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  :عبد الحميد الكاتب  األديب -1

  
ول أ في بية الٍصم لًـعبن يحى شامي األصل أبو غالب عبد الحميد : من هو عبد الحميد الكاتب 

وكان عامال في  حتى اتصل بمروان بن محمد عمره في مدن الشام متنقال من بلدة الى أخرى

  .الخالفة نقله معه فأصبح كاتب   له ثم لما بويع لمروانفكتبأرمينية 

  

نه كان  فإ الكتابية  األساليبترك في اللغة العربية أثرا عميقا يذكر كلما ذكرت : مكانته األدبية* 

التخلص واالستطراد كل  فياب مراعاة ألحوال الخاطبين وتفنن أول من أطال الرسائل ونوع الخط

 إلتصاله بابن القفع أثر في هذا األسلوب  الجديدينة وديباجة سهلة والشك إنه كان متذلك في لغة 

  .والمتميز
 

عليه كتابة  تفرض  شؤون المملكة  للدولة فكانتكاتبا رسمياكان عبد الحميد : آثـاره * 

 إلى ورسائل تهديدية أو سياسية ة الرعيإلىلى الوالة ورسائل تنظيمية إرسائل إدارية الرسائل 

 "        وجهها الى رسالةال أن هذا لم يمنعه من االضطالع باألدب فترك إالثائرين على الحكم ؛ 

 وترك أيضا رسالة في المراكز السامية وهم إذ ذاك أهـل األدب الذين يخدمون الدولة  "الُكتًاب 

 "د  بنصيحة ولي العه " األدب وحسن السياسة واألخالق وهي المعروفة طويلة جمع فيها بين

                                   1  " رسالة في الشطرنج "   وأيضا  
                                                                          

               

                                                 
  صفوتاحمد زكي / جمهرة رسائل العرب                                                          1

   لطه حسي/ ن حديث الشعر والنثر م
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  :أهمية الرسالة -2
  
الوالة وحقوق وللخلفاء   لكاتب وما عليه من  حقوق لوظيفة ادقيقادستورا   "الرسالة"  د هذهـُعتُ 

روب ض يحسنه الكاتب من  ما ينبغي أن شؤونها فهو قد رسم فيها كَلضبطللرعية في سياستها و

 مع غيره من الكتًاب وكل من تربطهم العلم والثقافة وما يلتزم به من آداب في شخصه وفي عالقاته

 فيها من مدرسة بيانية قائمة بذاتهافهي  قيمتها األدبيةذلك زيادة على  عالقة  بشؤوون الدولة

   الوظيفيةوكفايته واألدبي والفني العلمي  والتلوينات العقلية التي تعكس مقامه  الصنعة اللفظية

                                                      .السياية وااللتزام األخالقي

فــن الرسائــل

 الرسائل اإلخوانية

      الرسائل األدبية

 الرسائل الديوانية

إخوان الصفا/ الرسائل الفلسفية  

سائل العلميةالر  
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  كثرة   / ازدهار فن الرسائل :  واستنتج أهم  األحكام ةتمعن في المشجرات الثالث    

  / تنوع أغراضها وموضوعتها /     مؤلفيها 

  
   

أشهــر الرسائــل

 رسالة الـقضاء

 في أحوال المعلمين والمتعلمين

 االتربيع والتدوير

 الرسالة الجدبة

 رسالة الغفران

سائـــلأعــالم الر  

لخليفةعمر بن الخطاب    ا

 الـقـابـسـي

ـجـاحــظالاألديب    

الشاعر ابن زيدون             

 الشاعر أبو العالء المعري
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   :ص الرسالةن  -3
 

  وأرشدكم  وحاطكم ووفقكم يا أهل صناعة الكتابة - حفظكم اهللا -:أما بعد •

  وسالمه  صلوات اهللا-ناألنبياء والمرسلي اهللا عز وجل جعل الناس بعد   فإن        

  كانوا في   وإن أصنافا  - ومن بعد المالئكة المكرمين - نـيأجمع   عليهم       

  لى إ  ناعات وضروب المحاوالتصاٍلنوف رفهم في صوص ءسوا         الحقيقة

   في أشرف  -  الكتابمعشر   - فجعلكم. واب أرزاقهمـبوأ  معاشهم أسباب        

  والعلم  والرزانة ؛المروءات   و األدب لالجهات أه       

  

 صلح اهللا للخلق  أمورها وبنصائحكم يها وتستقيمبكم تنتظم للخالفة محاسنُ •

     .ملك عنكم وال يوجد كاف إال منكمهم ويعمر بلدانهم ال يستغني السلطانَ            

 التي بها  أبصارهمو التي بها يسمعون موقع أسماعهمفموقعكم من الملوك             

 ألستنهم التي بها ينطقون فأمتعكم اهللا بما خصكم من فضل  يبصرون؛ و             

  وليس أحد من أهل .  عليكمما أضفاه من النعمةصناعتكم وال نزع عنكم             

   أيها الكتابأحوج الى اجتماع خالل الخير المحمودة منكم الصناعات كلها           

  

 في صنوف اآلداب وتفقهوا في الدين وابد ؤوا بعلم كتاب اهللا يا معشر الكتاب فتنافسوا •

حلية كتبكم فإنه أجيدوا الخطً  ثم  ألسنتكمثقاف ا والفرائض ثم العربية فإنه وجًلعز 

 يام غريبها ومعانيها وأ اعرفوا و ارا األشعووارو

  ؛ هممكم  ما تسمو اليه على لكم عين مذلك فإنوأحاديثها وسيرها والعجم  بالعر     

 أمر مناليه  صير  منكم أوالرجل وإذا ولي صناعتكم اهللا عز وجل في وتحابوا في •

   على الضعيفخلق اهللا وعياله فليرقب اهللا عز وجًل وليؤثر طاعته وليكن

؛ حاكماثم ليكن بالعدل  .بعياله وأرفقهم  عيال اهللا وأحبهم اليهفإن الخلق؛ منصفا وللمظلوم رفيقا

متواضعا ه مجلس  وليكن فيمتخلفا أذاهموعن  متألفاوللرعية   عامرا وللبالد مكرماولألشراف 

  رفيقاحقوقه  استقضاء وفي سجالت خراجه و حليما

  

• وحمدلك بالتًذع وي على الجم اهللا واجبلعوالتذلِلع لعظمته واض ه والتحدثتز 

 :  ما سبق به المثل هذافي كتابي  بنعمته وأنا أقول
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    ٭  .ل ـمـه العزْمـه النصيحة يل تلزْممْن  ٭               

 جعلته آخره فلذلك؛ وجل  ز عالذي فيه من ذكر اهللاكالمه وبعد  ةًُروغُ  الكتابهذا جوهر وهو 

  .وتممته به

فإن  وإرشاده  بإسعاده بما يتولى به من سبق عليه-  والكتبةيامعشر الطلبة - اكم والنا اهللا وإيت

   2 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته به  ذلك إليه و
  

  :"المقال  " منهج الرسالة   

  متميزة  اقسام  بثالثة المقال المعروفٍنـاسلوب  ف " رسالةـال"نتهج عبد الحميد في تأليف ا

   فخاتمة؛  فعرض ؛  مقدمة

  :المقدمة •
  كتَابهاومقام أهمية الكتابة الديوانية كمدخل أدبي وأخالقي ضمنه تبيين  •

  لته إلى الكتاب بمقدمة  رسا "عبد الحميد"استهل األديب :  العامةالفكرة   

  والسلطان   في الدولة اب كتً الُالكتابة  ومكانةَ صناعة  عظمةَ أبرز فيها   

 بكل عناية ووازع الدولةم وهم يؤدون أعمالهم الكتابية في بالتوفيق له ذلك بالدعاء ثم أتبع كًل

  .أخالقي وكفاية أدبية وعلمية

 :العرض •
لتي   العقلية والعلمية والنفسية واألخالقية اوفى كل المواصفاتتاسوقد توسع فيه حتى  

  السامي والخطير المنصب لهذا أن يتصفوا بها حتى يكونوا أهال } الكتَاب {يجب على  

 من الدولة

 وعالقاتها  شؤونها وتسيير من الدولة أي الحكام والخلفاء"الكتاب " ة مكان •

  :  الناجحالكفيخصال الكاتب  •
  الكفاية العلمية والمعرفية    *        

   وااللتزام الديني قيةاألخال الكفاية *              

  االتصاليةوالقدرة الكفاية السياسية ؛ *               

                                                 
   

د شوقي ضبف/ دب العربي تارخ األ  

  الب شيخو2المجاني الحديثةج  2   
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 التي الجادة  والمعامالت السامية االتصال االتصاف وااللتزام بأخالقالتأكيد على  •

                            القصد والعدل ثمالتواضع  تستلزمها صناعة الكتابة وأولها
 

  :لخاتمةا
   الكاتب وصنعة الكتابة وضرورتها لبناء الدولة وتنظيم كلالتأكيد على مكانة •

    والمصالح الداخلية والخارجية اإلدارية  وضبط العالقات شؤونها

 .هم على شكر النعمةالدعاء لهم وحثُ تكرار تحيتهم و •
 

 

  االعقائدي االرتكاز  :النظم الداللي  
 فيالدينية جلية العاطفة  عتكماهللا عز وجل في صنا في وتحابوا تفقهوا :على مستوى اللغة  

 الكاتب المسلم" الذي يوجه سلوك  الديني الوازع  إلقامة الحجة والبرهان ولبعثعبارات الرسالة 

  "القدير 

  ) لهمالدعاء (    مثالتأمل هذه العبارات  *           

 - أال فأرفقوا ليكمالنعمة ع  ما أضفاه من عنكموال نزَعصناعتكم   كم من فضل بما خصكم اُهللافأمتَع

  ما أمكنكم فيه اعملوا  و  في النظر- رحمكم اهللا

من الربإذن اهللا  - تؤمنوا  رـٍ والفكةوي - ـْن صحبتموه النبممةو  

  

  :الصوتيالتلوين  التلوين العقلي و
تجلى الرسالة المطولة تدها الفنية وفي ثنايا هذه ابعأكل ب " مدرسة الترسل" عبد الحميد من مؤسسي 

لوجدنا  -  ٍطف ربحر - ًلكُ  ا كل لفظة وحتىينولو استقص " رسةد الم" سلوب هذهأكل خصائص 

     داللة تبليغيةأنه يقوم  على 

   مـٍكَحوم ني رائٍعـٍفَ تشكيل  في       

د اإلنساني عبالب ةم األدبية والفنية مقرونير من الِقالكثي" الرسالة"القارئ الجيد سيجد في قراءة هذه  و

تَالمأن وصورة للرجولة المسلمة في ِدمهااماِتقَبعد م .  

 استثمار الباقي   لغوي بنماذج من الرسالة تعين علىعلى سبيل اإليجاز سنمثل لكل مستوى و

 )استعن بالتوضيحات الواردة في قسم البالغة( نوع الصورة البيانية   ما :  س

 يبصرون ؛ و    بها التيبصارهمأ التي بها يسمعون وهمموقع أسماع من الملوك فموقعكم(      

 ) التي بها ينطقون لستنهمأ

  النبرواإليقاع/وتنوعها تعاقب الفواصل * 
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وال  باـالرقر ويذالن ـالفقبان  فإنهما يعقفترـالبة ـ وسوء عاقفالسر ف واحذروا متال"  

  "...ب اآلداباربا وب الكتاسيما 

بالموقف النفسي    هل له عالقة}اء البـ{  بصوت والداللة المتنوعة  اإليقاع الحظ توظيف *

 الوجداني ؟

سعاده بإ  علي  من سبق هبـ يتولى مابـ " الطلبة والكتبة يامعشَر" توالنا اهللا وإياكم             

  هبـ  فإن ذلك إليه ووإرشاده

  

  :في النظم النحوي والصرفي  

   : النطم النحوي *            

   أعرب ما تحته خط أشكل العبارات و  1 س           

ـَروإياًكم  *                    إحنة     غير فإنها عداوة مجتلبة من  والسخـف والعـظمةوالكب

ـًاب أيها  صناعة الكتابةأهـليا  *         ـُكـت ـًابمعشر     يا ال    الكـت

  

    : النظم الصرفي  *         

  هذه الفقرة   صنف المشتقات طي  1س 

 احليمن  أموره أن يكو  فإن الكاتب يحتاج من نفسه ويحتاج منه صاحبه الذي يثق به في مهمات   

موضع اإلحجام؛  في امحجامموضع اإلقدام؛   في مقداماموضع الفهم؛  فهيما,  الحلم موضعفي 

قد  ؛يضع األمور مواضعها  ند الشدائد؛ عوفيا لألسرار كتوما للعفاف والعدل واإلنصاف؛  مؤئرا

  ... نظر في كل فن من فنون العلم فأحكمه

   المضاف إلى نون التوكيد حول الفقرة إلى المثنى2س   

 
 فإنها مذلًة قرهاوسفساف األمور ومحا ها ودنيهاوارغبوا بأنفسكم عن المطامع سنِي •

لسعاية عن ا  بأنفسكم ؤواارب و عن الدناءة زهوا صناعتكم ومفسدة  للكتاب وٍنللرقاب

غير إحنة مجتلبة من   فإنها عداوة  والعظمةَر والسخفَوالنميمة وإياكم والكب  .  

   أشكل الفقرة شكال تاما  ثم سم أنواع المشتقات الواردة فيها3س        

 وبنائه مجلسه وملبسه ومركبه ومطعمه ومشربهوال يجاوزن الرجل منكم في هيئة  •

شرف فأنكم مع ما فضلكم اهللا به من . من فنون أمره قْدر حقهوخدمه وغير ذلك 

  حتمل منكم أفعاُل ال تُفي خدمتكم على التقصير وحفظة ون حمل؛ خدمة ال تُصنعتكم

  م في كل ما ذكرته لكُ والتبذير واستعينوا على عفافكم بالقصد  التضييع 
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  :عمل موجه
            في المذكورة  األدبية طبق أسماء األعالمأوسم بعض الرسائل العلمية  - 1      

    القسم األخيرفي   المشجر

   حرر تلخيصا مركزا لمضمونها  الة علمية أو أدبية ثم  اختر رس- 2       

  ن الرسالة وثقافة مؤلفهاو  بين العالقة بين مضم-  3       

    قدم نماذج بالغية من الرسالة وحلل أغراضها وأساليبها- 4       
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فعـلـــه  نوعـــه  المشتق
  .......................  .........  هيئة

  مجلس

   مشرب

..........  ..............  

  تضييع

  تبذيز

...........  ..............................  
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  :النقائضفن  -4

  
  مدخل           

  )النقيضة (   تعريف القصيدة        

    شعراء النقائض الثالثة  الفرزدق جرير األخطل       

  موازنة بين نقيضتين:   العمل       

  أن يكون المعلم قادرا على أن :  الكفاءة المستهدفة        

   هذا الفن الشعري لغة وبالغةيستفيد من ثرائ         

  المجتمع من تحوالت بما يستجد في   يستبين تأثر مضامين النص األدبي       
  

  

  

  : ؟ما هي النقيضة -1
   الفخر والهجاء رئيسيين تميزت بهما هما ت إلى جانب عدد من األغراض غرضين تضمنقصيدة

 مناظرة فنيةفلم تكن المسألة مسألة هجاء إنما مسألة :  شوقي ضيف قائالوقد وصفها الدكتور

لحزبية في ا أصحاب الصحافة يتناظر بالشعر في عصبيات القبائل والعشائر على نحو ما كان

  مين وتظل لهم في أثناء آرائهم السياسية مدافعين مهاج

    501ص ..  صدقاتهم ذلك

  :ألسباب االجتماعيةا -2
د فراغهم فقد تحوال بفن الهجاء سماي ض جرير والفرزدق تلبية لحاجة أهل البصرة إلى نشأت نقائ 

الجدل ها بقدرة العقل العربي الحديث على يف التى استضاءا النقائض الجديدة القديم إلى هذه 

  والتوليد في المعاني
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  للشاعر الفرزدق: النقيضة األولى   
  ُلووأطـ   ـزع َأهماِئعديتـا ـْب   نا    ـى لَنَ ب السماَءَكَمَسذي لن اإ   

     ُلـشَهنَ  ِسواِرـَالفَو  وأباشعجوم      ِهـاِئـنَِفتب ِبـَح م زرارةُايتـب
      ُلاألو  عـدـ إذ ا  يونمـرأكْوالََ   م    ـْاهـصـد حع إذا يونرثَاألكْ         

        ضتْربلَ عنكَك العيِبوتُب ها  ِجنس      قَوعل ى ـضالك ِه بِِ يكزُل المنتاب          

    *  ُلــهج نَما    إذا انًَا  ِجنـالُخَوتَ        ـةًانََز َراَلب الِجنِزـتَ نا مالأْح     

   ؟ُلـحلْحتَ ي  هْلاِتبض ذا الهالَنثْهَ      نا   اءبنِ  دتَ أر إنٍفـككَ ِبعفادف       

  
* * *  

جرير الشاعر   رد :  
أع    دتُدـا ناِق للـشعراء سـَفَـا     ـعميتُقْسِلاألو  أِسـْبكَ هم  آخـر  

  ِلفـالحضيض األس في وبنى بناءك مجاشعا     ءسمك السماذي     أخزى ال

  ذبــِلي ـل مثْ ِب مـكُبيتَ تُـدمفه يبتـنى     بيـٍت سـد بنيت أخـ    ولق

  * ِلهــ الج الويفـوق جاهـلنا فع     زن الجـبال رزانـةـناَ تـأحالم    
  

  :المناقشة
  اربط بين النقيضتين ) ذات داللة معنوية وثقافيةاأللوان(      إقرأ ثم استنتج مالحظاتك 

 النقيضتان من أطول قصائد الشاعرين  يمكن للمعلم أن يطلع عليهما في المراجع األدبية:   تنبيه  

  الخاصة بفن النقائض

   :بين الشاعرين الفرزدق وجرير الموازنة األدبية  -3

  فخر وهجاء: الغرض
   20 الشاعر الفرزدق هو أبو فراس همام بن صعصعة التميمي ولد سنة - 1

  أشراف ة يروي الشعر وينظمه كان أبوه من نشأ بين البصرة والباديهجرية   

   قومه عرف  بالكرم والوجاهة  

فخره  يكاثره بهم  بمجد آبائه وجريرا الشاعرالفرزدق  يفاخر الشاعر :األبيات مضمون * 

والحط من شأن قومه وفعالهم  والتهكم بههجو جرير  بمكارمهم وفضائلهم ومقامهم بين القبائل 

 مجد ثابتوبيت سادة  و نًه وقومه أصحاب وجاهةيفاخره برجاحة عقول قومه ووقارهم واتزانهم وأ

   .قديم
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ومزاجه الحاد وعليه  معظم األلفاظ والمعاني تعكس عاطفة الشاعر: اهر البيئة في النصمظ* 

  :  تقاليده  بعاداته و؛  بثقافتهاستمد مما هو قائم من حوله ومن بيئته البدوية البيت العربي

  ..الجبال     يحتبي الزحام  الدعائم         

 يتبعه ثم   الفخر والهجاء والتحقير هوغرض يتصدرها األسلوب الخبري أساليب األبيات* 

  :كاألمر مثال في قوله  األغراضنفسمؤكدا به  اإلنشائي

 والغرض هو النفي    يتحاحل "هل"هو التعجيز كما ختم البيت باستفهام والغرض منه  بكفك فادفع

  .واالستعالء

آني ما يدعم الصورة  والنص القراإلسالميةللخيال الحسي مع استجالء الثقافة : الصورة الشعرية

الجدلية في القصيد تين وقد تتابعت الصور البيانية لتجلية المعنى والموقف فكانت ألوان البيان أظهر 

   : في قولهمثال الكناية ف   المجاز  والكنايةفي التشبيه وفي 

   االفتخار واالعتزاز عادة العرب في ىعل/والمجدعن الرفعة   تعبير أعز وأطولدعائمه

 من آي القرآن  المعنىاستوحىكناية توحي بضعف وهوان قوم جرير. ك العنكبوتضربت علي

   سورة العنكبوت  الكريم في قوله تعالى من

وإًن أوهن البيوت لبيتُ  نكبوت اتخذت بيتا مثل الذين اتخذوا من دون اهللا أولياء كمثل الع"   

  41 " يعلمون العنكبوت لو كانوا 

  : وكذلك قوله تعالى     

   النازعات28أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها       

  : مقتبس من قوله عز وجل / ينقل  حكم السماء فإنه البني  وقوله ما    

   الرعد41/  معقب لحكمه واهللا يحكم ال      

 تخالنا  : مهل تصويره لقوة قو واإلنسانية كٍكالعربيةالثقافة والعقلية بالمقرون  التخيلي ومن التشبيه

   يوحي بالقوة والرهبة والتفوق والبطش  / جنا

 وتلك  "الجهل" صفة   وتقابلها"م لْالِح" صفة  تعكس قوة الصفة التي  "المقابلة " من ألوان البديع و

 خاصة الذين حولوها إلى مجادالت في النقائضأحياها شعراء  قلية الجاهلية التيهي متناقضات الع

  ليب السخرية والمفاخراتاللغة واألدب وأسا

      لهـ نج ماا جـنَا إذانتخـال و          أحالمنا تـزن الجبال رزانـة         
  

    :لموسيقى الشعريةا -4
قطع عددا من  والزهو  لجو المفاخرة أسبابه وأوتادهالمالئم بتفعيالته و" الكامل"   بحراألبيات من

الوزن والحالة   ولتجد العالقة بين)األسباب  واألوتاد (  ت والحركاتكنااألبيات لتتبين عدد الس

  النفسية للشاعر
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الحرف " الالم"مطلقة وغير مردوفة موصولة بالواو زيادة في االستعالء وحرف رويها القافية 

فخامتة والتاء  ناهيك عن تكرار الحروف الجهرية  مثل النون وغنته والضاد و الذولقي المرن

  ا وجرسه

  :األدبيةمكانة الشاعر 
     :ده اللغويون احد مصادر اللغة حتى قالوا ـًع " 

 عن أيام لحديثهواألخبار  ومن ثم دارت اشعاره في كتب التاريخ " وال شعره لذهب ثلث لغة العرب 

  د شوقي ضيف..." العرب ومناقبهم ومثالبهم

شرحه لها بأيام العرب ذلك ألن ومن يرجع إلى شرح أبي عبيدة لنقائضهما يجده يستعين على 

أيام الجاهلية فحسب بل يتحدثان  الشاعرين لم يتركا يوما للقبائل لم يذكروه وهما اليتحدثان عن 

   نفس المرجع501ص  كذلك اإلسالمعن أيام 
  :جرير ونقيضته

با في ليب نشا فقيرا ولكنه كان موهو كُقبيلة رزة بن عطية اليربوعي التميمي منكنيته هو أبو ح 

على "جرير "د ر األبيات يه في هذ خاصةالمدح والهجاء غرضي واشتهر في وراوية الشعر

الشعراء الثالثة الذين تصدوا له أوال ثم  على  يسمو وقومه   فيحط من فخره وهجاءه " الفرزدق 

  ...وأجداده الذينَ سماهم آبائه  الفرزدق  وقومهمن شأن بيت  ذلك بالحٍط  يتبع 

من جهة الهجاء و التعالي بشعره و واالٍدعاء من جهة تفيد الفخرمتنوعة ت كلها خبرية األبيا *

ا  مس"   لفظةفي  :  االستعارةفيهاومن ألوان البيان  بيتاثانية لنقض معاني الشاعر الفرزدق بيتا 

   بقسوة بتفوقه في النظم و حتى يوحي  "بالسم" شعره  حيث شبه تصريحية  وهي استعارة "
    . ةصور ومعنى ا ينقضهاإنه تتبع أبيات الفرزدق بيتا بيتا إلى أن رد عليها بم.ئههجا

  ماذا نستنتج ؟         

   أن النقائض فن أدبي راق  ثري لغة وبالغة وأخبارا وثقافة*       

        حقائق تاريخية وسياسية واجتماعية هامةتعكس أنها *        

من  على الرجوع إليها واعتمادها في كثيروعلماء اللغة اد يحرص األدباء والنق  *       

                 .الدراسات  اللغوية واألدبية


