنن هنو أعمنى رتبنة منن 
 .( 9) المأمور استتبم إيجابه وجوب الفعل بحسب جهات مختمفة

وعبننر بمفننظ ) أعينننوني ( ولننم يقننل : فسنناعدوني مننثال أو فمننجعوني ؛ 
ة التني م ففيها معنى المساندة الواضنح (0) ....الَعْوُن: الظَّهير َعَمى اأَلمر ألن

خفاء فيها ، فهو يريندهم أن يكوننوا أنصنارا النذين يسنتظهر بهنم ؛ فجناء هنذا 
 المفظ أنسب لمغرض .

وعطننف فعننل اإلعانننة عمننى اإلحسننان بننن ) الفنناء( ؛ ألنننه يطمننب سننرعة 
معاونتنه عمننى الفننور مننن غيننر تننراٍخ ، فننالعون يكننون مالزًمننا لنحسننان . فهننذا 

َوَفسَّنَر النَِّبنَي ة ... ضنَد اإِلسناء إِلْحسنانا حقه عميهم . وعبنر باإلحسنان ؛ ألن
َصنننمَّى المَّنننُه َعَمْينننِه َوَسنننمََّم اإِلحسننناَن ِحنننيَن سنننأَله ِجْبِرينننُل َصنننَمَواُت المَّنننِه َعَمْيِهَمنننا 

َوُهنَو  ُهَو َأن َتْعُبَد المََّه كَأنك َترَاُا، َفِإْن َلْم َتُكْن تَنرَاُا فِإننه َينراك،  :َفَقالَ  َوَساَلُمُه،
؛ وَأراد باإِلحسنننان (ٖ) چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  چ:  ْأوينننُل َ ْوِلنننِه َتَعننناَلىت

ِة اإِليمننان واإِلسننالم َمًعننا، َوَذِلننَك َأن َمننْن تمفَّننظ  اإِلْخننالص، َوُهننَو مننرٌط ِفنني ِصننحَّ
ن َكنناَن ِإيماُنننه  ِباْلَكِمَمننِة َوَجنناَء ِباْلَعَمننِل ِمننْن َغْيننِر ِإْخننالص َلننْم َيُكننْن ُمْحِسنننًا، واِ 

َأراد باإِلحسان اإِلمارَة ِإلى الُمرا بنة وُحْسنن الطَّاَعنِة، َفنِإنَّ َمنْن   :َوِ يلَ  ًحا،َصِحي
                                                           

المؤلنف: يوسنف بنن أبني بكنر بنن محمند بنن عمني السنكاكي  ٖٛٔص   مفتاح العمنوم (ٔ)
ضبطه وكتب هواممه وعمق عميه: نعنيم  هن(ٕٙٙالخوارزمي الحنفي أبو يعقوب )المتوفى: 

 -هنننن  ٚٓٗٔلبننننان الطبعنننة: الثانينننة،  -النامنننر: دار الكتنننب العممينننة، بينننروت  ن زرزور
 . م ٜٚٛٔ

 . ٜٜٕ-ٜٕٛص  ٖٔلسان العرب ج : ينظر (ٕ)
 . ٜٓ( النحل أية (ٖ
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فحقهنم عميننه أن يعناممهم باإلحسنان، وحقنه عمننيهم  (ٔ) راَ نَب اهلَل َأحَسنن عَممنه
 العون والمناصرة . 

ن أسننأت فقومننوني( أيًضننا أتننى بالفعننل  كمننا أتننى بمننرط  خننر وهننو ) وا 
يمزمهم بذلك ، وأيًضا عطفه بالفاء كالذي  بمه ؛ ألنه يريد األمر )  وموني ( ل

أن يكننون هننذا التقننويم عمننى الفننور مننن غيننر تننراٍخ ، أي فننور إسنناءته. وعبننر 
َفنناِت والننداءِ  :الَسننوء باإلسناءة دون غيرهننا مننن ألفناظ ؛ ألن َْ ؛  (ٕ)اْسننٌم َجناِمٌم ِل

 فهو أراد كل ما تعنيه هذا الكممة من ضرر.
عننول اإلسنناءة فمننم يقننل مننثال أسننأت العمننل أو أسننأت وهننو لننم يحنندد مف

 الحكم ؛ ألنه أراد مطمق اإلساءة سواء في القول أو العمل.
ثم يأتي األمنر) أطيعنوني( فهنذا الطاعنة عمنى وجنه اإللنزام ، وهني حنق أصنيل 
من حقوق الراعي ومن ثم متعمقة بالومية في أول الخطبة التني هني األسناس 

ألمر أن يطاع وهذا الطاعة أمر بها اهلل سبحانه في الخطبة ، فمن حق ولي ا
ۈئ  ېئ  ېئ  چوتعالى ، وجعمها مقترنة بطاعته وطاعة رسوله  ال تعالى : 

؛ ولذا  يد الصديق طاعته بطاعة اهلل  (3) چ   یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی
ورسوله فقال: )أطيعوني ما أطعت اهلل ورسنوله فنإن عصنيت اهلل ورسنوله فنال 

 فجعل طاعته مقيدة بطاعة اهلل إيجاًبا وسمًبا.طاعة لي عميكم( 

 وبذلك جاءت األساليب في الخطبة مناسبة إلثبات حق الراعي .

                                                           

 . ٚٔٔص ٖٔلسان العرب ج: ينظر  (ٔ)
 . ٜٜص ٔلسان العرب ج (ٕ)
 . ٜ٘النساء  ية  (ٖ)
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 ثانيادلثحث ان
 أطانية إثثاخ حقىق انزػيح :

ن العال ة بنين الراعني والرعينة عال نة تبنادل حقنوق وواجبنات أم ريب 
اعة جنننو منننن منننبراز هنننذا العال نننة إلإومنننن ثنننم كاننننت خطبنننة التولينننة كفيمنننة بننن

 نينة والثقة في  موب الرعية ..أالطم
باننت ابتنداء أبي بكنر رضني اهلل عننه فني توليتنه  ند أذا كانت خطبة ا  و 
ا بنفسنه ومنا يسنتمزمه العهند عمينه الراعي مستمزام مقامه بينهم معرفً  عن حق

 ن يتبعه ببيان حق الرعية وما يجب لهم ..أنه من التناسب إف ،وله 
لمتر ني فني بينان  اجنزاء الخطبنة مناسنبأترتينب بنين ومن ثم كان هذا ال

 ساليب بالغية عالية منه رضي اهلل عنه .أثباتها با  الحقوق و 
ولذا فقد امتمل هذا المبحث عمى عدة أساليب تتناسب مم إثبات حنق 

 والتفصننيل بعنند اإلجمننال الرعيننة وهنني: أسننموب وضننم الخبننر موضننم اإلنمنناء،
 ، وأسموب المقابمة . وعكسه

ثباتها الحق لهنم إفي  ؛ ألنهاتناسبت في الجممة مم حق الرعية نما ا  و 
 ا تحقق الخبر المتيقن .ثباتها محققً إا م يقبل الجدال فجاء ا بدهيًّ جعمته مسممً 

و د تعاضدت هذا األساليب وتعمق بعضها عمى بعض فجاءت مناسبة 
 لمغرض والسياق كما سيتض  من خالل المبحث.

 ضغ اإلنشاء :أوال :أطهىب وضغ اخلرب يى
ما إنماء إن كنان لنسنبته خنارج تطابقنه أو م ننه أل  ؛الكالم إّما خبر، وا 
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م فخبر،  : تطابقه  (ٔ)فإنماء وا 
 المغنة فنيهو ما يحتمل الصندق والكنذب. واإلنمناء  : المغة فيالخبر ف

، والترجني والتمننيا وم كنذبا، كناألمر والنهنى والنّدعاء هو ما م يحتمل صند ً  :
 (ٕ)مما يكون إنماء إلى غير ذلك

صنيغة واحندة أن تكنون  فنيفال يجنوز  ...الخبر واإلنماء متضادان، و 
منن التننا ض بينهمنا، نعنم  ند تنرد صنيغة الخبنر  ا، لما ذكنرحاممة إنماء وخبرً 

مننننا إلظهننننار الحننننرص عمننننى  والمقصننننود بهننننا اإلنمنننناء، إمننننا لطمننننب الفعننننل، وا 
،  ( (ٖ چ  ےھ  ھ  ھ   ھ  ے  چ:  وهنننذا كقولنننه تعنننالى و وعنننه،

 (ٗ) چ ھہ  ہ  ہ   ھ چ:  ونحو  وله تعالى

ألنننه يمننزم منننه الكننذب،  ؛اا عمننى جهننة اإلخبننار فيهمننا جميًعننفمننيس واردً 
ا من الوالدات م ترضم الحولين، بل تزيد ألن كثيرً  ؛كالمه تعالى فيوهو محال 

وتنقص، وهكذا  د يدخل البيت من هو خاقف، فمهنذا وجنب تأويمنه عمنى جهنة 
لترضننم الوالنندات أومدهننن حننولين عمننى جهننة الننندب  :المعنننى فيننهاإلنمنناء، و 

ليننأمن : معننناا  چ ھہ  ہ  ہ   ھ چ : وهكننذا  ولننه واإلرمنناد إلننى المصننال ،
ومخالفنننة األوامنننر م فسننناد فيهنننا، وم يمنننزم عمينننه محنننال، بخنننالف  .منننن دخمنننه

معنننى  فننيويكننون  وم يننرد اإلنمنناء، .األخبننار فإنننه يمننزم مننن مخالفتهننا الكننذب

                                                           

 . ٓٓٔص ٔج عروس األفراح (ٔ)
 . ٖ٘ص  ٔج الطراز ألسرار البالغة وعموم حقاقق اإلعجازينظر : (ٕ) 
 . ٖٖٕالبقرة  ية (ٖ)
 . ٜٚ(  ل عمران اآلية (ٗ
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ذلك هو أن اإلنمناء إذا ورد بمعننى  فيوالسر  .... خبر إم عمى جهة الندرةال
الخبننر فمننيس فيننه مبالغننة، بخننالف عكسننه، فإنننه يفينند المبالغننة، وهننو النندوام 

 (ٔ).وامستمرار
ويمحننظ وضننم الخبننر موضننم اإلنمنناء فنني عبننارة الصننديق: )الصنندق 

نننة، والكننذب خيانننة(؛ لممبالغننة ، فالجممننة امسننمية أفننادت الثبننوت والنندوام ، أما
فكنان  ... فهو يريد مننهم الثبنات والمداومنة عمنى لنزوم الصندق وتنرك الكنذب.

مر والنهننني : تي الننننظم عمنننى نحنننو منننن الطمنننب بننناألأن ينننأمقتضنننى الظننناهر 
 ولكن بين الجممتين فرو ا كثيرة . صد وني وم تخونوا .أ

فهنننم ؛ منننر مسنننمم عنننندهم وفنننيهم ن األأهننننا فينننه استمنننعار بنننفنننالخبر 
 ن المخاطبين به هم الصحابة رضوان عميهم .أيعرفونه ويؤدونه م سيما و 

فهننو يطمننب منننهم أن يرا بننوا فنني  ولننه وفعمننه ويقومننوا أداءا كجهنننة 
ر ابية ، ثم يصد وا بعد أن ينظنروا إحسنانه أو إسناءته ، فهنذا العبنارة تعمقنت 

نهننا جنناءت بعنند طمبننه منننهم إعانتننه وتقويمننه وهننذا م يكننون إم بمننا  بمهننا؛ أل 
بالصدق وعدم الكذب ، فهو كحاكم يضم لهم األسس التي يسيرون عميها من 
البدايننة ، فهننو م يرينند منننهم أن يعننامموا برينناء وتممننق أو خننوف ورهبننة ألنننه 
الحاكم ، بنل يطمنب مننهم الوضنوح والمنفافية فني التعامنل ؛ حتنى يسنتطيم أن 

 عطي كل ذي حق حقه كما سيأتي .ي
منر ومنا سنموب األأا مننه رضني اهلل عننه عنن ثم تجد فني الخبنر ابتعنادً 

مننور البدهيننة التنني م مور م سننيما فنني األأمننر عمننى المننيقتضننيه مننن عمننو اآل

                                                           

 . ٕٙٔص ٖج الطراز ألسرار البالغة وعموم حقاقق اإلعجازينظر :  (ٔ)
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 .تى فيها لممخاطب مخالفةأيت
فالصديق رضي اهلل عنه ليس بالحاكم المتسمط وم المتجبنر بنل يظهنر 

في جميم كالمنه ، فهنو يعطنيهم األمنان ، ويعندهم بنه منن خنالل  المين والرفق
عبارتننه )الصنندق أمانننة والكننذب خيانننة( فهننذا حقهننم عميننه وهننو يثبتننه لهننم . 
فعندما طمب منهم أن يعيننوا إن أحسنن ، ويقومنوا إن أسناء ، بنين لهنم كينف 
يكون ذلك ، فقال لهم: إن هذا م يتم إم بمصنارحته وتقنديم النصن  والممنورة 
له ؛ ولذلك فصل هذا العبنارة عنن سنابقتها؛ ألنهنا جناءت بياًننا لهنا فبينهمنا ) 

 كمال اتصال ( .
 مسنهنإذ إم فني الخطبنة بيننا نك ترى تعمق هذا الجممنة بالجممنة األإثم 
يثننار لمخبرينننة فنني ثنننوب الجممننة امسننمية المسنننتمزمة لثبننوت المعننننى بهننذا اإل

 د ني إا لقوله: كان فيها تحقيقً متساوون فيه ف سوتقريرا في ذهن المخاطبين 
فتعمقننت بالبننناء الننرقيس لمخطبننة بمننا يجعمهننا  وليننت عمننيكم ولسننت بخيننركم .

 متحدة النظم .
 ثانيا : أطهىب ادلقاتهح :

المقابمنننة، وهننني أن تجمنننم بنننين منننيقين عرفهنننا السنننكاكي بقولنننه : فو 
ا مننرطت هننناك متننوافقين أو أكثننر وبننين ضننديهما. ثننم إذا مننرطت هنننا مننرطً 

 (ٔ)."ضدا

ذ لنذكر إ ؛بنين لممتمقنيأظهنار المعناني فني صنورة في إولممقابمة فضل 
و مقناب  فضنال عنن اسنتكمال أخنر منن محاسنن ثر في بينان منا فني اآلأالضد 

                                                           

  ٕٗٗص ٔجمفتاح العموم  ((ٔ
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 جزاء الصورة وتفصيل عناصرها .أ
ثبننات حننق الرعيننة فنني خطبننة توليننة الصننديق فنني و نند جنناء التقابننل إل 

 :موضعين
 .والكذب خيانة مانة أ: الصدق  في  وله : وذلًاأ

 ولننه: ) الصنندق أمانننة ( و ولننه:  فقابننل الصننديق رضنني اهلل عنننه بننين
الكذب خيانة ( فالصدق ضندا الكنذب واألماننة ضندها الخياننة ، فجناءت هنذا )

المقابمة من أجمل المقنابالت فني موضنعها ؛ فهنذا المقابمنة تزيند منن تحسنين 
منر بالصندق ، والنهني الصدق في النفوس وتقبي  الكذب ، فهيأ هذا لقبول األ

 عن الكذب .
وعرف ) الصندق والكنذب ( بنن)أل( لالسنتغراق وبينان حقيقنة كنل منهمنا 

 فهم يعرفون حقيقتهما ويتمثمونهما في نفوسهم .
ثننر الصننديق رضنني اهلل عنننه المقابمننة بننين هننذين الخمقننين عمننى  نمننا ا  و 

 غراض :أوجه التضاد بينهما لثالثة 
عنن ا يخنرج صناحبه ر منن الكنذب نفنورً ما كانوا عميه منن النفنو  :ولهاأ

خبنار عننه بالخياننة تنبينه عمنى زينادة فالمؤمن م يكنذب فكنان فني اإل ،يماناإل
لمننا لمخيانننة مننن وسننم الغنندر والخسننة والنننقص الننذي م ؛ تحقيننرا فنني نفوسننهم

 يتناسب مم المخاطبين ...
خبار بالمصدر حتى كان الكذب  ند تجسندت ومن ثم تناسب هذا مم اإل

 خيانة وتجسد هو منها زيادة في تحقيق المعنى وتقريرا في نفوسهم .فيه ال
عة البيناض وهني الصندق صنفاذا كان هذا القب  في مقابمة الصورة النا

ا بتحقيننق غرضننه .  فهننو يرينند كننان حريًّننو اسننتبان مننا بينهمننا مننن بننون وفننرق 
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ونكنر كممتني منهم املتزام بالصندق الحقيقني ، والبعند عنن جننس الكنذب كمنه، 
أمانة وخيانة (؛ لمتعظيم فكما أن الصدق أمانة عظمنى ، كنذلك الكنذب خياننة )

 عظمى م تغتفر .
ن أعينوني و  ومننوني ذلننك أ: فنن لألمننركينند المعنننى السننابق أ: ت ثانيهننا

مننر رينناء وم سننمعة وم لننى صنندق فيهمننا فمننيس األإعانننة والتقننويم تحتنناج اإل
خميفة بل هو يعتمد عمى و جاا يكون من القرب من الألغرض دنيوي من مال 
 تأديننةيعينننه حينقننذ عمننى  ألنننه ؛عانننة وبعنند عننن الكننذبصنندق فنني التقننويم واإل

 مانة الخالفة والقيام بحقها حق القيام ..أ
نهنا تتعمنق بالتولينة إذ إ: في المقابمة تماسك نصي في الخطبنة  ثالثها
 وليت عميكم .. ي  دنإفي  وله : 
 اقم عمى هنذين ونتيجتهمنا وكنذلك  مر كمه في وميته عميهمن األأذلك 

الرعيننة فنني بوتقننة واحنندة و الراعنني عنننه حننالهم معننه فجعننل الصننديق رضنني اهلل 
 وتأديننةمننا فنني صنندق إينندورون بننين هننذين امحتمننالين فننالراعي والرعيننة معننا 

بهمها أمرين له نتيجته التي ما في كذب فهم في خيانة لها وكال األا  و  لألمانة،
 .تهويمها حتى تذهب النفس كل مذهب في تصورهارضي اهلل عنه زيادة في 

وهكذا جاءت عبارة الصديق في موضعها من ألينق منا يكنون بالسنياق 
والغننرض فمننو  ننال: )أصنند وا وم تكننذبوا ( لمننا كننان لهننا هننذا التننأثير، ولظهننر 
تسننمطه وجبروتننه مننن خننالل األمننر والنهنني ، أمننا فنني  ولننه: )الصنندق أمانننة 

نفسه بذلك  بل أن يمنزمهم بنه ، وكأننه حنق متبنادل والكذب خيانة( فكأنه يمزم 
بين الراعي والرعية ، و د يكنون إلزاًمنا فني حنق الراعني منم رعيتنه أوم ؛ ألننه 

، ة فنني سننياق اإلخبننار بمسننتقبمه معهننمالمتحنندث ابتننداء ، وجنناءت هننذا العبننار 



 الثالثم اجلسء 9102سادش عشر العدد ال  فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 تنوع أساليب إثبات الحقوق 
 فى خطبة تولية الصديق ـ رضى هللا عنه

 الخالفة 

ٜٔٚ٘ 
 

فهي مرتبطة بعبارة المحور في الخطبة ) وليت عميكم ( ومنن هننا يمنزم نفسنه 
 ق واألمانة  بل أن يمزمهم بهما، وبالتالي يكون التزامهم تابًعا ملتزامه.بالصد

نِعيُف ِفنيُكْم ): فني  نول الصنديق رضني اهلل عننه :  ادلىضغ انثاني َوالضَّ
َواْلَقِوَي ِفيُكْم َضنِعيٌف َحتَّنى  خنذ ِمْننُه  ، َحتَّى أزي  عمته ِإْنَماَء المَّهُ  َ ِوي  ِعْنِدي

 (. لمَّهُ اْلحق ِإْن َماَء ا
فقابنل رضني اهلل عننه بنين القنوي والضنعيف وعكسنهما وحالهمنا عننندا 

 .ا عمى وجه التفصيل ليكون هذا منهاجً 
ا مننم الغننرض مننن ومننن ثننم كننان هننذا الخبننر لموعنند والضننمان متناسننبً   

ا عمى مقابمة مهدت لها .. فإننه ترتنب عمنى عباراتنه السنابقة المقابمة ومؤسسً 
منوا وصنند وا معنه ولنم يكنذبوا ، فهنو يضنمن لهننم وتعمنق بهنا فنإن عناونوا و و 

حقو هم بداية من اممتثنال لممنورتهم الصناد ة ، التني م كنذب فيهنا وم ريناء 
ا بسمب حقه وانتهاء برد الحقوق إلى أصحابها ، حتى م يبقى الضعيف ضعيفً 

 ا بتسمطه وظممه .، وم القوي  ويًّ 
فقند  ثنر طرافهنا أبنين و د بنيت المقابمة بناء يقوي من ظهور التضناد 

الصديق رضي اهلل عنه التعبير بالجممة امسمية؛ ألن ذلك سنيكون عمنى وجنه 
الثبوت والدوام، فنال ينرتبط بمو نف دون مو نف ، أو بمنخص دون  خنر ، بنل 
الكل عندا متساوون في كل األحوال . وأيًضا لمتأكيد فالجممة امسمية  كد من 

سننمية تحمننل تأكينندًا م تحممننه الجممننة ام السَّننَبُب فنني كننونالجممننة الفعميننة فو 
سنمّية يحمنل فني التقندير النذي ُيالَحنُظ فني الجممة الفعمّية، أّن خبنر الجممنة ام

ذهننن العربننّي ضننميرًا يعننوُد عمننى المبتنندأ، أْو مننا أْصننُمه المبتنندأ، فيكننون حنناُل 
 ند  الجممة امسمّيِة دوامًا مثل حال تقديم ما هو فاعل فني المعننى عمنى فعمنه،
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 (1)فجَرى فيها اإِلسناُد إلى المسَنِد إليه مّرتين
جزاقها ما يقوي غرضنه منن الضنمان والوعند أومن ثم راعى في ترتيب 

 .من القيام بحق الضعفاء ومفقته عميهم عنه ويظهر مخصيته رضي اهلل 
فقننندم الضنننعيف عمنننى القنننوي؛ ألننننه امنننتهر رضننني اهلل عننننه بنصنننرته 

سننناعدتهم ، عمنننى أي وجنننه ، ولنننذا  ثنننر لمضنننعفاء والعبيننند والننندفاع عننننهم وم
الصنننديق التعبينننر بمفنننظ )الضنننعيف( بننندم منننن ) صننناحب الحنننق ( منننثال ؛ ألن 

ْعف، ِباْلَفْتِ ،  : َوِ يلَ  الَضْعُف: ِخالُف الُقّوِة، م ، ِفي اْلَجَسِد؛ والضَّ الَضْعُف، ِبالضَّ
نْعفةُ ....  ل  َوْجٍه،ُهَما َمًعا َجاِقزَاِن ِفي كُ  :َوِ يلَ  ِفي الرَّْأي والَعْقِل، َضنْعُف   :والضَّ

وِمنننننعر ... َرُجننننٌل َمْضننننُعوٌف وَضنننننُعوٌف وَضننننِعيٌف، ....اْلفُننننَؤاِد وِ مَّننننُة الِفْطننننننةِ 
فهنو أراد نصنرة الضنعيف عمنى أي صنورة كنان ضنعفه سنواء  (ٕ)َعمينل :َضِعيف

كان ضعف الجسد أو النرأي والعقنل والفطننة أو عمينل فعمنى أي حالنه سينصنرا 
نبنه . فقند أحسنن الصنديق رضني اهلل عننه وأجناد فني التعبينر بتمنك ويكون بجا

 المفظة دون غيرها لمدملة عمى المراد .
و ثر التعبير بحنرف الوعناء ) فنيكم ( فني  ولنه ) والضنعيف فنيكم ...( 
بنندم مننن )منننكم( ليقننول إن هننذا الضننعيف حتننى ولننو كننان داخننال فنني الننناس 

ه فأنننا سننأبحث عنننه وأتحننرى عنننه مختمًطننا بهننم غيننر ظنناهر م ينندري أيننن يتوجنن
 وأخرجه من بين الناس ألرد له حقه .

: ، و نالو ال: )  وي عندي( ؛ ألنه يقنوى بحقنه فصناحب الحنق  نوي 

                                                           

 .ٚٛٔص ٔالبالغة العربية ج(ٔ) 
 . ٕٗٓ – ٖٕٓص  ٜلسان العرب ج  :رينظ(ٕ) 
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عندي( ؛ ألن هذا خاص به رضي اهلل عنه ، فهو الوحيد القادر عمى نصرته )
رجاع الحق له.  وا 

ا حتنى و ال : ) حتى أزي  عمتنه ( فحتنى غاقينة أي أننه سنيظل ضنعيفً 
أرجم الحق له ، فينتهي ضنعفه ويقنوى بحقنه . فهنو لنن يتنرك الضنعيف عمنى 

 حاله أبًدا بل سيظل معه ناصرًا له حتى يصير  ويًّا .
وعبر بكممة ) أزي  ( في  وله: ) أزين  عمتنه ( ؛ لمنا فيهنا منن معنني 

ْوُح َتْفِرينننننُق اإِلبنننننل،النننننذهاب والتباعننننند ؛ فنننننا ْوُح َجمْ   :َوُيَقنننننالُ  لزَّ ُعهنننننا ِإذا النننننزَّ
ْوحُ  َتَفرََّ ْت؛ َومنُ  : والزَّ نى... الزَّ  زاَح وزاَخ، ِباْلَحاِء َواْلَخناِء، ِبَمْعًننى َواِحنٍد ِإذا َتَنحَّ

َأزاغننه َعننْن  : وَأزاَحننه َوِمْنننُه زاحننْت عمَّتننه، وَأَزْحُتهننا َأنننا. وزاَح المننيَء َزْوحننًا، ،
نناا. وزاَح ُهننَو َيننُزوُح، واحُ  . َتَباَعنندَ   :جننُل َزْوحنناً وزاَح الر  َمْوِضننِعِه وَنحَّ  والننزَّ

َذَهنَب  : واْننزاحَ  زاَح الميُء َيزيُ  َزْيحًا وُزُيوحًا وِزُيوحنًا وَزَيحاننًا، ...الذهاُب؛ :
ْيُ  ذهناُب المَّنْيِء،  :َوِفني التَّْهنِذيبِ  . غينُرا َوَتَباَعَد؛ وَأَزْحُته وَأزاَحنه   :َتقُنولُ  النزَّ
 (ٔ) َ ْد َأَزْحُت ِعمََّتُه فزاحتْ 

فهننو سيخمصننه نهاقيًّننا مننن عمتننه ويزيمهننا تماًمننا، وعبننر بننن)العمة ( لمننا 
الِعمَّة الَمنَرُض. َعنلَّ َيِعنَل واْعَتنلَّ َأي َمنِرض، ف فيها من معنى المرض وامنمغال

مَّننٍة َم َأصننابك ِبِعمَّننة. واْعَتننلَّ َعَمْيننِه ِبعِ  :َفُهننَو َعِميننٌل، وَأَعمَّننه اهلُل، َوَم َأَعمَّننك اهلُل َأي
الَحننَدث َيْمننَغل  : والِعمَّننةُ  . واْعَتمَّننه ِإذا اْعتَاَ ننُه َعننْن َأمننر. واْعَتمَّننه َتَجنَّننى َعَمْيننهِ 

 (2)صاحَبه َعْن َحاَجِتِه، كَأنَّ ِتْمَك الِعمَّة َصاَرْت ُمْغاًل ثَاِنًيا َمَنَعه َعْن ُمْغمه اأَلول

                                                           

 . ٓٚٗص ٕلسان العرب ج :ينظر (ٔ)
 . ٔٚٗص ٔٔالسابق ج :ينظر (ٕ)
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عيقنننه عنننن فالصنننديق رضننني اهلل عننننه  سيقضننني عمنننى عمتنننه التننني تمنننغمه وت
 مواصمة حياته بمكل طبيعي بأي صورة كانت ، حتى يطمقن ويري  باله .

ولنذا جنناءت عبننارة ) يننزي  عمتننه ( أمكنن مننن غيرهننا فنني هننذا المقننام . 
 ومتعمقة بكممة )الضعيف( ومناسبة لها .

ثم  ال : )والقوي فيكم... ( لما عبر بن)الضعيف( في أول األمر عبر   
ْعِف، َواْلَجْمنُم  ُنًوى وِ نًوى لُقوَّةُ هنا بن)القوي( فا  : َوَ ْولُنُه َعنزَّ َوَجنلَّ  . َنِقيُض الضَّ

َيُكننوُن ... و ؛ َأي ِبِجنّد وَعننْون ِمنَن المَّننِه َتَعناَلى، (ٔ) چ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 
 (0)َذِلَك ِفي الَبدن َواْلَعْقلِ 

فننالقوي سننواء كننان  ويًّننا بجسنندا أو  ويًّننا بعقمننه كننأن اسننتبد برأيننه مننثال 
ى عمى الضعيف بأي صورة كانت فالصديق رضي اهلل عنه سنيكون لنه واستقو 

 بالمرصاد ، بدليل  وله ) القوي فيكم ضعيف( .
و د  ثر التعبير بن) فيكم( هنا أيًضا ولم يقل: ) منكم (؛ ألن هذا القوي 
ن توغل فيهم بقوتنه وتمكنن مننهم تمكنن الظنرف منن المظنروف فسنيأتي بنه  وا 

وجبروتنه؛ ألننه ضنعيف عنندا يسنتطيم أن يحكنم الصديق فهو م يخناف  وتنه 
 بضته عميه ولنن يفمتنه حتنى يأخنذ حنق الضنعيف مننه ؛ بندليل  ولنه: ) حتنى 

  خذ منه الحق( .
 ثانثا :أطهىب انتفصيم تؼذ اإلمجال وػكظه :

أو  ينرى المعننى فني صنورتين مختمفتنينالتفصيل بعد اإلجمال هو: أن 

                                                           

 . ٕٔمريم اآلية  (ٔ)
 . ٕٚٓص  ٘ٔلسان العرب ج :ينظر ((ٕ
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إذا ألقننى عمننى سننبيل اإلجمننال ليننتمكن فنني النننفس فضننل تمكننن فننإن المعنننى 
واإلبهننام تمننو ت نفننس السننامم إلننى معرفتننه عمننى سننبيل التفصننيل واإليضنناح 
فتتوجننه إلننى مننا يننرد بعنند ذلننك فننإذا ألقنني كننذلك تمكننن فيهننا فضننل تمكننن وكننان 

 .معورها به أتم
أو لتمكن المذة بالعمم به فإن الميء إذا حصل كمال العمم به دفعة لنم 

ذا حصل المعور به من وجه دون وجنه تمنو ت يتقدم حصول المذة به أل م، وا 
النفس إلى العمم بالمجهول، فيحصل لها بسبب المعموم لذة، وبسنبب حرمانهنا 

والمنذة عقينب  من البا ي ألم، ثم إذا حصل لها العمم به حصمت لها لذة أخنرى،
 (ٔ)ف أو لتفخيم األمر األلم أ وى من المذة التي لم يتقدمها ألم

 ول الصنديق  وهو فيجمال في موضم واحد ل بعد اإلو د جاء التفصي
نِعيُف ِفنيُكْم َ نِوي  ):  رضي اهلل عنه  ، ين  عمتنه ِإْنَمناَء المَّنهُ ز َحتَّنى أ ِعْننِدي َوالضَّ

( يعد تفصياًل لنحسنان  َواْلَقِوَي ِفيُكْم َضِعيٌف َحتَّى  خذ ِمْنُه اْلحق ِإْن َماَء المَّهُ 
نت ...( فهو تفصيل بعد إجمال ؛ ألنه لمنا  نال: في العبارة السابقة ) إن أحس

) إن أحسنت ...( كان هذا اإلحسان عمى وجه اإلجمال ، فأراد أن يفصنل لهنم 
إحسانه إليهم ، وذلك يكون بنصرة الضعيف فيزيل ضنعفه ، والضنرب عمنى يند 

 الظالم  فينتهي عن ظممه.
الم وهذا إحسان ليس بعدا إحسان؛ ألن بنصرة الضعيف ومحاسبة الظن

يسننود العنندل ، والعنندل أسنناس الممننك . وبننذلك يبنندلهم مننن بعنند خننوفهم أمًنننا ، 
 فيقهر وساوسهم ومخاوفهم من توليته الخالفة بإعطاء كل ذي حق حقه .

                                                           

 ٜٚٔ-ٜٙٔص  ٖجاإليضاح  (ٔ)
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منرهم بالقينام أجمال بعد التفصيل فني خاتمنة الخطبنة حنين كما جاء اإل
 مننرجمننال لكننل الحقننوق السننابقة مننن حننق طاعتننه فنني األإلننى صننالتهم فهننو إ

ا فكانت تمك الجممة تركيزً  فريضته . تأديةوحقهم في نصحه لهم وحق اهلل في 
كيند أنهنا تا لهنا ومنن ثنم فصنمت أل ا عمميًّ لكل ما في الخطبة من حقوق وتطبيقً 

 معنوي لكل الحقوق .
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 ثانثادلثحث ان
 أطانية إثثاخ حقىق اهلل :

الحقنوق فني  ن يجعنل تمنكأمن بديم ترتب المعاني في خطبة الصديق 
 مور : ألى ثالثة إثباتها مرتبطة بحق اهلل عز وجل لينبه إ
 مر اهلل لهم ..أنما ممتثال ا  و  إلرادتهمن طاعتهم له ليست من  بيل القهر إ -
ننه ا  نه في هذا التولية مؤد حنق اهلل ومنن ثنم كنان التنرابط ممزمنا متباعنه و إ -

 من بين حقوق اهلل.
نمننا هنني داقننرة فنني سننياق حقننوق اهلل إالحكننم ن هننذا المنظومننة الكميننة فنني إ -

 ذعان والتسميم .حاكما ومحكوما فمن ثم يكون اإل
بننراز حقننوق اهلل فننيهم إومننن ثننم حننرص الصننديق رضنني اهلل عنننه عمننى 

عمى أسموبين وهما القصر واألمنر و ند تناسنب  فامتملساليب  اطعة مؤكدة أب
 مبحثاألسموبان مم إثبات حقوق اهلل تعالى كما سيتض  من ال

 أوال : أطهىب انقصز :
 القصر في المغة : الحبس

 (ٔ)وفي امصطالح: تخصيص ميء بميء بطريق مخصوص
نمننا اختننار الصننديق ا  سنناليب وطننرق متعننددة عننند البالغننين و أولمقصننر 

دل عمنى أ نوى و أننه أل ؛ ا ا منها وهو النفي وامستثناء وكررا متتابعً ا واحدً طريقً 
المتكمم فجاء أسموب القصنر فني  نول الصنديق هميته عند أامحتفال بالمعنى و 

، َوَم ): رضي اهلل عنه َم َيْدُع َ ْوٌم اْلِجَهاَد ِفي َسِبيِل المَّنِه ِإمَّ َضنَرَبُهُم المَّنُه ِبالنَذل 
                                                           

 . ٙٙٔص ٕمروح التمخيص ج (ٔ)
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 ( . َتِميُم اْلَفاِحَمُة ِفي َ ْوٍم َ َط ِإمَّ َعمَُّهُم المَُّه ِباْلَباَلءِ 
الثناني وهنو المذلنة فني األول وعمنوم والقصد في األسموبين إلى ترتب 

الننبالء فنني الثنناني عمننى األول وهننو تننرك الجهنناد ومننيوع الفاحمننة ، ومننن هنننا 
فمقتضننى الظنناهر أن يننأتي النننظم عمننى المننرط والجننزاء ، فهننو لننم يقننل : ) إن 
ن منناعت فننيكم الفاحمننة  تننركتم الجهنناد فنني سننبيل اهلل ضننربكم اهلل بالننذل ، وا 

 لخصوصية أسموب القصر.عمكم اهلل بالبالء( وذلك 
تقرينر الكنالم وتمكيننه وأيًضنا اإليجناز فأسموب القصنر أبمنغ ؛ ألن فينه 
، كمنا أن فينه تأكيند وجنوب و نوع  (9)في الذهن لدفم ما فيه منن إنكنار أو منك

منا أتناني إم زينٌد، ومنا لقينُت إم المستثنى بعد )إم( . يقول سيبويه : تقنول : 
مننا أتناني زيننٌد، ومننا : ُتجنري امسننم مجننراا إذا  منت ا، ومننا منررُت إم بزيننٍد، زيندً 

أدخمننت إم لتوجننب األفعننال لهننذا األسننماء فإنننك ا، ومننا مننررُت بزينند، لقيننُت زينندً 
 (ٕ)ما سواها ولتنفي

فننأراد الصننديق رضنني اهلل عنننه بتعبيننرا بأسننموب القصننر أن يؤكنند عمننى 
ا كننان و ننوع الننذل عمننى مننن يتننرك الجهنناد، فهننو العقوبننة الواجبننة لننذلك . ولننذ

 القصر أليق بالسياق من أسموب المرط .
ثم إن مقتضى األصل في القصر أن يكون أحند الطنرفين صنفة واآلخنر 
ذاتًا موصوفة ، ولكن الظاهر في النظم فني األسنموبين أن كميهمنا وصنف ، إذ 

                                                           

 . ٘ص ٖج اإليضاح ((ٔ
ان بن  نبر الحارثي بنالومء، أبنو بمنر، المؤلف: عمرو بن عثم ٖٓٔص  ٕجالكتاب  ((ٕ

النامنر: مكتبنة ن هنن( المحقنق: عبند السنالم محمند هنارون ٓٛٔالممقنب سنيبويه )المتنوفى: 
 . م ٜٛٛٔ -هن  ٛٓٗٔالخانجي، القاهرة الطبعة: الثالثة، 
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ترك الجهاد ولزوم الذل في األول كالهما صفة ، وكذلك األمر في الثاني عمنى 
الفاحمننة وعمننوم الننبالء ، ومننن هنننا لننزم تأويننل أحنند  مننا هننو ظنناهر مننن مننيوع

الطرفين بذات موصوفة ؛ ألن ترك الجهاد يدل عمى الذات الموصنوفة والصنفة 
 وكذلك إماعة الفاحمة.

فقنند دّل عمننى مننيقين: عمننى الننذات،   "أْسننَودُ : " كمننا أّنننك إذا  مننتف 
.  ومحمنولٌ حامنٌل،   :فهمنا منيقان  .ااستحّق به أن يكون أسودً  والسواد الذي

ننْرب وذاَت   "ضنناربٌ "  فالحامننُل الننذاُت، والمحمننوُل السننواُد، وكننذلك دّل عمننى الضَّ
 (9)فالضارب

و د جاءت األلفاظ في النظم مختنارة بد نة وعناينة فقنال: ) م يندع ( ، 
  (0)التَّْركُ   :ِباْلَفْت ِ  والَوداعُ 

ونكنننر )  نننوم ( لمتحقينننر؛ ألن تنننرك الجهننناد م يقنننم إم ممنننن اتصنننف 
  الحقارة والدناءة ، وعرف )الجهاد( بن) أل( ؛ ألنه معروف م ينكر .ب

و ال: ) في سبيل اهلل ( ؛ احترازًا منن الريناء والسنمعة فالجهناد يكنون  
خالًصنننا لوجنننه اهلل تعنننالى والنننذي يخنننرج فننني سنننبيل اهلل م يطمنننب إم إحنننندى 

ما المهادة.  الحسنيين إما النصر وا 
م يجمننب إم المذلننة وعبننر عننن ذلننك ثننم بننين الصننديق أن تننرك الجهنناد 

                                                           

المؤلنف: يعنيش بنن عمني بنن يعنيش بنن أبني  ن لمزمخمنري ٔٚص ٕجمنرح المفصنل (ٔ) 
أبو البقاء، موفق الندين األسندي الموصنمي، المعنروف بنابن يعنيش السرايا محمد بن عمي، 
هنن(  ندم لنه: الندكتور إمينل بنديم يعقنوب النامنر: دار الكتنب ٖٗٙوبابن الصانم )المتوفى: 

 . م ٕٔٓٓ -هن  ٕٕٗٔلبنان الطبعة: األولى،  -العممية، بيروت 
 . ٖٗٛص  ٛلسان العرب ج(ٕ) 
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 بقوله: ) ضربهم اهلل بالذل (،
والمتأمل لمفظ ) ضربهم ( يجد فيه ما فيه منن المندة وامرتطنام واأللنم 

نناِربُ  . َضننَرَب الُجننْرُح َضننَربانًا وَضننَربه الِعننْرق َضننَربانًا ِإذا  َلَمننهُ يقننال :   والضَّ
وهننذا الضننرب يكننون  (9)ِرُب بعُضننه َبْعًضنناالُمَتَحننر ك. والَمننْوُج َيْضننَطِرُب َأي َيْضنن :

، َذلَّ َيننِذَل ُذمًّ وِذلَّننة وَذملننة وَمَذلَّننة، َفُهننَو َذِليننلبالننذل ، و   ...الننَذَل: َنِقننيُض الِعننز 
الُمنِذَل؛ ُهنَو الَّنِذي ُيْمِحنق النَذلَّ   :َوِفني َأسنماء المَّنِه َتَعناَلى . وَتَذلََّل َلُه َأي َخَضمَ 

فقد صنور النذل بمنيء  (0)ِمْن ِعَباِدِا َوَيْنِفي َعْنُه َأنواع اْلِعز  َجِميَعَهاِبَمْن َيَماُء 
حسي يرتطم بهم بقوة فيسبب لهم األلم المنديد ، فهنذا النذل يسنبب لهنم األلنم 
الجسدي والنفسي معا . كما إنه عبر بالمضارع في أول األمر فقال : ) يدع ( 

أن يقننول: ) إم يضننربهم اهلل  ثننم هنننا عبننر بالماضنني ، وكننان مقتضننى األصننل
بالننذل ( ؛ لنمننارة إلننى أن هننذا  الضننرب بالننذل محقننق وا ننم م محالننة . وفنني 
تعبيرا بمفظ الجاللة ) إم ضربهم اهلل بالذل( وكان مقتضى األصل أن يقنول: ) 
إم ضنربهم بالنذل(  فوضننم الظناهر موضننم المضنمر لزيننادة التقرينر واإليضنناح 

ل هننو مننن فعننل اهلل سننبحانه وتعننالى فيكننون أمنند لمسننامم ، وأن الضننرب بالننذ
إيالًما . وكنذلك إللقناء المهابنة فني  منوبهم والخنوف منن اهلل بتكرينر ذكنر لفنظ 

 الجاللة ، فال يقدمون عمى ذلك الفعل.
ثنننم أتبنننم ذلنننك بالننندعوة إلنننى التمسنننك بالفضننناقل والخمنننق القنننويم حتنننى 

قنننال: ) وم تمنننيم يسنننتقيم لهنننم أمنننر ديننننهم أيًضنننا ، ويرفنننم عننننهم النننبالء ، ف

                                                           

 . ٖٗ٘ص ٔلسان العرب ج (ٔ)
 . ٕٚ٘-ٕٙ٘ص  ٔٔلسان العرب ج :ينظر (ٕ)



 الثالثم اجلسء 9102سادش عشر العدد ال  فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 تنوع أساليب إثبات الحقوق 
 فى خطبة تولية الصديق ـ رضى هللا عنه

 الخالفة 

ٔٛٓ٘ 
 

الفاحمة .....( وعبر بكممة تميم لما فيها من معنى امنتمار والميل والهوى 
ُمْنَتِمنننٌر  : وَبنننْوٌل مننناعٌ  ...المَّنننَوُع: اْنِتمننناُر المَّنننعر وَتَفَر ُنننه كَأننننه َمنننْوك، ف ف

ق  الحطنبِ وَمنيََّم النناَر ِفني   .اْسنَتهمك ِفني َهنواا : وَتَميََّم ِفي المَّْيءِ  ...ُمَتَفر 
 ؛ ولذلك كان التعبير بمفظ )تميم( أليق بالنظم . (9)فَأْضَرَمها :

وعبننر بكممننة )الفاحمننة( ولننم يقننل: ) السننوء( مننثال ؛ ألنهننا تجمننم كننل 
الُفْحش والَفْحماُء والفاِحمُة القبنيُ  ِمنَن اْلَقنْوِل َواْلِفْعنِل، ف ف  بي  من  ول وفعل
َ ناَل اْبنُن  َما َيمتد ُ ْبُحه ِمَن الَذُنوِب َواْلَمَعاِصي؛ َوُهَو ُكلَ  ....َوَجْمُعَها الَفواِحُش 

َننا َفاِحَمنًة، : اأَلثير َننا َوُيَسنمَّى الز  َوَ ناَل المَّنه  َوَكِثيرًا َما تَنِرُد الفاحمنُة ِبَمْعَننى الز 
وكَل َخْصمة  بيحٍة، َفِهَي فاحمٌة ِمَن .... (ٕ)  چۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  چ :  َتَعاَلى
 . (3)فواأَلفعال اأَل وال

و ال : )في  وم ( باسنتخدام حنرف الجنر) فني ( ليفيند تمكنن الفاحمنة 
 واستقرارها في القوم.

و ال : ) إم عمهم اهلل بالبالء ( ولم يقنل : إم ابنتالهم اهلل ؛ ألننه أراد 
وَعمَُّهنم  .... تنام  عنام   : َأمنر َعَمنم عموم البالء ومموله لهنؤمء القنوم يقنال: ف

 . (4)فَمِممهم : َيُعَمهم ُعموماً  اأَلمرُ 
 وأيضا كرر لفظ الجاللة في هذا العبارة كالسابقة لمسبب نفسه .

الَبالُء َيُكوُن ِفي اْلَخْيِر ؛ ألن ف وعبر بن)البالء( ولم يقل ) العذاب ( مثال
                                                           

 . وما بعدها ٛٛٔص  ٛلسان العرب ج :ينظر (ٔ)
 . ٜٔالنساء  ية  (ٕ)
 . ٕ٘ٗص ٙلسان العرب ج  :ينظر ((ٖ
 . ٕٙٗص  ٕٔلسان العرب جينظر:  ((ٗ
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َلى ُيْبمني العبنَد َبنالًء اْبَتَمْيته َبناَلًء َحَسنًنا وَبنالًء سني قًا، َوالمَّنُه َتَعنا  :ُيَقالُ  . َوالمَّر  
... َحَسًنا وُيْبِميه َباَلًء سي قًا، نسنَأل المَّنَه َتَعناَلى اْلَعْفنَو َواْلَعاِفَينَة، َواْلَجْمنُم الَبالينا،

 . (2) ف( ٔ) چ  ىئی  جئ  حئ  مئچ   :َوِمْنُه َ ْوُلُه َتَعاَلى
فالصننديق رضنني اهلل عنننه لننين فنني خطابننه و نند ظهننر هننذا المننين فنني 

ردات النظم في الخطناب وأسناليبه ، فنالمالحظ أن الصنديق لنم يوجنه اختيار مف
لهم الخطاب المبامر باستخدام ضماقر الخطاب فمم يقل رضي اهلل عننه : ) م 
تدعون الجهاد في سبيل اهلل إم ضربكم اهلل بالذل ، وم مناعت فنيكم الفاحمنة 

هننا بضنماقر  إم عمكم اهلل بنالبالء( كمنا جناء الخطناب منن بداينة الخطبنة إلنى
الخطاب، ولكنه عدل عن ضنماقر الخطناب إلنى ضنماقر الغيبنة حنين تكمنم عنن 
صنننابة النننذل ، وعنننن إمننناعة الفاحمنننة وعمنننوم النننبالء ؛ لنننقال  تنننرك الجهننناد وا 
يخاطبهم بما ينفر ، ولعمه أراد أن يمير إلى أن هنذا األفعنال م تقنم مننهم بنل 

أن يوصننل لهننم هننذا  مننن أ ننوام غيننرهم . فهننو يتوسننم فننيهم الخيننر ، ويحنناول
 اإلحساس عن طريق النظم ، واختيار المفظ المناسب في مخاطبته إياهم.

 ثانيا : أطهىب األيز :
لما وض  أبو بكر رضي اهلل عنه سياسته في الحكم ، وأرسى القواعند 
التنني سيسننير عميهننا فنني مسننتقبمه معهننم ، أراد أن يمننعرهم أن هننذا القواعنند 

فيها تأجيل أو تراٍخ فمقد د ت سناعة العمنل ولنذا واجبة التنفيذ من اآلن فميس 
 ختم الخطبة بقوله: ) وموا إلى صالتكم يرحمكم اهلل(.

                                                           

 . ٖ٘األنبياء  ية  (ٔ)
 . ٗٛص  ٗٔلسان العرب ج :ينظر ((ٕ
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فنناألمر )  ومننوا ( جنناء عمننى وجننه اإللننزام فهننو واجننب التنفيننذ فالبدايننة 
تكون بأداء حق اهلل ، ولنذا جناء الننظم معبنرًا بالفعنل ) ومنوا ( فمنم يقنل رضني 

لى صالتكم (  لمنا فني القينام منن معننى المالزمنة اهلل عنه: ) هيا أو أسرعوا إ
ے  ے      ھ  چ:  َتَعناَلىوالمحافظة والثبات عمى األمر والتمسك بنه ومننه ف  ولنه 

؛ َأْي ُماَلِزًمنننننا ُمَحاِفًظنننننا. َوَيِجنننننيُء اْلِقَيننننناُم ِبَمْعَننننننى اْلُو ُنننننوِف (1) َّ چ  ﮲ۓ  ۓ
َ اَل َأْهُل الَمَغنِة  ؛(0) َّ چ   ڑڈ  ژ  ژ  ڑچ  : َفسَُّروا َ ْوَلُه ُسْبَحاَنهُ و  ...َوالثََّباتِ 

َ نناُموا ُهَنننا ِبَمْعَنننى وَ فُننوا َوَثَبتُننوا ِفنني َمَكنناِنِهْم َغْيننَر ُمَتَقنند ِميَن َوَم  : َوالتَّْفِسننيرِ 
 ....متَأخرين، َوِمْنُه التََّوَ ف ِفي اأَلمر َوُهَو الوُ وف ِعْنَدُا ِمْن َغْينِر ُمجناَوزة َلنهُ 

 (ٖ)َ اَم ُفاَلٌن َعَمى المَّْيِء ِإَذا َثَبَت َعَمْيِه َوَتَمسََّك ِبهِ   :ُيَقالُ و 
ولذا كان الفعل ) وموا( مناسنًبا لمغنرض وموافًقنا لمننظم فني إثبنات حنق 

 اهلل تعالى بالمحافظة عمى الصالة والثبات عميها والتمسك بها .
ة و ننال: ) إلنننى صننالتكم ( ولنننم يقننل: ) إلنننى الصننالة ( ؛ ألنهنننا الصنننال
 المخصوصة لهم والمفروضة عميهم ، م يص  تركها بأي حال من األحوال.

وفيننه إيحنناء بننأن الصننالة يعننود نفعهننا عمننيهم فهنني صننالتهم وثوابهننا 
 ونفعها لهم .

وخننتم  ولننه بالنندعاء لهننم بالرحمننة فنني  ولننه: ) يننرحمكم اهلل ( ، وعبننر 
تجننندد ننننزول بالفعنننل المضنننارع )ينننرحمكم ( ولنننم يقنننل ) رحمكنننم اهلل (؛ إلفنننادة 

                                                           

 . ٘ٚ ل عمران  ية  ((ٔ
 . ٕٓالبقرة  ية  ((ٕ

 . وما بعدها ٜٙٗص ٕٔلسان العرب ج :ظرين(ٖ) 
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 الرحمات عميهم وحدوثها في كل أو اتهم.
وهكذا جاء نظم الخطبة كمه متماسكا متوافقا فني غاينة امنسنجام فكنل 
لفظة تتناسب مم ما  بمها وتطمب ما بعدها ، كما جاءت كل لفظة في سيا ها 
هننني األنسنننب واأللينننق ولنننو جننناءت غيرهنننا فننني موضنننعها، لمنننا أدت الغنننرض 

م هنذا الننظم البنديم . كمنا جناءت األسناليب متناسنبة المطموب ولما توافقنت من
 مم إثبات الحقوق المتنوعة ، فكل أسموب جاء في موضعه المناسب .
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 امتحةةاخل
الحمد هلل المنان ، والصالة والسالم عمى سيدنا محمند صنمى اهلل عمينه 
وسننمم وعمننى  لننه وصننحبه أهننل البيننان ، ومننن تننبعهم بإحسننان إلننى أن نمقننى 

 بعدالديان ... و 
ن هنذا الدراسنة  ند أسنفرت أتى القنول بنأفبعد هذا المعايمة لمخطبة يتن

 عن نتاقي متنوعة وهي :
خصوصية خطبة تولية سيدنا أبي بكر رضي اهلل عنه فني معانيهنا  -ا
وذلنك أنهنا تمثنل  عن غيرها من الخطب التي كانت في ذلك الو ت ، وأساليبها

طمم في ومية أو سنمطان خصوصية نفسه رضي اهلل عنه من تواضم ، وعدم 
ثبات الحقوق ألصنحابها وهنذا منا اتضن  منن معناني الخطبنة وأسناليبها ،  ،  وا 
فعمى سبيل المثال  وله : ) ولست بخيركم ( وأيًضنا : ) إن أحسننت فنأعينوني 
ن أسنأت فقومننوني ( فهننذا األسنناليب تنندل عمننى تواضننعه رضنني اهلل عنننه ؛  ، وا 

وعممننه بإحسننان نفسننه، وبعنندا عننن ألنننه يقننول هننذا مننم عممننه  بخيريتننه ، 
اإلسنناءة، ولكننن  ننال هننذا مننن بنناب التواضننم وهضننم النننفس ، كمننا أن جممننة ) 
وليت عميكم ( تدل عمى عدم طمبه لومية أو سمطان ، ومما يدل عمى عزيمتنه 
صرارا عمنى إثبنات الحقنوق  ولنه : ) الضنعيف فنيكم  نوي عنندي حتنى أزين   وا 

منه الحق ( وهذا عمنى سنبيل المثنال م عمته ، والقوي فيكم ضعيف حتى  خذ 
الحصننر ، فكننل أسنناليب الخطبننة دالننة عمننى خصوصننية نفسننه رضنني اهلل عنننه 

 (.من التمهيد )خصوصية خطب التولية وأرضاا .ينظر ذلك في المطمب الثاني
نظننم الخطبننة متماسننك متننرابط متناسننب متعمننق بعضننه بننبعض ،  -ٕ

و جممنة عننن السنياق ، فكننل و خنذ بعضنه بأعننناق بعنض ، م تمننذ فينه كممننة أ
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أجزاء الخطبة منسمة من  وله: )وليت عمنيكم( الجممنة األولنى بعند الننداء ذلنك 
 أن توليته عميهم تستمزم حقوً ا له ، وحقوً ا لمرعية ، وحقوً ا هلل تعالى .

كمننا جنناء البننناء التركيبنني لمخطبننة كمهننا فنني المرتبننة األولننى مننن  -ٖ
بما يحتممه النظم من صور لممعنى متنوعة ، البالغة ، وذلك أنه عند موازنته 

 وجد أنه م يتأتى غيرا ، فقد وضم موضعه األخص واألمكل به .
 انتىصياخ :

أوصي باستكمال دراسة أساليب خطب التولية ومتابعتهنا خطبنة خطبنة 
، لموصول إلى أمثل المعاني واألساليب التي يمكن أن يستفاد بهنا فني العصنر 

 موا ف ، ثم عمل موازنة بينها .الحديث في مثل تمك ال
ليننه أنيننب ، والحمنند هلل أوم  هننذا ومننا تننوفيقي إم بنناهلل عميننه توكمننت وا 

 و خرًا .
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 فهزص ادلصادر وادلزاجغ
 المؤلننف: محمنند رضننا  نبننو بكننر الصننديق أول الخمفنناء الرامنندين أ
النامننر: دار الكتنناب ن هننن( المحقننق: المننيا خميننل مننيحا ٜٖٙٔ)المتننوفى: 

 . مٕٗٓٓ-هنٕٗٗٔربي الطبعة: الع
  المؤلنف: محمند الطناهر بنن عامنور   نأصنول اإلنمناء والخطابنة
النامنر: مكتبنة دار  ن هن( المحقق: ياسر بن حامد المطينري ٖٜٖٔ)المتوفى: 

المممكنننة العربينننة السنننعودية الطبعنننة:  -المنهننناج لمنمنننر والتوزينننم، الريننناض 
 . هن ٖٖٗٔاألولى، 
  ير الدين بن محمنود بنن محمند بنن عمني بنن المؤلف: خ ناألعالم

  نهنن( النامنر: دار العمنم لممالينين ٜٖٙٔفارس، الزركمني الدممنقي )المتنوفى: 
 . م ٕٕٓٓأيار / مايو  -الطبعة: الخامسة عمر 

  المؤلف: محمند بنن عبند النرحمن بنن  ناإليضاح في عموم البالغة
معنروف بخطينب دممنق عمر، أبو المعالي، جالل الدين القزويني المنافعي، ال

النامنر: دار الجينل  نهن( المحقنق: محمند عبند المننعم خفناجي ٜٖٚ)المتوفى: 
 . بيروت الطبعة: الثالثة -

  البرهان في عموم القر ن لنمام بدر الدين الزركمي المتنوفى سننة
دار الفكر لمطباعة والنمر  ن هن ( عمق عميه مصطفى عبد القادر عطا ٜٗٚ) 

 .م  ٕٗٓٓهن ٕٗٗٔ
  المؤلنننف: عبننند النننرحمن بنننن حسنننن َحَبنََّكنننة   نالبالغنننة العربينننة

هننن( النامننر: دار القمننم، دممننق، النندار ٕ٘ٗٔالميننداني الدممننقي )المتننوفى: 
 . م ٜٜٙٔ -هن  ٙٔٗٔالمامية، بيروت الطبعة: األولى، 
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  المؤلنف: عمنرو بنن بحنر بنن محبنوب الكنناني   نالبينان والتبينين
هن( النامر: دار ٕ٘٘ان، المهير بالجاحظ )المتوفى: بالومء، الميثي، أبو عثم

 . هن ٖٕٗٔومكتبة الهالل، بيروت عام النمر: 
 تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد منن »لتحرير والتنوير ا

المؤلف : محمد الطاهر بن محمند بنن محمند الطناهر  ن «تفسير الكتاب المجيد
 -النامر : الدار التونسية لمنمنر هن( ٖٜٖٔبن عامور التونسي )المتوفى : 

 . هن ٜٗٛٔتونس سنة النمر: 
  تحفة الصديق في فضاقل أبي بكنر الصنديق المؤلنف: األمينر أبنو

الحسن عمي بن بمبنان بنن عبند اهلل، عنالء الندين الفارسني الحنفني )المتنوفى: 
 . المدينة المنورة -هن( النامر: مكتبة دار التراث ٜٖٚ

 ؤلنف: أبنو الفضنل أحمند بنن عمني بنن محمند الم ن تهذيب التهذيب
هنننن( النامنننر: مطبعنننة داقنننرة ٕ٘ٛبنننن أحمننند بنننن حجنننر العسنننقالني )المتنننوفى: 

 . هنٕٖٙٔالمعارف النظامية، الهند الطبعة: الطبعة األولى، 
 المؤلنف: أحمند  ن جمهرة خطب العنرب فني عصنور العربينة الزاهنرة

 . لبنان – زكي صفوت النامر: المكتبة العممية بيروت
  نماء لغة العرب المؤلنف: أحمند بنن   نجواهر األدب في أدبيات وا 

مننرفت عمننى تحقيقننه أهننن( ٕٖٙٔإبننراهيم بننن مصننطفى الهامننمي )المتننوفى: 
 . وتصحيحه: لجنة من الجامعيين النامر: مؤسسة المعارف، بيروت

 المؤلنف: محمند الخضنر حسنين )المتنوفى:  نلخطابنة عنند العنرب ا
النامنر: مكتبنة دار المنهناج  ن سنر بنن حامند المطينريهنن( المحقنق: يا ٖٚٚٔ

المممكنننة العربينننة السنننعودية الطبعنننة: األولنننى،  -لمنمنننر والتوزينننم، الريننناض 
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 . هن ٖٖٗٔ
 المؤلنف: أبنو بكنر عبند القناهر  نمقل اإلعجناز فني عمنم المعناني د

بنننن عبننند النننرحمن بنننن محمننند الفارسننني األصنننل، الجرجننناني الننندار )المتنننوفى: 
قننق: محمننود محمنند مننناكر أبننو فهننر النامننر: مطبعننة المننندني هننن( المحٔٚٗ

 . مٕٜٜٔ -هن ٖٔٗٔدار المدني بجدة الطبعة: الثالثة  -بالقاهرة 
 المؤلنف: أبنو  الروض األنف في مرح السيرة النبوينة مبنن همنام

هنننن( ٔٛ٘القاسنننم عبننند النننرحمن بنننن عبننند اهلل بنننن أحمننند السنننهيمي )المتنننوفى: 
النامننر: دار إحينناء التننراث العربنني، ن المي المحقننق: عمننر عبنند السننالم السنن
 . مٕٓٓٓهن/ ٕٔٗٔبيروت الطبعة: الطبعة األولى، 

  السننيرة النبويننة )مننن البدايننة والنهايننة مبننن كثيننر( المؤلننف: أبننو
هننن( ٗٚٚالفننداء إسننماعيل بننن عمننر بننن كثيننر القرمنني الدممننقي )المتننوفى: 

اعنة والنمنر والتوزينم تحقيق: مصطفى عبند الواحند النامنر: دار المعرفنة لمطب
 . م ٜٙٚٔ -هن  ٜٖ٘ٔلبنان عام النمر:  -بيروت 

  المؤلف : ابن عقيل ، عبند ن مرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك
هن( المحقق : ٜٙٚاهلل بن عبد الرحمن العقيمي الهمداني المصري )المتوفى : 

صننر القنناهرة، دار م -محمنند محنني النندين عبنند الحمينند النامننر : دار التننراث 
 -هنننن  ٓٓٗٔلمطباعننة ، سنننعيد جننودة السنننحار ومنننركاا الطبعننة : العمنننرون 

 . م ٜٓٛٔ
 المؤلف: يعيش بن عمي بن يعيش بن  ن لمزمخمري مرح المفصل

البقنناء، موفننق النندين األسنندي الموصننمي،  أبنني السننرايا محمنند بننن عمنني، أبننو
إميل هن(  دم له: الدكتور ٖٗٙالمعروف بابن يعيش وبابن الصانم )المتوفى: 
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الطبعنة: األولنى،  ن لبننان –النامنر: دار الكتنب العممينة، بينروت ن بديم يعقوب 
 . مٕٔٓٓ -هن  ٕٕٗٔ

  مننروح التمخنننيص وهننو مختصنننر العالمننة سنننعد النندين التفتنننازاني عمنننى
تمخيص المفتاح لمخطيب القزويني ، ومواهب الفتاح في مرح تمخيص المفتناح مبنن 

ي منرح تمخنيص المفتناح لبهناء الندين السنبكي يعقوب المغربني ، وعنروس األفنراح فن
و د وضم بالهنامش كتناب اإليضناح لمؤلنف التمخنيص وحامنية الدسنو ي عمنى منرح 

 السعد ن دار الكتب العممية ن بيروت ن لبنان.
 المؤلف: يحيى بنن  ن الطراز ألسرار البالغة وعموم حقاقق اإلعجاز

ي الممقننب بالمؤينند بالمَّننه حمننزة بننن عمنني بننن إبننراهيم، الحسننيني العمننوّي الطننالب
بيننروت الطبعننة: األولننى،  -هننن( النامننر: المكتبننة العنصننرية ٘ٗٚ)المتننوفى: 

 . هن ٖٕٗٔ
  سنننة  ٙط  نالمؤلننف عبنناس محمننود العقنناد   نعبقريننة الصننديق

 . مركة نهضة مصر لمطباعة والنمر  ن ٕ٘ٓٓ

 روس األفراح في مرح تمخيص المفتاح المؤلف: أحمد بن عمي ع
هنن( المحقنق:  ٖٚٚالكافي، أبو حامد، بهاء الدين السبكي )المتوفى:  بن عبد

النامنر: المكتبنة العصنرية لمطباعنة والنمنر،   نالندكتور عبند الحميند هننداوي 
 . م ٖٕٓٓ -هن  ٖٕٗٔلبنان الطبعة: األولى،  -بيروت 

  المؤلننف: عمننرو بننن عثمننان بننن  نبننر الحننارثي بننالومء، أبننو ن الكتنناب
 ن هننن( المحقننق: عبنند السننالم محمنند هننارونٓٛٔيبويه )المتننوفى: بمننر، الممقننب سنن

 . م ٜٛٛٔ -هن  ٛٓٗٔالنامر: مكتبة الخانجي، القاهرة الطبعة: الثالثة، 
 المؤلننف: أبننو القاسننم  نلكمنناف عننن حقنناقق غننوامض التنزيننل ا

هنن( النامنر: ٖٛ٘محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخمنري جنار اهلل )المتنوفى: 
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 . هن ٚٓٗٔ -بيروت الطبعة: الثالثة  -بي دار الكتاب العر 
  المؤلنف: محمند بنن مكنرم بنن عمنى، أبنو الفضننل،  نلسنان العنرب

هننن( ٔٔٚجمننال النندين بننن منظننور األنصنناري الرويفعننى اإلفريقننى )المتننوفى: 
 . هن ٗٔٗٔ -الطبعة: الثالثة   نبيروت  نالنامر: دار صادر 
  اسنة محققنة لمسنيرة در »المؤلؤ المكننون فني سنيرة النبني المنأمون

تقننريظ: النندكتور محمنند رواس ن المؤلننف: موسننى بننن رامنند العننازمي « النبويننة
النامننر: المكتبنننة العامريننة لنعنننالن ن  معننه جنني، المنننيا عثمننان الخمننيس 

 . مٕٔٔٓ -هن  ٕٖٗٔالطبعة: األولى،  والطباعة والنمر والتوزيم، الكويت
  لنف: ضنياء الندين المؤ   نالمثنل السناقر فني أدب الكاتنب والمناعر

هنن( المحقنق: أحمند الحنوفي، ٖٚٙبن األثير، نصنر اهلل بنن محمند )المتنوفى: 
النامنر: دار نهضنة مصنر لمطباعنة والنمنر والتوزينم، الفجالنة ن  ن بدوي طبانة

 . القاهرة
 المؤلف: يوسف بنن أبني بكنر بنن محمند بنن عمني  ن مفتاح العموم

هننن( ضننبطه وكتننب ٕٙٙوفى: السننكاكي الخننوارزمي الحنفنني أبننو يعقننوب )المتنن
 -النامنر: دار الكتنب العممينة، بينروت   نهواممنه وعمنق عمينه: نعنيم زرزور 

 . م ٜٚٛٔ -هن  ٚٓٗٔالطبعة: الثانية ن لبنان 
  المؤلف: أبنو العبناس منمس  نوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان

منني النندين أحمنند بننن محمنند بننن إبننراهيم بننن أبنني بكننر بننن خمكننان البرمكنني اإلرب
ن بينروت  نالنامنر: دار صنادر  ن هنن( المحقنق: إحسنان عبناسٔٛٙ)المتنوفى: 

  ن ٖالجزء: 
 


