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 عنذ ألامير عبذ القادر إلاقناعيأشاليب الخطاب 
راض الحاّد"

ْ
 من خالل كتابه "امِلق

 (1) يىشف ولذ النبيت

 مقّذمت

 ٌَّ ّّذ هخاُب "اإلِالشاك الخاّد للىْ لعان مىخلق دًً ؤلاظالم بالباول وؤلالخاد" أو ٌُ

فه بّذ هفُه مً الجضابش إلى 0885هـ/0511مؤلفاث ألامحر ِبذ اللادس )ث 
ّ
ت، الزي أل م( الىثًر

 .1م0411هـ/0621( بفشوعا ظىت Amboise) سجً أمبىاص

ام لُافخىا ِىذ...  : "وبّذ وكذ أفصح ألامحر ًِ ظبب جألُف الىخاب كابال ًّ ي في أ
ّ
؛ فئو

م بّن اللعِعحن في دًً ؤلاظالم وكاٌ
ّ
ت جيل ذم الىفاء فُه  الذولت الفشوعٍى : إّن الٕذس ِو

ٔحر كبُذ وال مىهي ِىه. فلّما ظمْ هالَمه بُّن أُِانهم مّمً له مُل إلى إٌهاس الخم 

ب بالّمىم وفي هزا بالخفىؿ ولب مني أن ألْ سظالت جخممً ب
ّ
ُان ؼُش ؤلاظالم بما ًىز

ا والذ لُافخىا بعبب اؼخٕاٌ الذولت ًِ إسظالىا إلى مدل 
ّ
كٌى اللابل، فاِخزسث إلُه. وإلا

وأحبخه بأوي ال أـلح أن  ،... فأظّفُذ الىالب اإلازوىس مّترفا كفذها أِاد ِلّي الىلب

زم  .(0484، اللادسألامحر ِبذ ( ن أوىن مً حملتهم"لى أأوىن جلمُزا لّلماء ؤلاظالم فمال ِ

 اهخهى ألامش باألمحر إلى جألُف هزه الشظالت بّذ إلخاح رلً الىالب.

وجخألف هزه الشظالت مً ملذمت وزالزت أبىاب. أما اإلالذمت ففي الىالم ِلى الّلل وما 

م إلى مّشفت هللا  ًخّلم به. وأما الباب ألاٌو فخدّذر فُه ًِ إزباث ألالىهُت وبُان الىٍش

                                                           
(1) Université Mustapha Stambouli, Faculté des Lettres et des Langues, Département de 

Langue et Littérature Françaises, 29000, Mascara, Algérie.  
ائر في جاريخ الجزائر وألامير عبذ القادر .م(0421)، رهش هزا ألامحر دمحم بً ألامحر ِبذ اللادس 1 . جحفت الّز
ت،  : بحروث (.6 .ه( )..جدم ممذوح خّلي،) ُّ  .(0483) ،هلال ًِ هخاب فؤاد ـالح العُذداس الُلٍت الّشب

 .43. اإلاؤظعت الىوىُت للىخاب، ؿ: الجضابش  .ألامير عبذ القادر الجزائري، متصىفا وشاعرا
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الباب الثاوي فخىاٌو فُه الىبىة والشظالت. وأما الباب الثالث فهى مىلُى  حّالى. وأما

 الشظالت، وفُه بُان ما وسد في الؽُش مً وحىب الىفاء وألامش به، وجشن الٕذس والىهي ِىه.

الخَ في هزه اإلاىهجُت أّن ألامحر لم ًىشق مىلُى الشظالت مباؼشة، وإهما أسحأه  ًُ ومما 

ل رلً ساحْ إلى تهُئت ألامحر ِلَل اللاسِا ٔحِر اإلاعلم لخلّبل خلابم إلى الباب الثالث. ولّ

ل هزا اللاسا إلى مىلُى الشظالت اوؽشح  ؤلاظالم، وإهياس أباوُل خفىمه، فئرا ما ـو

 ـذسه إلاا ظُلىله ألامحر.

بذو مً هزا الفيُْ أّن ألامحر كذ ظلً في هزا الىخاب معليا إكىاُِا ٔاًخه جصخُذ  ٍو

ه ؤلاظالم في معألت "وحىب فهم آلاخش ٔ ي، وحّله ًخخز مىكفا إًجابُا مما ؼِش
ّ
حر اإلال

الىفاء وألامش به، وجشن الٕذس والىهي ِىه". وكذ اِخمذ ألامحر في خىابه ؤلاكىاعي ِلى 

ت بالُٔت. وظخيىن هزه ألاظالُب ِىاـش  أظالُب مخخلفت ؛ ِللُت، وهللُت، وخعُت، ولٍٕى

 هزه الىسكت البدثُت.

 : املصطلح واملفهىم إلاقناعيالخطاب 

حنؤلاكىاعي للي الخىاب  ً والباخثحن كذًما وخذًثا، والفالظفت واللٍٕى  ،ِىاًت اإلافىٍش

ًّ الخىابت ؛ فلذ رهب أسظىى إلى أن ؤلاكىاُ والاكخىاُ  والبالُٔحن، وكذ سبىىه أهثر بف

للى ِلى هدى ًجّله  ًدذزان بثالر وظابل ًُ ؛ أولها أّن الخىُب ًلىْ باألخالق إرا وان هالمه 

 ً  خلُلا بالثلت، ألهىا وعدؽّش الثلت ِلى دسحت أهبر وباظخّذاد أوظْ بأشخاؿ مّخبًر

في ول ألامىس بىحه ِام. زم إّن الاكخىاُ ًمىً أن ًخم بىاظىت العامّحن إرا واهذ الخىبت 

ً ودودًً لِعذ هي أخيامىا خحن هيىن  مثحرة إلاؽاِشهم، فأخيامىا خحن هيىن معشوٍس

مٕمىمحن ومّادًً.. وأخحرا فئن ؤلاكىاُ ًدذر ًِ الىالم هفعه إرا أزبدىا خلُلت أو ؼبه 

 (. 0414، أسظىى) خلُلت بىاظىت حجج ملىّت مىاظبت للخالت اإلاىلىبت

لؽهحرة في لىء اللاِذة البالُٔت ا ؤلاكىاعيوكذ جىاٌو البالُٔىن الّشب الخىاب 

شجبي  ... ؛ أي مشاِاة اإلاخيلم ألخىاٌ العامّحن "مشاِاة الىالم إلالخض ى الخاٌ" كىاُ الاٍو

(Persuasion( بالِدجاج )argumentationاسجباوا ال ًياد ًلبل اهففاال )  ؛ و"خّذ الدجاج

ألّن وابّه الفىشي ملامي واحخماعي، إر ًأخز بّحن  جذاوليأهه فّالُت جذاولُت حذلُت، فهى 

خباس ملخمُاث الخاٌ مً مّاسف مؽترهت ت ،الِا وجىحهاث ٌشفُت، ويهذف  ،ومىالب إخباٍس

  ،حذليإلى الاؼتران حماُِا في إوؽاء مّشفت ِملُت، إوؽاء مىحها بلذس الخاحت، وهى أًما 
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ه ِلى التزام ـىس اظخذال لُت أوظْ وأٔنى مً البيُاث البرهاهُت ألن هذفه إكىاعي كابم بلٔى

 .(6111، ِبذ الشخمً وه) المُلت"

اث الدجاحُت الىالظُىُت إلى أّن الدجاج ًيخمي إلى البالٔت ؛ ظىاء  وكذ رهبذ الىٍٍش

خذ جُدُيا،  الىالظُىُت منها )أسظىى، وحهىد الّشب أًما( أو الخذًثت )بشإلاان، أولبًر

ض(.مِؽاٌ مُحر(، هما أهه ًيخمي إلى   اإلاىىم الىبُعي )حان بلحز ٍٔش

- م0415ابخذاء مً ظىت  -" خالف O. Ducrotِلى أّن اللٕىي الفشوس ي "أصفالذ دًىشو 

اث، ت مً  جلً الىٍٍش ورهب إلى أن الدجاج ًىمً في اللٕت راتها، "وجىىلم هزه الىٍٍش

، (6112، أبى بىشالّضاوي ) الفىشة الؽاةّت التي مؤّداها )أهىا هخيلم ِامت بلفذ الخأزحر("

ف الدجاج ِلى أهه جلذًم الدجج وألادلت اإلاؤدًت إلى هدُجت مُّىت،  ومً هزا اإلاىٍىس ٌّشَّ

ت، وبّمها  وهى ًخمثل في إهجاص مخىالُاث مً ألاكىاٌ، بّمها هى بمثابت الدجج اللٍٕى

حت إلى آلاخش هى بمثابت الىخابج التي حعخيخج منها. ومثاٌ رلً حملت "أها مخّب، إرن أها بدا

 .(6112، الّضاوي أبى بىش) الشاخت"، التي جخيىن مً حجت )الخّب( وهدُجت )الشاخت(

2ِلى أّن كشاءجىا ألظالُب
 ِىذ ألامحر ِبذ اللادس ظخيىن مً اإلاىٍىس  ؤلاكىاعيلخىاب ا 

ت الىالظُيي، الزي ًلىم ِلى ال ىظابل البرهاهُت )ِللُت، هللُت، خعُت( والىظابل اللٍٕى

 هٍشا إلاا لها مً خمىس مّخبر في الىخاب الزي بحن أًذًىا.والبالُٔت، 

 ألاشاليب العقليت

جخجلى ألاظالُب الّللُت ِىذ ألامحر ِبذ اللادس في سد ألاكِعت الفاظذة وجىحيهها جىحيها 

:  "فعاد ملاٌغ الٕشوس" جذِمه أمثلت مً الىاكْ، مً رلً كىله ِما اـىلح ِلُه بـ

: الىلذ خحر مً اليعِئت، والذهُا هلذ وآلاخشة  واؼخٕلىا بها كالىا"فالزًً ٔشتهم الذهُا 

: الُلحن خحر مً الؽً، وإرا الذهُا ًلحن،  وعِئت، فئرا الذهُا خحر فال بذ مً إًثاسها، وكالىا

وآلاخشة ؼً فال هترن الُلحن، وهزه أكِعت فاظذة، وبُان فعادها بالبرهان". وكذ سد ألامحر 

 ٌ إن وان الىلذ مثل اليعِئت في اإلالذاس فهى خحر، وإن وان أكل مىه : " ِلى اللُاط ألاو

فاليعِئت خحر، فئّن هزا اإلإشوس ًبزٌ في ججاسجه دسهما لُأخز ِؽشة وعِئت، وال ًلٌى الىلذ 

                                                           
2 ً ًّ م والىحه واإلازهب والف لت الخفىحر . ىلم ألاظلىب في اللٕت ِلى الىٍش ىالح الّاّم فهى وٍش .. أما في الـا

ش والخّبحر لت اخخُاس ألالفاً وجألُفها . والخفٍى لت الىخابت، أو وٍش ىالح الىلذي فهى وٍش .. أما في الـا
: اللاهشة  (.2. ه) .ألاشلىب .م(0442) ،أخمذالؽاًب :  أهٍشللخّبحر بها ًِ اإلاّاوي كفذ ؤلاًماح والخأزحر. 

 ، وما بّذها.11. مىخبت النهمت، ؿ
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خّبىن في ألاظفاس هلذا ألحل الشاخت  …خحر مً اليعِئت والخجاس ولهم ًشهبىن البداس ٍو

: هزا اللُاط  . وسّد ِلى اللُاط الثاوي بلىله(0484ادس، ألامحر ِبذ الل) والشبذ اليعِئت"

 ٌ ؛ فاإلاٍشن ٌؽشب  ؛ ألن الُلحن إهما ًيىن خحرا مً الؽً إرا وان مثله أهثر فعادا مً ألاو

ه، وهى مً الؽفاء ِلى ؼً، ومً مشاسة الذواء ِلى ًلحن )ألامحر ِبذ  الذواء البؽْ الىٍش

 .(0484اللادس، 

م بّن الىفاسي اللابل بأن اإلاعلمحن ال ٌّخلذون جأزحر ألاظباب   وكذ فّىذ ألامحر ِص

 : اإلاعلمىن ال ٌّخبرون ألاظباب، وّم  "بلٕني أن بّن الىفاسي كاٌ : في ألاؼُاء، كاٌ

ال وّخبر جأزحرها بىبّها وال بلىتها مجشدة، وأما اِخباسها ِلى وحه آخش فهي مّخبرة. كاٌ إمام 

ب ال جىافي وىن رلً ألازش ميعىب إلى مؤزش آخش  : الخشمحن إن وعبت ألازش إلى اإلاؤزش اللٍش

بُّذ زم إلى أبّذ إلى أن ًيخهي إلى معبب ألاظباب وفاِل اليل، بمّنى أهه حّالى هى الزي 

 ، (0484)ألامحر ِبذ اللادس،  ولْ ألاظباب اإلاؤدًت إلى دخٌى هزه ألافّاٌ في اإلاىحىد"

ىلي في إزباث الخىم،  ؤلاكىاعيلً في خىابه وكذ وان ألامحر ٌع أخُاها معلً اللُاط ألـا

ُت، مً رلً ما أوسده ًِ الىبي  مما ًذٌ ِلى فله الشحل في الخّامل مْ الىفىؿ الؽِش

: ورلً أن  "دِىا الخبؽت ما ودِىهم، سواه أبى داود ًِ ابً ِمش، كاٌ ؼشاح الخذًث

م، فأمش ِلُه العالم بالىف ًِ كخالهم الخبؽت لُّفت ال ًخص ى منها لشس ِلى ؤلاظال 

: )كاجلىا اإلاؽشهحن  : والجمْ بحن هزا وبحن كىله حّالى لألمً مً ؼشهم، به كاٌ الخىابي

جّل الخذًث مخففا  ذ ٍو ُّ ذ فُدمل اإلاىلم ِلى اإلال ُّ وافت( إر آلاًت مىللت والخذًث مل

 .(0484)ألامحر ِبذ اللادس،  لّمىم آلاًت"

 ألاشاليب النقليت

شد ال ِىج فُه
ّ
؛  ظاسث ألاظالُب الىللُت ِىذ ألامحر مْ ألاظالُب الّللُت ِلى مىهج مى

ذ ـىىف الىلل ؤلاكىاعيخُث لم هجذ حّاسلا بحن الّلل والىلل في خىابه   . وكذ جىِى

خ، وهالم  م، والخذًث الؽٍشف، والؽّش الّشبي، والخاٍس في خىاب ألامحر بحن اللشآن الىٍش

 وهفىؿ مً الىخاب اإلالذط.الّلماء والخىماء، 

للذ ظاق ألامحر آًاث كشآهُت لبُان ما وسد في الؽُش مً وحىب الىفاء  : القرآن الكريم -أ

: )ًا أيها الزًً آمىىا أوفىا  بالّهذ وألامش به، وجشن الٕذس والىهي ِىه، منها كىله حّالى

وهى اللُام بملخض ى الّهذ، : "مّنى آلاًت: ألامش بالىفاء  بالّلىد(، ومما كاله في هزا الؽأن

  والّلىد هي الّهىد اإلاىزلت، أمش هللا ِباده اإلاؤمىحن بالىفاء فُما ٌّلذون"
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: )واإلاىفىن بّهذهم إرا ِاهذوا(، ومنها كىله  ومنها كىله حّالى (.0484)ألامحر ِبذ اللادس، 

فهم ال ًؤمىىن، : )إن ؼّش الذواب ِىذ هللا الزًً هفشوا  حّالى في رم الزًً ًىلمىن الّهىد

: "مّنى آلاًت رم  الزًً ِاهذَث منهم، زم ًىلمىن ِهذهم في ول مشة وهم ال ًخلىن( كاٌ

بالىن بما فُه مً  مً ال ًفي بالّهذ. وكىله )وهم ال ًخلىن( أي ال ًخافىن ظّبت الٕذس، ٍو

ًَّ مً ك . ومنها كىله حّالى(0484)ألامحر ِبذ اللادس،  الّاس والىاس" ىم خُاهت : )وإما جخاف

: مّنى آلاًت أمش هللا هبُه  فاهبز إليهم ِلى ظىاء، إن هللا ال ًدّب الخابىحن(، "كاٌ اإلافعشون

هشث مً الّذو ِالمت هلن الّهذ ،إرا ِاهذ كىما مً الّذو أن ًىشح لهم الّهذ  ،ٌو

خبرهم إخباسا مىؽىفا أهه هلن الّهذ الزي بِىه وبُنهم، وال ٌّاحلهم بالخشب وهم ِلى  ٍو

عخّذوا، ومً لم ًفّل هزا ًيىن خابىا  أخزوا خزسهم َو جىهم بلاء الّهذ، ختى ٌّلمهم ٍو

 (.0484)ألامحر ِبذ اللادس،  في الّهذ، وهللا ال ًدب الخابىحن في الّهىد

 : ) ألامحر ؼىاهذ كشآهُت جأمش بالّذٌ مْ املخالفحن، منها كىله حّالىهما ظاق 
َ

 َوال

ْم 
ُ
ى ْجِشَمىَّ ُن  ًَ

ٰ
َىا

َ
ْىم   ؼ

َ
ى ك

ٰٓ
ل َِ  

َّ َ
ْىا الا

ُ
ِذل ّْ  ۗ   حَ

 
ْىا

ُ
ِذل ِْ َشُب  ُهَى  ِا

ْ
ك
َ
ْلٰىي   ا : "اإلاّنى ال  كاٌ البُماوي  3(ِللخَّ

باسجياب ما ال ًدل ًدملىىم ؼذة بٕمىم للىفاس ِلى جشن الّذٌ فيهم، فخّذوا ِليهم 

بُت وهلن ِهذ، اِذلىا هى أكشب للخلىي، ـشح لهم ألامش  ،همثله وكزف وكخل وعاء ـو

 وبحن أهه ملخض ى الهىي" ،بالّذٌ وبحن أهه بميان مً الخلىي بّذ ما نهاهم ًِ الجىس 

 .4(613، ؿ. 0484، )ألامحر ِبذ اللادس

فت منها ما هى هبىي ؤلاكىاعي أوسد ألامحر في خىابه  : ألاحاديث الشريفت - ب أخادًث ؼٍش

: "زالزت  ومنها ما هى كذس ي، مً رلً كىله ِلُه العالم في الخذًث اللذس ي خاهُا ًِ سبه

ِىي بي زم ٔذس، وسحل باُ  أها خفمهم ًىم اللُامت، ومً هىذ خفَمه خفمُخه
ُ
؛ سحل أ

سواه البخاسي وابً خشا فأول زمىه، وسحل اظخأحش أححرا فاظخىفى مىه ولم ٌّىه أحشه". 

شة. كاٌ بّن ؼشاح الخذًث : إهما خّق هؤالء الثالزت مْ أهه حّالى خفم  ماحت ًِ أبي هٍش

وإِالما بٍُّم كبُذ فّلهم، وإن هزه الخفاٌ هبابش  ،ول ٌالم إؼاسة للخٕلَُ ِليهم

ِى ،حشابم وخىاًا ٍِابم، ومّنى خفمُخه ٔلبُخه
ُ
:  يألّن هللا حّالى ال ٌٕلبه أخذ. ومّنى أ

خه مً الذًً، وأن ًلٌى ِلًُ ِهذ هللا أو رمخه،   أِىي ألامان باظمي أو بزهشي أو بما ؼِش
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: هلن الّهذ الزي ِاهذه ِلُه ألهه حّل هللا هفُال له فُما لضمه مً وفاء ما  ٔذس ومّنى

 .5أِىي، والىفُل خفم اإلاىفٌى به للمىفٌى ِىه"

 : "زالزت ال ًيلمهم هللا ًىم اللُامت  ومً رلً كىله ِلُه العالم في الخذًث الىبىي 

ابل معخىبر". سواه معلم واليعاةي  وال ًضهيهم ولهم ِزاب ألُم: ملً هزاب، وؼُخ صان، ِو

شة. كاٌ اللىهىي  فاحي،  ًِ أبي هٍش : ِظشُّ ِّذ اإلالً الىزاب منهم أّن الىزب ـىفان راحي ـو

بت والشهبت، واإلالً ال ًخ اف أخذا فُفاوّه وال ًدخاج فالففاحي مدفىس في مىحبحن الٔش

اف  ف راحي له وألاـو إلى أخذ، فئرا وان اإلالً هزابا فال مىحب له إال لؤم الىبْ، فهى ـو

 .6الزاجُت حعخلضم هخابج جىاظبها"

: بّش  : "زالر لِغ ألخذ فيهً سخفت ومً رلً كىله ِلُه العالم في الخذًث الىبىي 

ً، وأداء ألا  ماهت إلاعلم وان أو وافش، والىفاء بالّهذ إلاعلم الىالذًً معلمحن واها أو وافٍش

 .7وان أو وافش. سواه البيهلي ًِ ِلي بً أبي والب"

وان ألامحر ٌعخذٌ بأخيام الفله ؤلاظالمي في إزباث بّن اإلاعابل  : أحكام الفقه - ج

؛ منها أّن ؤلاظالم لِغ دًً ِىف أو كخاٌ مً أحل اللخاٌ، وإهما  اإلاخّللت بمىلُى الشظالت

"لى وان اللخاٌ  ًيىن اللخاٌ لذفْ المشس ًِ ؤلاظالم، أما إرا اهخفى المشس فال كخاٌ. فـ

ت ال جلبل مً الخشبي إرا واُ بها  لٕحر دفْ المشس ووان ألحل املخالفت في الذًً، لياهذ الجٍض

مْ بلابه ِلى دًىه، مْ أهه إرا واُ بها ِلى ؼشووها ًدشم كخاله وال ججىص إراًخه مً ٔحر 

ومنها أن اللخاٌ لم ًىً ألحل الذخٌى في الذًً، فلى وان اللخاٌ ، 8ف بحن اإلاعلمحن"خال 

لخل مْ أنها ال جلخل  وجترن ِلى دًنها، كاٌ ؼشاح خلُل 
ُ
ألحل الذخٌى في الذًً لياهذ اإلاشأة ج

ل ِذم إجالف الىفىط، وإهما أبُذ مً اللخاٌ ما ًمىْ اإلافعذة.  والؽُخ إبشاهُم : ألن ألـا

ًلاجل ِادة ال ًلخل لّذم لشسه آلان. وهزلً الفبُان اإلاىُّىن لللخاٌ والضمىاء ومً ال 

ّىى لهم ما ًىفيهم   والمّفاء والفالخىن وأهل الفىاةْ واللعِعىن والشهبان، َو

في ِِؽهم ولباظهم مً أمىاٌ املخاسبحن. فئن لم جىً فُجب ِلى اإلاعلمحن أن ٌّىىهم ما 

 .9ًىفيهم

                                                           
 .612، 613. ـقهفعه،  5
 .612.هفعه، ؿ 6
 .611. هفعه، ؿ 7
 .044. هفعه، ؿ 8
 .611، 044. ـقاإلاشحْ هفعه،  9



راض الحادّ  أشاليب الخطاب إلاقناعي عنذ ألامير عبذ القادر
ْ

 "من خالل كتابه "امِلق

34 

مُف ألا   :  محرٍو

فخبّحن مً هزه ألامىس التي رهشهاها والىفىؿ التي حلبىاها أهه لِغ اإلالفىد "

بت  ب البالد وال الٔش  مً الجهاد واللخاٌ إجالف الّباد وال جخٍش

في ألامىاٌ، وإهما اإلالفىد به دفْ لشس ألامم املخالفت وسفْ ولمت ؤلاظالم 

 ،ما وحب اللخاٌ باللخاٌ أو بٕحره، ولى جىهم خفٌى رلً مً ٔحر كخاٌ وال دفْ

ذما  10".ألن الخىم ًذوس مْ الّلت وحىدا ِو

وكذ رهش ألامحر أًما أخياما فلهُت في الىفاء بالّهذ مْ ٔحر اإلاعلمحن في خاٌ العلم 

والخشب، "منها أن اإلاعلم ألاظحر ِىذ الّذو إرا أّمىىه ِلى هفعه ًدشم ِلُه الهشوب. كاٌ 

خمي: وخشم خُاهت أظحر ابُخمً  الؽُخ خلُل
ّ
: لئال ًلٌى  واةّا ولى ِلى هفعه... كاٌ الل

ومنها أهه إرا وان معلما خاسحا ًِ واِت ؤلامام وأّمً  .11الّذو: اإلاعلمىن ال ًىفىن بالّهذ"

ًلضم  ،خشبُا ألحل أن ٌُّىه ِلى كخاٌ ؤلامام زم إن ؤلامام ٔلب اإلاعلم الخاسج ًِ واِخه

 .12ه وال ًخّشك للّذو اليافش بص يءؤلامام الىفاء بئًمان اإلاعلم الخاسج ًِ واِخ

لم ًىخف ألامحر باإلكىاُ بالىلٌى ؤلاظالمُت، وإهما  : هصىص من الكتاب املقذس - د

ت ألاخشي والخىساة وؤلاهجُل في ظُاق إزباث هبىة  ِمذها ببّن ما وسد في الىخب العماٍو

ـــــى هللا ِلُه وظلمـ–دمحم  ي، ومً  –لــ
ّ
بخاـت، ألّن ألامحر في مىكف خىابي مْ آلاخش ٔحر اإلال

بالٔت ؤلاكىاُ وجمامه الاظخذالٌ بما ٌّخلذه رلً آلاخش. ففي الخىساة "أّن هللا حّالى كاٌ 

يلمهم بيل ش يء  إلاىس ى : وظىف أكُم لهم هبُا مثلً مً بحن إخىتهم وأحّل هالمي في فمه ٍو

ًخيلم به باظمي فأها أوىن اإلاىخلم مً رلً. )اهخهى  آمشهم به، ومً لم ًىْ هالمه الزي

الىق( وداللت هزا ِلى سظالت دمحم ٌاهشة، فئن أوالد إظماُِل إخىة بني إسخاق، وكذ 

ٍت وبني كُىلاُ  ،والىمحر ،اهخلم هللا مً اليهىد الزًً لم ٌعمّىا هالمه هبني كٍش

حرهم"  .13ٔو

 رلً فهى ٌّلمىم حمُْ الخم ألهه لِغ: وإرا حاء سوح الخم  وفي إهجُل ًىخّىا كىله

ف  ،بل ًخيلم بيل ما ٌعمْ ،ًىىم مً ِىذ هفعه خبرهم بما ظُأحي. وهزلً في اللشآن ـو ٍو

14ًىىم ًِ الهىي، إن هى إال وحي ًىحى( : )وما دمحما بلىله
. 

                                                           

  . 611 .اإلاشحْ هفعه، ؿ10 
 .661، 665. ـقاإلاشحْ هفعه،  11
 .663. ؿاإلاشحْ هفعه،  12
 .011. ؿ اإلاشحْ هفعه، 13
 .081. ؿاإلاشحْ هفعه،  14



 يىشف ولذ النبيت

21 

لم ٌٕفل ألامحر الاظدؽهاد بىالم الّشب في الىفاء بالّهذ، مً أمثاٌ  : كالم العرب - ه

: اظخّماٌ الٕذس، وإفؽاء العّش،  : "أسبّت مً ِالماث اللؤم وخىم وؼّش، مً رلً كىلهم

: مً الىفاق ٔؾ الفذًم، وهلن الّهىد  وإظاءة الجىاس، وججىب ألاخباس. وكاٌ بّمهم

 : وكىلهم أًما.15واإلاىازُم"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشدال 
ُ
ًَّ إرا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ج

َ
 جلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىل

 
ــــــــــــــــــــــــــــَذ فــــــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــــــ يء وّــــــــــــــــــــــــــــْم  ــــــــــــــــــــــــــــِخمَّ الِى

ُ
 أن ج

 
 فــــــــــــــــــــــــــــــئرا كلــــــــــــــــــــــــــــــَذ وّــــــــــــــــــــــــــــــم فاـــــــــــــــــــــــــــــــبْر لهــــــــــــــــــــــــــــــا

 
 
ْ
 16بىفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ إن الخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف رّم

 

ذ ،ولّّل مشّد جخفُق ألامحر خحزا هبحرا للخذًث ًِ ؼُم الىفاء بالّهذ ذق الِى  ،ـو

وولمت الؽشف، إلى وىهه سحال مجاهذا ملاجال  ،وخعً مّاملت ألاظشي  ،وأخالكُاث الخشب

والخُاهت والٕذس، فال ًىبئً في مثل هزا إال خبحر ججّشُ مشاسة الٍلم  ،راق مشاسة ألاظش ورله

م، ألّن دًىه ًذِى إلى دفْ العِئت  وألم الىخؽت والٕشبت، ولىىه ؼهم ِفى ظمذ هٍش

، العبْ ِبذ الشصاق بً) بالخعىت أظىة بجذه ِلُه الفالة والعالم
 

فلِغ عجبا  .(م6111

حر اإلاعلمحن ِلى ظىاء  .17 أن حؽٕل جلً الخفاٌ ِلٌى مدبُه مً اإلاعلمحن ٔو

 ألاشاليب الحّصيت

خَ في خىاب ألامحر، الظُما في الباب ألاٌو  -اإلاذَسهت بالخىاط-وان لألظالُب الخعُت 

م إلى مّشفت هللا حّالى، وكذ جىاٌو فُه  الزي جدّذر فُه ًِ إزباث ألالىهُت وبُان الىٍش

والخُىان والىباث. زم اهخلل  ،؛ فخدذر ًِ ألانهاس والبداس والجباٌ ألاسك وعجابب الخلم

الؽمغ واللمش ومىافّهما. زم أههى ؛ فزهش ألافالن و  إلى الخذًث ًِ آًاث هللا في العماء

؛ فزهش أوىاس خلله وهفخ الشوح فُه،  هزا الباب بدذًثه ًِ الخفىش في خلم ؤلاوعان

: "وأهه حّالى حّل  ومً أمثلت رلً كىله … وجدّذر ًِ الخىاط الخمغ الٍاهشة والباوىت

وفي هزا خىمت ٍُِمت لصخت الهىي، إر لى وان  ،البدش املخُي باألسك مالح الىّم مّشا

 خلىا ألهتن الجى وفعذ الهىي بعبب ما ًمىث فُه مً الخُىاهاث. فيان ًؤدي إلى جفاوي بني

شه لهم، ًدمل مشاهبهم لُبلٕىا ِليها إلى  ،آدم
ّ
وهف حّالى ؼشه أن ًىغى ِلى الّباد، وسخ

حرها"  .م(0484 ،ادسمحر ِبذ الل)ألا  ألاكالُم الّالُت بالخجاساث ٔو
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 ألاشاليب اللغىيت والبالغيت

ٌّخمذ الخىاب ؤلاكىاعي، فُما ٌّخمذ ِلُه، ِلى وظابل فىُت بالُٔت الٕشك منها الخأزحر 

 :  في اإلاخللي، والدؽبُه واللفش والخلعُم واإلالابلت، فمً أمثلت الدؽبُه كىله

هىس الىاس : أن  "هىس الّلل ٌؽبه هىس الىاس مً وحهحن وهما ُِب فُه، أخذهما

جفف الذمآ، فىزلً هىس الّلل ممضوج بذخان  ممضوج بذخان ٌعىد الثىب ٍو

ذ، فىزلً هىس الّلل ًىىفئ  الؽبهاث. والثاوي : أن هىس العشاج ًىىفئ بأدوى ٍس

 ٌ  )ألامحر ِبذ اللادس، ".بأدوى ؼبهت، وهىا ًدفل الخفالل والخفاوث بحن الّلى

 (08. ؿ، م0484

ىذ هزا ًيىن الىاط  كىله -هى اظدُفاء أكعام الص يء الزي-ومً أمثلت الخلعُم  : "ِو

اة واملخترفىن، الثاهُت الجىذًت الخماة  في الفىاِاث زالر وىابف؛ ألاولى الفالخىن والِش

لهم بالعُىف، الثالثت اإلاترددة بحن الىابفخحن في ألاخز والّىاء، وهم الّماٌ والجباة 

وكذ وان ألظلىب اللفش بىشكه املخخلفت  .(64 .ؿ، م0484 ،محر ِبذ اللادس)ألا  وأمثالهم"

لت "ال الىافُت وإال" ًخفق أهل الّلم ًِ  دوس في جخفُق اإلاّنى ِىذ ألامحر، فبىٍش

ىن بففاث  ٔحرهم مً الىاط: "فهزه أمىس ظُاظُت ال بذ منها وال ٌؽخٕل بها إال مخفـى

ت مً الخمُحز والّلم والهذاًت" لت  .(68ؿ.  م،0484)ألامحر ِبذ اللادس،  مخفـى وبىٍش

"إهما" ًبحن جشجِب اللُاط الزي هٍمه اإلإترون بدب هللا، خُىما كاظىا اإلاعخلبل ِلى 

:  ! كاٌ اإلااض ي؛ أي ما دام هللا أخعً إليهم في الذهُا فُترجب ِلُه أن ًدعً إليهم في آلاخشة

م، 0484)ألامحر ِبذ اللادس،  "وإهما ًلِغ اإلاعخلبل ِلى اإلااض ي بىاظىت الىشامت والخب"

، هما وان للملابلت دوس في جبُان الص يء ولذه، هما في اإلالابلت بحن مشك الىفىط (58ؿ. 

شاك ًِ الخم وؤلاكباٌ ِلى  : "وإّن هلق الىفىط الىاولت ومشلها ؼِئان وصختها : ؤلِا

شاك ًِ الخلم" الخلم، وصختها ؼِئان اللادس، )ألامحر ِبذ  : ؤلاكباٌ ِلى الخم وؤلِا

ؽشن اإلاخللي في الىلاػ بلىلهوكذ وان ألامحر في خىابه ؤلاكىاعي ، (026م، ؿ. 0484 ٌُ  : 

ٌ .. "اِلم أّن  لت  .كلىا.."... "، "فئن كُل إهىم كلخم…."، "إرا ِشفَذ هزا فىلى وهزه وٍش

 هخابىا الّشب اللذماء الزًً واهىا ًفترلىن وحىد مخلّم  ابخذاًء.مّشوفت ِىذ 

  خاجمت

 ؛ جبّحن مما جلّذم، أّن ألامحر ِبذ اللادس ـآ خىابه ؤلاكىاعي وفم أظالُب مخخلفتللذ 

ت، وبالُٔت، بما ًذٌ ِلى ِمم مّشفي، ووعي في الىخابت لذي  ِللُت، وهللُت، وخّعُت، ولٍٕى
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خُىما ًخّلم ألامش بئكىاُ  ،وجضداد أهمُت هزا الّمم اإلاّشفي وهزا الىعي في الىخابت، ألامحر

ه ؤلاظالم في معألت "الىفاء بالّهذ  ي، وحّله ًخخز مىكفا إًجابُا مما ؼِش
ّ
آلاخش ٔحر اإلال

ُت ألاخشي التي ًأخز ِنها ٔحر اإلاعلمحن ـىسا  والىهي ًِ الٕذس"، وول اإلاعابل الؽِش

 سها الصخُذ. ؛ إما للفىسهم في الفهم، أو ألنهم أخزوا جلً اإلاعابل مً ٔحر مفذ مٕلىوت

ذ  -ِىذبز-فال لحر  أن جيىن هخابت ألامحر ِلى هزا الىدى هبراظا للذاُِت الىاعي الزي ًٍش

ل خىابه إلى أبّذ خّذ في اإلاّمىسة.  أن ًـى

افيا  بيبليىغر

 ،الترحمت الّشبُت اللذًمت، جدلُم وحّلُم، بذوي ِبذ الشخمً .الخطابت (.م0414) أسظىى

اث :  بحروث ذووالت اإلاىبِى  داس الللم. ،اليٍى

املقراض الحاّد لقطع لصان منتقص  .(م0484( ألامحر ِبذ اللادس بً مديى الّذًً الجضابشّي 

ْ: الجضابش (. 0)ه.  .دين إلاشالم بالباطل وإلالحاد -2-53-1) ـق.، الىاظُلي لليؽش والخىَص

11- 048-044-610-616-31-08-64-68-58-026.) 

جىوغ :  ث.(. أبى اللاظم ظّذ هللا،)، حياة ألامير عبذ القادر. (0411)حؽشؼل  ،ؼاٌس هجري 

  .الذاس الخىوعُت لليؽش

  .اللاهشة : اللاهشة مىخبت النهمت (.2. )ه. ألاشلىب (.م0422) أخمذ ،الؽاًب

(. الذاس 6. )ه. في أصىل الحىار وججذيذ علم الكالمم(. 6111ِبذ الشخمً ) ،وه

 .23البُماء : اإلاشهض الثلافي الّشبي، ؿ. 

. مؤظعت ِبذ ألامير عبذ القادر الجزائري وأدبهم(. 6111بً العبْ ) ،ِبذ الشصاق

ض ظّىد البابىحن لإلبذاُ الؽّشي، ؿ.   .600الٍّض

غت والِحجاج .)م6112 هـ/0162( أبى بىش ،الّضاوي 
ّ
 الّمذة  : الذاس البُماء (.0 .ه) .الل

 .وما بّذها 02، 8. ـق .الىبْفي 

 : الجضابش .ألامير عبذ القادر الجزائري، متصىفا وشاعرا (1985). العُذ ،فؤاد ـالح

 .اإلاؤظعت الىوىُت للىخاب


