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إلى من ربتني وأنارت دربي، علمتني وعانت الصعاب ألصل إلى أنا فيه وشرفني هللا بأن  
 أكون

و حباني فـاختارني رفيقتها، والتي ما إن أراها حتى تفتح أبواب الخير، ومن دعائها  ابنتها  
 ينجلي عني كل الشر... أمي الحنونة أطال هللا عمره.

إلى من علمني النجاح والصبر، فجهدي هذا يهتز شكرا ألبي الغالي أطال هللا في عمره  
 الذي جعل من يديه أكفـافـا لراحتي، وراح يناضل ليجعل بدل الدمعة بسمة...

 إلى سعادة الوجود أختي الوحيدة"دليلة" وشمعات الوجود أخواتي"محمد و جواد"

 بهن الحياة.إى كل الصديقـات والزميالت الالئي جمعتني  

 إلى كال من حملتهم ذاكرتي ولم تحملهم مذكرتي  

 إلى كل من ساعدني في مواصلة هذا العمل المتواضع.
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ك  يا رب لالشكر والحمد هلل العلي القدير الذي أعانني ووفقني في إنجاز هذا العمل"ف

 الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا".

ضي  فـاضل"قـاكما أتقدم بجزيل الشكر والعرفـان وفـائق التقدير واالحترام إلى األستاذ ال

 الشيخ".

حه  مذكرتي هذه والذي كان لي نعم العون والسند بنصائالذي شرفني بإشرافه على  

توفيق  اذي بالالمفيدة وتوجيهاته القيمة وصبره الجميل، وتفـانيه في العمل فدعوتي لك أست

 والفـالح في الدارين.

را إلى   وإكباكما أشكر أعضاء اللجنة المشرفة على مناقشة هذه المذكرة وأحني رأسي إجالال

 يهم فـلن أفيهم حقهم.أولئك الذين مهما قـلت ف

 ية.إلى كل األساتذة والمعلمين الذين نهلت منهم ما أعانوني في مسيرتي الدراس

ب بانجاز هذا العمل المتواضع.كما أشكر كل من ساهم من بعيد أو من قري
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 مـــقدمـــة:

بیر في الجزائر في اإلسالم خالل قرون طویلة جعلتھا تسھم بنصیب ك اإن الفترة التي عایشتھ

كم بحضارة المسلمین وتتأثر بما تأثر بھ المسلمین، ومن یتقصى تراث الجزائر یجده یزخر 

صور ھائل مازال طي النسیان، وھو تراث ثري ومتنوع یشمل جمیع جوانب الحیاة الفكریة للع

 وفقھ، وتألیف في مختلف التخصصات،وفي ھذا السیاقالتي تلت الفتح اإلسالمي من أدب ،

برع عدید العلماء و الكتاب و الشعراء في عصور مختلفة كانت لھم كلمة وكان لھم 

أحد  حضور،وتبوأ كثیر منھم أعلى المراتب األدبیة، من أمثال ابن رشیق المسیلي الذي صار

دث مع لجاه و السلطان مثل ما حأكبر نقاد ذلك الزمان،كما حظي الكثیر منھم بمجالسة أھل ا

ن أمثال مبكر بن حماد التیھرتي، وأكثر من ذلك فقد كان كثیر من ذوي الجاه و السلطان أدباء 

خرى المعز بن بادیس و تحتفظ كتب التاریخ و األدب بأسماء كثیرة لمعت في عالم األدب وأ

جبت و ما المباركة التي أن جمعت بین السیف والقلم، وھذه األسماء كلھا تنتمي إلى ھذه األرض

 تزال تنجب العظماء إلى أن یرث هللا األرض ومن ولیھا.

یرفض ،إال أن ما یؤسف لھ حقاً أن من التألیف و المصنفات ما زالت ترقد في أماكن مختلفة 

 و تحقیقھامالكوھا أن تلمس بمجرد المس باألیدي فما بالك بمطالعتھا و التعرف على ما فیھا، أ

و علیھ ھستفید منھا طالب العلم و الباحثون و الدارسون، وإن استمر الوضع على ما ونشرھا لی

ب فإن ھذا التراث الغني، القابع في الخزائن و المكتبات الخاصة ستتآكل وریقاتھ وتصع

 المحافظة علیھا، فكیف بدراستھا والتعرف على ما فیھا أو تحقیقھا؟ 

عض و ھذا الجحود و اإلنكار الذي نلحظھ عند بواعل ما یعصر القلوب بأسًى وحسرة أیضا ھ

أو أكثر  المثقفین من أبناء الجزائر مع كثیر من اإلصرار على أن الجزائر ال تملك رصیداً قل

بن مما یسمى باألدب الجزائري القدیم وكأن الجزائر لم تنجب ابن رشیق  المسیلي، وال ا

دیوان  وال ابن الخلوف القسنطیني صاحبخلدون، وال بكر بن حماد التیھرتي وال ابن الفكون، 

نھا دو اإلسالم في مدح الرسول الكریم صلى هللا علیة وسلم، وال الغبریني، واألسماء یقف

 الحصر، وأما ما تركت من تصانیف فقد بقي منھا االسم وذھب الرسم.
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وھذا ما دفعني إلى البحث في موضع نثري بجھد متواضع في ھذا المضمار و قد وجدت في 

ً و نفسي میالً إلى ھذا الجنس األدبي الذي لھ امتداد عظیم في تاریخ األدب العربي مشر فا

ً مغرباً،فقد كانت تنشأ لھ الدواوین و یوظف لھ أبلغ الكتاب و أب  و أقدرھم رعھم و أجودھم خطا

مید حعلى تدبیج الرسائل ممن  یتوسم فیھم الصالح والتقوى و الصدق و الورع وغیر ذلك من 

ل الصفات، كما ألفت المصنفات العدیدة التي تتحدث عن ھذا الجنس األدبي وخصائصھ، ولع

اإلنشا ) و من أشھر ھذه المصنفات كتاب القلقشندي الموسوم ب( صبح األعشى في صناعة 

تبطة أشد بناء على ما سبق اخترت الرسائل ،العتقادي أن الرسائل دیوانیة كانت أو إخوانیة مر

حیاة االرتباط بالحیاة و بالتالي فھي تصف جانب من الحیاة العامة، كما تصور جزًء من ال

نا بلغة عصر السیاسیة خاصة الرسائل الدیوانیة التي كانت بمثابة المراسیم و البیانات السیاسیة

وللتعرف على الجوانب المھمة للموضوع فن الترسل في العھد الرستمي تطرح اإلشكالیة 

كیف برز  التالیة ما موقع ھذا الفن ضمن فنون األدب العربي الذي قیل أن الكتابة بدأت بھ؟ و

ت أن رأی فن النثر في األدب العربي؟ و لإلجابة عن ھذه اإلشكالیة اتبعت الخطة التالیة  فقد

أتناول بحثي ھذا في مقدمة وفصلین، خصصت مقدمتھ للحدیث عن الموضوع المختار للبحث 

 و أسباب و دوافع اختیاري لھ وعن بعض الصعوبات التي اعترضتني أثناء البحث.

لنثر فقد آثرت أن أتحدث فیھ عن النثر الفني عند العرب و نظرتھم للشعر و ا خلدأما الم

 أماومنثور على المنظوم من كالم العرب، وتدلیلھم لذلك التفضیل ،وأقوال الذین فضلوا ال

الم عن خصصتھ للحدیث عن فن الترسل من الناحیة التاریخیة، انتقلت بعدھا للك الفصل األول

تاً تعریف الترسل لغة و اصطالحا ونشأتھ و تطوره ،وعرجت بعدھا على أنواع الرسائل بادئ

ً لھ و مت ً عن موضوعاتھ و خصائصھ، ثم الترسل اإلخوابالترسل الدیواني معرفتا ني و كلمتا

 موضوعاتھ یلي ذلك الحدیث عن البناء الھیكلي للرسائل.

إلى  فقد خصصتھ بالحدیث عن فن الترسل في العھد الرستمي فتطرقت فیھ أما الفصل الثاني

سل و تأسیس الدولة الرستمیة واھتمامھم بالعلم  و األدب، وكذلك تحدثت عن أعالم فن التر

بحث موضوعاتھ و خصائصھ البنائیة وختمتھ بملحق ألھم الرسائل الرستمیة وأخیرا خاتمة ال

 وفیھا حوصلة للموضوع.
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ت في قیمة كتب بالفعل فتحت لي الطریق و ساھم أھم المصادر و المراجعتمدت على وقد اع 

ن ل في القرتنویره، منھا ( النثر الفني القدیم أبرز فنونھ و أعالمھ لصاحبھ عمر عروة و الترس

 الثالث الھجري ) وغیرھا من الكتب.

ى ي من الحصول علالتي واجھتني أثناء جمع المادة ندرتھا وعدم تمكن الصعوباتمن جھة 

وز ذلك بعض المراجع الھامة لعدم توفرھا في المكتبات الجامعة، ولكن بعون هللا استطعت تجا

ى على قدر المستطاع و على الرغم من ذلك یبقى بحثي زھید بمقارنة بما ألفھ علماؤنا، وأبق

 ذلك مجرد طلبة علم أنھل من جعبة معلمي أطال هللا تعالى في عمرھم.

 التوفیق وهللا ولي 
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 النثر الفني عند العرب:

 النثر لغة: -أ

یقول صاحب اللسان:"النثر نثرك الشيء بیدك ترمي بھ متفرقا مثل: نثر الجوز واللوز      

  1والسكر وكذلك نثر الحب إذا نذر"

رتھ، أي الشيء المبعثر المتفرق الذي ال یقوم على أساس في تفرقھ وبعثفالمعنى اللغوي یعني 

 ال یقوم على أساس من الكیف والكم واالتساع.

 النثر اصطالحا: -ب

ھو الكالم الذي لیس فیھ الوزن ویعتمد على الحقائق بتعبیر آخر:''النثر ھو كالم مقفى 

رب األول فھو النثر العادي الذي باألسجاع''. النثر أدب إنساني''وھو على ضربین:أما الض

یقال في لغة التخاطب ولیست لھذا الضرب قیمة أدبیة إال ما یجري فیھ أحیانا مثل األمثال 

والحكم، أما الضرب الثاني:فھو النثر الذي یرتفع فیھ أصحابھ إلى لغة فیھا فن ومھارة وبالغة، 

حثھ ودرسھ وبیان ما مّر بھ من وھذا الضرب الذي یعني بھ الناقد في اللغات المختلفة في ب

أحداث وأطوار، وما یمتاز بھ في كل طور من صفات وخصائص وھو یتفرع إلى جدولین 

كبیرین ھم: الخطابة والكتابة الفنیة ویسمیھا بعض الباحثین باسم النثر الفني وھي تشتمل 

التاریخیة القصص المكتوبة كما تشمل الرسائل األدبیة المحبرة وقد تتسع فتشمل الكتابة 

  2الملمقة''.

ومصطلح النثر من المصطلحات القدیمة التي تم التواضع علیھا في مجال الدرس األدبي 

والنقدي، وخاصة بعد استفاضة الحدیث عن الشعر في الدراسات النقدیة القدیمة، وقد حضي 

مامھم بھ لم یبلغ باھتمام النقاد واألدباء فشغلوا بھ وجاء في مؤلفاتھم كالم كثیر عنھ، إال أن اھت

درجة اھتمامھم بالشعر الذي أمنعوا في بحثھ من جمیع نواحیھ وفصلوا فیھ تفصیال دقیقا عكس 

ما یتعلق بالنثر فھم بالرغم من جھودھم ودراستھم لم یستطیعوا أن یصلوا في ذلك الموضوع 

                                                           
 - ابن منظور:"لسان العرب"، دار احیاء التراث العربي، ص1.36 

 - شوقي ضیف: الفن ومذاھبھ في النثر العربي، دار المعارف، القاھرة، ط11، ص2.15 
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ضبوطا للنثر إلى نتیجة ثابتة أو رأي موحد یمكن االطمئنان إلیھ فال نجدھم یقدمون تعریفا م

باعتباره فنا قائما بذاتھ وإنما نظروا إلیھ كمصطلح مقابل لمصطلح الشعر، ولكن في المقابل ال 

بد أن یكو ن األدباء والنقاد قد بلغوا فیھ شأوا كبیرا وبعیدا كما وصل إلیھ الشعر في ذلك الوقت 

واحد منھم إلى  والدلیل على ذلك عقدھم مقارنات بینھ وبین الشعر واختلفوا في نظرة كل

كلیھما وانقسموا فریقین منھم من فضل الشعر على النظم ومنھم من رأى أن الفضل كل الفضل 

للنظم وكان لكل فریق آراؤه وحججھ ومن الكتب التي أولت ھذا المصطلح االھتمام نذكر على 

، سبیل المثال:"اإلمتاع والمؤانسة"للتوحیدي، "سر الفصاحة للخفاجي، "الحیوان"للجاحظ

 و"المقدمة"البن خلدون، وقد اكتفیت بذكر أقوال الذین فضلوا النثر.

قال:" وسمعت أبا عابد الكرخي صالح بن علي یقول:"النثر  1وما جاء في كتاب التوحیدي

أشرف من الفرع والفرع أنقص من األصل لكن لكل أصل الكالم، والنظم فرعھ، واألصل 

منھما زائنات وشائنات، فأما زائنات النثر فھي ظاھرة، ألن جمیع الناس في أول كالمھم 

 یقصدون النثر وإنما یتعرضون للنظم في الثاني بداعیة عارضة، وسبب باعث وأمر معین"

مع  ید اإللھيى ألسنة الرسائل بالتأیوقال أیضا:" أن الكتب القدیمة والحدیثة نزلت من السماء عل

 صریف..."اختالف اللغات كلھا منثورة مبسوطة، متباینة األوزان، متباعدة األبنیة مختلفة الت

وقال عیسى الوزیر:"النثر من قبل العقل، والنظم من قبل الحس ولدخول النظم من طي الحس 

دخلت إلیھ اآلفة. وغلبت علیھ الضرورة واحتیج إلى اإلغضاء عما ال یجوز مثلھ في األصل 

الذي ھو النثر" وقال ابن طرارة وكان من فصحاء أھل العصر بالعراق:" النثر كالحرة، 

إذا رأیتھم في التنزیل الحكیم:" قال تعالى" وقال أیضا:" ولشرف النثر والنظم كاألمة...
" ولم یقل لؤلؤا منظوما، ونجوم السماء منتثرة وإن كان انتثارھا على حسبتھم لؤلؤا منثورا

وقال بن كعب األنصاري:" من شرف النثر أن النبي   2نظام، إال أن نظامھا في حد العقل".

إال بھ أمرا ونھیا،ومستخبرا ومخبرا، وھادیا وواعظا وراضیا،  صلى هللا علیھ وسلم لم ینطق

                                                           
 - أبو حیان التوحیدي: اإلمتاع والمؤانسة، مكتبة المشكاة، (د،ط)، (د،ت)،ص 1.244 

 - نفس المرجع: ص2.587 
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وما سلب النظم إال لھبوطھ عن درجة النثر وال نزه عنھ إال لما فیھ من النقص، ولو تساویا 

   1لنطق بھما، ولما اختلفا خص بأشرافھما..."

لنثر ویضیف صاحب اإلمتاع والمؤانسة متحدثا دائما عن شرف النثر یقول:" ومن شرف ا

أیضا أنھ نبرأ من التكلف، منزه عن الضرورة غني عن االعتذار واالفتقار، والتقدیم 

والتأخیر،والحذف والتكریر، وما ھو أكثر من ھذا مما ھو مدون في كتب القوافي والعروض 

 2ألربابھا أین استنفذوا غایاتھم فیھا"

لماسة إلى الكتابة ونفعھا ه)فقد تحدث عن الحاجة ا466المتوفي سنة( بن سنان الخفاجيأما 

ومما قالھ في ھذا الشأن:"وأما الذي نقولھ في تفضیل النثر على النظم فھو: أن النثر یعلم فیھ 

أمور ال تعلم في النظم كالمعرفة بالمخاطبات، وبینة الكتب والمعاھدات والتقلیدات، وأمورتقع 

أسرارھم وأن الحاجة إلى  بین الرؤساء والملوك یعرف بھا الكاتب أمورھم ویطلع على خفي

  3صناعة الكتابة ماسة واالنتفاع بھا في األغراض ظاھر".

ه)الذي 808-ه732"(ابن خلدونومن القدامى الذین تحدثوا عن فن النثر ونظروا لھ العالمة"

یقدم تعریفا للشعر والنثر معا حیث یقول:''وھو الكالم الموزون المقفى، ومعناه الذي تكون 

 4ى روي واحد وھو القافیة، وفي النثر وھو الكالم غیر موزون''.أوزانھ كلھا عل

وبعد أن یبین فیما یستعمل یحدد ما یختص بھ كل فن من فنون الكالم"...واعلم أن لكل واحد 

من ھذه الفنون أسالیب تختص بھ عند أھلھ ال تصلح للفن اآلخر وال تستعمل فیھ، مثل النسیب 

  5المختص بالخطب، وأمثال ذلك...".المختص بالشعر، والحمد والدعاء 

                                                           
 - نفس المرجع: ص589. 1 

  .244أبو حیان التوحید: اإلمتاع والمؤانسة، ص -1
بن سنان الخفاجي: سر الفصاحة" الموسوعة الشعریة"، المجمع الثقافي، اإلمارات العربیة المتحدة، ا -2

  .491، ص2003اإلصدار الثالث، 
م، 2004ه، 1424، بیروت، لبنان، طالمقدمة، دار الفكر للطباعة و النشر والتوزیعابن خلدون:  -3

  .566ص
  .567نفس المرجع: ص -4
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ثم نراه یعیب على كتاب الرسائل والسلطانیات خاصة استعمالھم أسالیب الشعر وموازینھ، إلى 

درجة أن صار ھذا المنثور من باب الشعر وفنھ ویقول في ذلك:" وأما اجراء المخاطبات 

  1السلطانیة على ھذا النحو الذي ھو على أسالیب الشعر فمذموم"

 

أن كتب النثر لھا الفضل في تقیید مآثر األمم السابقة فیقول:"...فقد صح أن الجاحظ'' ویرى ''

  2الكتب أبلغ في تقیید المآثر من الشعر..."

الذي نجده یتحدث عن  "قدامى بن جعفر"ونجد بعض النقاد من یفضل النثر على الشعر مثل 
ارة في كالم العرب، إما أن یكون أقسام الكالم عند العرب فیقول: "اعلم أن سائر العب

، فالمنثور من كالم 3منظوما،وإما أن یكون منثورا، والمنظوم ھو الشعر والمنثور ھو الكالم"
العرب متنوع فنجد الخطابة والترسل والمقامة والمقال، ولكل نوع من ھذه األنواع مواضع 

  یستعمل فیھا وتختص بھ دون غیره من األشكال التعبیریة األخرى.

أن للنثر مزایا وخصائص ال توجد في النظم وأھمھا: "تحرره من  "عبد العزیز عتیق"ویرى  

قیود الوزن والقافیة، وھذه المزیة جعلتھ من حیث التعبیر أداة أكثر مرونة من الشعر 

ومجاال مما یمكن  المنظوم،وجعلتھ أقدر على معالجة موضوعات أكثر تنوعا وتعقیدا وأوسع مدى

، فإن كان للشعر مزایاه الخاصة فإن للنثر أیضا مزایاه الخاصة بھ قد تجعلھ 4تھ"للشعر معالج

 یتفوق في مواضع.

ھذا ما جعل النثر العربي غني خصب باألشكال النثریة المتنوعة التي تدعوا القارئ إلى 

  ر. دراستھا واإلمعان فیھا وإن كان للمنظوم مزایاه إال أن المزایا المذكورة تجعل التفوق للنث

                                                           
  .568نفس المرجع: ص -5
ه، 1384، 2لجاحظ: الحیوان، تح: عبد السالم ھارون، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاھرة،طا -1

  .86م، ص1965
، ص )طد.(م، 1980، 1400دار الكتب العلمیة، بیروت، "نقد النثر"، تحقیق: العبادي،  :قدامة بن جعفر -2

74.  
  .116م، ص 1972 ،1391، 02"في النقد األدبي"، دار النھضة العربیة، بیروت، ط: عبد العزیز عتیق -3
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 في األدب العربي:   فن الترسل -1

یعتبر فن الرسائل عند العرب من الفنون األدبیة القدیمة ولھ صفحات مضیئة في التاریخ 

العربي ازدھر في القرنین الثالث والرابع الھجریین وفیھما انتشر ھیبتھ وقد ألفت فیھ كتب 

یظھر مقدرة الكاتب  ودواوین كثیرة. ونھج كل أدیب منھجا خاصا بھ. وھو" فن نثري جمیل

         1وموھبتھ الكتابیة وروعة أسالیبھ الملمقة".

بیة اتھم األدلم تكن الكتابة شائعة بین العرب في الجاھلیة ولھذا لم یكن لفن الرسائل دور في حی

مثال واالجتماعیة في ذلك العصر وھذا خالفا للفنون األخرى كالشعر والخطابة والحكم واأل

ة عندھم ومزدھرة، لكن مع مجيء اإلسالم تغیرت الحال وظھرت مفاھیم التي كانت منتشر

 یقرأ جدیدة لم تكن معروفة من قبل، فالرسول صلى هللا علیھ وسلم وھو النبي األمي الذي ال

القرآن  وال یكتب كان یشجع المسلمین على تعلم القراءة والكتابة وقد اتخذ كتابا یكتبون لھ

قبائل سائل التي كانت یبعث بھا الى زعماء المناطق، ورؤساء الالكریم، كما یكتبون لھ الر

وملوك الدول كما فعل مع كسرى والفرس وقیصر الروم، فكانت الرسائل أول اتصال مع 

دیھ العالم الخارجي ولم یكن الشعر وال الخطابة قادرین على أداء الدور العلمي الذي تؤ

 سل الشاعر والخطیب.الرسالة، ومن ھذا التاریخ نافس الكاتب المتر

ورسائل صدر اإلسالم عموما" غالبا ما تبدأ بالبسملة ثم یأتي بعدھا تعابیر من قبیل: من محمد 

رسول هللا أو من خلیفة رسول هللا أو من أمیر المؤمنین. وقد تبدأ الرسالة باسم الرسول مباشرة 

مسلم فإن ما تستھل بھ مثل: ھذا كتاب من محمد رسول هللا". أما اذا كانت موجھة إلى غیر 

ھو"السالم إلى من اتبع الھدى"، وتأتي بعد السالم مباشرة: التحمیدات مثل:" فإني أحمد هللا" 

  2وقد یرد فیھا التشھید أیضا أو یكتفي فیھا بعبارة: أما بعد".

أن نضیف  وقد بلغ فن الرسائل أول عطائھ في القرنین الثالث والرابع الھجریین بحیث یمكن لنا

 ھذان القرنین بأنھما یمثالن الفترة الذھبیة لھذا الفن.

 
                                                           

 - الموسوعة العالمیة العربیة: حرف الراء، ص1.202 
 - عمر عروة: النثر الفني أبرز فنونھ وأعالمھ، دار القصبة للنشر، دط، دت، ص2.33 
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وقد  أن أدب الرسائل قدیم جدا، ولھ صفحات مضیئة في تاریخ األدب العربيفیھ ومما ال شك 

 ألفت فیھ كتب ودواوین كثیرة، ونھج كل أدیب منھجا یختص بھ، والرسالة ھي إحدى فنون

 وده، لذا كان لھا أھمیة بالغة على مرالنثر األدبي، وھي مرتبطة بتحضر المجتمع ووج

نى العصور، وقبل أن أتطرق إلى المعنى االصطالحي لكلمة ترسل البد من التعرف على المع

 اللغوي للمصطلح.

 اصطالحا:الترسل لغة و-1-1

 لغة: -أ

قبل أن نقف على المعنى االصطالحي للترسل البد من التعرف على المعنى اللغوي  

فاظ سل من كلمة رسلك فالراء والسین والالم(ر س ل) جذر یتفرع من أللجذر الترسل، فالتر

 یتبعھا معان ودالالت وعند الوقوف على معاجم مختلفة تبین لنا مایلي:

: "رسل: الراء والسین والالم أصل واحد مطرد منقاس، یدل على مقاییس اللغةجاء في معجم 

ما أرسل من الغنم إلى الراعي، والرسل  االنبعاث واالمتداد، فالرسل: السیر السھل، والرسل

اللبن، وقیاسھ ما ذكرناه، ألنھ یترسل من الضرع ویقال أرسل القوم: إذا كان لھم رسل: وھو 

اللبن، ورسیل الرجل الذي یقف معھ في نضال أو غیره، كأنھ سمي بذلك ألن إرسال سھمھ یكون 

نفسك إلیھ وأنست، والمرسالت: مع إرسال اآلخر سھمھ، واسترسلت إلى الشيء: إذا انبعثت 

 .1الریاح"

"رسل الرسل: القطیع من كل شيء والجمل  "ابن منظور" یقول:ل  لسان العربأما في معجم   

أرسال، والرسل: اإلبل، والرسل قطیع بعد قطیع، وترسل في قراءتھ إتأد فیھا،  وفي الحدیث: 

ومشیتھ إذ لم یعجل، وھو الترسل كان في كالمھ ترسیل: ترتیل، یقال ترسل: الرجل في كالمھ 

إذا أذنت فترسلك أي تأن وال تعجل، والترسل من "عمر رضي هللا عنھ": سواء، وفي حدیث 

الرسل في األمور والمنطق، كالتمھل والتوقر والتثبت، وجمع الرسالة الرسائل، والترسل في 

                                                           
 .393 -392"، ص رسل، مادة: "02ج مقاییس اللغة، :أحمد بن فارس -1
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، ویقال تراسل القوم أرسل القراءة والترسل واحد، قیل وھو التحقیق بال عجلة، واإلرسال التوجیھ

 .1بعضھم إلى بعض"

"رسل البعیر رسال ورسالة: كان رسال والشعر رسال: كان طویل  جاء: فقد الوسیط المعجم وفي

مسترسل، أرسل الشيء أطلقھ وأھملھ، ویقال أرسلت الطائر من یدي، ویقال أرسل الكالم: أطلقھ 

رسوال  أو رسالة، وترسل: تمھل وترفق، من غیر تقیید، وتراسل القوم أرسل بعضھم إلى بعض 

 .2ویقال ترسل في كالمھ وقراءتھ ومشیتھ واسترسل: الشعر كان بسطا، والرسالة ما یرسل"

"َوَجاَءْت َسیَّاَرةٌ فَأَْرَسلُوا َواِرَدُھْم فَأَْدَلٰى كما وردت اللفظة في القرآن الكریم في قولھ تعالى: 
ذَ  ُ َعِلیٌم بَِما َیْعَملُوَن"َدْلَوهُ ۖ قَاَل یَا بُْشَرٰى َھٰ وهُ بَِضاَعةً ۚ َو�َّ  .3ا ُغَالٌم ۚ َوأََسرُّ

ا"وقولھ تعالى:  ُھْم أَز�  .4"أَلَْم تََر أَنَّا أَْرَسْلنَا الشَّیَاِطیَن َعلَى اْلَكافِِریَن تَُؤزُّ
قولھ: عن اشتقاق لفظة الرسالة والترسل ب "قدامة بن جعفر" في مؤلفھ "نقد النثر"كما تحدث 

"الترسل من تراسلت أترسل ترسال، وال یقال ذلك إال لمن كان فعلھ الرسائل قد تكرر وأرسل 

یراسل مراسلة فھو مراسل، وذلك إذا كان ھو ومن یراسلھ قد اشتركا في المراسلة، وأصل 

االشتقاق في ذلك أنھ كالم یراسلھ بھ من بعد وغاب فانشق لھ اسم الترسل والرسالة من بعد 

 .5ذلك"

 اصطالحا: -ب

عندما حاولنا أن نقف بین المعاني والدالالت التي خرجت من جذر(َرَسَل) والتي وردت  

 كده األصلفي معاجم مختلفة، تبین لنا أنھا تكاد تتفق في معظم المعاني أو تتقارب، وھذا ما أ

ة، وھي: الذي أخذ من معجم مقاییس اللغة والذي یتفق مع المعاني التي تجتمع على داللة واحد

لین واث واالنبساط واالمتداد واالستمرار، حیث شيء بعد شيء في رفق وسھولة وتؤده االنبع

 وتتابع وتكرار(قطیع بعد قطیع).  

                                                           
 .282 -281"، ص رسل، مادة: "11لسان العرب، مج:  :بن منظورا - 1
 .344المعجم الوسیط، مادة: "رسل"، ص  :مجمع اللغة العربیة -2
  .19سورة یوسف األیة:  -3
 .83اآلیة:  سورة مریم -4
 .95نقد النثر، ص  :قدامة بن جعفر  -5
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ومن خالل ما سبق نخلص إلى القول: أن الترسل مأخوذ من كتابة اإلنشاء وفي ذلك یقول 

الكالم،  ة إلى تألیف"فأما كتابة اإلنشاء فالمراد بھا كل ما رجع من صناعة الكتاب "القلقشندي":

اإلقطاعات،  والمسامحات، واإلطالقات، ومناشیروترتیب المعاني من المكاتبات، والوالیات 

 .1والھدن، واألمانات، واألیمان، وما في معنى ذلك ككتابة الحكم وغیرھا"

لرسالة لمفھوم الرسالة أنھ قد بین أصنافھا وأنواعھا، كا "القلقشندي"والمالحظ على تعریف  

 ثر األدبيلفنیة والرسالة األدبیة، ورسائل التعزیة وغیرھا، والرسالة باعتبارھا أحد فنون النا

 ارتبطت بوجود المجتمع وحاضره على مر العصور.

فھو یرى بأن الترسل أعظم من كتابة اإلنشاء ولكنھ أعم، حیث ال یستطیع االستغناء عنھ ملك وال 

 .2تختص بذوي المناصب العلیا دون غیرھم سوقة، ولذلك ھو یختلف عن الوالیات التي

وقد یعني الترسل الخصوصیة في اإلنشاء، قصد معرفة أحوال الكتاب والمكتوب علیھ، من حیث 

األدب العربي والمصطلحات الخاصة المالئمة لكل طائفة، وھو الذي یتغیرمع العصور، فیشتمل 

ھة، وجمیعھا تعتمد على خطاب على المراسالت والخطب ومقدمات الكتب ألن أسالیبھا متشاب

یوجھھ المرسل إلى المرسل إلیھ، أو من شخص إلى شخص آخر، بحیث تتضمن مواضیع 

 .3مختلفة

وبھذا یمكن القول أن الرسالة ھي: "كل ما یرسل، أو ھي الكلمة الشفویة أو المكتوبة، یبلغھا 

على حسب  الرسول أو یحملھا إلى من ترسل إلیھ، وھذه الكلمة تختلف طوال وقصرا

 .4موضوعھا"

 "زھیر بن أبي سلى":كما ورد مفھوم الرسالة في الشعر الجاھلي في قول  

 5أال أبلغ األحالف عني رسالة                  وذبیان ھل أقسمتم كل مقسم             

                                                           
، )د.ط(م، 1922، 1430صبح األعشى في صناعة اإلنشا، دار الكتب المصریة، القاھرة،  :القلقشندي -1
 .54، ص 01ج
 .53ینظر: المرجع نفسھ، ص -2
، 01، ج)د.ط(م، 1930تاریخ آداب اللغة العربیة، مطبعة الھالل، القاھرة، مصر،  :ینظر: جرجي زیدان -3

 .34ص 
 .21في النقد األدبي، ص  :عبد العزیز عتیق -4
، 1982، 01الدیوان، تحقیق: علي فاعور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط :زھیر بن أبي سلمى -5

 .107ص
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 لفتم علىفالشاعر یقصد أن إبالغ الرسالة یكون مشافھة، أي أبلغ ذبیان وحلفائھا وقل لھم: قد ح

ة لة للقبیلإبرام حبل الصلح كل حلف، فتحرجوا من الحنث وتجنبوا، فالرسول الذي قام بتبلیغ الرسا

 نقل إلیھم الحبر مشافھة وذلك بأمرھم إقامة الصلح بینھم.

ولئن كان األدباء األوائل فصلوا في ھذا الجانب وأفاضوا فیھ فإن المحدثین ھم بدورھم أدلوا 

یقولون، فقد قال أحدھم أن الرسالة ھي: "ما یكتبھ امرؤ إلى آخر معبرا فیھ بدلوھم وكان لھم ما 

عن شؤون خاصة، أو عامة وینطلق فیھا الكاتب عادة على سجیتھ بال تصنع أو تأنق، وقد یتوخى 

 .1حینا البالغة، والغوص على المعاني الدقیقة فیرتفع بھا إلى مستوى أدبي رفیع"

ما یكتبھ المرء إلى صدیقھ أو أھلھ وتكون موجزة محدودة وھناك من عرف الترسل بأنھ: "

 .2الموضوع سھلة األسلوب، خالیة من التأنق اللفظي غالبا"

ناعة ال ومما یجدر اإلشارة إلیھ أن فن الترسل فن قائم بذاتھ لھ أصول وقواعد یعرف بھا فھو ص

 یجیدھا إال من كان لھ درایة وخبرة تمكنھ من إتقان ھذا الفن.

في مقدمتھ عن الصفات واألخالق التي یجب أن یتصف بھا كاتب  "ابن خلدون"حدث وقد ت

الرسائل فیقول: "أعلم أن صاحب ھذه الخطة البد أن یتخیر من طبقات الناس، وأھل المروءة 

والحشمة، وزیادة العلم وعارضة البالغة، فأنھ معرض للنظر في أصول العلم لما یعرض في 

كامھم من أمثال ذلك، مع ما تدعوا إلیھ عشرة الملوك من القیام على مجالس الملوك، ومقاصد أح

اآلداب والتخلق بالفضائل، مع ما یضطر إلیھ الترسیل وتطبیق مقاصد الكالم من البالغة 

 .3وأسرارھا"

یة واسعة یبین لنا مدى قیمة كتابة الرسائل فھي ال تتوفر إال لمن یكون لھ درا"ابن خلدون" ف 

 أسرارھا وأسرار البالغة، وأیضا یتصف بمجموعة من األخالق الفاضلة.باللغة، فیعرف 

 ونقتصر ھنا على بعض التعاریف المختصرة للرسالة منھا:

                                                           
 .122م، ص 1972، 01المعجم األدبي، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان، ط :جبور عبد النور -1
م، 1999، 1419، 02المعجم المفصل في األدب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط :محمد التنوخي -2
 .478، ص01ج
 .247م، ص 2004، 01ابن خلدون، "المقدمة"، دار الفكر، بیروت، لبنان، ط -3
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'' الرسالة تواصل مع اآلخر وتعبیر عن الذات الكاتبة، مغالبة منھا للبعد والغیاب'' ومنھا كذلك: 

الة ھي محادثة مكتوبة بین شخصین ''الرسالة وسیلة اتصال بین صدیقین غائبین" أیضا" الرس

 1متباعدین".

 :وتطورا الترسل نشأة -1-2

ر إن الحدیث عن أولي الترسل ومراحل تطوره، وكیف وصل إلى مكانة سامیة بین فنون النث

كون العربي یتطلب منا الوقوف على مراحل النشأة والتطور، والتي نستطیع من خاللھا أن ن

، في وكیف انتھى إلى المرحلة المرموقة، والدرجة الرفیعة فكرة واضحة عن بنائیة الترسل،

 مراحل الترسل الزاھیة وھذه المراحل ھي:

 *مرحلة العصر الجاھلي.

 *المرحلة النبویة(مرحلة عصر اإلسالم).

 *مرحلة الخلفاء الراشدین.

 *مرحلة العصر األموي.

 *مرحلة العصر العباسي.

 : مرحلة العصر الجاھلي -1

لقد انقسم معظم الباحثین إلى اتجاھین مختلفین، منھم من نفى وجود النثر في العصر  

 .الجاھلي،ومنھم من رأى أنھ كان للعرب تراث نثري حافل نافست بھ األمم األخرى

في  "طھ حسین"أنصار المذھب األول یذھبون إلى أنھ لم یكن للعرب نثر فني وھو ما أشار إلیھ  

حیث قسم العرب إلى قسمین عرب الشمال وعرب الجنوب، ونجده  ي""األدب الجاھلكتابھ 

یرفض كل ما یضاف إلى عرب الجنوب من نثر قبل اإلسالم، ویستدل في ذلك أن النثر الذي 

یضاف إلیھم كالشعر قد روى بلغة قریش التي لم یكن لھم بھا علم فیجب أن ال یكون صحیحا، 

                                                           
نیة آمنة الدھري: الترسل األدبي بالمغرب"النص والخطاب"، منشورات كلیة اآلداب والعلوم اإلنسا -1

  .103، ص1ه، ھامش1424، 1بالمحمدیة،المغرب، ط
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تب بلغتھم، وأن كل ما یضاف إلى الیمنیین من نثر مرسل وأنھم لم یتركوا لنا أثرا نثریا واحدا ك

 .1أو مسجوع أو خطابة في الجاھلیة مرفوض ال قیمة لھ من الصحة أنتحل  بعد اإلسالم انتحاال

أما عرب الشمال فلم یكن لھم نثر صحیح ینسب إلیھم كون أن معظم شعرھم مشكوك فیھ، وال 

 .2یوجد أثر نثري واحد مكتوب قبل اإلسالم

ن تبین أن أصحاب ھذا الرأي ینكرون بشدة وجود النثر الفني في العصر الجاھلي، ویستدلوی

من  بمجموعة من الحجج واآلراء، ولكن رغم ذلك إلى أنھ قد وصل لنا من التراث الجاھلي بعض

 األلوان النثریة مثل الخطابة التي كانت منتشرة بكثرة إلى درجة أنھا نافست الشعر.

الذي یرى بأنھ كان للعرب  "زكي مبارك"ون وجود النثر في العصر الجاھلي و من الذین یؤكد

قبل اإلسالم نثر فني مالئم مع طباعھم وصفاء أذھانھم، ولكن أكثره ضاع بسبب شیوع األمیة 

وقلة التدوین، واعتماد العرب على الحفظ والروایة الشفھیة، والدلیل إلثبات ھذا ھو القرآن 

كر ودلیل ال یجحد على أنھ ثمة نثر جاھلي،فھو یعطینا صورة صحیحة الكریم، فھو حجة ال تن

 .3للنثر الفني لعھد الجاھلیة فقد نزل لھدایة أوالئك الجاھلیین

لفنون لكن مھما تباینت اآلراء بین معارض ومؤید لوجود نثر فني إلى أنھ قد وصل إلینا بعض ا

ویلحق  -بھا األمثال والحكم، وسجع الكھانیلحق و -األدبیة النثریة، وتأتي في مقدمتھا: الخطابة

 .ثم الرسائل -بھا الوصایا 

وعلى إمعان النظر في اآلراء السابقة یتبین لنا أن أولیة النثر الفني العربي كانت موجودة في 

العصر الجاھلي دون أن سمي بمسمیات العصور الالحقة، لكنھا ال ترقى إلى درجة النثر الفني 

 4رحلة ظھور الجوانب الفنیة للترسل. الناضج والتصل إلى م

 

 

                                                           
 
 .350ینظر: طھ حسین،"في األدب الجاھلي"، ص:  -1
 .351 -350المرجع نفسھ: ص  -2
،ص )د.ط(، 2012ؤسسة ھنداوي، القاھرة، مصر، النثر الفني في القرن الرابع، م ،ینظر: زكي مبارك -3

39- 40. 
 - محمد یونس: في النثر العربي، مكتبة لبنان، ط1، 1996، ص4.174 
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 المرحلة النبویة:  -2

جیل  مع إطاللة فجر النبوة أخذت شمس الدعوة تنسج من خیوطھا أفكارا نیرة تنبعث من عقول

لم  علیھ وسالصحابة الكرام، ملؤھا اإلیمان والعقیدة السمحة التي استطاع نبي اإلسالم صلى هللا

ة، وبما العقل الجاھلي، لیظھر بمظھر الحضارة اإلسالمیة الولیدمن خاللھا أن یغیر من نسیج 

المدینة  أن اإلسالم للناس كافة، فإن الرسول صلى هللا علیھ وسلم عندما استقر بھ المقام في

المنورة، عاصمة الناشئة أخذ یرسل برسائل للملوك وحكام أكبر الدول المحیطة، بل 

 إلى أمراء العرب یدعوھم إلى اإلسالم.والموجودة في عصره علیھ السالم إضافة 

لى هللا صلقد كانت رسائل الدعوة المحمدیة إلى الملوك واألمراء فدعوھم إلى النبي المصطفى  

 علیھ وسلم إلى اإلسالم ھي أظھر ما وجد في العھد النبوي من نثر مكتوب فما من عھود

سل وقریش إال كتابة التر ومواثیق بین المھاجرین واألنصار والیھود أو بین الرسول (ص)

 النبوي أو إلى الترسل الراشدي وما بعده.

أن یقلل من معرفة العرب في عصر النبوة بالكتابة وما ینتظم "طھ حسین"ویحاول الدكتور 

بھا من جمل وعبارات فیقول نص المعاھدة التي عقدت بین المسلمین واألنصار، التي أنزلت 

في المدینة كانت كتابة قوم لم یتعھدوا أن یؤدوا أغراضا  العرب المھاجرین واألنصار منازلھم

سیاسیة بھذا النوع من األداء، وإنما كانت تؤدي باألحادیث فكتبت في الصحف كما كانت تردد 

 1في األحادیث.

عندما قال:"اعلم أن ھذا الدیوانل{دیوان "القلقشندي"ویجدر بنا أن نشیر إلى ما ذكره 

اإلسالم، وذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یكاتب أمراءه الرسائل}أول دیوان وضع في 

وأصحاب سریاه من الصحابة ویكاتبونھ، وكتب إلى من قرب إلى ملوك األرض یدعوھم إلى 

  2اإلسالم، وبعث إلیھم رسلھ بكتبھ...، وھذه المكتوبات كلھا متعلقھا دیوان اإلنشاء".

                                                           
 - طھ حسین: من تاریخ األدب العربي، دار العلم للمالیین، ص 1.40 

 - القلقشندي: كتاب صبح األعشى، مجلد 1، ج1، ص2.10 
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علیھ فیما بعد دیوان الرسائل، ومنھم من أید  وكل ما یمكن قولھ وجود األساس الذي سیشید

العبارة األخیرة بقولھ:" ویصح أن نعد ھذا العمل أول خطوة في إنشاء دیوان رسمي للدولة 

 1اإلسالمیة".

 رحلة الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم:م -3

 :سیدنا أبو بكر الصدیق رضي هللا عنھ -

یة صدیقھ بعد أن أكمل هللا دینھ، وأتم على الناس نعمتھ ، وأدى الرسول(ص) أمانتھ، استلم را

شئة، أبو بكر الصدیق (رضھ) خلیفة رسول هللا(ص) وأمیر المؤمنین في الدولة الراشدة النا

ولكن أمورا عظیمة اعترضت أبا بكر الصدیق(رضھ) لمحاربة الروم وھو سیعمل على 

، فھا ھو لدولة الفتیة من أعدائھا المتربصین بھا من الروم والفرس والیھودالحفاظ على ھذه ا

 لیة: مور التایرسل رسالة إلى القبائل المرتدة ینذرھم عاقبة فعلتھم، وھذه الرسالة تظھر فیھا األ

ملة وبیان المرسل إلیھ "بسم هللا الرحمن الرحیم، من أبي بكر خلیفة بدأھا بالبس -1

 ن بلغھ كتابي ھذا من عامة وخاصة أقام على إسالمھ أو رجع عنھ ".الرسول(ص)، إلى م

 ده ورسولھ(وأبوقولھ:"سالم على من اتبع الھدى"،ثم الشھادة بوحدانیة هللا، وأن محمدا عب -2

 بكر ھنا في معظم أجزاء رسالة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في ترسلھ).

هللا عز  هللا الحق وبأھمیة االلتزام باإلسالم، وبتقوى عد ھذا التقدیم ینتقل إلى التذكیر بدینب -3

 وجل،" وإني أوصیكم بتقوى هللا وحظكم ونصیبكم من هللا...".

ض لموضوع الرسالة وذكرھم بوسواس الشیطان،" وقد بلغني رجوع من بعد ذلك تعر -4

 رجع عن دینھ بعد أن أقر باإلسالم...".

،" وأن یحرقھم بالنار، ویقتلھم كل قتلة، وأن یسبي نتھي الرسالة باإلنذار والتحذیرتثم  -5

 لھم". النساء واألبناء وال یقبل من أحد اإلسالم...وإن أقروا قبل منھم وحملھم على مبتغى

 

                                                           
 - حسین نصار: نشأة الكتابة الفنیة في األدب العربي، ص1.48-47 
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 ومن خالل ھذه الرسالة نرى أنھا تتمیز بما یأتي: 

علیھ وسلم ھي رسالة مكتوبة، لكنھا كخطبة محكمة األداء، تناول فیھا الرسول صلى هللا  -1

إنَّ عنھ مسؤولیة الراعي أو الحاكم المسلم، وأكثر فیھا من االقتباسات القرآنیة كقولھ تعالى:"
" َشیَْطاَن لَُكْم َعُدْو فَاتَِخذُوهُ َعُدوا  1ال

طالة نظرا لخطورة الموضوع، وعظم الموقف الحاصل، فاألمر یحتاج إلى إفي الرسالة  -2

 بالخالق. بیان وإنذار وتحذیر، بعد التذكیر

 لوضوح والسھولة في األلفاظ مع التركیز على المقصود.ا -3

 أوال: نص الوثیقة العمریة:

" بسم هللا الرحمن الرحیم، ھذا ما أعطى عبد هللا عمر أمیر المؤمنین أھل إیلیا من األمان، 

نھ ال أعطاھم أمانا ألنفسھم وأموالھم ولكنائسھم وصلبانھم، سقیمھا وبریئھا، وسائر ملتھا، أ

تسكن كنائسھم وال تھدمن وال ینتقص منھا وال من حیزھا، وال من صلیبھم وال من شيء من 

، أن 2أموالھم، وال یكرھون على دینھم وال یضار أحد منھم،(وال یسمن مع أھل المدائن)

، فمن خرج منھم فإنھ آمن على نفسھ ومالھ، حتى یبلغ مأمنھم، ومن أقام 3یخرجوا منھا الروم

ن، وعلیھ مثل ما على أھل إیلیا من الجزیة، ومن أحب من أھل إیلیا إلى أن یسیر بنفسھ منھم آم

ومالھ مع الروم ویخلي بیعھم وصلبھم، حتى یبلغوا مأمنھم، ومن كان بھا من أھل األرض قبل 

مقتل فالن فمن شاء منھم قعدوا علیھ، مثل ما على أھل إیلیا من الجزیة، ومن شاء صار مع 

شاء رجع إلى أھلھ، فإنھ لم یؤخذ منھم شيء، حتى یحصد حصادھم، وعلى ما في الروم، ومن 

ھذا الكتاب عھد هللا وذمة رسولھ وذمة الخلفاء وذمة المؤمنین إذا أعطوا الذین علیھم من 

الجزیة، شھد على ذلك خالد بن الولید وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاویة بن 

 أبي سفیان".

 
                                                           

 - سورة فاطر اآلیة:1.06 

 1- الطبري: تاریخ الطبري، دار المعارف، ج3،ط4، ص609.
 - ینظر: مي یوسف خلیف: النثر الفني بین صدر اإلسالم والعصر األموي، ص3.43-42 
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 وأھم ما اتصفت بھ ھذه الوثیقة: 

نھ ملة ثم اإلعالن عن الوثیقة، بعد أن بین عبودیتھ � عز وجل، وذكر اسمھ وأالبدء بالبس -1

 أمیر المؤمنین.

 ین ما یشملھ األمان، ومتى وأین وكیف یسري ھذا األمان.ب -2

 مالھ.فصل في الحدیث بعد إج -3

 ، والعھد الذي یشبھ القسم.ھاد یختمھا بالتحذیروقبل االستش -4

ألشعري اثانیا: رسالة عمر بن الخطاب (رضھ) إلى القضاء التي أرسل بھا إلى أبي موسى 
 رضي هللا عنھ:

أما بعد فإن القضاء فریضة محكمة، وسنة متبعة،فافھم إذا ما أدلي "بسم هللا الرحمن الرحیم،

في مجلسك ووجھك، حتى ال یطمع  إلیك، فإنھ ال ینفع تكلم بحق ال نفاذ لھ، آس بین الناس

شریف حیفك، وال یخاف ضعیف من جورك ، البینة على من أدعى، والیمین على من أنكر. 

 سوالصلح جائز بین المسلمین إال صلحا حرم حالالً أو أحل حراماً. وال یمنع قضیتھ باألم

ومراجعة  فراجعت فیھ نفسك، وھدیت فیھ لرشدك أن ترجع عنھ إلى الحق، فإن الحق قدیم.

الحق خیر من التمادي في الباطل، الفھَم، الفھَم عندما یتلجلج في صدرك، مما ال یبلغك في 

كتاب هللا وال في سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم...المسلمون عدول بعضھم على بعض إال 

منكم مجلودا في حد، أو مجربا علیھ شھادة زور، أو ضنینا في والء أو قرابة، فإن هللا قد تولى 

السرائر ودرأ عنكم الشبھات، ثم إیاك والقلق والضجر والتأذي بالناس، والتنكیر للخصوم في 

مواطن الحق التي یوجب هللا بھا، ویحسن بھا الذخر، فإنھ من یخلص نیتھ فیما بینھ وبین هللا 

ك سره، تعالى، یكفیھ هللا ما بینھ وبین الناس ومن تزین للناس بما یعلم هللا منھ خالف ذلك ھت

 1وأبدى فعلھ، فما ظنك بثواب غیر هللا في عاجل رزقھ، وخزائن رحمتھ، والسالم علیكم"

 :يیل وھذه الرسالة تتمیز بما

 بدأھا عمر رضي هللا عنھ بالبسملة وأنھاھا باإلسالم. -1
                                                           

 - مي یوسف خلیف: النثر الفني بین صدر اإلسالم والعصر األموي، ص1.49-48 
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 ین أھمیة القضاء وكیف ینفذ بالشكل المناسب.ب -2

 سھولة األلفاظ. -3

المات ال بارزة على طریق الكتابة الفنیة في عصر صدر العتعد ھذه الرسالة" إحدى  -4

 اإلسالم" حیث ال إیجاز وال صنعة فنیة معقدة.

 ھي تعتبر خطوة إیجابیة على طریق تطور الفن الكتابي بال كلفة مقصودة.و -5

 وقد نلخص إلى أبرز خصائص الرسالة العمریة بما یلي:

 الرسالة النبویة بشكل عام.لمحافظة على مطلع الرسالة كما كانت في ا -1

ور مصطلح جدید في المطلع: من عبد هللا أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب، كما لوحظ ظھ -2
 وھذا لم یعھد من قبل.

 ما لوحظ الحرس على إعطاء المعنى حقھ وفق اللفظ المختارلھ.ك -3

 م التأثیر بالقرآن الكریم في اللفظ والمعنى ونسج األفكار.ث -4

 عن التأنق اللفظي الذي ظھر في وقت الحق. والبعد -5

أبي بكر رضي هللا أن الكتابة العمریة لم تتغیر عما كانت علیھ في عھد سیدنا  القلقشنديویرى 

من الكاتب أن یكتب بعض الرسائل بنفسھ،  یزال موجودا، ولكن كان یطلبعنھ، واإلمالء ال 

تظھر من خالل رسائلھ كأنھ یتكلم ، عمر رضي هللا عنھومع كل ذلك كانت شخصیة سیدنا 

. ورغم كثرة الدواوین في عھد سیدنا عمر رضي هللا عنھ إال أنھ ال تتصل بالكتابة بنفسھ

 1الفنیة.

وفي ھذه الفترة العمریة نلحظ تعدد الكتّاب والذي یدل على حركة داخلة نشطة في میدان 

قد یكون لھا بعض الدور في السیر الكتابة، وھذه أدت إلى إیجاد طبقة خاصة من الكتاب، ربما 

 2بالكتابة إلى المرحلة الفنیة.

ومنھ قد شھدت خالفة سیدنا عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ ازدھارا واسعا لفنون الرسائل، 

  1وكثرت مكاتباتھ إلى قادتھ ووالتھ وعمالھ وقضاتھ.
                                                           

 - نفس المرجع: ص1.53 

 - نفس المرجع: ص2.54 
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 ثالثا: سیدنا عثمان بن عفان رضي هللا عنھ:

ضي هللا عنھ واستمرت أنوار الخالفة تسطع في أرجاء وجاء في عصر ذي النورین ر

، لیرسل برسائلھ 2األرض، وتزداد مطالب دولة الخالفة، ویتخذ منم مروان ابن الحكم كاتبا لھ

 إلى أصحاب الشأن من المحاربین وأھل الثغور، وإلى الوالة والقضاء.

ت من قھ كثیرا، وإن كانوال یختلف عھد سیدنا عثمان رضي هللا عنھ في كتبھ وترسلھ عن ساب

من سیدنا عمر بن الخطاب منھ ما كتبھ عثمان إلى أھل األنصار یستمدھم: "بسم هللا الرح

م ثأمره بھ  الرحیم، أما بعد، فإن هللا عز وجل بعث محمد بالحق بشیرا ونذیرا، فبلغ عن هللا ما

در، ألمور التي قمضى وقد قضى الذي علیھ، وخلف فینا كتابھ، فیھ حاللھ وحرامھ، وبیان ا

، ثم فأمضاھا على ما أحب العباد وكرھوا، فكان الخلیفة رضي هللا عنھ وعمر رضي هللا عنھ

أدخلت في الشورى من غیر علم وال مسألة عن ملئ من األمة، ثم أجمع أھل الشورى ملئ 

، منھم ومن الناس علي، على غیر طلب مني وال محبة، فعملت فیھم ما یعرفون وال ینكرون

ث الشر بعا غیر مستتبع، متبعا غیر مبتدع، مقتدیا غیر متكلف. فلما انتھت األمور، وانتكتا

وا بأھلھ، بدت ضغائن وأھواء على غیر إجرام وال ترة فیما مضى إال إمضاء الكتاب، فطلب

ن ملئ أمرا وأعلنوا غیره بغیر حجة ال عذر، فعابوا على أشیاء مما كانوا یرضون، وأشیاء م

 ینة ال یصلح غیرھا، فصبرت لھم نفسي وكففتھا منذ سنین".من أھل المد

"وأني أرى وأسمع، فازدادوا على هللا عز وجل جرأة، حتى أغاروا علینا في جوار رسول هللا 

صلى هللا علیھ وسلم وحرمھ وأرض ھجرة، وثابت إلیھم األعراب، كاألحزاب أیام األحزاب أو 

     3لى اللحاق بنا فلیلحق بھم".من غزانا بأحد إال ما یظھرون، فمن قدر ع

 ومن الملحوظات التي نسجلھا على ھذه الرسالة العثمانیة: 

كتب سیدنا عثمان بن عفان رضي هللا عنھ ھذه الرسالة وھو في ظروف صعبة، حیث  -1

تجمع أناس من مناطق شتى لقتلھ، فجأة في رسالتھ ھذه إلى المسلمین یطلب النجدة ووقف 

 الفتنة.
                                                                                                                                                                                           

 .177محمد یونس: في النثر الفني، ص -3
 - أحمد الحوفي: النثر الفني عربي النشأة، مجلة المورد، ج4، ص30. 2 

 - الطبري: تاریخ الطبري، دار المعارف، ج4، ص3.352-351 
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خذ یعلن في رسالتھ ھذه صعوبة الموقف فإن ذا النورین بقي ملتزما بدینھ وإسالمھ، وأرغم  -2

م إلى أھل األمصار، كیف وصلت إلیھ الخالفة دون أن یطلبھا، وكیف حكم بین الناس، ورغ

 صبره على أھل الفتنة، وما تحمل منھم، إال أنھم ماضون في موكب فتنتھم.

لم یظھر لنا أي تكلف وال صنعة أو تأنق، ربما ألن نا عثمان بن عفان في رسالة سید -3

 الموقف ال یتطلب وال یتحمل ذلك، أو ألن طبیعة الموضوع تحتاج لمثل ھذا األسلوب.

لة سھلة، موافقة للمعنى، وتظھر لنا جملھا حقائق تاریخیة من عھد الرسول ألفاظ الرسا -4

ا كان في ا إخبارا على األغلب، إال مصلى هللا علیھ وسلم حتى یوم كتابة ھذه الرسالة، فبدأھ

 آخرھا عند طلب منھم أن یلحقوا بھ ویدركوه قبل فوات األوان.

 ما ظھرت بعض العبارات المسجوعة العفویة كقولھ:ك -5

 وخلف فینا كتابھ/ فیھ حاللھ وحرامھ.

 ما یعرفون/وال ینكرون.

 وثابت إلیھم األعراب، فھم كاألحزاب یوم األحزاب.

 بن أبي طالب رضي هللا عنھ:سیدنا علي 

ر الفتنة وینتقل سیدنا عثمان بن عفان رضي هللا عنھ، بعد أن استشھد إلى جوار ربھ، وتستم   

ت بین تطل برأسھا، ویبایع سیدنا علي بن أبي طالب رضي هللا عنھ بالخالفة، وتبدأ الخصوما

 سیدنا علي ومعاویة بن أبي سفیان رضي هللا عنھ، وتشتد الفتنة.

 وتكثر الرسائل والمكتبات، حیث كثرت كثرة ملحوظة، وأخذت تطول، وتسیر أحیانا على  

تب كنھج رسائل سیدنا عثمان رضي هللا عنھ، وقد روي الطبري أن سیدنا علي رضي هللا عنھ 

 إلى أھل الكوفة حین خرج من الحجاز في إثر السیدة عائشة رضي هللا عنھا فقال:
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وفزعت إلیكم لما حدث، فكونوا لدین هللا أعوانا وأنصارا،  " إني اخترتكم على األمصار،

وأیدونا وانھضوا إلینا، فاإلصالح ما نرید، لتعود األمة إخوانا، ومن أحب ذلك وآثره، ومن 

   1أبغض ذلك فقد أبغض الحق وغمضھ"

 ویظھر في ھذه الرسالة مایلي:

 إلیجاز والبعد عن اإلطناب ألن الموقف ال یتطلب إطالة.ا -1

 بما تكون ھذه الرسالة مقتطعة من رسالة أكبر اشتملت على أمور أكثر.ر -2

سیدنا علي رضي هللا عنھ أسالیب منوعة: أمریة، شرطیة، تقریریة، بعض  استخدم فیھا -3

 المحسنات اللفظیة كالطباق مثل قولھ:أحب، أبغض.

ر من رسائلھ إلى جھات یتخذ سیدنا علي كرم هللا وجھھ عبد هللا بن رافع كاتبا لھ، ویكثو -4

خاصة،  مختلفة، ویرى أنھ عندما وقعت الفتنة بین المسلمین في عھد سیدنا علي رضي هللا عنھ

لدیوانیة وقع التراسل بینھ وبین الفریق األموي، حیث سمیت ھذه الرسائل فیما بعد بالرسائل ا

 أو الرسمیة ألنھا اتخذت الطابع الرسمي.

أھل  ومن الرسائل المھمة لسیدنا علي كرم هللا وجھھ رسالتھ التي قرأھا قیس بن سعد إلى 

 مصر والتي جاء فیھا:

" بسم هللا الرحمن الرحیم، من عبد هللا أمیر المؤمنین إلى من بلغھ كتابي ھذا من المؤمنین 

عد، فإن هللا عز وجل والمسلمین. سالم علیكم فإني أحمد إلیكم هللا الذي ال إلھ إال ھو. أما ب

بحسن صنعھ وتقدیره وتدبیر اختار اإلسالم دینا لنفسھ ومالئكتھ ورسلھ، وبعث بھ الرسل 

علیھم السالم إلى عباده، وخص لھا من انتخب من خلقھ، فكلن مما أكرم هللا عز وجل بھ ھذه 

الكتاب األمة، وخصھم بھ من الفضیلة أن بعث إلیھم محمدا صلى هللا علیھ وسلم، فعلمھم 

والحكمة والفرائض والسنة، لكیما یھتدوا، وجمعھم لكي ال یتفرقوا، وزكاھم لكیما یتطھروا، 

                                                           
 - حسن نصار: نشأة الكتابة الفنیة في األدب العربي، ط1، ص1.56 
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ورفھھم لكیما، وال یجوروا، فلما قضي من ذلك ما علیھ قبضھ هللا عز وجل صلوات هللا علیھ 

 1وسلم ورحمتھ وبركاتھ".

لم یعدوا ، وأحسنا السیرة، وثم إن المسلمین استخلفوا بھ أمیرین صالحین عال بالكتاب والسنة

وجدت فالسنة، ثم توفاھما هللا عز وجل رضي هللا عنھما ثم ولى یعدھما وال فأحدث أحداثا، 

 وبالھدى،  األمة علیھ مقاال فقالوا، ثم نقموا علیھ فغیروا، ثم جاءوني، فاستھدي هللا عز وجل

یھ وسلم، ة رسولھ صلى هللا علاستعینھ على التقوى، أال وإن لكم علینا العمل بكتاب هللا وسن

 ونعم والقیام علیكم بحقھ والتنفیذ لسنتھ، والنصح لكم بالغیب وهللا المستعان، وحسبنا هللا

الحق،  وكانفوه، وأعینوه على هالوكیل.وقد بعثت إلیكم قیس ابن سعد بن عبادة أمیرا فوازرو

من امكم وخواصكم، وھو مإلى محسنكم والشد على مریبكم، والرفق بعو نوقد أمرتھ باإلحسا

زیال جأرضى ھدیة، وأرجوا صالحھ ونصیحتھ، أسأل هللا عز وجل لنا ولكم عمال زاكیا وثوابا 

 ورحمة واسعة، والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ"

رھا ة في عصوتعتبر ھذه الرسالة من الرسائل المھمة التي شھدت تاریخ الكتابة الفنی     
 ھذه الرسالة بأمور منھا: األول، حیث تمیزت

مید بعد الدیني بظاللھ على ھذه الرسالة، حیث البسملة والتسلیم والتوحید والتحلقد ألقى ال -1

 والوعظ واإلرشاد والدعاء.

ات لرسالة:باللغة الواضحة الداللة، السھلة األداء، وإن مالت أحیانا إلى مقوماوتتجلى ھذه  -2

ا، لیكما قسیم الصوتي، كقولھ: (لیكما یھتدوا، لیكما یتطیروالصنعة، على غرار ما جاء من الت

 یجوروا).

باإلضافة إلى وجود بعض المطابقات اللفظیة من غیر كلفة أو قصد التصنیع، 

 مثل(الشد،الرفق).

 

 
                                                           

 - مي یوسف: النثر الفني بین صدر اإلسالم والعصر األموي، ص1.63-62 
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   وفي ختام مرحلة الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم أخلص إلى النتائج التالیة:

بالقرآن الكریم واقتبسوا منھ، وتجنبوا الغریب من األلفاظ، مع لقد تأثر كتاب ھذه المرحلة  -1

 1الحرص على وضوح المقصد واإلقناع.

االعتناء بتھذیب األلفاظ، مع التأنق في صوغ العبارات، ومحاكاة أسالیب الكتاب والسنة،  -2

ه الفترة باإلضافة إلى ترتیبھم للمعاني واألفكار دون تغلغل فیھا، وقد ظھر اإلنجاز في أول ھذ

  2والمیل إلى اإلطناب آخرھا.

، إلى الرسائل في ھذا العصر التساع رقعة الدولة اإلسالمیة ولكثرة الخالفات زادت الحاجة -3

 وحاجة الفاتحین إلخبار الخلیفة لھم باألحوال والمھام.

  3كان الكاتب في عھد الراشدین شخصا یختاره الخلیفة ویجعلھ في بطانتھ. -4

تابة في ھذه الفترة الناشئة مبتدئة، لیست لھا تقالید مرسومة أو قواعد محكمة. كانت الك -5

 4لغتھا بسیطة، صریحة تشبھ لغة الحدیث، ویقصد منھا اإلفھام.

 ر.ئل أیضا بالجزالة، والمیل إلى التلمیح دون التصریح، واإلیحاء دون التافسیتمیزت الرسا -6

صلى هللا علیھ وسلم وصحابتھ الكرام رضوان هللا قد صارت الرسائل التي كتبھا الرسول ل -7

 من حیث المضمون والشكل واألسلوب ن بعده نماذج تحتذى وسنة تقتفى،م -علیھم أجمعین

 مرحلة العصر األموي: -4

وبعد تحدثنا عن الكتابة  وما ظھر فیھا من ترسل في المراحل السابقة نقول: إن قطرات      

سل الجاھلي، وأخرى من الترسل النبوي والترسل الراشد، ولكن الكتابة تجمعت في بحیرة التر

أمطار الترسل في المرحلة األمویة كانت غزیرة وقویة، حتى فاضت البحیرة وتحولت إلى 

                                                           
 - نفس المرجع: ص1.66-65 

 - أحمد اإلسكندري: الوسیط في األدب العربي، مطبعة المعارف، ص2.136 
 - عمر فروخ: تاریخ األدب العربي، دار المالیین، بیروت، ط2، 1969م، ج1، ص 3.375 

 - شوقي ضیف: الفن ومذاھبھ في النثر العربي، دار المعارف، ط8، ص4.107-106 
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بحر، جعلت المرحلة األمویة تحتل مركز الصدارة في تاریخ الترسل العربي، فكیف تم ذلك؟ 

 ھذا ما سنتعرف علیھ فیما یلي:

رضي هللا عنھ على ربوع دمشق، متخذا منھا عاصمة -یة معاویة بن أبي سفیانفقد رفع الرا

الخالفة الجدیدة، واتسعت رقعة الدولة شرقا وغربا، ونشطت الكتابة نشاطا سریعا 

ملحوظا،وعاش الناس حیاة ترف وتحضر،" وھذا التحضر یتبعھ تعقید في الحیاة وتشابك في 

 1، وھذا ما یطور كتابة الرسائل وینمیھا".المصالح، وحاجة إلى التفاھم والتواصل

امة ھوغلب على الرسائل في عھد بني أمیة اإلمالء من الخلیفة وأصبح ھذا التصرف خطوة    

 یة الكاتبفي تاریخ تطور كتابة الرسائل والعالقة بین الكاتب والخلفاء، ألنة فیھ أھمیة لشخص

 واستقاللیتھ.

ئل ودیوان دیوان الرسا -ھرضي هللا عن -أنشأ معاویةوتعددت المكاتبات وكثرة الدواوین، و

من  تظھر طبقةالخاتم، واھتم الناس بالكتابة وحاول كل منھم إظھار قدراتھ البیانیة والبالغیة، ف

ن كابت الكتاب المحترفین، الذین أخذوا یعتبرون كتابة الرسائل مصلحة ألمور فنیة، تختلف م

 .آلخر، ومن مترسل آلخر، ومن عصر آلخر

ھد وفي عھد الملك بن مروان عربت الدواوین الموجودة في بالد فارس وبالد الشام، وفي ع

 ولى ھشام،مھشام بن عبد الملك اشتھر ھذا الدیوان باإلفتنان الذي یرجع إلى سالم بن عبد هللا 

حمید بن والذي تتلمذ على یده أبرع الكتاب وأعظمھم أثرا وأبعدھم صیتا ونذكر منھم: "عبد ال

 حي الكاتب" الذي تولى الكتابة لمروان بن محمد إلى أن أفلت شمس بني مروان وأشرقتی

 شمس بني العباس.

، ن الخاتمدیواودیوان الرسائل وكما ذكرنا سابقا فقد أنشأ معاویة بن أبي سفیان دیوانین ھما: 

كانت تصدر عنھ رسائل تفیض بیانا، وینضرھا جمال األسلوب وسحر  فدیوان الرسائل

 الھ مختوما مھمتھ أن یرسل إلیھ ما یكون للخلیفة من توقیع، لیصدر من ودیوان الخاتمالبالغة، 

 یدري حاملھ ما فیھ، وال یستطیع أن یغیره.

                                                           
 - حسین نصار: نشأة الكتابة الفنیة في األدب العربي، ص1.61 
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 ایلي:ي موإذا أردنا أن نرصد أبرز خصائص فن الترسل في ھذا العصر فإننا نسجلھا ف  

ظھور معالم الصنعة في فن الكتابة: حیث اإلطالة والسجع والمجانسة، والمقابالت والتصویر  *

وحسن النسق والزمة الحال وتجاوز الكاتب االمتناع وكثرة التفاصیل، ونبغ الكاتب في فن 

 1الرسائل اإلخوانیة والدیوانیة.

صر الرسائل، وذلك من أواخر الع * سیطر التوازن اإلنشائي على فنون النثر العربي خاصة

 ه.األموي إلى أواسط العصر العباسي كما بدا ذلك واضحا في ترسل عبد الحمید كاتب وغیر

* أصبحت الرسائل قبل أن ینقضي العصر األموي صناعة ذات قواعد وأصول، وأصبح 

، ولھا للرسائل مطالع فیھا تحمیدات تختلف باختالف مقام الذین تصدر عنھم أو توجھ إلیھم

خواتیم تختلف بحسب ذلك وظل الترسل في العصر األموي في أغلب األحیان فنا رسمیا یتعلق 

 2بأمور الدولة.

ومما یمیز رسائل ھذا العصر، حسن اختیار األلفاظ، وبراعة أداء المعاني، وأناقة صوغ 

 3الكالم، مع التبسط في شرح األغراض واالسترسال في تفریغ المعاني.

 عصر العباسي(حتى العصر الثالث):مرحلة ال -5

س ینعم الناوتدور األیام وتسقط رایة بني أمیة، وترتفع رایة بني العباس، وتستقر أمور الدولة، 

الشعراء بالحضارة والثقافة، وترف الحیاة ورغد العیش، وتكثر الحاجة إلى الكاتب واألدباء و

قافة مسرح الحیاة، ویتصفون بالث لتلبیة مطالب الحیاة الناعمة، ویظم كتاب الدواوین على

رة، الواسعة، وعمق أفكارھم، وترتیب معانیھم ترتیبا دقیقا، ووقفوا على األلفاظ المتغی

ما كان بوالمخارج السھلة، والدیباجة الكریمة، وعلى الجید والتنمیق الذي وجد في عباراتھم 

 لترف الحیاة، وبذخ العیش أثر في ذلك.

                                                           
 - مي یوسف خلیف: النثر الفني بین صدر اإلسالم والعصر األموي: ص1.161-160 

 - عمر فروخ: تاریخ األدب العربي، ط2، ج1، ص 2.375 
 - كمال الیازجي: األسالیب األدبیة في النثر العربي القدیم، دار الجلیل/ ط1، 1986م، ص3.63 



 الفص األول
 

26 
 

استمر السجع وسائر ألوان البدیع في الرسائل الدیوانیة، واستمر وفي القرن الثالث ھجري  

في الرسائل اإلخوانیة أیضا في القرن الرابع عشر ھجري، وما بعده، وكان أكثر كتاب العصر 

 1العباسي یجنحون إلى السجع في كتاباتھم، ویستخدمون زخرف البدیع والترصیع.

أوجدھا(أو اتصف بھا)ترسل عبد الحمید  "لقد حافظ كتاب الترسل على معظم الصفات التي

الكاتب، وبقي األمر كذلك حتى أوائل القرن الرابع، حیث أخذت الصناعات اللفظیة تتقلب 

تدریجیا، لتغلب األعاجم من الدیلم البوھیین، والترك، والسلجوقیین على سلطان الخلفاء، ولنا 

 2في عصر الدولة العباسیة".ھنا أن ندون بعض التغیرات التي طرأت على كتابة الرسائل 

 وتتلخص في مایلي:

ع تعد أغراض الكتابة، وموضوعاتھا بتعدد أعمال الدواوین، ودقة المعاني واستقصاء جمی

تقاء عبارة وانجزیئاتھا، وترتیب األفكار ترتیبا منطقیا، والعلو في اإلطناب واإلیجاز، وسھولة ال

لمثل، البدیعیة، كالطباق، والتوجھ وضرب ا ألفاظھا وشیوع السجع القصیر والولع بالمحسنات

ئل، في الرسا وتضمین األحادیث النبویة، واالقتباس من كالم البلغاء وزیادة أنواع البدء والختام

وزیادة الرسوم في األلقاب والدعاء، وتخصیص كل ذي مرتبة بلقب أو دعاء، بھا یشعر 

 بتعظیم الملوك واألمراء. 

 بي.في ھذا العصر وصلت إلى أرقى ما وصل إلیھ اإلنشاء العر وجملة القول: إن الكتابة  

نشاء "وتكاد المصادر تجمع على أن نمو الحضارة والسلطان في العصر العباسي، أثر في اإل  

دخلت لكتابة، واتأثیرا زاده تأنقا، وبنقل العلوم الیونانیة وغیرھا إلى اللغة العربیة اتسعت لغة 

ر ل من العص، وإذا ألقینا نظرة على أألسلوب الكتابي في الصدر األوالكثیر من األلفاظ الجدیدة

 العباسیین رأینا عبارات فنیة تمیل إلى التوازن، مع عدم التقید بالسجع".

"أن الرسائل أغرقت في الصناعة، فباتت مسرحا للسجع والجناس "جورج غریبویرى "

معنویة ومن تأملھا وجدھا اقرب إلى والطباق واإلطناب وسائر المحسنات البدیعیة اللفظیة وال

الشعر منھا إلى النثر، ومع كثرة التضمین واألشعار، والتخمینات وجوامع الكالم، حتى إذا 
                                                           

 - عمر الدقاق: مالمح النثر العباسي، دار الشرق العربي، ص1.30 
 - أحمد اإلسكندري: الوسیط في األدب العربي، مطبعة المعارف، ص 2.201-197 
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"أن  1" منھاعلي جمیلقاربت نھایة العصر ثبتت لھا أصول ومصطلحات". ویؤكد الدكتور "

البسط وتوازن  الترسل في العصر العباسي تأثر بأسلوب عبد الحمید، الذي یغلب علیھ

،حتى تغلب على سواه من أسالیب  2العبارات، ومنذ القرن الرابع الھجري قویت شوكة السجع

أن أصبح النمط الشائع،  الصاحب بن عباد وبدیع الزمانو ابن العمیدالكتابة، ولم یلبث بعد 

 وصار المترسلون الھمَّ لھم غال التأنق بأنواع البدیع".

كل عصر إمام في إنشاء المراسالت، كعبد الحمید وابن المقفع أن ل" 3جورجي زیدانیرى   

في العصر العباسي األول، والجاحظ في العصر الثاني، وابن العمید في العصر الثالث، ویؤكد 

ما یراه غیره أن الرخاء یدعوا إلى التأنق، فتطرق ذلك إلى إنشائھم، فصاروا یتأنقون فیھ كما 

ثھم، ویطلق جورجي زیدان على مدرسة بن العمید الطریقة یتأنقون بلباسھم، وطعامھم وأثا

سجع والجناس والبدیع، والخیال الشعري، والتضمین ال والتي من صفاتھا:المدرسیة، 

واالقتباس الشعري واالستشھاد، وتفرع الترسل إلى أبواب كما تفرع الشعر، كرسائل التھنئة، 

والسلطانیات وغیرھا، وصار للرسائل نمط خاص من التعزیة والمدیح، والرثاء واإلخوانیات، 

حیث البدء والعرض والختام، وصار اإلنشاء فنا لھ ألفاظ خاصة، سمیت باأللفاظ الكتابیة، 

 وتولدت فیھ مصطلحات خاصة األسالیب وعباراتھ، كالتسجیع والترصیع والتقسیم".

 نواع الترسل:أ -1-3

 الترسل الدیواني: -أ

ئل الدیوانیة ھذه التسمیة ألنھا تصدر عن الدیوان لذلك نسبت إلیھ، وفي ذلك أطلق على الرسا 

إلى أعدائھ أحیانا  "وھي الصادرة عن دیوان الخلیفة، واألمیر یوجھھا "عبد العزیز عتیق":یقول 

 تولیة العھد وتتنوع ھذه الرسائل فھي تشمل: الرسائل التي تصدر مشتملة على منذرا متوعدا

التي تكتب عن عیة، كما أنھا تشمل أیضا الرسائل والوالة، وما یتصل بأمور الروتولیة القضاء 

                                                           
 - علي جمیل مھنا: األدب في ظل الخالفة العباسیة، ط1، 1981م، ص 1.224 

 - أنیس المقدسي: الدول العربیة وآدابھ، المطبعة األمریكانیة، بیروت، ط6، ص2.152 
 - جورجي زیدان: كتابة تاریخ آداب اللغة العربیة، ص 3.269-265 
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أو البشارة أو التعزیة أو المعاتبة أو   الخلیفة أو الملك أو الوزیر إلى من ھو مثلھ من أجل التھنئة

 .1ما شابھ ذلك"

ة العامة، وشؤون فھي تلك الرسائل التي تعالج شؤون اإلدارة والتنظیم الداخلي الذي یتعلق بالحیا

الرعیة، و اختصت بعدة أغراض منھا رسائل التولیة والتعیین، ورسائل التوجیھات والوصایا 

 .2واألوامر اإلداریة المختلفة، إلى جانب التبصیر بشؤون التنظیم الداخلي

، ھو "معاویة بن أبي سفیان"یعتبر أول من أنشأ ھذا النوع الفني وأدخلھ إلى الساحة اإلسالمیة 

یرى بعض الباحثین أن دیوان الرسائل عربي النشأة لیس بفارسي وال یوناني، حیث نرى أن و

"یحیى بن وبن أوس" "عبد هللا أوائل من تقلدوا ھذا الدیوان كانوا عربا خلصا، من أمثال: 
في ھذا المیدان، فتعلموا العربیة وأتقنوھا م نافس األعاجم العرب ، ث"روح بن زنباع"، و یعمر"

"عبد الحمید ، وجاء تلمیذه "ھشام بن عبد الملك"مولى  "سالم بن عبد هللا"وا فیھا، ك وتفنن
"حسین حیث یرى  .3"مروان بن محمد األموي"ل ، لیتقلد الدیوان "بني عامر"مولى كاتب" 
في أثناء سیره أمدتھ روافد فارسیة نشأة عربیة خالصة، ولكنھ  "أن دیوان الرسائل نشأ نصار":

 .4ویونانیة"

مد ، فھي تعتفأھم ما یجعل للرسائل الدیوانیة أھمیة كبیرة أنھا تعتبر الناطق الرسمي بإسم الدولة

لدولة علیھا في ترتیب أمورھا وفي تحدید عالقاتھا مع الدول األخرى، فھي تعد سندا أساسیا ل

 وقواما ألفكارھا.

یق، والمناشیر، أھم موضوعات ھذا النوع من الترسل: "العھود والمواث موضوعاتھا: -1

والفتوحات، وانتقال الخالفة، والدعوة إلى الطاعة والحث على الجھاد، وتھدف ھذه الرسائل 

 .5إلى نشر الحقائق بأسلوب ھادئ واضح بعید عن الزخرفة"

                                                           
 .223 -222في النقد األدبي، ص  :عبد العزیز عتیق -1
أدب الرسائل في األندلس في القرن الخامس ھجري، تنسیق: الشویحي،  :ینظر: فایز عبد النبي فالح القیسي -2

 .111م، ص1989، 1409، 01دار البشیر، عمان، األردن، ط
نشأة الكتابة الفنیة في األدب العربي، دار مكتبة الثقافة الدینیة، بورسعید، القاھرة،  :ینظر: حسین نصار -3
 .75-74م، ص 1422،2002، 01ط
 .75ص المرجع نفسھ،  -4
كلیة  فن الترسل عند عبد الحمید كاتب وابن العمید، إشراف: محمد قاسم نوفل،: العلي طحیمر فیصل حسین -5

 .47م، ص 1422،2001جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین،  اآلداب واللغات، قسم األدب العربي،
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فتتطلب ھذه الرسائل ثقافة واسعة في اللغة واألدب والتاریخ، وحفظ عدد من الشواھد الشعریة 

حكم، السیما القرآن الكریم والحدیث الشریف، وتتصف باألسلوب الرصین والنثریة واألقوال وال

 .1المنمق والبالغي

إلى  فقد تضمنت الرسائل الدیوانیة آیات قرآنیة لتدعیم آراء وحجج الكتاب، كما اتجھ البعض

ت تضمین أبیات الشعر، وبذلك صارت معرضا إلظھار ثقافة الكاتب ومعارفھ  في مختلف مجاال

 اإلنسانیة.المعرفة 

صارت ھذه الرسائل منذ العصر األموي فنا اختص بھ جماعة فرغوا لھ، فاشتھر منھم الكثیرین 

عبد الحمید كاتب"، و "ابن العمید"، و "الصاحب بن كان لھم فضال في تطور ھذا الفن: ك "
 .2عباد"

 خصائصھا: -2

الكتاب یھتمون بانتقاء لھذا الشكل من أشكال الترسل شروط وخصائص فنیة ممیزة، فقد كان  

 .3األلفاظ وصیاغة العبارة، والحرص على التأنق في األسلوب، مع مراعاة الجودة واإلتقان

كما نجد أن النقاد العرب القدامى أولوا إھتماما بلیغا بالترسل، خاصة كتابة الرسائل الدیوانیة، 

من الترسل، وفي ذلك ذا النوع ذي یعتمده في كتابة ھوذلك في حدیثھم عن ثقافة الكاتب وأسلوبھ ال

"ویستحب لھ أیضا أن ینزل ألفاظھ في كتبھ، فیجعلھا على قدر الكاتب  "ابن قتیبة":یقول 

 .4والمكتوب إلیھ، وأن ال یعطي خسیس الناس رفیع الكالم، وال رفیع الناس وضیع الكالم"

ل من ینبغي أن إذ یقول: "فأو "الصناعتین"في كتابھ  "أبو ھالل العسكري"كما أكد ذلك  

تستعملھ في كتابك، مكاتبة كل فریق منھم على مقدار طبقتھم وقوتھم في المنطق والشاھد علیھ أن 

" لما أراد أن یكتب إلى أھل فارس كتب إلیھم بما یمكن ترجمتھ  "النبي صلى هللا علیھ وسلم

من لھ أدنى معرفة التسھیل حتى ال یخفى منھا شيء على  فسھل صلى هللا علیھ وسلم األلفاظ غایة
                                                           

 .479، ص: 02المعجم المفصل في األدب، ج:ینظر: محمد التنوخي -1
ص  م،2016، 01التوجیھ األدبي، عالم األدب للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط :حسین وآخرون طھ -2

29- 30. 
، 04م، د.ط، ج1982العقد الفرید، تحقیق: أمین وآخرون، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، :ابن عبد ربھ -3

 .262ص 
م، ص 1963، 04دار الجیل بیروت، لبنان، طابن قتیبة، "أدب الكاتب"، تحقیق: محي الدین عبد الحمید،  -4

14. 
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في العربیة، ولما أراد أن یكتب إلى قوم من العرب فخم اللفظ لما عرف من فضل قوتھم على 

 .1فھمھ وعادتھم لسماع مثلھ"

بي لى ضرورة مراعاة المخاطبین، وھو شرط ذو أھمیة بالغة، فالنص األدإویظھر جلیا دعوتھ 

المتلقي رسالة تستدعي متلقیا ورد فعل منھ، والشيء الذي یضمن المشاكلة بین العمل اإلبداعي و

المتلقي ال  الثقافة الموسوعیة التي یحملھا المبدع، والتفاعل بینھ وبین ھو "العسكري"كما یقول 

 عقد ثقافي بین الطرفین، وفي ھذا اإلطار نجده  یلح على ضرورة مراعاةتحدث إال بوجود 

 .للمتلقي واالجتماعيالمستوى الثقافي، 

 الرسائل اإلخوانیة: -ب

ھم إلى وھو الذي یكتبھ الناس بعض یأتي ھذا النوع من الترسل في مقابل الترسل الدیواني،  

من أمور  ارة والعتاب، وغیر ذلكبعض في موضوعات إخوانیة، كالتھنئة، والتعزیة والبش

 .الحیاة یعبّر بھا كاتبھا عن الشوق و الحنین لألھل و األصحاب

نسبة إلى اإلخوان والمراد المكاتبة الدائرة  ةقائال: "اإلخوانیات جمع إخوانی "القلقشندى"یعرفھ 

 .2بین األصدقاء"

ر فراد، وتصواإلنسانیة الخاصة بین األتعتبر ھذه الرسائل نوع من الكتابات التي تتناول العالقات 

 عواطفھم في حاالت التھنئة أو الشوق، أو العتاب أو االعتذار أو النصح.

ویطلق اسم الرسائل اإلخوانیة على جمیع الرسائل الغیر دیوانیة، وال یمكن الفصل بینھا وبین 

 .3الرسائل الدینیة فصال تاما

الغیر رسمیة التي یكتبھا الكاتب إلى صدیق أو نحوه،  یعرفھا أحد الباحثین أنھا ھي تلك الرسائل

فھي قریبة عن فكرة الكاتب وآرائھ، كما أنھا تصور الكثیر من آراء الناس ومنازعاتھم وعاداتھم، 

 .4وأخالقھم وأحوال األمة التي یعیشون فیھا

                                                           
 .172الصناعتین، ص : أبو ھالل العسكري -1
 .126، ص 08نشا، جإلصبح األعشى في صناعة ا: القلقشندى -2
 .80-78ینظر: المرجع نفسھ، ص  -3
 .28التوجیھ األدبي، ص :طھ حسین وآخرونینظر:  -4
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ینبع ھذا النوع من الرسائل من مشاعر وعواطف الشخص كما یزخر  موضوعھا: -1

ت عدیدة، فیھا عتاب واعتذار وتھان وغیر ذلك من موضوعات الشعر، وھذا ما یجعل بموضوعا

لھا مجاال واسعا وقدرا عظیما، فھي توضح فكرة الكاتب وعاطفتھ، وتصور كثیرا من آراء الناس 

التي یعیشون فیھا، م المعیشي، وأحوال األمة  وأحوالھم من منازعات وعادات وأخالق ونمطھ

وفي الزواج وإنجاب األوالد، وأثناء اللقاء والوداع، م أثناء الحزن والفرح، على اختالف ظروفھ

 .1وفي السفر والعودة منھ وغیرھا من الموضوعات الشخصیة واالجتماعیة

سبعة عشر نوعا من أنواع ھذه الرسالة وھي كاآلتي: "التھاني، والتعازي،  "القلقشندى"وقد ذكر 

ستزارة، واختطاب المودة، وخطبة النساء، واالستعطاف، والتھادي، والشفاعات، والتشوق، واال

عن حال المریض، ج، والشكر والعتاب، والسؤال واالعتذار، والشكوى، واستماحة الحوائ

 . 2واألخبار والمداعبة"

"فھي أدخل في "أحمد الشایب":تعتبر ھذه الرسائل نموذج لفن نثري راقي وفي ھذا یقول و 

وللصور البیانیة والصنعة البدیعیة، تحتمل االقتباس من المنثور و األدب، وأقبل للتخییل، 

 .3المنظوم، وتنافس الشعر في جل أغراضھ"

لمختلفة، اوھذا معناه أن ھذه الرسائل تعتمد على التخییل والصنعة، واستخدامھا للصور البیانیة 

 ب.ویكفي قوال أن منافستھا للشعر یعبر عن أھمیتھ كون الشعر ھو دیوان العر

 خصائصھا: -2

یمكننا القول أن للرسائل اإلخوانیة نمطا تعبیریا خاصا بھا، ویتمثل في أسلوبھا المنمق مصنوع 

 .4بفنون الصنعة البدیعیة، وھذا ما یجعلھا نصا أدبیا راقیا، في أسلوبھ وألفاظھ ومعانیھ وأفكاره

م، مھا: التحیة والسالفھي تتمیز بمجموعة من الخصائص كغیرھا من أنواع الرسائل األخرى أھ

ة، والتعبیر عن المشاعر واألحاسیس وألفاظھا مختارة بعنایة، واستخدام المحسنات البدیعی

 والمعاني و اإلیقاع الموسیقي.

                                                           
 .53-52عبد الحمید كاتب وابن العمید، ص  فن الترسل عند:فیصل حسین طحیمر العليینظر:  -1
 .225 -05، ص09جصبح األعشى في صناعة االنشا، :القلقشندى -2
 .114م، ص 1991،1411، 08األسلوب، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، ط:أحمد الشایب -3
 .479-478، ص 02المعجم المفصل في األدب، ج: محمد التنوخيینظر:  -4
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 1كما أنھا تمیزت بالبساطة والسھولة والصراحة، واستخدام السجع والمزاوجة 

 علیمیة(األدبیة):الرسائل الت -ج

شخص ما في موضوع ما، وتصبح فیما بعد كتابا كبیرا لھ وھي رسالة تكتب عن طریق 

من المراسالت العادیة مرھا، تشبھ ما یدورخصائصھ وممیزاتھ، وكانت الرسائل األدبیة في أول أ

بین شخصین، ثم تطور المعنى مع مرور الزمن، فصارت تشمل القطع األدبیة المكتوبة لغرض 

ورسالة  "ابن المدبر"،اب، والرسالة العذراء ل إلى الكت "عبد الحمید الكاتب"خاص، كرسالة 

 .2للجاحظالتربیع والتدویر 

ونجد أن الترسل الدیواني ال یلتقي مع المقالة الحدیثة على عكس الترسل األدبي القدیم الذي یلتقي 

 .3معھا في نقطة واحدة، وھي حریة الكاتب أن یكتب ما یشاء

موضوعات وأغراض الرسالة اإلخوانیة، حتى أن نجد أن موضوع الرسالة األدبیة یشبھ كثیرا 

 . 4بعض الباحثین قد عدوھا جزءا منھا

یتمیز أسلوب الرسالة األدبیة بحسن اختیار األلفاظ، والبراعة في أداء المعاني، وحسن في سبك 

من أسالیب التشبیھ والخیال عمال الزخرفة بدیعیة، وغیرھا الجمل، والوضوح في الھدف، مع است

 .5الواسع

وفي كل ما تقدم یمكننا القول بأن فن الرسائل ھو نوع أدبي قائم بذاتھ، كما أنھ یعتبر من أرقى 

تطور  عم ، وقد تطوررخصیتھ، على مر العصوالفنون األدبیة التي عبرت  عن اإلنسان وش

الكتابة األدبیة والفنیة ، تنطوي تحتھ أنواع من الرسائل المختلفة أسلوبا وموضوعا، والمتنوعة في 

فضال عما راكمھ عبر مراحل تطوره، من قواعد و معاییـر األغراض، والمتفاوتة جماال وتأثیرا، 

بة، ، وقد نافست الخطاو من ثـم أصبحت الرسالـة صناعة ذات قواعد وأصول ،و خصائـص

 دبیة المستعملة في عصرنا الحدیثوأصبحت من أكثر األنواع األ
                                                           

 .82، ص 09جصبح األعشى في صناعة االنشا، :القلقشندى -1
 .54فن الترسل عند عبد الحمید كاتب وابن العمید، ص : فیصل حسین طحیمر العليینظر:  -2
 .229م، ص 2000، 06الفنون األدبیة وأعالمھا، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان، ط: أنیس المقدسي -3
 .54نفس المرجع السابق: ص -4
 .54ص  :المرجع نفسھ -5
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 نائیة لفن الترسل:الخصائص الب -1-4

 شتمل علیھبعد أن تحدثنا عن أنواع الترسل سنتكلم عن الخصائص البنائیة لھذه الرسائل، وما ی 

مل كل جزء من أجزاء الرسالة، من المقدمات إلى المضمون إلى الخاتمة وما ینبغي أن تشت

 علیھ تلك الجزاء.

  بنیة المقدمات: -أ

في تاریخ األدب العربي، منذ عرف البناء الھیكلي للرسالة تطورات مختلفة خالل مسیرتھ 

رسالة عبد الحمید إلى الكاتب إلى موسوعة أبي العباس القلقشندى مرورا بغیرھما من المؤلفات 

:" ونظرت. أعزك هللا. في "الكالعيالتي نّظرت لھذا اللون األدبي، وعن ھذا االختالف یقول "

ئل دیوانیة كانت أو ، ومقدمات الرسا1صور الرسائل واستفتاحھا فوجدتھا أیضا تختلف"

إخوانیة. تشتمل عادة بعد البسملة والصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم على الُمرِسل 

 والمرَسل إلیھ، وتتضمن الدعاء ، إضافة إلى التحیة التي تذكر قبل البعدیة وقبل الختام.

مقدما  د یذكروتختلف استفتاحات الرسائل، ویختار االستفسار المناسب لمنزلة المرسل إلیھ فق

في  عن المرِسل بصیغة: لفالن من فالن، وقد یؤخر ذكره فیكتب: من فالن إلى فالن، وتكون

یھا فحاالت أخرى بإیراد كنیة المرسل إلیھ أو تربتھ، غیر أن كل االستفتاحات كان یراعي 

ون یكفالجودة والحسن والبراعة ألنھا تقع في البدایة وھي أول ما یطرق السمع من الكالم، 

عریة بأبیات ش داعیة لالنشراح وإثارة انتباه المتلقي، وقد كان یُلجأ إلى المنظوم فتبدأ الرسالة

 جأ الكاتبلكاتبتھا أو لغیره تدل على المضمون العام لھا و تختصره في كلماتھا، وكثیرا ما یل

 إلى اإلشارة إلى غرض الرسالة في مطالعھا ومقدماتھا كعملیة ربط وحسن تخلص.

 نیة المضامین:ب -ب

المراد من رسائلھم وبحسن تخلص ِلَطْرِق الموضوع الذي یریدون ینتقل كتاب الرسائل إلى 

وھي وقفة بعد االبتداء  أما بعدمعالجتھ في رسائلھم، وغالبا یقع حسن التخلص بصیغة: 

والشروع في الموضوع المراد ذكره في الرسالة، وقد تنوعت المضامین في الرسائل بنوعیھا. 

                                                           
 - نقال عن آمنة الدھري: الترسل األدبي بالمغرب، مرجع سابق، ص1.37 
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اإلخواني والدیواني. ومست مختلف جوانب الحیاة السیاسیة واالجتماعیة، فكان كتاب الدواوین 

 یكتبون بتولیة القادة والقضاة واألمراء، ویكتبون بمناسبة نصر جیوش المسلمین والتھنئة بذلك.

نئة وفي اإلخوانیة یتبادل األصدقاء الرسائل ویتطرقون فیھا إلى الشرق واالعتذار والتھ

غیرھا ولزواج والمولود الجدید والتعزیة والشكر والدعوة إلى حضور مناسبة من المناسبات با

 من الموضوعات.

 نھایات: بنیة الخواتم وال -ج

الرسالة ھي آخر شيء فیھا "وتكون في الغالب بلفظ"السالم" أو "السالم ورحمة هللا  خاتمة

تعالى وبركاتھ" وتكون مسبوقة بالدعاء، كما تشتمل كثیٌر من الرسائل على التأریخ بالیوم 

والشھر والسنة كعالمة على انتھاء الرسالة وإن كانت بعض الرسائل تؤرخ في البدایة، ویتم 

ضى من الشھر باعتباره معلوماَ، ویشترط في االختتام ما یشترط في االبتداء في التأریخ بما م

    1جودة وحسن ألنھ آخر ما یتبقى في األسماع".

ا لكتاب عنھعلى أن ھذه العناصر البانیة للھیكل العام للرسائل غیر ثابتة ومستقرة، فقد یخرج ا

 في بعض الحاالت.

ئل ي العھد الرستمي. موضوع بحثنا. نجد تلك الرساوإذا نظرنا إلى الرسائل التي كتبت ف

رسائل تشتمل على ھذه العناصر التي دأب الكتاب على اتباعھا في كتابة رسائلھم، إال أن ال

یضا ذكر الرستمیة التي وقعت تحت یدي لم یرد بھا ذكر المكان التي كتبت فیھ، ولم یرد بھا أ

الحمدلة وصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم. تاریخ الرسائل وإنما اشتملت على البسملة وال

وذكر المرسل والمرسل إلیھ والموضوع المطروق في الرسالة. ولعل عدم ذكر المكان في 

ولة الرسائل الرستمیة یعود إلى كون ھذه الرسائل إنما كتبت في مقر اإلمامة وعاصمة الد

اب كان ألنھ معروف، وألن كتالرستمیة في ذلك العھد بتیھرت فاستغنى كتابھا عن ذكر الم

 الرسائل في الغالب ھم أئمة بني رستم.

                                                           
 بعدھا. وما 381ینظر: محمد طاھر توات: الترسل أدب الرسائل في المغرب العربي، مرجع سابق، ص -1

  وما بعدھا. 32وآمنة الدھري: الترسل األدبي بالمغرب، مرجع سابق، ص
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ف ھذا بإیجاز ما یمكن أن نقولھ عن الترسل األدبي، في تاریخ األدب العربي منذ أن عر

بحثنا.؟  العرب ھذا اللون من الفنون النثریة، فماذا عن فن الترسل في العھد الرستمي. موضوع

 القادمة من ھذا البحث بحول هللا. ذلك ما سنتطرق إلیھ في الورقات
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 أسیس الدولة الرستمیة:ت -2-1

 ككل دولة. بإرھاصات كانت السبب في المیالد، والنشوء في وقت مرت الدولة الرستمیة.

 كانت السیطرة للخالفة اإلسالمیة ببغداد التي امتدت شرقاَ وغرباَ.

عبد األعلى بن السمح المعافري*إمام اإلباضیة من القیروان سنة إحدى  بفقد"خرج أبو الخطا

م)لقمع 758ه) الموافق لسنة ثمان وخمسین وسبعمائة للمیالد(141وأربعین ومائة ھجریة(

شوكة قبیلة ورفخومة**المقیمة بطرابلس، واستخلف عنھ القاضي عبد الرحمن بن رستم، وبقي 

م) حیث بعث البن رستم لیلتحق بھ 761 -ه144ومائة( أبو الخطاب ھناك سنة أربع وأربعین

في وقائع األمیر محمد بن األشعت، وما كاد ابن رستم یتصل في جنوده وعساكره الجرارة 

بأبي الخطاب حتى بلغھ نعیھ وانھزام جیشھ، وشاھدت یومئذ ابن رستم في قابس حوادث 

القیروان فصادفھا كذلك في ثورة ثورات األھالي على العامل بھا، فما وسعھ إال الرجوع إلى 

عامة عارمة فتسلل منھا إلى أھلھ وولده وخرج متخفیا عن األعین إلى أنم حل بالمغرب 

بجبل منیع  -وھي بطن من بني فاتن بن تامصیت من البتر -األوسط فنزل على قبیلة"لمایة"

ذكره في اآلفاق  یسمى سوفجج(*) فاقتبلھ أھالي الجبل بما یلیق بھ من اإلكرام، وشاع یومئذ

فوفدت علیھ وجوه اإلباضیة من العلماء األعیان و أخذوا حینئذ  في تدبیر أمرھم وتنظیم 

شؤونھم من رفع شأن الخوارج بإنشاء دو لة  لھم، وبینما القوم یخوضون في ذلك إذا فاجأتھم 

م في جنود ابن األشعث فأحاطت بالجبل ثم ارتدوا عنھ بأمر أمیرھم، ویومئذ خرج ابن رست

أصحابھ یطلبون جبل منیعا یتخذونھ كمركز لبث دعوتھم ونشر مبادئھم بتلك النواحي فكان ذلك 

المكان بعمالة وھران على غیضة بین ثالثة أنھر عند سفح جبل جزول(*)، ھو(تیھرت) 

المعروفة الیوم بتاقدمت غرب المدینة الرومانیة(تیارت) الحالیة أي على نحو خمسة أمیال 

 1منھا."

                                                           
 البصري. على أبي عبیدة بن أبي كریمة واحد من حملة العلم الخمسة الذین أخذوا البصرة أصول اإلباضیة *

 قبیلة بربریة كانت صفریة متطرفة. **
 جبل على مقربة من تیھرت. *.
 ذكر الباروني في كتابھ"األزھار الریاضیة" جبل جزول یسمیھ أھل السوس درن. *.
م، 1980، ه1400، 4، ط1د الرحمن الجیاللي: تاریخ الجزائر العام، دار الثقافة، بیروت، لبنان، جعب -1

 . 165ص
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ه المدینة الجزائریة الواقعة في الجھة الغربیة من الوطن الجزائري والتي شھدت میالد أول ھذ

ه)، مبینا موقعھا 380-366دولة إسالمیة في بالد المغرب العربي یتحدث عنھا المقدسي(

ولجوء الغرباء إلیھا وما كان من أمرھا في تلك الحقبة قائال:"...ھي بلخ المغرب، قد قد أحدقت 

نھار والتفت بھا األشجار وغابت في البساتین ونبعت حولھا األعین وجل فیھا اإلقلیم بھا األ

وانتعش فیھا الغریب واستطابھا اللبیب یفضلونھا على دمشق وقد أخطئوا، وعلى قرطبة وما 

أظنھم أصابوا، ھي بلد كبیر كثیر الخیر رحب رقیق طیب رشیق األسواق غزیر الماء جید 

حكم الرصف...ومن دروبھا المعروفة أربعة: باب مجانة، درب األھل قدیم الوضع م

    1المعصومة، درب حارة القفیر، درب البساتین، بقربھا مدینة "رھا" وقد خربت..."

صاحب"معجم البلدان" فیتحدث عن موقعھا، ویصف مناخھا  "یاقوت الحمويأما "

لقدیمة ایقال ألحدھما تیھرت  قائال:"تیھرت أو تاھرت اسم لمدینتین متقابلتین بأقصى المغرب

 ولألخرى تیھرت محدثة بینھا وبین المسیلة..."

 2وروي أبیاتا للشاعر التاھرتي بكر بن حماد جاء فیھا:"

 ما أخشن البرد وریعانھ          وأطرف الشمس بتاھرت    

 تبدو من الغیم إذا ما بدت         كأنھا تنشـــر من تخـــت.   

المدینة في كثیر من مؤلفات المؤرخین والجغرافیین العرب، وقد ذكر  وجاء الحدیث عن ھذه

" واإلباضیة ھم:" أتباع األزھار الریاضیة في أئمة وملوك اإلباضیة" في كتابھ"البارونيذلك "

عبد هللا بن إباض التمیمي، الذي عاش في زمن معاویة، وكان من أتباع نافع بن األزرق، ثم 

فوذھم في الیمن وحضرموت، وتزعمھم عبد هللا بن یحي الكندي خالفھ وانفصل عنھ، وكان ن

  3ه)."128الذي بایعھ أبو حمزة عام مائة وثمانیة وعشرین للھجرة(

                                                           
  .117مقدسي: أحسن التقاسیم في معرفة األقالیم، مكتبة مشكاة اإلسالمیة،(د،ط)،(د،ت)، صال -1
م، 1977ه، 1397اقوت الحموي: معجم البلدان، دار صادر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،ی -2

  .397ص
عث، من األساتذة، القسم الثاني، دار البة في ملوك وأئمة اإلباضیة، مجموعة الباروني: األزھار الریاضی -3
  وما بعدھا. 17م، ص2000ه، 1432، 3ط
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وانضوت تحت لواء الدولة الرستمیة كل البالد الجزائریة الحالیة. تقریبا.''وكان نظام الدولة   

  1ورى وانتخاب اإلمام''.الرستمیة اإلباضیة المذھب نظاما محكما، مقاما على الش

على أن ھذا االنضواء تحت لواء ھذه الدولة الفتیة آنئذ وربما بسھولة كبیرة وكذلك انتشار 

المذھب اإلباضي في ربوع المغرب األوسط ومسارعة كثیر من القبائل إلى االنضمام ونصرة 

االباضي في بالد األئمة الرستمیین كانت لھ أسبابھ الوجیھة، فقد ساعد على انتشار المذھب 

المغرب األوسط أن"...الدیمقراطیة ھي محور مذھب الخوارج وقوامھ على اعتبار أن اإلمامة 

حق متاح لكل مسلم، فبدیھي أن یلقى ذلك المذھب قبوال لدى البربر الذین طال حرمانھم من 

یة تتطلع المساواة مع العنصر العربي الحاكم، ومن الطبیعي أن تتولد لدیھم نزعة قومیة مغرب

، ولم 2إلزاحة نفوذ األقلیة العربیة عن مكان الصدارة والحكم في إطار شرعي یكلفھ الدین"

تكن نشأة المذھب اإلباضي إال بعد أن رأى أصحابھ ما كان یور في أیام الخالفة األمویة 

ثاروا والعباسیة و"حكمھم الذي لم یكن شوریاً بل كان حكما وراثیا یستلمھ األبناء عن اآلباء. ف

على ظلم العباسیین واألمویین في المشرق والمغرب، وانفصلوا عنھم وانشأوا في كلیھما دولھم 

اإلسالمیة العادلة التي تقوم على اإلمامة العادلة، ال على الملكیة المستبدة، فبسط األمكویین 

ریخ والعباسیون فیھم ألسنة دعایتھم الكاذبة في المشرق والمغرب، فصوروھم في كتب التا

ولمن ال یعرفھم، وعلى غیر حقیقتھم، وأبرزھم في غیر ثوبھم، لیبعدوا الناس عنھم فال یقتدوا 

 3بھم في الثورة علیھم".

ین على ویجدر بنا ھنا أن نالحظ أن الرستمیین رغم انتقادھم للحكم األموي والعباسي القائم

ھو البیت وكلھم من نفس البیت الوراثة إال أنھم وقعوا في الخطأ نفسھ فأئمة الدولة الرستمیة 

فیھ  الرستمي، إال أن ذلك كان یتم وفق نوع من الدیمقراطیة، ذلك أن اختیارھم كلن یراعي

 انتخاب اإلمام والموفقة علیھ من قبل الرعیة.

                                                           
 - علي جفال: الخوارج تاریخھم وأدبھم، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط1، 1411ه،1990م، ص1.48 

البیضاء، ه،دار الثقافة، الدار 4مود إسماعیل عبد الرزاق: الخوارج في بالد المغرب حتى منتصف قمح -2
  .40م، ص1985ه، 1406، 2المغرب، ط

 .293م، ص1963ه، 1382، 1، ط2علي دبوز: تاریخ المغرب الكبیر، دار إحیاء الكتب، ج محمد -3
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وبذك نشأت ھذه الدولة الفتیة التي كانت"...إسالمیة في قضائھا، عربیة في معارفھا، بربریة 

 1كانھا وازدھرت الحیاة بھا".في عصبیتھا...كثر س

ثم في  ویذكر أن األئمة اختاروا تیھرت، بعد أن"حاولوا أن تكون في طرابلس ثم في القیروان

طبنة فأخفقوا في جمیعھا، لتقرب ھذه المراكز من الشرق ولسھولة المواصالت في ھذه 

 النواحي.

وستین وسبعمائة ه) خمس 148وكان شروعھم في ذلك"سنة ثمان وأربعین ومائة للھجرة(

-ه160م)، ثم كانت بیعة عبد الرحمن بن رستم في سنة ستین ومائة للھجرة (765میالدي(

م) فكان بذلك عبد الرحمن أول مؤسس لدولة إسالمیة جزائریة مستقلة، وكان على جانب 776

عظیم بإعالن شأن دولتھ، ولھ اھتمام خاص بفن المعمار، مشتغل بشؤون الرعیة والسھر على 

لحھا، وبلغ من زھده أن أن ردَّ على أھل الشرق ما بعثوا بھ إلیھ من عشرة أحمال ذھباَ، مصا

وقد سبق أن قبل منھم مثلھا قبل ذلك حیث كان في حاجة إلیھ أیام التأسیس، وكانت أیامھ كلھا 

  2سلما وأمنا."

 اھتمامھم بالعلم واألدب: -2-2

لعباسي ما كان من إقبال المنصور ا العلمي نشأت الدولة الرستمیة في بدایة تاریخ المسلمین

لعربیة فمن بعده على تجھیز المسلمین بالمعلوم والمعارف بعد ما قضوا لبانتھم من اآلداب ا

 وبلغوا فیھا الدرجة السامیة أیام بني أمیة.

فما إن استقر حكم بني رستم بتیھرت وما حولھا حتى بادروا إلى تأسیس المدارس والمكتبات 

رت كباقي عواصم العالم اإلسالمي األخرى بل تتفوق على كثیر منھا في جوانب وغدت تیھ

عدیدة . وقد علي الرستمیون بنقل الكتب التي تظھر بالمشرق منبع الحركة الفكریة اإلسالمیة، 

ولكن عنایتھم بالعلوم الدینیة اشد، فكانوا أئمة في العلم كما كانوا ائمة في السیاسة یتدارسون 

لحدیث والفقھ والكالم واألخبار واألشعار والعلوم الریاضیة، واشتھروا بالتنجیم التفسیر وا

والرمل فلم یكتف الرستمیون بتشیید المكتبات وإعمارھم وجلب الكتب إلیھا من كل مكان بل 
                                                           

 - مبارك المیلي: تاریخ الجزائر قدیما وحدیثا، بیروت، ط2، ج2، 1959م، ض1.57 
 .166صعبد الرحمن الجیاللي: تاریخ الجزائر العام، مرجع سابق،  - 2
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كانوا أئمة وعلماء في التدریس والتعلیم، ولكثرة جمعھم للكتب وجدت مكتبات ضخمة وعدیدة 

ة"وھي صومعة مملوءة بالكتب في مختلف المعارف والفنون وھي من أشھرھا"المعصوم

موجودة بتیھرت وقد قام العبیدون بقیادة أبي عبید هللا الشیعي بإحراقھا، ما عاد الكتب 

 الریاضیة والصنائع والفنون الدنیویة.

ة فرصفھموا ورغم أن أئمة الدولة الرستمیة كانوا رجال دولة وحكم وسیاسة إال أن إال أنھم لم ی

یھا التدریس والتعلیم في المساجد والتألیف. ولم تكن عاصمة الدولة تیھرت وحدھا منصب ف

 را ومنیعاالعلم والمعرفة بل إمتد إلى بقیة الوالیات والمناطق مثل جبل نفوسة الذي كأنھ منب

اضي للعلم وذلك بإنشاء المكتبات وتعمیرھا بمختلف الكتب والمؤلفات ویتمنى العالم اإلب

مھدي صاحب كتاب أصول الدنیویة الصافیة والشیخ  عمروس بن فتحمشھور الشیخ ال
 وغیرھم من العلماء.أبو الحسن األیدالني والنفوسي 

وقد كان لبني رستم اھتمام خاص بالعلوم الدینیة واألدبیة"فبعد الرحمان كان مفسرا ولھ في 

بع أفلح في األدب ولھ في فضل التفسیر تألیف وابنھ عبد الوھاب برز في العلوم الدینیة ون

   1العلوم ومزایاه والتحریض علیھ".

 قصیدة مطلعھا:

 ارا.العلم أبقى ألھل العلم آثارا            یریك أشخاصھم روحا وأبك                

"وأرسل عبد الوھاب غلى إباضیة البصرة ألف دینار لیشتروا لبھا كتبا، فلما بلغتھم اشتروا 

وقد كانت  2كتبا فكان مقدار ذلك حمل أربعین عمال وجھدوھا لھ واتصل بھا"ورقا استحسنوه 

في مختلف التخصصات من فقھ وطب وریاضیات وغیرھا من العلوم، تناولھا أبدي الطلبة 

التي لم یتق منھا إال ما ذكرتھ الكتب وتداولتھ الدولة الرستمیة التي ینصب اھتمامھم على نشر 

 الدولة باعتیاره أحد األركان الرئیسیة في بناء الدول...العلم والتعلیم في أرجاء 

ھذه الحیاة الفكریة التي كان لھا ارتباط كبیر بالمشرق العربي، خاصة وأن المذھب اإلباضي  -

كانت بذرتھ األولى ھناك حیث ظھرت كل المذاھب في ظل الثراء الفكري الذي عرفتھ 
                                                           

 - ینظر مبارك المیلي: تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، دار الكتاب العربي،(د،ط)، 2011مـ ص1.385 
 - المرجع السابق: ص 395. 2 
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حركة عظیمة في التألیف والترجمة الحضارة العربیة في عصورھا األولى حیث عرفت 

وظھر المنشغلون بعلم الكالم ونشطت الفلسفة فوجد صراع فكري مع خول كثیر من األمم في 

اإلسالم ونقلھا لثقافتھا وعلومھا وبالتالي وجدت مذاھب عدیدة في الدولة الرستمیة ودارت على 

المعامالت الرستمیة وفي جل  ربوعھا" وكانت العربیة ھي لسان الدولة الرستمیة التي بھا تتم

 علومھم وآدابھم أیضا، إن جل عنایتھم بالعلوم الدینیة التي ال لغة لھا غیر العربیة".

 عي لذلك الولم تفكر الحكومة الفارسیة في نشر اللغة الفارسیة أو اتخاذھا لغة رسمیة إذ ال دا

یث حستم في غیر وطنھم من حیث الدین وال من حیث السیاسة، فالدین لغة عربیة وكون بني ر

 النیة التي قوم أشداء في عصبیتھم مما یدعوھم إلى إعفاء العصبیة الجنسیة وإحیاء الرابطة الدی

 یجمعھم بالبربر غیرھا.

لومھا وافتقدت األمة البربریة  بحكومتھا والناس على دین ملوكھم في العنایة بالعربیة وع

ن بینھا مالعربیة أن للثورة أسبابا، یغلط جدا  وآدابھا، ولم یدھم عنھا ثورتھم على الحكومة

جودة لدى عداء البربر للعرب جنسیا أو دینیا أو علمیا إذ لیست فكرة عداء العرب والعربیة مو

دم األمم اإلسالمیة یومئذ، وإنما ھي ولیدة عصرنا الحاضر تستر بھا الملحدون توصال لع

 ولو كره الملحدون. التعالیم اإلسالمیة ویأبى هللا إال أن یتم نوره

لبربریة وعاشت البربریة مع العربیة عیشة العامیة الیوم مع الفصحى وكل من البربر شعراء با

من رجال  مجیدون نظیر ما نسمع الیوم من قصائد عامیة بلیغة وألفت بھا التألیف الدینیة حربا

 .م العربیةجمیعھ اطبیعیالدین بل إیصال عقائده وعبادتھ إلى العامة إذا لم یكن البربر یحسنون 

وكانت الدولة الرستمیة دولة األخوة اإلسالمیة الكاملة، فقد فتحت ذراعیھا لكل الناس ورحبت 

بكل الطوائف وقصدتھا األجناس من كل أنحاء العالم وكان بھا الیھود والنصارى كما كلن فیھا 

العجم والعرب والسودانیون واألروبیون من صقلیة وإیطالیا واألندلس والجزر األخرى القریبة 

من المغرب وكانوا یتوافدون علیھا للتجارة والعمل أو التعلیم أو لإلقامة، كما قصدت الدولة 

الرستمیة كل الطوائف اإلسالمیة من المشرق فاستوطنتھا وكان فیھا الكوفیون والبصریون 

والمصریون والخراسانیون، وغیرھم وكانوا جمیعا یجدون من الدولة الرستمیة الجمھوریة 

إعزاز واحترام وكل عدل ومساواة ال تفضل البربر أبناء الوطن األصلیین علیھم  العادلة، كل
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وال تعاملھم كغرباء إنھم إما أن یكونوا من األدیان األخرى فھم أھل الذمة، على الدولة رعایتھم 

 وحمایتھم وتعلیمھم واألخذ بأیدیھم إلى ما فیھ صالحھم وسعادتھم.

فرضت  كل التمسك فدستورھا ھو الشریعة اإلسالمیة التي إن الدولة الرستمیة متمسكة بالدین

بھذا نال ولنبر المسلمین حقوقھم كاملة وقررت لھم من الحقوق اإلسالمیة كل ما یورثھم الھناء 

 الیھود والنصارى وغیرھم كل حقوقھم ألن تلك الحقوق یفرضھا دستور الدولة.

 لة ووالتھابھا یخاطب أئمتھا ورؤساء الدولقد كانت اللغة العربیة الشرفة ھي اللغة الرستمیة، 

لرستمیة، اوعمالھ في صالة الجمعة واألعیاد، إذ ھي اللغة العلمیة واللغة الرسمیة في الدولة 

 انتشرت فيفبھا ینظم الشعراء ویكتب الكتاب. فالدولة الرستمیة تقدس اللغة العربیة وتنشرھا ف

 فھمونھا ویتذوقون بالغتھا، وكانوا الأول طبقاتھا فصار أھل المدن كلھم یقرؤونھا وی

 یحترمون الخطیب والواعظ إال إذا كان المھ بالعربیة الفصحى، وكان العلماء والوعاظ

العلوم  والموشون یحثون الناس على تعلم اللغة العربیة وكانوا یورونھا أعظم الفنون، وأقدس

 لعلوم.أساس الدین ومفتاح ا ویرون في تعلیمھا من األجر والنفع ما لیس في كل العلوم، فھي

لى اللغة عوكانت اللغة العربیة النتشارھا، واصطباغ األلسن في الدولة الرستمیة بھا، قد قضت 

ا لعلماء إذاالبربریة فمازجتھا ودل فیھا كثیر من األلفاظ العربیة فترى لغة أھل المدن السیما 

للغة لكتابة باعوام الذین ال یستطیعون اتكلموا بالبربریة ثلث ألفاظھا عربیة قد تبربرت، وكان ال

و أالنائیة  العربیة یرفعون شكواھم إلى اإلمام مكتوبة البربریة، ولكن ھذا الیقع إال في القرى

لھذا وفي رؤوس الجبال المنقطعة. أما أھل المدن وأغلب القرى فقد كانوا یحسنو ن العربیة 

یثھم لغة المثقفین ثقافة عالیة وعد حدنجد ثلثل اللغة البربریة فیھا عربیة فصیحة خاصة 

ا بالبربریة إذا أسھموا نصفھ عربیة، قد مازجت البربریة وانسابت فیھا وصبغتھا بلونھ

 ولھجتھا.

یرون وبھذا كلھ أصبحت تیھرت معدن العلم واألدب ومحط رجال الطلبةفقد سب إلیھا علماء كث

 مانھ في اللسان البربري.، كما أفصح أھل زالشیخ أبو سھلفي مختلف الفنون منھم 
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وقد شھدت فترة الرستمیین ظھور أدباء جزائریین وطنا ومولدا، فقالوا الشعر وأجادوا فیھ 

   1"بكر بن حمادوتناولوا النثر وبرعوا فیھ وذاع صیتھم خارج البالد ومنھم الشاعر التیھرتي"

" نابغة في األدب واشتھر بالشعر ولھ عدة قصائد بكر بن حماد، فقد كان "2"زارابن خو"

طویلة وجیدة في األغراض المختلفة من غزل ووصف ومدح وھجاء وشعره كثیر تناقلھ 

 قولھ: التنسيالرواة شرقا وغربا ومنھ قطع مبعثرة في بطون الكتب وما روي لھ 

 3رضتبارك من ساس األمور بعلمھ              ودل لھ أھل السموات واأل     

 ومن قسم األرزاق بین عباده               وفصل بعض الناس فیھا على بعض 

 فمن ظن أن الحرص فیھا یزیده             فقولوا لھ یزداد في الطول والعرض   

أما في میدان النثر فقد كان األئمة الرستمین رسائل وخطبا منھا ما ثبت على اإلمام"أفلح بن 

 4نھ وجھ رسالة الثالثة ال تخرج عن وجھ الرسالتین األولیتین".عبد الوھاب" على حین أ

ائل ورسائل أخرى لعبد الوھاب بن عبد الرحمن وألبي یقظان محمد بن أفلح وغیرھا من الرس

 التي احتفظ بھا في مؤلفات عدیدة التي تناولت الدولة الرستمیة.

 الحیاة الثقافیة في تیھرت: -2-3
 واستقام عودھا حتى أرست قواعد ثقافیة مع غیرھا من الحواضر ما إن قامت دولة بني رستم،

الموجودة في ذلك الزمان، قامت على التعاون وحسن الجوار واالحترام المتبادل، وقد كان 

لسیاسة األئمة الرستمیین المبنیة على السلم دور عظیم في إنشاء ھذه الصالت الثقافیة 

 ةلتي أقامتھا الدولة الرستمیة مع السودان وإفریقیوتوطیدھا، كما أن العالقات االقتصادیة ا

واألندلس مھدت لھذه الصالت الثقافیة وصاحبتھا، وتنوعت ھذه الثقافة الدینیة أو األدبیة أو 
                                                           

إلى  كر بن حماد التیھرتي: ھو أبو عبد الرحمان بن حماد بن سھل بن أبي إسماعیل الزناتي، نشأ بتیھرت وارتحلب -1
 ه.296مدینة تیھرت  م انتقل إلى القیروان ومنھا إلى المشرق وكانت وفاتھ بقلعة ابن حمة فيه ث17المشرق في حاثة سنة 

 
 - من شعراء الجزائر في القلرن الثالث الھجري.2 

-398، ص2011، (د،ط)، 2لمبارك المیلي: تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، دار الكتاب العربي، جا -2
399.  

ھومة للطباعة والنشر، (د،ط)، األدب الجزائري القدیم"دراسة في الجذور"، دار العبد المالك مرتاض:  -3
  .94، ص2009
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العلمیة وشملھا الرستمیون برعایتھم فازدھرت ونمت في العاصمة تیھرت ونواحیھا، ومن 

شرق كتاب جلبوه إلى(المعصومة)، ویبدوا أن مظاھر اھتمامھم بالثقافة أنھم كلما ظھر في الم

األئمة الرستمیین أرادوا أن ینافسوا بغداد في علمھا وتطورھا ورقیھا الثقافي والحضاري، 

فكانوا یرسلون البعثات العلمیة إلى المشرق للتزود بالعلم والكتب، كما أنھم اھتموا بالترجمة، 

الذكر أن العائلة الرستمیة" كانت تعرف فكان لھم مترجمون بالفارسیة والرومیة، وجدیر ب

الفارسیة وتحافظ علیھا باعتبارھا لغة األجداد ولغة الحضارة القدیمة وكان لھم مترجمون 

یحسنون الفارسیة یترجمون تلك الكتب، وآخرون یترجمون الكتب الرومیة وكانت اللغة 

جبال في الدین والشریعة الرومیة منتشرة في المغرب.وقد اھتم األئمة بتثقیف سكان أعالي ال

  1اإلسالمیة بالعربیة تارة والبربریة تارة أخرى إذا اقتضى األمر إلى ذلك".

القات عوعلى الرغم مما كان األمویین في المشرق والرستمیین، فإن أموي األندلس ربطتھم    

طیبة بالرستمیین، شملت الجانب االقتصادي والجانب السیاسي وامتدت إلى الجانب 

ن واألمویی افي"...وصاحب ھذه العالقات السیاسیة واالقتصادیة روابط ثقافیة بین الرستمیینالثق

 في األندلس، إذ أصبحت الدولة الرستمیة الجسر الذي ضمن استمرار التدفق الحضاري من

المشرق إلى بالد األندلس وعن طریق الرستمیین نجح أمراء بني أمیة في األندلس في 

م جون إلیھ من كنوز المشرق ومؤلفاتھ وكذا علمائھ، وبذلك فإن حكاالحصول على ما یحتا

 تیھرت قد قاموا بدور الوسیط الثقافي حیث أخذوا عن المشرق وأعطوا لألندلس.

ونتیجة لھذا الدور الثقافي الذي اضطلع بھ الرستمیون ظھرت مؤثرات إباضیة في بالد 

القویة آثارھا في الشعب األندلسي وإن لم األندلس إذ أنھ من الطبیعي أن تترك ھذه العالقات 

یكن لھ من القوة ما یظھرھا بشكل واضح نتیجة سیطرة العقیدة السنیة المطلقة على 

األندلسیین،وقد ظھرت ھذه التأثیرات في مناطق االحتكاك التجاري بین الرستمیین واألمویین 

، وإلى األندلس رحل كثیر في قریة بلفین(منطقة ألمریة)التي كان أھلھا على مذھب الخوارج

"قاسم بن عبد من علماء الدولة الرستمیة، یسمعون على علمائھا ویروون عنھمن ومن ھؤوالء
الذي یقول عنھ الحمیدي:" دخل األندلس وكان من جلساء بكر بن حماد الرحمان التاھرتي" 

                                                           
 .95، ص1983، الجزائر، الخارج، الشركة الوطنیة للنشرر ومحمد الطمار: الروابط الثقافیة بین الجزائ -1
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و عمر بن التاھرتي وممن أخذ عنھ، وھو والد أبي الفضل أحمد بن قاسم الذي یروي عنھ أب

    1عبد البر".

 

 

 ن الترسل في العھد الرستمي:ف -2-4

ن في فترة حكم الرستمیین لم یسعفني الحظ في الحصول على    من خالل بحثي عما دّوِ

الرسائل التي كتبت في ھذا العھد، إال القلیل منھا وكتاب ھذه الرسائل ھم في األغلب من أئمة 

الدولة الرستمیة، والرسائل في مجملھا ذات طابع سیاسي فھي رسائل دیوانیة، تتناول شؤون 

سة الحكم في ذلك العصر، تحتكم إلى قواعد الكتابة اإلنشائیة المعروفة في األدب الدولة وسیا

العربي وتلتزم ببنیة وھیكلیة الرسائل كما نّظر لھا النقاد القدامى، وسأحاول فیما یأتي من 

السطور أن أتحدث عن كتاب تلك الرسائل التي احتفظت بھا بعض المصادر التي أّرخت 

مل ھذه الرسائل وردت في مؤلفات من مثل"األزھار للدولة الرستمیة، ومج

، وكتاب ألبي زكریا یحي بن أبي بكر، وكتاب "سیر األئمة وأخبارھم"للبارونيالریاضیة"

والكتب التي نقلت عنھم  البن سالم اإلباضي"اإلسالم وتاریخھ من وجھة نظر إباضیة"

 لعبدلقدیم دراسة في الجذور"و"األدب الجزائري ا لمحمد الطمارمثل"تاریخ األدب الجزائري"

وغیرھما من المتأخرین، وألن كان مؤلفوا مثل"كتاب سیر األئمة  المالك المرتاض

 -450من علماء الطبقة العاشرة( لدریجینيوأخبارھم"قد كتب في وقت سابق وكاتبھ یصنفھ ا

 إلمامله) لعلماء اإلباضیة ولم یشتمل إال على رسالتین قصیرتین عن ذلك العھد واحدة 500

حسن  الذي یصفھ ابن سالم اإلباضي، وكذلك كتاب ألبي الخطاب وسیموأخرى  عبد الوھاب
بأنھ أقدم المؤرخین اإلفریقیین والذي یشتمل ھو اآلخر على رسالتین  عبد الوھابحسني 

 ألبي عیسىموجھة إلى أھل طرابلس، والثانیة  لإلمام عبد الوھاب بن عبد الرحمانواحدة 

                                                           
-99تراث العربي، العددانوبایة: عالقة الرستمیین باإلمارة األمویة في األندلس، مجلة العبد القادر ب -2

  .389ه، ص1426م، رمضان2005، تشرین األول100
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إلى إخوانھ من أھل المغرب، فإن الرسائل التي وردت بكتاب  إسماعیل الخراسانيإبراھیم بن 

)لم یشر إلى المصادر التي أخذ منھا ھذه الرسائل، 1940-1870. وھو كتاب حدیث(الباروني

بل نراه یكتفي بإیراد الرسائل فقط، وبعض تلك الرسائل لم ینقلھا كاملة من مصادرھا، وإنا 

ر جزء من الرسالة:''ثم شرع في الرد علیھ، وفي إبطال مسائلھ التي نراه یقول بعد أن یذك

انتحل فیھا الخالف للمسلمین، بحجج واضحة وبراھین قاطعة وھي رسالة طویلة فاطلبھا في 

    1غیر ھذا''.

شارات في إكذلك ال نجد أثرا للرسائل التي كتبت وكانت ھذه الرسائل ردا علیھا، كما أنھ توجد 

إلى كتب التي أرخت لتك الفترة إلى عدید الرسائل المكتوبة في ذلك العصر والكثیر من ال

 كتابھا ولكن ال وجود لھا بین طیات الكتب التي بحثت عنھا فیھا.

 وقد تضمنت بعض الرسائل جمال وعبارات من الرسائل التي بعثت إلى المرسلین سلفا،   

فھو منك  منھا ما جاء في رسالة اإلمام أفلح إلى"نفاث بن نصر":''وأما قولك(تب مما كتبت بھ)

 عبث.

العھد  كما إن بعضا منم الرسائل اشتملت على إشارات تدل على أن فعل الكتابة كان كثیرا في

ستمي، منھا ما ورد في رسالة لإلمام"أفلح بن عبد الوھاب"في شأن "نفاث" یقول الر

 فیھا:"وذكرتم أھل نفاث، وأكثرتم فیھ من الكتب ووصفتم عنھ أشیاء".

 أعالمھ:

سأذكر فیما یأتي من سطور ِسیَّر ھؤالء الذین بقیت الكتب تحتفظ ببعض رسائلھم، وال شك أن 

زال یرقد في بعض الخزانات الخاصة، خاصة في  كثیرا منھا ضاع أو تُِلف أو ما

جزیرة"جربة"التونسیة حیث ینتشر المذھب اإلباضي، وكذا في لیبیا في جبل "نفوسة"، سأذكر 

                                                           
 - الباروني: األزھار الریاضیة، ص1.263   



 الفصل الثاني
 

48 
 

معجم أعالم سیرھم محترمتا الترتیب التاریخي لظھورھم، ومعتمدتا على ما جاء في كتاب"
    1اإلباضیة"

 م):823-787ه/208-171:(2اإلمام عبد الوھاب بن عبد الرحمن -

رث، وھو الوھاب بن عبد الرحمن، ثاني األئمة الرستمیین، كناه ابن عذاري بأبي الواعبد     

 الوحید الذي أورده ھذه الكنیة.

لربیع بن تلقى العلم بالقیروان ثم بتیھرت عن أبیھ عبد الرحمن وغیره من حملة العلم. عاصر ا

 أبي عبیدة وجابر بن زید.حبیب إمام اإلباضیة بالبصرة بعد 

ة، فلما عالم ُمتَضلٌِّع من أكبر علماء زمانھ، اشترى وقر أربعین بعیرا من الكتب من البصر

ن ال مسألتیتصفحھا وقرأھا وأتمھا قال:"الحمد � الذي علمني كل ما فیھا من قبل، ولم أستفد إ

 لو سئلت عنھا ألجبت قیاسا.

علم بتیھرت وجبل نفوسة، وتخرج على یدیھ خلق وقد تصدى للتدریس، فكانت لھ حلقات 

عوام كثیر، منھم ابنھ أفلح فضال عن كثیر من العلماء نفوسة، حیث قضى بجبل نفوسة سبعة أ

 یلقي فیھا دروسا في الوعظ على العامة، وتذكر المصادر أنھا فقھ الصالة.

، ه بعد ذلكحكم الذي توالكان تاجرا بارعا، لم تشغلھ تجارتھ التي مارسھا في عھد أبیھ، وال ال

 عن المطالعة، فكان من عادتھ إذا فرغ من صالة العشاء أخذ كتابا ینظر فیھ.

ب جوابا بأنھ ضخم وھو سفر تاٌم، ألفھ عبد الوھا البراديولقد ترك عبد الوھاب كتابا سماه 

" وأرخ الدولة ابن الصغیرألھل نفوسة في مسائل ونوازل استفتوه فیھا، یقول عنھ "

ي فستمیة:"كان لعبد الوھاب كتاب معروف بـ"مسائل نفوسة الجبل"...وكان ھذا الكتاب الر

تمیین قرنا من قرن...فأخذتھ من بعض الرس ھأیدي اإلباضیة مشھورا عندھم معلوما،یتداو لون

 لسفر.فدرستھ ووقفت علیھ"، ولعل الكتاب المعروف الیوم بـ"مسائل نفوسة"(مط)جزء من ھذا ا

                                                           
ه، المطبعة 15إلى ق1جنة البحث العلمي في جمعیة التراث: معجم أعالم اإلباضیة، قسم المغرب من قل -1

  590-589م،ص 1999ه، 1420العربیة، غردایة، الجزائر، 
 وما بعدھا.    591المرجع نفسھ: ص -2
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لرستمیة في عھد اإلمام عبد الوھاب شأوا بعیدا في الحضارة، فكانت لھا عالقات بلغت الدولة ا

الند للند مع األمویین باألندلس، ومع األغالبة في إفریقیة، ومع المدراریین في جنوب المغرب 

األقصى، وعالقات تجاریة وطیدة مع الصحراء، ومع إباضیة المشرق...فإذا كان عبد الرحمن 

أسس الدولة، واھتم بسیاستھا الداخلیة، فإن عبد الوھاب أعطى لھا أبعادا بن رستم قد وضع 

ً قاھراً...قد  أخرى، نعرفھا في شھادة ابن الصغیر، إذ یقول:"...كان ملكاً ضخماً، وسلطانا

اجتمع لھ من األمر اإلباضیة وغیرھما ما لم یجتمع لإلباضیة قبلھ ودان لھ ما لم یُِدْن لغیره من 

ة ما لم یجتمع ألحد من قبلھ. حاصر مدینة طرابلس، ومأل المغرب بأسره إلى الجیوش والحفد

    1مدینة یقال لھا تلمسان...".

د ولعل ذلك یعو-رھااإلباضیة وغی-واإلمام عبد الوھاب، ھو اإلمام األكثر ذكرا في المصادر

قافیة، والث إلى التأثیر الكبیر الذي تركھ في الحیاة الدینیة، واالجتماعیة، واالقتصادیة،

قصى أوالسیاسیة، والعسكریة...فقد اتسعت دولتھ من حدود مصر شرقا، إلى مدینة تلمسان في 

المغرب األوسط غربا، بل إن ھیمنتھ شملت في بعض األحیان دولة بني مدار في المغرب 

 …األقصى

ستمیون قمة مجدھم الحضاري ه)عرف الر208-171وفي عھده الذي دام سبعا وثالثین سنة(

ي الداخل والخارج، نشطوا الزراعة، فّروا أسبابھا، ورّوجوا التجارة، ووفروا لھا ف

س من األمن،وزھت الحیاة الثقافیة وارتقت، فقصد عاصمة الرستمیین العلماء والطلبة والنا

ار ال مختلف المذاھب، وسمحوا في حریة التعبیر والفكر، فتنافست التجارة والثقافة في أدو

 .نالبحث والدراسة من قبل الباحثین واألكادیمییتزال بحاجة إلى 

ار التي وفي عھد عبد الوھاب انقسم اإلباضیة إلى فرقھا المغربیة المشھورة مثل فرقة النُّك

 یَة التيأنكرت إمامة عبد الوھاب، والخلفیة التي حاولت االنشقاق عن جسم اإلمامة، والَوْھبِ 

النسبة في اسم"الوھبیة"ھي لإلمام عبد  بقیت مخلصة لإلمام واإلمامة، حتى قیل: غن

 الوھاب،رغم أنھا نسبة على غیر قیاس.

                                                           
 - محمد علي دبوز: تاریخ المغرب العربي، دار إحیاء الكتب العربیة، (د،ط)،1383ه-1963م، ص 1.461 
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وفي عھد عبد الوھاب ظھرت المعتزلة فناظرھا، وحاول دحض أفكارھا، واستمد العون من 

 نفوسة، لمناظرة ھذه الفرقة العقلیة...

السلمیة، فلم  وقام بعدة حروب دفاعیة ضد من ناصب الرستمیین العداء، بعد استنفاذ الوسائل

 1ینھزم لھ جیش، ولم تسقط لھ رایة.

ن فكان كان اإلمام عبد الوھاب رجل علم وحكم وقیادة، ساس الرعیة فدانت لھ، وناظر المنشقی

ت لھ مجدا وتأ  لقاً...الحاكم الحكیم، وقاد الجیوش فكان البطل، وأراد دوالیب الدولة فدرَّ

لدولة قویة مھیبة ام، تاركا 823-ه208وتوفي سنة دبّر لھ أعداؤه مكیدة اغتیال باءت بالفشل.

ب الحل السلطان، وخلفھ ابنھ أفلح في اإلمامة بال والیة للعھد سابقة ولكن بتشریح من أصحا

 والعقدة.

 

 م):871-823ه/258-208(حكم بین: 2أفلح بن عبد الوھاب -

اب، وعن أبیھ عبد الوھأفلح بن عبد الوھاب، ثالث األئمة الرستمیین. تلقى العلم بتیھرت عن 

 جده عبد الرحمن وعن غیرھما من مشایخ تیھرت.

لعلوم اكان عالما من اكبر علماء زمانھ، فقیھا وشاعرا، وقد تصثدر صغیرا للتدریس، وإلقاء 

على اختالف فنونھا، فقعد بین یدیھ أربع حلق: في الفقھ، واألصول، واللغة، وعلم 

ث بن نصر ماء منھم: ابناه أبو الیقظان، وأبو بكر، ونفاالكالم،وتخرج من مدرستھ جمع من العل

 النفوسي، وسعید بن وسیم بن یونس الویغوي النفوسي...

ك ماما، وتركان من العلماء المشھورین والمعدودین، انفرد بآراء في علم الكالم، واعتبر لذلك إ

 العدید من الرسائل العلمیة.

 اھتماما بالحدیث وروایتھ. لھ جوابات وفتاوى في النوازل، كما أنھ لھ

                                                           
 - محمد دبوز: المرجع السابق، ص1.465 

 - لجنة البحث العلمي في جمعیة التراث: معجم أعالم اإلباضة، ص120. وما بعدھا.2 
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ى من مؤلفاتھ ما طبع والكثیر في حیز المخطوط،وفي سؤاالت السوفي روایات فقھیة وفتاو

 رویت عنھ، وقد بلغ في حساب الغبار والنجامة مبلغا عظیما، وكان إلى ذلك كلھ شاعرا

 مجیدا،لھ قصیدة رائیة رائعة في التحریض على طلب العلم مطلعھا: 

 العلم أبقى ألھل العلم آثارا            یریك شخوصھم روحا وإبكارا.         

 ابنبلغت الدولة الرستمیة في عھده من الرقيَّ مبلغا كبیرا، ووصلت إلى أوج ازدھارھا، یقول 

:"عّمر في إمارتھ ما لم یعّمره أحد ممن كان قبلھ، وأقام البارونيعن اإلمام، وكذا  الصغیر

حتى نشأ لھ البنون وبنو البنین، وشمخ في ملكھ، وابتنى القصور، وعمرت معھ خمسین عاما 

    1الدنیا، وكثرت األموال، وأتتھ الرفاق والوفود من كل األمصار واآلفاق بأنواع التجارات".

لقد أراد أفلح اإلمامة بكیاسة ومھارة، وعدل ودھاء نصف قرن كامل، وفي روایة ستین 

تة من الخلفاء العباسیین ھم: الرشید، واألمین والمأمون عاما،ولقد عاصر بذلك س

 والمعتصم،والواثق والمتوكل. 

علي یحي معّمر إلى القول:" ولعل اإلمام أفلح یعتبر أعظم  خویبدوا أن ھذا ھو الذي أدى بالشی

من تولي اإلمامة في المغرب اإلسالمي، وأنا حین أطلق ھذا الحكم أضع في اإلعتبار مراعاة 

یق ألحكام اإلسالم، وتنفیذھا مع طول المدة، وإقبال الدنیا، وفیضان الثروة بین جمیع التطب

الطبقات...كلن إذ وعد وفى، وإذ قال عمل، وإذ أمر باإلحسان ائتمر، یقیم الحدود ویقف عند 

  2النواھي للدین، وال تأخذه في هللا لومة الئم".

خلف بن  وسةن أیام والده عبد الوھاب، ثورةوفي عھده تم القضاء على الثورة التي قامت في نف

اتھمھ والسمح، كما ظھرت"النفاثیة" نسبة إلى تلمیذه نفاث بن نصر، الذي انتقده في سیرتھن 

 بالبذخ في حكمھ...إال أن نفاثاً تاب ورجع عن أقوالھ.

قاد ھ، وكان اإلمام أفلح رجل علم وسیاسة وقیادة ودولة، عِلم فعلَّم، وساس الرعیة فدانت ل

 الجیوش فكان البطل، وأدار دوالیب الدولة، فدرت لھ مجداً وتألقاً وحضارة.

                                                           
 - نفس المرجع: ص122 وما بعدھا.1 

 - نفس المرجع: ص1250وما بعدھا.2 
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جن م) على أكثر تقدیر، وخلفھ ابنھ ابو بكر، وكان ابنھ األكبر في س871ه/258توفي سنة(

 العباسیین آنئذ، قبضوا علیھ في موسم الحج.

 م):894-874ه/281-261(حكم: 1}نمحمد بن أفلح بن عبد الوھاب{أبو الیقظا -

 بیھ أفلح،خامس األئمة الرستمیین، وواسطة العقد عددا، ولد بتیھرت ونشأ بھا تلقى العلم عن أ

:"مربع القامة، أبیض الرأس أحد معاصریھ -وجده عبد الوھاب وكان كما وصفھ ابن الصغیر

 واللحیة، زاھدا ورعا وناسكاً".

لمكثرین على یدیھ الكثیر من األعالم، وكان من اكانت لھ حلقات علم بتیھرت الرستمیة، تخرج 

ستطاعة في التألیف، لھ"رسالة في خلق القرآن"، وكتب في الرد على المخالفین، وألّف في اال

ابات وحدھا أربعین كتابا(ربما یقصد بھ المؤرخون جزءا أو رسالة)، ولھ رسائل عدیدة، وجو

 یام.مختلفة، منھا ما وصلنا، وأغلبھا عبثت بھ ید األ

ن حكمھ مم، لیجعل 855-241رجح، وبعض قالم، وھو ال874-ه261تولي الخالفة سنة

 م.894-281أربعین سنة، آلن ابن الصغیر أكد وفاتھ سنة 

وقد ابتلى بإلمامة في ظروف صعبة جدا، إذ ترك لھ أخوه أبو بكر المة متناحرة، بعد أن 

ال سبع سنین قضاھا في تنظیم وتصفیة عصفت بھا فتنة ابن عرفة، لذلك لم تستقر لھ اإلمامة إ

صفوف المجتمع من آثار الفتنة، فإلیھ یرجع الفضل في القضاء علیھا وبث األمن والسلم 

 2والطمأنینة.

 هللا عما لم یدخل أبو الیقظان تیھرت منتصرا، ومعلنا نھایة فتنة ابن عرفة، ورافعا شعار"عفا

القبائل كلھا وشمر عن ساعد الجد، م، حیث عقد صلحا مع 281ه/268سلف" إال في سنة 

یعید لھا لیواصل مسیرة أبیھ أفلح وجدیھ عبد الوھاب وعبد الرحمن، وینفذ البالد من الفوضى و

 عناءھا وازدھارھا.

                                                           
 - نفس المرجع: ص1.759 

 - لجنة البحث العلمي في جمعیة التراث: معجم أعالم اإلباضیة، ص2.800 
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م، 874ه/261وتذكر المصادر أنھ سجن ببغداد مع أخیھ لخلیفة عباِسّي قبل تولیھ الحكم سنة 

أثناء أدائھ للفریضة، وقضى في سجن بغداد  قبض علیھ عیون بني العباس في موسم الحج

استدعى  سنین عددا، وتعلم خاللھا الكثي من فنون السیاسة والكیاسة، خاصة وأنھ كان مع أمیر

 بعد خروجھ من السجن لتولي الخالفة.

لعلھ المعتمد العباسي، األمر الذي جعل األمیر یطلق سراح أبي الیقظان، ویسھل لھ العودة إلى 

 1رب، لیتولى ھو اآلخر اإلمامة في دولتھ.وطنھ بالمغ

، دل والورعوكانت أیام أبي الیقظان ال تشبھ إال بأیام جده عبد الرحمن في الحكم، والعلم والع

 واتفاق الكلمة بعد اختالفھا.

 ء المذاھبوعرفت الدولة الرستمیة في عھده انفتاحا كبیرا على العلم والعلماء، حیث اھتم فقھا

 اظرات الفقھیة والكالمیة، وكثرت المجالس والحلقات.المختلفة بالمن

ددا ه، ولم یترك تجاوز تركتھ سبعة عشر دینارا، وخلّف من األوالد الذكور ع281توفي سنة

د وعبد منھم: ابنھ الیقظان الذي یكنى بھ، ویعقوب أحد األئمة الرستمیین من بعد، وأبو خال

 الوھاب ووھب.

 

 :2تین الزواغي(أبو الخطاب) وسیل* بن سین - 

عید سأبا نوح  من أعالم قبیلة زواغة بجبل نفوسة، نشأ بھا ثم انتقل إلى زویلة بلیبیا، وفیھا لقي

ما عاصر بن زنغیل، وعبد هللا بن زوزتن، وأبا الربیع سلیمان بن زرقون، فأخذ عنھم العلم. ك

 أبا أیوب بن كالبة الزواغي بـ"ریضة".

 القضاء بمدینة"ویضو".أو"بریمو".وھو عالم مقدم في قومھ، تولى 

                                                           
 - نفس المرجع: ص1.803 

  * ورد وسیم، والرجح ما أثبت.
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م)یعرف 1271ه/670بنى مسجدا بــ"تاصروت"وھو مسجٌد بقي أثره إلى عھد الدرجیني(ت

 بـ"مسجد وسیل".

م):"لما 761ه/144وبعد وفاتھ قالت امرأتھ معافریة من ذریة أبي الخطاب عبد األعلى(ت:

ون كاألخرجة، وعمائم مات أبو الخطاب{وسیل} مات الحق، فبقیتم یا زواغة ھائمة، ببط

  1كاألبرجة، ونعال مبلجة، وأحاكم متعرجة".

انوا إلى والمالحظ أن معظم ھؤالء األعالم ینتمون إلى البیت الرستمي الذي حكم الدولة وقد ك

 جانب ممارسة الحكم، علماء أو أدباء.

 موضوعاتھ: 

دولة فتیة وفي حاجة إلى ال شك أن فترة بني رستم شھدت ازدھار فن الكتابة، ذلك أنھا كانت  

بسط سلطانھا على األقالیم والوالیات التي تحت قبضتھا، ولم یكن من وسیلة لالتصال في ذلك 

الزمان غیر الرسائل بما تحمل في تعلیمات وأوامر لوال تلك المناطق، فقد كانت الرسائل بمثابة 

تلك الرسائل المفترضة المراسیم والتعلیمات الرسمیة التي تصدر عن السلطة الحاكمة، لكن 

أنھا تبادلت بین أئمة الدولة الرستمیة ووالتھا، ولم یبق منھا إال النزر القلیل بعد أن عاشت فیھا 

ید البشر فسادا، أما ما یسمى بالرسائل اإلخوانیة فلم یبقى منھا ال قلیل وال كثیر وال شك أنھا 

علماء فیما بینھم على عادة أھل ذلك ھي األخرى كانت موجودة وتبادلھا األصدقاء واإلخوان وال

الزمان، وفیما یخص الرسائل الدیوانیة فإنھا تناولت الموضوعات التي تھم شؤون الدولة 

الرستمیة وما كان یجري فیھا، فبعضھا تكلمت عن الفتن التي حدثت في ذلك الوقت مثل 

ى نفاث نفسھ، ومنھا رسائل اإلمام أفلح في شأن نفاث بن نصر النفوسي، والرسائل الموجھة إل

ما تطرق إلى العقیدة ووجوب التمسك بالدین مثل رسالة اإلمام عبد الوھاب إلى أھل طرابلس، 

ومنھا ما كان موجھا إلى جماعة المسلمین بالنصح والتوجیھ مثل رسالة أفلح إلى من كان تحت 

رشاد والتوجیھ لوائھ من المسلمین، والمالحظ أن تلك الرسائل یغلب علیھا طابع الوعظ واإل

 الدیني الذي میز الحكم الرستمي.

                                                           
 1- لجنة البحث العلمي في جمعیة التراث: معجم أعالم اإلباضیة، مرجع سابق، ص934.
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 خصائصھ البنائیة: 

، فقد لم تخرج الرسائل الرستمیة عن الھیكل البنائي المعروف لفن الترسل في األدب العربي

 اشتملت على مقدمة ومضمون وخاتمة، وفیما یأتي من الكالم سنتحدث عن كل عنصر من تلك

 العناصر وما تضمنھ.

 المقدمات: -أ

الرسائل الرستمیة ما كان متعارفا علیھ في ذلك الوقت، فكانت تشمل بعد تضمنت مقدمات 

الحمد  -البسملة والصالة على النبي صلى هللا علیھ وس والمرسل والمرسل إلیھ. وفي بعضھا

ما جاء  1والثناء على هللا بما ھو أھلھ وسؤالھ الصالة على الرسول الكریم، ومن أمثلة المقدمات

 لة اإلمام أفلح بن عبد الوھاب إلى البشیر بن محمد، حیث یقول بعد البسمبة:في رسا

"من أفلح بن عبد الوھاب إلى البشیر بن محمد، سالم هللا علیك وإني أحمد هللا الذي ال ألھ إال 

 2ھو،وأسألھ أن یصلي على سیدنا محمد وعبده ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم وعلى آلھ".

 مد بن أفلخ إلى جمیع رعیتھ إرشادا ونصحا، یقول بعد البسملة:وما جاء في رسالة مح

 ال الذي " من محمد بن أفلح إلى جمیع من بلغھ كتابنا من المسلمین، سالم علیكم وإني أحمد هللا

على آلھ إلھ إال ھو، وأسألھ الصالة والسالم على نبي الرحمة وھادي األمة،صلّى هللا علیھ و

 وسلم".

رسالة اإلمام عبد الوھاب بن عبد الرحمن التي یقول فیھا بعد البسملة:"وھذه ومن النماذج كذلك 

 3شریعة رسالة كتب بھا عبد الرحمن بن عبد الوھاب إمام تاھرت إلى أھل طرابلس".

 المضمون: -ب

في الرسائل الرستمیة بصیغة أما بعد، وھي حسن  یقع االنتقال من المقدمة إلى المضمون

وج إلى موضوع الرسالة، وقد اكنت موضوعات الرسائل الرستمیة تخلص من المقدمة للول
                                                           

 - الباروني: األزھار الریاضیة في األئمة والملوك اإلباضیة، ص1.90 
 - نفس المرجع: ص2.96 
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التي تمكنت من الحصول علیھا تصب في قالب دیني وسیاسي، وذلك ألنھا كلھا رسائل دیوانیة 

أشارت إلى بعض ما حدث في تلك الفترة من حكم بني رستم، كما في رسائل اإلمام أفلح بن 

عبد الوھاب إلى جبل نفوسة في مسألة"خلف بن عبد الوھب في شأن"نفاث"، ورسالة اإلمام 

السمح" وبعض من تلك الرسائل كان موضوعھ دیني مثل رسالة عبد الوھاب إلى أھل 

طرابلس یعرفھم فیھا اإلسالم ویدعوھم إلى التمسك بالشریعة ومواالة أھل الھدى والبراءة من 

بني رستم إلى والتھم أھل الضاللة، وبعضھا كان موضوعھا نصح وإرشاد وتوجیھ من أئمة 

 ورعیتھم كما في رسالة أفلح إلى البشیر بن محمد ینصحھ ویوجھھ ویحذره في الوقت نفسھ.

 الخاتمة:  -ج

لم تخرج خواتم بني رستم عما كلن معروفا في نھایات الرسائل األدبیة، حیث نجد بعضھا 

الوھاب إلى جبل نفوسة  یختتم برتتم بجمل أمریة تفید النصح مثل ما جاء في رسالة اإلمام عبد

 1في مسألة خلف:" وتوبوا إلى ربكم، وراجعوا التوبة لعلكم تفلحون".

وكذا ما ورد في رسالة اإلمام أفلح إلى البشیر بن محمد ة:" فاتق هللا واجتھد جھدك في توفیر 

، كما ُختِم بعضھا بالدعاء والصالة 2الحقوق وتوجیھھا إلینا على ھذا مضى من كان قبلك".

ى النبي صلى هللا علیھ وسلم، كما في إحدى رسائل اإلمام أفلح:"عصمنا هللا وإیاكم ورزقنا عل

العمل بطاعتھ فإنھ ولي ذلك، ومنتھى الغرائب ال شریك لھ وال حول وال قوة إال با� العلي 

  3العظیم، وصلى هللا على سیدنا محمد وآلھ وسلم".

في رسالة أفلح إلى جمیع المسلمین:"وهللا أسأل واختتمت أخرى بالدعاء والسالم مثل ما جاء 

، وكلھا ال 4أن یوفقنا وإیاكم لطاعتھ والقیام بحقھ برحمتھ إنھ قدیر والسالم علیكم ورحمة هللا"

 تخرج عما عرف من خواتم في الرسائل في األدب العربي.

                                                           
 - نفس المرجع: ص1.196 

 - نفس المرجع: ص2.90-89 
 - نفس المرجع: ص3.244 

 - نفس المرجع: ص4.246-245 



 الفصل الثاني
 

57 
 

 تب األدبلنا ك وبعد أن تعرفنا على فن الترسل العھد الرستمي، وعرفنا أعالمھ الذین لم تحتفظ

نتقل إلى نإال بالقلیل مما أنتجوه، وعرفنا كذلك موضوعاتھ وخصائصھ البنائیة فإننا  خوالتاری

 دراستھ أسلوبیا، في الفصل الموالي.

 أھم الرسائل الرستمیة:-

 الرسالة األولى:-

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 صلى هللا على نبینا محمد وعلى آلھ وسلم تسلیما

ما شریعة رسالة كتب بھا عبد الوھاب بن عبد الرحمن إمام تاھرت إلى أھل طرابلس أ وھذه

  بعد:

 واألمر فإن اإلسالم شھادة ال الھ إال هللا وأم محمدا عبده ورسولھ واإلقرار بما أنزل هللا

ن بالمعروف والنھي عن المنكر وإقامة الصالة وإیتاء الزكاة وصیام رمضان وحج البیت م

ت ل وما ملكیھ سبیال وبالوالدین إحسانا وبذي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیاستطاع إل

لبیوت االیمین وغض البصر وحفظ الفرج وستر ما أمر هللا بھ أن یستر واالستئذان على أألھل 

والنكاح بالرضاء والفریضة بإذن الولي والشھود ذوي عدل واتقاء المحیض والغسل من 

حكم لفاجر والهللا عند الذبیحة وأداء األمانة إلى جمیع الناس البار منھم وا الجنابة وذكرا بسم

العدوان بین الناس بالعدل والتعاون على البر والتقوى والنھي عن الفحشاء والمنكر واإلثم و

لضاللة والتوبة من الذنوب والشھادة ألھل الھدى بھداھم ووالیتھم علیھ، والشھادة على آل ا

جب حقھ واءة منھم فمن أقر للمسلمین بھذا وبث والیتھ ومودتھ واالستغفار لھ بضاللتھم والبر

 ما لم یحدث حدثا یخرجھ من والیة المسلمین.   

 

 الرسالة الثانیة:-

 جواب اإلمام عبد الوهاب(رحمه هللا)إلى جبل نفوسة في مسألة خلف
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 من أمير المؤمنين عبد الوهاب إلى جماعة المسلمين بحيز طرابلس. 

كتبتم  بلغني ما أما بعد: فإنني آمركم بتقوى هللا، وإتباع ما أمركم بھ واجتناب ما نھاكم عنھ. وقد

 بھ إلى من وفاة السمح واستخالف بعض الناس خلفا ورد أھل أخیر ذلك.

ابن من ولي خلفا من غیر رضاء إمامھ فقط أخطأ سریة المسلمین، ومن أبي من تولیتھ فقد 

بي ھذا، فلیرجع كل عامل استعملھ منكم السمح إلى عمالتھ التي ولي أصاب، فإذا أتاكم كتا

  1علیھا، إال خلف بن السمح فحتى یأتیھ أمري وتوبوا على ربكم، واجعوا التوبة لعلكم تفلحون.

 لَّم:صحبه وس  وبسم هللا الرحمن الرحيم وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله                     

 ال إلھ إال الوھاب إلى البشیر بن محمد، سالم هللا علیك وإني أحمد هللا الذي"من أفلح بن عبد 

 ھو،وأن یصلي على سیدنا محمد عبده ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم وعلى آلھ:

 أما بعد:

م ما ألبسك هللا عافیتھ، فإني أذكرك عظمة هللا ال تنساھا، وفكر في صغیر خلقتك وفي عظی

م خلقھ نكال والعذاب البن آدم ومن عاف بھ من فاز برحمتھ من عظیخلقھ هللا وما جعلھ من ال

ي تكل من السموات واألرض والجبال والشجر، وأذكرك ما أعده هللا البن أدم من الكرامة الت

لعبید أن األلسن عن وصفھا، فلو تكن كرامة تطلب إال النجاة من جھنم لكان في ذلك ما ینبغي ل

� ستعانة بایع اللذات، إال أني أقول لك عن الدواء في ھذا ھو االینفوا من أنفسھم ویفارقوا جم

في العصمة، فمن أراد بھ اإلحسان عصمھ(أي حفظھ من اإلصرار على المعاصي ووفقھ إلى 

"سورة إن عبادي لیس لك علیھم سلطانالتوبة)، وجعلھ من أولیاءه الذین قال إلبلیس فیھم"

اعلم وفي العصمة والتوفیق وأن یحول بینك وبین عدوك ، فاطلب هللا وارغب إلیھ 65اإلسراء:

 أنھ لمن شيء لمن عقل خیر ممن وعظھ موعظة یأخذھا، فاقبل واجتھد في القبول".

إلى أن قال:"وأما ذكرتھ من أن أجعل لك سبیال وأطلق یدك وأن الحاضر یرى ماال یراه 

 1الغائب...إلخ.
                                                           

امعة قاصدي مرباح، ورقلة، جالعھد الرستمي"مقارنة أسلویبة"،  نبیل بوصوري: فن الترسل في -1
  .80م، ص2007
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 الرسالة الثالثة:-

 .صلى هللا على سيدنا محمد وآلهبسم هللا الرحمن الرحيم و 

 أما بعد:

عافانا هللا وإیاك عافیة المتقین الذین أنعم الھ علیھم بطاعتھ وھداھم إلى ما اختلفوا فیھ من الحق 

بإذنھ، أولئك الذین ھاھم هللا وأولئك ھم أولوا األلباب، كتبت إلیك ومن قلبي في عافیة وهللا ال 

تابة بھ إلیك لتحد هللا على ذلك وتشكره كما ھو أھلھ شریك لھ، أحببت أن أعلمك ذلك بالك

وأوصي نفسي وإیاك بتقوى هللا ولزوم طاعتھ والتوقي على دینھ والتوكل علیھ وحده ال شریك 

ِسْب ومن لھ، فإنھ یقول عز وجل:"  َو َمْن َیتَِق هللا یَْجعَل لھُ َمخِرجا ویَرُزقُھ مْن حیْث ال یَحتَ
ھو  "َیتوكَْل َعلى هللا فَ ْسبُھ إنَّ هللا َبالْغ أْمِره قْد َجعََل هللا لِكُِل َشيء قَدرا  2َح

فألزم التقوى نفسك وأشعرھا قلبك واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم األمور، والتقوى 

من هللا بمكان عظیم والمتقون ھم الفائزون خلصوا من ھموم الدنیا وأشغالھا ونجوا من عذاب 

ألنفسھم وقدموا لمعادكم واعملوا عمال یسركم غدا مكانھ فكأني بكم وقد اآلخرة ونكالھا، فمھدوا 

فارقتم الدنیا ولحقتم بالموتى وعلیكم التمسك بما مضى علیھ سلفكم الصالح أھل الفقھ والیقین 

والبصیرة في الدین، نظروا إلى اآلخرة بقلوبھم فھان علیكم فراق الدنیا وما فیھا، فال تغرنكم 

لة فكأننا وإیاكم قد فارقناھا، فوقفنا بین یدي هللا تعالى فیجزي الذین أساؤوا بما فإنھا فانیة زائ

عملوا ویجزي الذین أحنوا بالحسنى، عصمنا هللا وإیاكم بالتقوى ورزقنا العمل بطاعتھ فإنھ 

ولي ذلك ومنتھى الرغائب ال شریك لھ وال حول وال قوة إال با� العلي العظیم، وصلى هللا 

                                                                                                                               3محمد وصحبھ وسلم". على سیدنا

 

 

 الرسالة الرابعة:-

                                                                                                                                                                                           
 - الباروني: األزھار الریاضیة في أئمة وملوك اإلباضیة، ص1.89-71 

 - سورة الطالق: "اآلیة" 2.32 
 - ناصر بوصوري: فن الترسل في العھد الرستمي، ص3.81 
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 جواب اإلمام أفـلح بن عبد الوهاب رشي هللا عنه إلى المسلمين في شأن نفـاث

 الرحيم وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وسلم:بسم هللا الرحمن  

من أفلح بن عبد الوھاب غلى میال بن یوسف یقرؤه على من بحضرتھ ویوجھھ إلى كل من 

 یرى توجیھھ علیھ، أما بعد:

 بحقھ فلیس المحسن إلى أولیائھ المنعم بحسن بالئھ معز، أھل طاعتھ وناصر القائمینفالحمد � 

ھ رضاه ، "أحمده" على ما أنعم بھ علینا وأحسن فیھ إلینا حمدا أبلغ بمن اتبع أمره بمخذول

أتھ واستوجب بھ المزید إنھ قدیر، انتھى إلى الكتاب الذي كتب إلیك(تحیة بن عابدین)فقر

تخبط موفھمت كل ما ذكره لك فیھ عن خائب جاھل، بما ھو علیھ متحامل على ما ال علم لھ بھ 

لى العلماء فیقتبس ولم یصحب أھل الورع فتحجزه آثارھم ع في أموره خبط عشواء، لم یبلغ

نحھ الھجوم على ما ال علم لھ بھ لكنھ نشأ وحیدا أقام متوحشا من العلماء فتقلب في جوا

لى ما ال الشیطان بنفحاتھ، فأورثھ الكبر وعظم علیھ الوقوف دون ما ال یعلم حتى یعلم فھجم ع

 مصیبا كان أو مخطئان، وما أصابھ من شيء علىیحل لھ فكل شيء خطر على قلبھ تكلم بھ 

ھو فغیر علم فإصابتھ خطأ إذا تكلم بما ال علم لھ بھ، وما أصابھ من خطأ فھو مخطئ فیھ 

ء یتردد في الخطأ: إن أصاب لم یدر وإن أخطأ لم یدر، فھو راكب مشكالت یخبط خبط عشوا

ذ با� حیة تأتي على نفسھ، فنعوكحطاب لیل ال یدري ما یحطب، ولعلھ یحتطب ما فیھ حتفھ أو 

 من الفتنة ومن السلوك على منھاج ذلك الرجل.

لقد كان من قبلكم من المسلمین، ال یدعون مثل ھذا یدخل مجالسھم وال یشھد جماعتھم وكان 

عندھم مقصى ومبعدا مدحورا یھجرونھ وال یجالسونھ، حتى یرجع لسنة المسلمین أنتم 

والسلوك على منھاجھم وأن تفعلوا بذا التائھ المتخبط ما كان یفعلھ  محقوقون بإتباع آثار سلفكم،

سلفكم بمن كان قبلھ لكي ینزجر من أراد هللا بھ خیرا وینتبھ غیره ممن یخاف علیھ اإلقتداء بھ 

   1وال تظھر سنن أھل البدع وال تقوم للشیطان دعوة أنا مبتدئ لكم ما ذكروه وار علیھ ضاللتھ.

  

 مسة:الرسالة الخا -
                                                           

 - سلیمان باشا الباروني: مرجع سابق، ص1.96 
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 إرشادا ونصحا  رسالة اإلمام أبي يقظان محمد بن أفـلح إلى جميع رعيته                        

 بسم هللا الرحمن الرحيم صلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

  الذي ال{من محمد بن أفلح}إلى جمیع من بلغھ كتابنا من المسلمین، سالم علیكم وإني أحمد هللا

ى آلھ إال ھو وأسألھ الصالة والسالم على نبي الرحمة وھادي األمة صلى هللا علیھ وعلإلھ 

 وسلم.

اعتھ طبھ العباد ویتحاضوا علیھ تقوى هللا تعالى، ولزوم  ى{أما بعد}: فإن أفضل ما یتواص

 والزجر عن معصیتھ والترغیب فیما یورث الثواب من القول الطیب والعمل الصالح.

ار وتتغیر المسلمین بالتھیؤ للقدوم على هللا، والستعداد لما تشخص فیھ األبص{وعلیكم} معاشر 

كل  فیھ األلوان ویشیب فیھ األلوان ویشیب فیھ الولدان، وتذل كل مرضعة عما أرضعت وتضع

 ذات حمل حملھا وترى الناس سكارى وما ھم بسكارى ولكن عذاب هللا شدید "الحج".

لخلوف العلم بالھ القائمین بھذه الدعوة قد انقرضوا وقلت {واعلموا} رحمكم هللا  أن أھل ا

 هللامنھم،فرحم هللا امرئ احتسب لنفسھ وأرصدھا هللا في طلب العلم، والنقص على من حاذ 

ن منم عباده حتى تكون كلمة وضاد المحقی -ھ وسلمصلى هللا علی-وعدل عن مناھج رسول هللا

 رسول هللا ھي العلیا والباطل زھوقا.

كم معاشر المسلمین بإتباع الماضي من أسالفكم المتقدمین من أئمتكم الصالحین من أھل وعلی

واھتدوا بھداھم واذروا الزیغ عن طریقھم والمیل عن مناھجھم وخالفوا  مدعوتكم فاقتفوا آثارھ

أھل البدع المضلة واألھواء المظلة ممن أراد أن یبدل دینكم شیعا ویلبس كلیكم أمركم ممن اتبع 

ه واستحوذ علیھ الشیطان ونبذ ما جاء بھ القرآن، فالبس على الضعفاء أمرھم، وزین بدعتھ ھوا

في قلوبھم فخدع من ال بصیرة لھ وال علم بما مضى علیھ األئمة الراشدون. رحمة هللا علیكم 

السبیل وقد ذكرنا لكم ما  ءوالسلف الصالحون من أھل دعوتكم فأفضل كثیرا وضل عن ھوا

  1إن شاء هللا بھ نستعین وعلیھ نتوكل عما توفیقنا إال با�.فیھ الكفایة 

    

                                                           
 - الباروني: مرجع سابق ذكره، ص1.114 
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 الرسالة السادسة:-

 جواب علماء المشارقة إلى المغاربة

 بسم هللا الرحمن الرحيم وصلى هللا على نبينا محمد وآله الطاهرين.

ر الشرط كتبتم أم {أما بعد} فقد بلغنا یا إخواننا ما كان من قبلكم، وفھمنا ما كتبتمونا بھ، أما ما

 فلیس من سیرة المسلمین أن یجعلوا الشرط في اإلمامة أن ال یقضي أمرا دون الجماعة.

حكام ولو صح في اإلمامة شرط لما أقیم هللا حق وال تحد وال حد، ولعطلت الحدود وبطلت األ

حتى ه وضاع الحق، على أن اإلمام إذا قدم إلیھ سارق فال یصیب أن یقیم علیھ حدا فیقطع ید

 تحضر الجماعة التي ذكرنا، أو زنى أحد فال یرجم وال تجلد حتى تحضر أیضا وال یجاھد

 فاإلمامة اإلمام عدوا وال ینھي عن فساد إال بحضرة الجماعة المعلومة والجماعة یتعذر اتفاقا

 صحیحة والشرط باطل.

جائز إذا كان وأما ذكرتم من ثواب رجل من المسلمین إذا كان فیھم من ھو أعظم منھ فذلك 

الثاني من القناعة فالفضل بمنزلة حسنة فقد ولي أبو بكر الصدیق رضي هللا عنھ وزید بن ثابت 

أفرض منھ، وعلي بن أبي طالب أقضى منھ، ومعاذ بن جبل أعلم منھ وھا لیس فیھ اختالف 

لقول صلى هللا علیھ وسلم:"معاذ بن جبل سید العلماء سیحشر غدا یوم القیامة إمام 

    1لماء"وعلیكم السالم ورحمة هللا وبركاتھ.الع

 الرسالة السابعة:-

رسالة من اإلمام عبد الوھاب إلى أبي عبیدة وكتب اإلمام عبد الوھاب إلى أبي عبیدة بأمره 

بالدخول في أمور المسلمین ویقول لھ(( إن كنت ضعیفا في المال فبیت المال تغنیك وإن كنت 

لمین یقوي هللا بدنك وإن كنت ضعیف في العلم فعلیك بأبي في البدن، فادخل في أمور المس

  2زكریا بصلتین التوكیتي)).

 

                                                           
 - سلیمان باشا الباروني: مرجع سبق ذكره، ص1.52 

 - ناصر بوصوري: مرجع سبق ذكره، ص2.85 
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 الرسالة الثامنة:-

بھذه  رسالة كتب بھا أبو الخطاب وسیم إلى نفوسة عندما عاتبتھ في أشیاء فعلھا فرد علیھم

 الرسالة التي ذكرھا أبو زكریاء في تاریخھ وقد جاء فیھا:

من التزامي من األمور لیقظان لم ألتزمتھا لیقظان وإنما ألتزمتھا احتسابا � (( أما ما ذكرتموه 

وأما ذكرتموه من أموال األیتام واألرامل فإن الظلمة إذا قبلت إلیھم أمرتھم ان یداروا عن 

أنفسھم وأما االستفتاء في النكار فلم أحكم إال بما عندي وأما تقدیمي في الصالة الخلفي فإني إذا 

  1الفریضة نادیت یا فتح فیتقدم فیصلي الناس، ولم أمره بالتقدم والسالم)).صلیت 

 

                                                           
 - ناصر بوصوري: مرجع سبق ذكره، ص1.86 
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 خاتــــــمة:

الترسل  بما أن لكل بدایة نھایة، فإنھ أن نضع نقطة الختام لھذا البحث الذي كان موضوعھ فن

 ، و قد حاولت قدر المستطاع أن أخرجھ في أحسن حال متمنیة أن تكونفي العھد الرستمي

أتي من ھناك مواصلة في میدان البحث في التراث األدبي و الفكري الذي تزخر بھ الجزائر، وی

كم ھي  وینقب ویبحث و یجتھد حتى تصیر كل الكنوز التي تمتلكھا بالدنا في متناول أبنائھا، 

 ن نعرف المخزون الفكري و األدبي الذي تمتلكھ الجزائر .كثیرة، وفیھا فقط یمكننا أ

في آخر ھذا البحث سأبین ما توصلت إلیھ من نتائج، و ھي مالحظة عامة استخلصتھا من 

خالل دراستي لمختلف النماذج التي وقعت تحت یدي من الرسائل التي كتبت في العھد 

 الرستمي، و یمكن أن أوجزھا فیما یلي : 

 ن من قبلإلھتمام الالزمیئري لھ إمتداد تاریخي إال أنھ لم یول العنایة و ازااألدب الج 

 ، و من قبل الدولة الجزائریة و خاصة الجامعات .الباحثین

 . ترة موضوع البحث لم تصلنا كلھا لظروف عدیدةفیبدو : ان الرسائل التي كتبت في  

و ما وصلنا لى ذلك)ما وصلنا من رسائل لم یصل كامال(بعض الرسائل تشیر إ بمعنى 

من رسائل كان من نوع الرسائل الدیوانیة التي تختص بأمور السیاسة و الحكم و 

 السلطات

سة یالحظ أن أغلب كتاب الرسائل ھم من البیت الرستمي الذي تولى الحكم و أدار سیا 

 البالد .

أفلح  عض رسائل تلك الفترة أن الكتابة الدیوانیة كانت منتشرة بكثرة في رسائلبتظھر  

 بن عبد الوھاب إشارة إلى ذلك . 

 بعض من تلك الرسائل موجھة إلى والدة األقالیم في الدولة الرستمیة . 

 كثیر من الرسائل ذات طابع وعظي و إرشادي . 

، و اإلختالفات إعتمدت الكثیر من فیھا إشارات إلى الوضع أنذاكبعض الرسائل  

 الرسائل 

ألفاظ الرسائل الرستمیة لألمثال(كخطاب) الرسائل الرستمیة توظیف نجد في بعض 

 یغلب علیھا الجانب الدیني .
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تتضمن بعض الرسائل جمال من الرسائل التي أرسلت و كانت ھي الرد و قد قلتم في  

 كتابكم ھو غالم حدث عربي .

ھد ع، فھي شبیھة بالرسائل التي كتبت في رسائل الرستمیة بسیط ال تكلف فیھأسلوب ال 

 و العصر األموي لقربھا التاریخي من تلك الفترة . الخالفة الراشدة

كانتھ مو في األخیر أتمنى أن توجد بحوث في أدبنا الجزائري ألنھ أدب یستحق، یدرس و یأخذ 

ن أضمن األدب العربي فتراثنا الجزائري جدیر بھذه الدراسة حتى ینضج لألجیال القادمة 

ة، ب الحدیث و أیضا یعطیھم معرفة كاملالجزائر لھا أدب و تاریخ قدیم یمثل قاعدة األد

ألدب وواضحة ألدبھم القدیم أن تكون خطاھم على نجوى ھذا البحث المتواضع الذي لن یوفي ل

 الجزائري حقھ .
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