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  اخلطابة العربية يف العصر العباسي األول
فنية - دراسة موضوعية 

ّ
  

   اللهيبيالدكتور حسني عبد العايل
  مركز دراسات الكوفة/جامعة الكوفة

  :خالصة البحث
 وصلى اُهللا علـى     ، والباقي بال أجل   ،يزل   فهو األول لم   ، مقاٍل بذكره   ويبتدأ كلّ  ،الحمد هللا الذي يفتتح كّل حديث بشكره      

   .صحبه المنتجبين  ، ورضي اهللا عن وعلى آله الطيبين الطاهرين،نسوله األمير
 وهي تهدف إلى التأثير في نفوس السامعين        ، فإن الخطابة من الفنون األدبية التي عرفها اإلنسان منذ عهد مبكر           :وبعد

  .اعة البيان وبر، ولم يستطع األنبياء أن يهدوا األمم إالّ بقوة المنطق،واستمالتهم وإقناعهم
 ،والخطابة في العصر العباسي األول لها أهميتها من حيث نشاطها وكثرة النصوص التي وصلت إلينا من هذا العـصر                  

  .ل بحاجة إلى المزيد من العناية والدرس والتأم الزالت فهي،من دراسة وافيةصالة هذا الفن ؛ فكان البد لها فضالً عن أ
 وإنّمـا يتنـاول موضـوعاتها       ،ابة في العصر العباسي األول وأدوار نموها ونـشأتها        وموضوع البحث ال يؤرخ للخط    

  .ورسومها وتقاليدها وخصائصها الفنية
ارهـا   وقد تناولنا في التمهيد حـد الخطابـة وتاريخهـا وبواعـث ازده             ،ومن هنا جاءت الدراسة في تمهيد وفصلين      

  .صر بني أمية وع،الم وعصر صدر اإلسومضامينها في العصر الجاهلي
 وكان من بين ضـروب  ،وفي الفصل األول تحدثتُ عن ضروب الخطابة في العصر العباسي األول وما يتعلق بمضامينها 

  . والحربية، والسياسية، والدينية، الخطابة الحفلية:الخطابة في هذا العصر
 وقد تطرقتُ إلى أبـرز الـسمات        ،األول   العصر العباسي   الدراسة الفنية للخطابة في     فيه أما الفصل الثاني فقد تناولتُ    

  .والخصائص الفنية لهذا الفن فيما يتعلق بالصياغة واألسلوب والمضمون
حد اخلطابة وتارخيها(التمهيد 

ُّ
(  

فن الخطابة نمط من أنماط النثر الفنِّي يعتمد مـشافهة          
 ويهدفُ إلى اإلقناع واالسـتمالة والتـأثير فـي          ،الجمهور

اتخذها األنبيـاء والمـصلحون أداةً       وقد   ،نفوس السامعين 
  .الناس إليهم   وشد،مهمة في نشر تعاليمهم 

وترتقي الخطابة وتنمو بارتقـاء الحيـاة االجتماعيـة         
ونموها ؛ لذلك ازدهرت في بالد اليونان ونمت نمواً عظيماً          
عندما اتخذها الخطيب اليوناني وسيلةً للوصول إلى السلطة        

 من أرسى قواعد هذا الفن وأصوله       ؛ ولعلَّ أرسطو هو أول    
 ،حين قسمها ثالثـة أقـسام هـي ؛ الخطابـة المـشورية            

  .)١(ةوالبرهاني ،والمشاجرية

وقد وجد العرب في الخطابة خير وسيلة للحـثّ علـى           
 ، واتقـاء الـشر    ، واجتالب النفـع   ، وإثارة الحماس  ،القتال

 وحقن الدماء ؛ ولهذا عنـوا بهـا عنايـة          ،ومقارعة الظلم 
 ، ومجامع الحكـم   ،من مستودعات سر البالغة   ( فهي   ،ائقةف

 وبهـا نطقـت الخلفـاء       ،بها تفاخرت العرب في مشاهدهم    
 وبهـا يخاطـب     ، وبها يتميز الكالم   ،واألمراء على منابرهم  

  ).٢()الخاص والعام
الخطابةُ عند العرب في الجاهلية ؛ الرتباطهـا         ونشطت 

 القاسية نشوب    فقد أملت عليهم حياتهم    ،بواقعهم ومصيرهم 
الخصومات والنزاعات بحكم طبيعة تلك الحياة المضطربة ؛        
فكانت سالحهم الذي يصحبهم في حربهم وسلمهم ؛ فهـي          
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 وفـي   ، وشحذ العزائم  ،في الحرب تحضهم على إيقاظ الهمم     
 لقـد   ، وإطفاء النائرة  ،السلم تدعوهم إلى المبادرة بالصلح    

)         والتحـذير   وجدوا في الخطابة عوناً لهـم علـى الحـض 
  .)٣()أو المناظرة  أو المفاخرة، والتنفير والترغيب

 ،وترتفع منزلة الخطيب للدور الذي يقوم به في حياتهم        
 يقول أبو عمرو بـن      ،من الشاعر      ويصبح أعلى مرتبة  

 لفـرط  ،كان الشاعر في الجاهلية يقدم على الخطيب   (العالء  
 ،نهم ويفخّم شأ ،محاجتهم إلى الشعر الذي يقيد عليهم مآثره      

 ، ويهيب مـن فرسـانهم     ،غزاهمعدوهم ومن    ويهول على 
 فيراقـب   ،مشاعر غيره  ويهابهم   ،كثرة عددهم ويخوفُ من   

 واتخذوا الشعر مكسبةً    ، فلما كثر الشعر والشعراء    ،شاعرهم
 وتسرعوا إلى أعراض النـاس صـار     ،ورحلوا إلى السوقة  

  .)٤()الخطيب عندهم فوق الشاعر
وكان الشاعر أرفع قـدراً مـن       ( لى هذا ذهب الجاحظ   وإ

 وتذكيرهم بأيامهم ؛    ،لرده مآثرهم  وهم إليه أحوج     ،الخطيب
وكثر الشعر صار الخطيب أعظم قدراً من        فلما كثر الشعراء  

   )٥()الشاعر
لقد عرف عرب الجاهلية ألواناً من الخطابـة ؛ ولعـلَّ           

هـا األوفـر بـين     الخطابة الحفلية التي أدركت حظّ   :أبرزها
أضرب الخطابة برمتها في هذا العصر ؛ ألن عرب الجاهلية          

 أو  ، كالخطابة الـسياسية   :لم يعرفوا ضروباً أخرى للخطابة    
ال نجـد لهـا أثـراً فـي           وحتّى الخطابة الدينية   ،القضائية

 فليس ثمة ما يدعوهم إلى التفكـر والتأمـل وقـد            ،حياتهم
 كمـا إن موضـوعات      ،ديهمأيعكفوا على عبادة ما تصنعه      

ة الدينية ال تكاد تلتئم مع ما وصل إلينا مـن خُطـب       الخطاب
ذلك العصر ؛ فهي في األعم األغلـب ال تعـدو أن تكـون              
وصايا اجتماعية ؛ ولهذا لم يعرفوا من أضرب الخطابـة إالّ    
ما يتعلّق ببيئتهم وحياتهم فشاع هذا اللـون مـن الخطـب           

الخطابـة الجاهليـة تمـتُّ إلـى        أكثر ألوان   ( ألن   ؛عندهم  
  .) ٦()الخطابة االجتماعية

 ، عمومـاً إبـان األحـداث الـسياسة        وتزدهر الخطابةُ 
 ، ولما كـان اإلسـالم ثـورةً فكريـة         ،والتطورات الفكرية 

فال بد أن يكون له     ..... . واقتصادية ، وسياسية ،واجتماعية
 أثره على الخطابة ؛ لذلك ازدهرت الخطابة في هذا العـصر     

 ، وسـالحاً قويـاً    ،لحاجة اإلسالم إليها بوصفها أداةً مهمة     
 يقـول أبـو     ، في نشر مبادئه وتعاليمه    اإلسالماستعان بها   

والخطابة لها الحظ األوفر من أمر الدين ؛        (هالل العسكري   
ألن الخطبة شطر الصالة التي هي عماد الدين في األعيـاد           

ـ     ،والجمعات والجماعات  واعظ التـي    وتشتمُل على ذكر الم
يجب أن يتعهد بها اإلمام رعيته لئال تُدرس من قلوبهم آثار           
ما أنزل اهللا ـ عز وجل ـ من ذلك في كتابه إلى غير ذلك    

   .)٧()من منافع الخطب
 إذ بعـث    ،وكان للقرآن الكريم أثره البالغ على الخطابة      

 ،في نفوس الخطباء حساً جمالياً دفعهم إلى مجاراة أسلوبه        
 ووضـعها   ،حون خطبهم باآليات تمثالً وإشارة    فأخذوا يوش 

وكـانوا  ( يقول الجاحظ    ،بالمواضع المالئمة لها من الخطبة    
 وفي كالم يوم    ،يستحسنون أن يكون في الخطب يوم الحفل      

 فإن ذلك مما يورث الكـالم البهـاء         ،الجمع آي من القرآن   
 وصارت الخطبة التي    ،)٨()والوقار، والرقة وسلس الموقع   

  .)٩(عض آي القرآن تعرفُ بالشوهاء تخلو من ب
وإذا تحولنا إلى عصر بني أمية وجدنا الخطابة بجميـع          
ضروبها من سياسية وحفليـة ودينيـة وحربيـة تزدهـر           

 وقد أسهمت عوامل كثيـرة فـي ازدهـار          ،ازدهاراً عظيماً 
الخطابة في عصر بني أميـة إذ كانـت للعـرب سـالئقهم            

 ، األمـم األجنبيـة     ولم تفسد ألـسنتهم بمجـاورة      ،اللغوية
 وحـسن  ، وكانوا من بالغـة المنطـق    ،واالختالط بشعوبها 

 وجودة اإلفصاح واإلفهام بحيث يستطيع متكلّمهم أن        ،البيان
يبلغ ما يريد من استمالة األسماع مـع الديباجـة الرائعـة           

 فضالً عن التعصب القبلي الذي دأب       ،)١٠(والرونق البديع 
 فإنّه عاد يستعر ويشتد      وإخماد جذوته  ،اإلسالم على إغراقه  

أواره من جديد في عصر بني أمية الذي اتـسم بالعـصبية          
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 وعـصبية   ،عصبية للعرب عامة ضد األعاجم والمـوالي      (
 ، وعصبية بني أمية على بني هاشـم       ،لليمنية على القيسية  

وعصبية القبائل الموالية لهم على المناوئة كعصبية كلـب         
  .)١١()وتغلب على قيس

هـ وتقوم على   ١٣٢قط دولة بني أمية سنة      وما إن تس  
 ويحتدم الصراع ،أعقابها دولة بني العباس حتّى تشتد الفتن   

 وخـوارج ـ   ، وأمـويين ،ـ من علويين بين هذه األحزاب
وأصحاب السلطة من بني العباس الذين سعوا إلى قمع هذه          

  .األحزاب بكلِّ ما أوتوا من قوة وبطش
العصر العباسـي األول ـ   ومن هنا فإن الخطابة ـ في  

؛ فقد ظلـت    من النُّضج واالزدهار   ها المرجو قد أصابت حظّ  
   مات بقائها ونموهو   فهذا العصر  ،ها ونشاطها محتفظة بمقو

امتداد للعصر الذي سبقه من حيث بنـاء الخطبـة وشـدة            
ة النصوص التي وصلت إلينا عـن        فضالً عن كثر   ،إحكامها

اقع المفـوهين الـذين      وكثرة الخطباء المـص    ،عصرال هذا
 وحـضور   ، وإجـادة القـول    ،شهروا بالفصاحة والبالغـة   

  . والقدرة على االرتجال،البديهة
  كتب األدب والتاريخ بأسماء طائفة كبيـرة مـن         وتزخر

 إالّ أن ما وصـل    ،الخطباء ممن تألّق نجمهم في هذا العصر      
 ومن  ،إلينا من خطبهم ال تكاد تتناسب مع عددهم وشهرتهم        

أو فقـد ؛      أن قسماً غير قليل من خطبهم قد ضـاع         المؤكد
  .... .أو فكرية ،ألسبابٍ سياسية

لقد وقف الجاحظ طويالً عند طائفة كبيرة من الخطبـاء          
 وقـد   ، ولطيف بيانهم  ، ممن عرفوا ببديع كالمهم    ،المفوهين

  .)١٢(أفاض في ذكر براعتهم الخطابية
صـفوان  ومن مشاهير الخطباء في هذا العصر خالد بن        

وما علمتُ أنّه في    (  وفيهما يقول الجاحظ   ،وشبيب بن شيبة  
 وشبيب بـن    ،الخطباء أحد أجود خطباً من خالد بن صفوان       

 ويـدور علـى ألـسنتهم مـن         ،شيبة للذي يحفظه الناس   
 وفي شبيب بن شيبة يقـول ابـن خلكـان           ،)١٣()كالمهما

  .)١٤()وكان له لسن وفصاحة(

عصر نفر من بني العباس واشتهر بالخطابة ـ في هذا ال 
 داود بن علي الذي عده الجاحظ       :ـ وأشهر من عرف منهم    

ــن  ــضاباً (م ــاالً واقت ــودهم ارتج ــاس وأج ــق الن      أنط
  .) ١٥()للقول

 وكـان   ،ومنهم سليمان بن جعفر بن سليمان بن علـي        
 :مشايخ مكة لما وليهـا     وفيه يقول،خطيباً ال يشقّ غباره   

 منذ عقلوا الكالم إالّ وسليمانُ  أبين        إنّه لم يرد عليهم أمير    (
  .) ١٦()وأخطب قائماً منه قاعداً

 وكـان   ،ومنهم المأمون عبد اهللا بن هـارون الرشـيد        
لم أر أنطق من   ( : وفيه يقول سهل بن هارون     ،خطيباً مفوهاً 

  .)١٧()المأمون أمير المؤمنين
 ،)ع( ومن العلويين اإلمام علـي بـن موسـى الرضـا       

هللا بن الحـسن المعـروف بـذي الـنفس      ومحمد بن عبد ا   
   . والحسين بن علي الخير،الزكية

 يحيـى بـن خالـد       :وممن شُهر بالخطابة من البرامكة    
قد (سناً  خطيباً لَ   بن يحيى   وكان جعفر  ،البرمكي وولده جعفر  

 ولو كـان فـي      ، والتمهل والجزالة والحالوة   ،جمع الهدوء 
  .)١٨()لكانهق يستغني عن اإلشارة األرض ناط

 ،من عرف بالخطابة طاهر بن الحسين بـن مـصعب        وم
  . فقد كانا من أعالم الخطابة بياناً وفصاحة،وولده عبد اهللا

ومنهم الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشـي كـان مـن         
 ،من أخطب الناس( : وفيه يقول الجاحظ   ،الخطباء المعدودين 

  .)١٩()وكان متكلِّماً قاصاً مجيداً
  الفصل األول

  ةموضوعات فن اخلطاب
   األوليف العصر العباسي

 ،إن ما وصل إلينا من خطب هذا العصر كثيرة ومتنوعة         
 ومـرد هـذه الكثـرة       ،وقد اشتملت على موضوعات شتّى    

والتنوع إلى طبيعة الظروف التي ُألِّفـت فـي ظلِّهـا هـذه      
ومن هنا فـإن     ، وحددت أشكالها  ، فلونت مضامينها  ،الخطب
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ابة في هذا العصر تختلـف     الموضوعات التي عالجتها الخط   
 وأوُل ما نبدأ به من ضروب الخطابة في         ،من نوعٍ إلى آخر   

  : هو،هذا العصر
ًأوال ـ اخلطابة احلفلية َّ

:   
 ،ويراد بها الخطب التي تلقـى فـي المواسـم الكبـار           

 ، وفي مجالس الخلفاء والملوك واألمـراء      ،والمحافل العظام 
من األغراض التـي    لغرضٍ   ،وفي األندية العامة أو الخاصة    

  .تتعلق بالحياة ومظاهرها االجتماعية
وإذا كانت هذه الخطب تعبر عن الظـواهر االجتماعيـة          
وما يتعلّق بأحوال المجتمع فإنِّها ال تقتصر على موضـوعٍ          

 فقد تعددت مضامينها تبعـاً للظـروف والمناسـبات          ،واحد
  : ومن هذه المضامين التي تناولتها،الداعية إليها

  :ب الوفودخط )١(
 وقـد   ،تلقى هذه الخطب في مجالس الخلفـاء والـوالة        

بخطب ( و ،)٢٠()السماطين خطب بين ب(عرفت عند القدماء    
  .)٢١( )المقامات

 وحسن التنسيق   ،وال تخلو هذه الخطب من جمال التعبير      
 فالخطباء في مثل هذا اللـون       ، والتدبيج اإلعدادالناجم عن   

بيج خطـبهم   من الخطب يحرصون أشد الحرص علـى تـد        
إنَّهـا مقامـات    (وإعدادها إعداداً يجنِّبهم الوقوع في الرتج       

 ، وتستهذب األلفـاظ   ، يتخير لها الكالم   ، ومشاهد حفلٍ  ،فضٍل
   .)٢٢()وتستجزل المعاني

واألغراض التي تناولتها خطب الوفـود كثيـرة تمثّـل          
غايات واتجاهات شتّى تنصب حول الثناء والتهاني والشكر        

واالستعطاف والوصف وما إلى ذلك من مقاصـد        والشكوى  
  ....وأغراضٍ أخرى

ومن أشهر الخطب في غرض االستعطاف خطبة تمـيم         
 وكان تميم قد خرج بـشاطئ الفـرات         ،بن جميل السدوسي  

 ، واجتمع إليه كثير من األعراب فعظم أمـره        ،على المعتصم 
 فكتب المعتصم إلى مالك بن طوق في النهوض         ،وبعد ذكره 

 فلمـا  ، فبدد جمعه وظفر به فحمله موثقاً إلى المعتصم       ،هإلي
 فجعل  ،مثل بين يديه دعا المعتصم بالنطع والسيف فأحضرا       

 وكان جسيماً وسيماً ورأى    ،تميم ينظر إليهما وال يقوُل شيئاً     
 أن يستنطقه لينظر أين جنانه ولسانه من منظره         ،المعتصم

 ، حجة فأدِل بهـا     أو ، يا تميم إن كان لك عذر فأت به        :فقال
    : أما إذ قد أذن لـي أميـر المـؤمنين فـإني أقـول              :فقال

)      اهللا الذي أحسن كلَّ شٍئ خلقَه وبدأ خلقَ اإلنـسانِ     ،الحمد 
 يا أميـر    ، ثم جعل نسلَه من ساللة من ماء مهين        ،من طين 

ـ  وتُع ،المؤمنين إن الذنوب تخرس األلـسن الفـصيحة        ي م
 وساء ، وكبر الذنب ، الجريرة  ولقد عظمت  ،األفئدة الصحيحة 

وأرجـو أن يكـون      ، ولم يبقَ إالَّ عفوك أو انتقامـك       ،الظن 
 وأشـبههما   ، وأسرعهما إليك أوالهما بإمامتك    ،أقربهما منك 

 كاد واهللا يا تميم أن يسبق       :بخالفتك ؛ فتبسم المعتصم وقال    
   .)٢٣() اذهب فقد غفرتُ لك،السيف العذل

 براعة تميم وقدرته    فهذه الخطبة على قصرها تنبئ عن     
الخطابية على إقناع خصمه بما أبداه من اعتـذارٍ مـشوبٍ           

متقدة     رقيق باستعطاف ومشاعر جياشة   ، جاء مفعماً بعاطفة 
  . واستمالة النفوس إليه،تسعفه في عطف القلوب عليه

ومن خطب االستعطاف أيضاً خطبة عمـرو بـن بحـر           
ـ       ) هـ٢٥٥ت  (الجاحظ   ي في مجلس القاضي أحمد بـن أب

 ، كثير الطعن عليه   ، وكان الجاحظ منحرفاً عن القاضي     ،دَؤاد
 وعليه قميص   ،فحمل من البصرة مقيداً، وفي عنقه سلسلة      

 فقـال   ،سمل فلما مثل بين يدي القاضـي وبخـه وعنّفـه          
خفّض ـ أيدك اهللا ـ فواهللا ألن يكون لك األمـر    ( :الجاحظ

من أن يكون لي     ،علي عليك   خير ،  ن   وألن أسيءـسوتُح ، 
 من أحسن وتسيء، وألن تعفُـو       ،أحسن في األحدوثة عليك   

 فقـال  ،منـي    أجمل بك من االنتقـام ،درتكعنِّي في حال ق   
ثـم عفـا      واهللا ما علمتك إالّ كثير تزويق الكـالم        :القاضي

  .)٢٤()عنه
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والتعازي من الموضوعات التي تندرج ضـمن خطـب         
التعزية إلى الخلفـاء     وغاية الخطيب فيها أن يقدم       ،الوفود

 الخطب التي في     جيد  ومن ،والوالة ومواساتهم على فقيدهم   
هذا الغرض خطبة يحيى بن منصور التي عزى بها سليمان          

 جـزع سـليمان عليـه        وقد ، بوفاة ولده  الهاشميبن علي   
ل  فجعل الناس يعزونه فال يحفل بـذلك فـدخ         ،جزعاً شديداً 

 فـأنتم  ،ل كتاب اهللاعليكم نز( : فقال ،عليه يحيى بن منصور   
ـ  ،ائضهأعلم بفر صـلى اهللا عليـه    ومنكم كان رسول اهللا 

 ،جهـل   من يعلِّم  ولستُ ممن،هوسلم ـ فأنتم أعرف بسنت 
 : قـالَ ،زيك ببيت من الـشعر     ولكنِّي أع  ،وال يقوم من عوج   

  :    )٢٥( قال،هاته
      وهون ما ألقى من الوجد أنَّني

                       اليوم في دارِه أو غدا،أساكنُه   
 وهـذا  ،ويجنح الخطيب إلى الجمع بين التهنئة والتعزية     

أصعب مسلكاً من الجمع بين النسيب والحماسـة        (األسلوب  
  .)٢٦()لشدة التناقض بينهما

ومن النماذج التي جمعت بين التهنئة والتعزية خطبـة         
بن المنصور يهنئه   في مجلس المهدي     ابن عتبة التي ألقاها   

آجـر اهللا أميـر     ( :فة ويعزيه بموت أبيه المنـصور     بالخال
فيما خلفه له أميـر      وبارك ألمير المؤمنين     ،المؤمنين قبله 
 ، فال مصيبة أعظم من فقد أمير المـؤمنين        ،المؤمنين بعده 

 فاقبـل يـا   ،أمير المؤمنين  وال عقبى أفضل من وراثة مقام     
 واحتسب عنده أعظـم  ،طيةأمير المؤمنين من اهللا أفضل الع  

  .) ٢٧ ()الرزية
ويتّضح من هذه الخطبة حرص الخطيب علـى إظهـار          
مشاعر الحزن والفرح في آنٍ واحد ؛ فهو يعزيه عن فقـد            

منه  ثم يطلب    ، ويهنئه بالخالفة التي عدها منحة إلهية      ،أبيه
  . وأن يصبر على ما أصابه، العطية أن يشكر اهللا على هذه
 أيضاً خطبة عبد الملك بـن صـالح    ومن خطب التعازي  

سرك (الهاشمي يعزي بها هارون الرشيد على موت ابن له          
 ، سـرك   وال ساءك فيما   ،اهللا يا أمير المؤمنين فيما أساءك     

 وجـزاء علـى   ،وجعل هذه بهـذه مثوبـةً علـى الـصبر         
  .)٢٨()الشكر

 وقد عالجت   ،ومن مضامين خطب الوفود خطب الوصف     
 وصف  : كان أبرزها  ،ة كثيرة هذه الخطب موضوعات وصفي   

 وكذلك وصف األشـجار     ،الرجال بما لهم من مزايا وصفات     
 وقد افتن الخطبـاء فـي وصـف هـذه           ،والثمار والطعام 

الموضوعات ونعتها وقد بـرزت مـن خاللهـا بـراعتهم           
 ومن جيد الخطب التي وصلت إلينا خطبة شـبيب      ،الخطابية

 جعفـر  بن شيبة المنقري التي يصفُ بها صالح بـن أبـي       
 فقـال شـبيب     ، وكان المنصور أقام صالحاً يتكلّم     ،المنصور

 وال ،ما رأيت كاليوم أبين بيانـاً (   واصفاً بالغته وفصاحته  
 وال أحـسن    ، وال أبـلَّ ريقـاً     ، وال أربط جناناً   ،أجود لساناً 

  .)٢٩() وال أغمض عروقاً من صالح،طريقاً
ومن خطب الوصف أيضاً خطبة خالد بن صفوان التـي          

 ،صفُ بها بني الحارث بن كعب أخوال أبي العباس السفاح         ي
 فقـال خالـد     ،ذلك في مجلس ضمهم   وقد طلب السفاح منه     

 وإن  ، وغـرس الجـود    ، وعرنين الكرم  ،هم هامةُ الشرف  (
 إنّهـم   : مـن قـومهم    ما اجتمعت في غيرهم     فيهم لخصاالً 

 وأوفـاهم   ،طعاماً   وأطيبهم ، وأكرمهم شيماً  ، أمماً  ألطولهم
 والوفـد عنـد     ، وأبعدهم همماً ؛ الجمرة في الحـرب       ،مماًذ

 وغيـرهم بمنزلـة   ، وهم الرأس فـي كـلِّ خطـب        ،الجدب
  .)٣٠()العجب

 وقـوة   ،وواضح ما في هذه الخطبة من جمال العـرض        
 كما تُنبيء عن اقتدار خالد فـي        ، وحضور البديهة  ،التأثير

 ، ونبـل أصـلهم    ، وتصوير كـرمهم   ،وصف أخوال السفاح  
 معتمداً في ذلك على     ، وشجاعتهم في الحرب   ،مهمووفاء ذم 

 ،حلية السجع التي تترك أعمق األثر في نفوس الـسامعين         
  .لما يتوافر فيه من نغمٍ إيقاعي ينسجم مع الذوق

خطبة النكاح) ٢(
ُ

ِ:  
والفكرة العامة في هذه الخطب هي إقنـاع ذوي الفتـاة      

التي وصلت    ومن عيون الخطب   ،بمن يرغب األصهار إليهم   
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خطبة الخليفة المـأمون لمـا أراد أن         ،لينا في هذا المجال   إ
يزوج ابنته من اإلمام علي بن موسـى الرضـا ـ عليـه     

 ،اغرت األمور بمشيئتهالحمد اهللا الذي تص( :السالم ـ فقال 
 وصلى اهللا على محمد عنـد  ، إالّ هو إقراراً بربوبيته وال إله 

 ،يناً ورضيه حكمـاً   النكاح د   فإن اهللا قد جعل    ، أما بعد  ،ذكره
 أال وإنِّي قد زوجـتُ      ،وأنزله وحياً ؛ ليكون سبب المناسبة     

 وأمهرتها أربعمائة درهمِ    ،ابنة المأمون من علي بن موسى     
   رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وانتهاء نّةبس إقتداء

  .)٣١() والحمد اهللا رب العالمين،إلى ما درج عليه السلف
مقـدار مـا    و،هذا النص أهمية الزواج   أكد الخطيب في    

 ،، كما أشار إلى حسن االختيـار      يبذله الخاطب من الصداق   
 ، والسيما إذا كان من ذوي القربـى       ،وحسن الظن بالخاطب  

  .فهو أعرف بمزاياه وفضائله من غيره
ومن خطب هذا اللون خطبة شبيب بن شيبة المنقـري          

 فقـال  ،ضـي حين زوج ابنه من ابنة سوار بن عبد اهللا القا  
 فـإن  : أمـا بعـد  ، وصلى اهللا على رسـول اهللا     ،الحمد هللا (

 وإن فالنـاً  ، تمنعنا من اإلكثار، بنا وبكم  ،المعرفة منّا ومنكم  
  ). ٣٢()ذكر فالنة

 وفيه إشارة إلـى     ،هذا النص قد جاء في غاية اإليجاز      ف
 وقد جمعتهمـا معرفـة بعـضهما        ،الرغبة الملحة بالزواج  
   . في الكالماإلطالةب يستغني عن ببعض مما جعل الخطي

اً وإذا اقتنع أهل الفتاة بالخاطب ردوا عليه رداً حـسن        
 خطبة الفضل بن عيسى     هذا المضمار  في ومن جيد الخطب  

 فلمـا   ،لنفـسه    وقد خطب  ،ومٍ من بني تميم   الرقاشي إلى ق  
 ، وأدليت بحقّ  ،توسلتَ بحرمة (فرغ قام أعرابي منهم فقال      

 وما  ، ففرضك مقبول  ، ودعوت إلى سنّة   ،إلى خير  واستندت
   .)٣٣()اهللا إن شاء  وحاجتك مقضية،لتَ مبذولسأ

   :ـ خطبة التأبني٣
وهذه الخطبة تلقى عادةً في المقابر أو مجالس العـزاء          

 والفكرة العامـة فيهـا هـي        ،لمواساة ذوي الفقيد بفقيدهم   
   واإلشادة بفـضائل   ،الفقيدتصوير الفاجعة التي حلّت بذوي      

مجال القول في هذا البـاب   ( على أن، وذكر محاسنه ،قيدالف

المقتدر الذي يتالعب باأللفـاظ والمعـاني          واسع للخطيب 
ــة  ــي المبالغ ــرق ف ــة،دون أن يغ ــي       أو اإلطال ف

  .)٣٤()التكرار
ومن جيد ما انتهى إلينا من خطب هذا اللون خطبة عمر         

على  وقد وقف    ،)هـ١٥٣ت   (بن ذر بن عبد اهللا الهمداني     
  فقال مؤبناً له   ،قبر ولده ذر : ) يا ذر،      إنّه قد شغلنا الحـزن 

 اللهم إنّي قد    ، وما قيل لك ؟    ،عليك ؛ ألنا ال ندري ما قلت ؟       
 فهب له   ، حقّي صر فيه مما افترضه عليه من     وهبت له ما ق   

 وزدني من   ،له    واجعل ثوابي عليه   ،قّكما قصر فيه من ح    
 : فلما أراد أن ينصرف قـال      ، إنّي إليك من الراغبين    ،فضلك
 ولـو أقمنـا مـا       ،قـد انـصرفنا عنـك وتركنـاك        يا ذر 

  .)٣٥()نفعناك
فهذا النص يحمُل في طياته آالماً وأحزاناً حلّـتَ بوالـد           
الفقيد الذي مضى يصوغ أفكاره وأحاسيـسه عبـر هـذه           
الكلمات الرقيقة التي يودع بها ثمرة فؤاده الذي فارقه بـال           

 وأن لـيس لـه إالّ أن   ،سه أعمق األثـر عودة وترك في نف  
 ويحتسب ولده عند اهللا ليناَل به أجر الصابر         ،يعتصم بالجلد 

  .الفاقد الذي هده المصاب بفقده
ري ومن خطب هذا اللون أيضاً خطبة صالح بن بشر الم         

 :بن شيبة المنقري يوم موته يؤبن بها شبيب    ) هـ١٧٢ت  (
 وأخـي   ،لفقـراء  وجلـيس ا   ،رحمة اهللا على أديب الملوك    (

  .)٣٦()المساكين
 ومن خطب هذا اللون أيضاً خطبة جعفر بن سليمان بن          

 إنّـي   ،اللهـم : (علي بن عبد اهللا على قبر أخيه محمد فقال        
 ، اللهم فـصدق رجـائي     ، وأخافك عليه  ،أمسيتُ أرجوك له  

    .) ٣٧() إنّك على كلِّ شيء قدير،وأمن خوفي
  :ًثانيا ـ اخلطابة الدينية

 فمـن   ،ابة الدينية أثر كبير في حيـاة المـسلمين        للخط
خاللها يستطيع الخطباء أن يوجهوا الناس إلى تقـوى اهللا          

 بما يغمر قلـوبهم ومـشاعرهم ؛        ،وحبه وطاعته وخشيته  
  .ألنها صادرة عن قلوبٍ مفعمة بالصدق واإلخالص

تلك التي شرع اإلسـالم لهـا وقتـاً         (والخطابة الدينية   
 ، وفرض االسـتماع لهـا     ،جمعة والعيدين معلوماً في يوم ال   
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 وفي كلِّ أمـرٍ     ،وكانت األداة المعبرة في المناسبات الدينية     
  ).٣٨()جامع

ويجد الخطيب في هذا اللون من الخطابة متنفساً له في          
 وتنفيـرهم  ، وترغيبهم في الخيـر  ،إثارة عواطف السامعين  

ـ تصلهم بالخـالق ـ سـبحانه وتعـالى      ( فهي ،من الشر
 وتبصرهم بما يـنفعهم     ،علو بهم عن األرض إلى السماء     وت

 والموضوع  ، فالخطيب يتكلم من قبل اهللا     ،في الدنيا واآلخرة  
 ، وثمرة الخطبة سـعادة الفـرد والمجتمـع        ،ديني وروحي 

  .)٣٩() وابتغاء الخير،وتمجيد اهللا وطاعته
وتقوم الفكرةُ العامة في هذا اللون من الخطابة الدينيـة          

 وغيرها من المعاني التي تسهم فـي        ،تذكيرعلى الوعظ وال  
 ،إبراز الصورة التي يريد الخطيب عرضها وإيضاحها للناس

 ومكانتـه   ،وال شك إن الوعظ والتذكير له أثـره الواضـح         
 فهو من دعائم اإلسالم ؛ لهـذا        ،البارزة في حياة المسلمين   

ن الخطابة يلجـأ إلـى وعـظ      نجد الخطيب في هذا اللون م     
 واالنـسياق   ،الدنيا وتحذيرهم من فواتن     ،دهموإرشاالناس  

 ،، كما يلجأ إلى التذكير بالموت واليوم اآلخـر        وراء ملذاتها 
  .وما ينتظر اإلنسان من عقاب وثواب

أما ما تناولته الخطابة الدينية من مضامين فهي كثيـرة      
  :تكاد تنحصر في

   :خطبة صالة اجلمعة) ١(
ـ  ،وهذه الخطبة تنوب عن نصف الفرض      لُّ محـّل    وتح

مقـام  ( ولهذه الخطبـة  ،ركعتين في صالة ظهر يوم الجمعة  
 وشـعيرة   ، وهي ركن من أركان الحقّ     ، وخطر جليل  ،عظيم

  .)٤٠() ومنبر للتوجيه واإلصالح،من شعائر الهدى
 خطبـة  ومن جيد ما انتهى إلينا من خطب صالة الجمعة       

 ينتقل ثم   ،التي يستهلُّها بالتحميد والتمجيد    المأمون العباسي 
 إذ ليس لإلنـسان     ، والعمل الصالح  ،إلى الحث على التقوى   

 ، والتمـسك بطاعتـه    ،سبيٌل ينجو به سوى االعتصام باهللا     
 والعمل  ،أوصيكم عباد اهللا ونفسي بتقوى اهللا وحده      ( :يقول

 فإنّه ال يسلم    ،لوعيده   والخوف ،التنجز لوعده  و ،لما عنده 
  .)٤١().... وعمل له وأرضاه،إالّ من اتقاه ورجاه

نجد المأمون ـ في هذا المقطع من الخطبة ـ يوصـي    
 واجتناب نواهيه ؛ ألن     ، أوامره  بالتمسك بتقوى اهللا وإتباع   

 ثـم يـستطرد     ،تقوى اهللا خير زاد يتقرب به العبد إلى ربه        
المأمون ـ في هذه الخطبة ـ إلى الحـديث عـن الـدنيا      

 ،وازل المكروه  وما يجري على أهلها من ن      ،ومتاعها الزائل 
فـاتقوا اهللا   ( : فيقـول  ، والتذكير بالموت  ،ولواحق المحذور 

 وابتاعوا ما يبقى بمـا      ، وبادروا آجالكم بأعمالكم   ،عباد اهللا 
 ، وترحلوا عن الـدنيا فقـد جـد بكـم          ،يزول عنكم ويفنى  

 وكونوا كقـومٍ صـيح فـيهم        ،واستعدوا للموت فقد أضلكم   
 فـإن  ، ليست لهم بدارٍ فاستبدلوا   وعلموا أن الدنيا   ،فانتبهوا

 ومـا  ،، ولم يترككم سدىهللا ـ عز وجل ـ لم يخلقكم عبثاً  ا
ـ     ه ؛ وإن بين أحدكم وبين الجنّة والنار إالّ الموت أن ينزَل ب

 لجـديرةٌ   ، وتهدمها الساعةُ الواحدة   ، اللحظة  غايةً تَنْقُصها 
الليـل والنهـار    بِقصر المدة ؛ وإن غاِئباً يحدوه الجديدان        

 وإن قادماً يحل بـالفوز أو بالـشقوة    ،لجدير بِسرعة األوبة  
 ونــصح ،اتقى عبــد ربــه فــ،لمـستَحق ألفــضل العــدة 

  .)......نفسه
وال يخفى ما تحمله هذه األسطر من التنفير من الـدنيا           

 وعدم الوثوق بها ؛     ، والتحذير من فواتنها   ،ومتاعها الزائل 
 وإن دنياً   ، وسرعة تقلّبها بأهلها   ،وقلّة متاعها  ،لقصر مدتها 

 غير أن النفس    ،نهايتها الموت لجدير بالمرء أن يزهد فيها      
 وطلـب   ،أمارة بالسوء تدفع بصاحبها إلى إتبـاع الهـوى        

 إن ما يثير الدهشة هو شدة الحرص على هذه الدنيا ،اللذات
نـسان  والتمسك بها مع أن نعيمها زائل مهما طال عمر اإل         

   .فيها
لهاشمي وعلى منوالها جاءت خطبة محمد بن سليمان ا       

ـ فقـال بعـد أن حمـد اهللا     ـ وهي من خطب يوم الجمعة 
ـ   فقـد اعتـصم   ،من يعتصم باهللا ورسـوله (: وأثنى عليه 
 ومن يعصِ اهللا    ، وسعد في األولى واآلخرة    ،بالعروة الوثقى 

 أسـأل  ،اً وخسر خسراناً مبين،ورسوله فقد ضلَّ ضالالً بعيداً 
ويتبـع   ،اهللا أن يجعلنا وإياكم ممن يطيعه ويطيع رسـوله        

   .)٤٢()..... ويتجنّب سخطه،رضوانه
  :خطبة صالة العيدين) ٢(
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وخطب األعياد ال تكاد تختلف في مضمونها عن خطبـة          
 فالفكرة العامـة تـدور حـول الـوعظ          ،صالة يوم الجمعة  

ب  واجتنـا  ، والحثّ علـى طاعـة اهللا وخـشيته        ،والتذكير
 ومن خطب هذا اللون خطبة المأمون فـي عيـد           ،معاصيه
إن يومكم هذا يـوم  ( : قال ـ بعد التكبير والتحميد ،األضحى

 ووفَّق لـه    ، وعظّم حرمته  ، وأوجب تشريفه  ،أبان اُهللا فضله  
 وفـدى فيـه بالـذبح    ، وابتلي فيه خليله   ،من خلقه صفوته  

يــام المعلومــات مــن العظــيم نبيــه، وجعلــه خــاتم األ
  .)٤٣)(......لعشرا

 الـذي  ،ويسترسل المأمون في ذكر فضائل هـذا العيـد    
 ، وينتهي بالخطبة إلى ذكر الموت     ،شرفه اهللا وعظّم حرمته   

 ، عظم قدر الدارين   ،وما من بعده إالّ الجنة أو النار      ( :فيقول
  فـو  ، اهللا اهللا  . وطالت مدة الفريقين   ،وارتفع جزاء العملين  

  ومـا هـو إالّ      ، والحق ال الكـذب    ،عبالل ال    اهللا إنّه الجد 
  .).....الموت والبعث والميزان والحساب

ومن جيد الخطب خطبة الواثق باهللا هارون بن المعتصم         
التي خطبها في عيد الفطر ولم يـصل إلينـا          ) هـ٢٣٢ت  (

 :، يقـول  لمقطع الذي يتضمن الوعظ والتذكير    منها إالّ هذا ا   
 والناصـح مـن     ،جهمن اتبع هواه شرد عن الحقّ ومنها      (

 ، فظهر في نيتـه    نصح نفسه وذكرها ما سلف من تفريطه      
 ، وقد فرغ مـن زاده لمعـاده       ،، فورد أجله  وثاب من غفلته  

  .)٤٤()وكان من الفائزين
  :خطب االستسقاء) ٢(

 ،وهذا اللون من الخطب الدينية يلقى عند انقطاع الغيث        
  وال يجد الناس سبيالً سوى الخـروج إلـى         ،وحلول الجدب 

ـ   ،صالة االستسقاء  وال نكـاد  ، والتضرع هللا ـ عز وجـل 
 وهي خطبـة اإلمـام   ،نظفر إالّ بخطبة واحدة من هذا اللون  

 وقد خرج ومعـه     ،)هـ٢٠٣ت  (     بن موسى الرضا   علي
ـ بعد   فقال، بعد انقطاع الغيث  ،ءالناس إلى صالة االستسقا   

متَ حقّنـا   أنتَ عظَّ ! اللهم يا رب    ( :أن حمد اهللا واثني عليه    
 ،ورحمتـك   وأملوا فضلك،أهل البيت فتوسلوا بنا كما أمرت     

وتوقعوا إحسانك ونعمتك ؛ فاسقهم سقياً نافعاً عاماً، غيـر          
 وليكن ابتداء مطرهم بعد انـصرافهم مـن     ،رائث وال ضائر  

 فجاءت السماء بالمطر    ،مشهدهم هذا إلى منازلهم ومقارهم    
  .)٤٥()نما مألت األودية والحياض والغدرا

   عه هللا واستغاثته به      في هذه الخطبة يظهر اإلمام تضر، 
ـ عز وجـل ـ أن ال    فهو القادر على كّل شيء راجياً منه

جعلهم اهللا  ع رجاءه ؛ فهو من أهل بيت         وال يقط  ،يخيب أمله 
مـن  إليه ؛ لما لهم عنده       ووسيلة للتقرب بهم      رحمة للناس

  . وجليل المنزلة،عظيم الزلفى
  :ًا ـ اخلطابة السياسيةثالث

ازدهرت الخطابة السياسية فـي أوائـل هـذا العـصر           
 واشتداد األزمـات    ،ازدهاراً كبيراً بتأثير األحداث السياسية    

 وال ريب إن هذه األحداث قد أذكت جذوة الخطابة          ،وتتابعها
 ويتسع  ،ويتعاظم شأنها   وكان البد لها أن تزدهر     ،السياسية

  .نطاقها
 وقد  ،يون الخالفة من بني أمية بحد السيف      انتزع العباس 

أدركوا أن استيالءهم على السلطة بالقوة يعني أن األمـور          
 مـا دام    ، ولن تسير على وفق ما يريـدون       ،لن تستتب لهم  

اثبات  و ، ولدعم موقفهم السياسي   ،هناك من يعارض حكمهم   
 بما يوجب لهـم الطاعـة مـن         حقّهم الشرعي في الخالفة   

ن لهم عدم الخروج عليهم ؛ فإنّهم لجأ إلـى           ويضم ،الرعية
نظرية الحقّ اإللهي التي تمـنح الخليفـة العباسـي حـقّ            

وهذا ما نجده واضحاً على لسان       ،ممارسة السلطة المطلقة  
أبي جعفر المنصور حيث نصب نفـسه سـلطان اهللا فـي            

 وحجته على خلقه، وأنّه يسوس الناس بتوفيق اهللا         ،أرضه
 إلى غير ذلـك     ،لحارس األمين على خزائنه    وأنّه ا  ،وتأييده

فـي    التصرف من الصالحيات التي خولته هذه النظرية من      
هللا في   إنّما أنا سلطان ا    ،أيها الناس ( [ : يقول ،شؤون الخلق 

هوسكم بتوفيقه  ،أرضه على   ، وتأييده ،، وتسديده  أسوحارس 
 وأعطيـه بإذنـه ؛ فقـد      ، أعمل فيه بمشيئته وإرادته    ،ماله
 ، إذا شاء أن يفتحني فتحني إلعطائكم      ،لني اهللا عليه قفالً   جع

 فـارغبوا  ، وإذا شاء أن يقفلني عليها قفلني     ،وقَسمِ أرزاقكم 
إلى اهللا وسلوه في هذا اليوم الشريف الذي وهب لكم مـن            

اليومَ  أكْملتُ لكـم  ( (:فضله ما أعلمكم به في كتابه إذ يقول     
   عن تُ عليكمموأتْم ينَكُماإلسالم ديناً    د تي ورضيتُ لكمأن  ،))م
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 وأن يلْهمنـي الرأفـة بكـم ن         ،والصواب  يوفِّقَني للرشاد 
  .)٤٦ ]().......واإلحسان إليكم

ويرى بنـو العبـاس أن اهللا اصـطفاهم للخالفـة دون           
 وأن وصولهم إلى سدة الحكـم إنّمـا هـو ثمـرة             ،سواهم

 على نحو ما    ،مويينسيوفهم التي قتلوا بها أعداءهم من األ      
يتضح في خطبة أبي العباس السفاح حين بويـع بالخالفـة      

 وعن حقّهم الشرعي فيهـا      ،حيث يتحدثُ فيها عن الخالفة    
ثم وثـب بنـو حـربٍ ومـروان        (الذي بزه بنو أمية منهم      
 ، واسـتأثروا بهـا    ، فجاروا فيها  ،فابتزوها وتداولوها بينهم  

 فلما آسفوه  ، حيناً حتّى آسفوه    فأملى اُهللا لهم   ،وظلموا أهلَها 
 وولي ، وتدارك بنا أمتنا ، ورد علينا حقّنا   ،انتقم منهم بأيدينا  

وا فـي   ليمن بنا على الذين استُضعفُ ، والقيام بأمرنا  ،نصرنا
 وإنِّي ألرجو أالَّ يـأتيكم الجـور   ،فتح  وختم بنا كما ،األرض

 ،ثُ جاءكم الصالح   وال الفساد من حي    ،من حيثُ أتاكم الخير   
   .)٤٧()...وما توفيقنا أهَل البيت إالَّ باهللا

 وجدوا في الخطابة خير وسـيلة       قد وإذا كان العباسيون  
 ،في الرد على خصومهم الذين يتربصون بهم ريب المنـون      

فإن خصومهم ـ من شيعة وأمويين وخوارج ـ اتخـذوها    
 ادعوه ؛ والسيما     وإبطال ما  ،معوالً هداماً لنقض ما أبرموه    

العلويون الذين كثيراً ما كانوا يعتدون عليهم بقرابتهم مـن          
ـ   وأنهم هم أهـل   رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وآله وسلّم 

 ومثال ذلك خطبة محمد بـن عبـد   ، وأخص الناس به   ،بيته
أيهـا  ( : قـال  ،اهللا بن الحسن المعروف بذي النفس الزكية      

أبي جعفـر مـن      مر هذا الطاغية  إنّه قد كان من أ     ،الناس
 ،فـي ملكـه   بنائه القبة الخضراء التي بناهـا معانـدةً ِهللا          

 :، وإنّما أخذ اُهللا فرعون حتى قـال       وتصغيره الكعبة الحرام  
 : هـذا الـدين     وإن أحقّ الناس بالقيام في     ،أنا ربكم األعلى  

للهم إنَّهـم    ا . واألنصار المواسين  ،األولينأبناء المهاجرين   
 ، وعملوا بغيـر كتابـك     ، وحرموا حاللك  ،حرامك   أحلُّوا قد

وغيروا عهد نبيك ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وآمنوا مـن    
 ،واقتلهم بـددا  ،  وأخافوا من أمنتَ، فاحصهم عددا       ،أخفتَ

    .)٤٨()وال تُبق على األرض منهم أحدا

 وسعى العباسيون إلى مطـاردة خـصومهم بالـسيف         
ون إلى توطيد ملكهم بكلِّ ما أوتـوا مـن           فهم يسع  ،والكلمة

قوة ؛ ولذلك يجنح خطباؤهم أحياناً إلى إيراد الصور المثيرة  
 ويتضح ذلك من خطبة أبـي       ،قصد التهويل على السامعين   

 وكان قد بلغه أن قوماً أظهروا شكاة بنـي          ،جعفر المنصور 
ـ  ،مهالُ مهالً ( : فقال ،العباس  وكهـوفَ   ،اإلرجـاف   ا رواي
 ، والتخطّي إلى ما حـذِّرتُم     ،عن الخوض فيما كفيتم    ،النفاق

 ، وما أنتم وذاك   ، ويذلَّ عز  ، ويقّل عدد  ،بل أن تتلفَ نفوس   ق
ألم تجدوا ما وعدكم ربكم من إيـراث المستـضعفين مـن            

 ولكن خـب    ، حقّاً والحجر الحجر   ،مشارق األرض ومغاربها  
  .)٤٩() وحسد مكْمد،كامن

ـ يغلـب عليهـا طـابع    فهذه الخطبة ـ على قصرها   
 ويزرع فـي  ،التهديد والتخويف الذي يقرع أسماع الخصوم   

 إنّها ترسم سياسة الدولة التي تقوم علـى     ،نفوسهم الخوف 
 وتكمـيكم   ، ومـصادرة الحريـات    ،القهر والبطش والتسلط  

   .األفواه
لنـاس   وقد خطب ا   ،وعلى نهجها جاءت خطبته األخرى    

أيهـا  ( : سـيفه فقـال    بقائم وقد أخذ     ،بعد قتل األمويين  
هذا دواُؤه     ،الناس بكم داء لكـم بـشفائه    وأنا   ، إن زعـيم، 

  تبرعبه    فلي رتَبعقبل أن ي فإنَّما بعد الوعيـد اإليقـاع      ،عبد ، 
  .)٥٠()بكتابِ اهللاال يؤمنون    فتري الكَذب الذينوإنّما ي

فهذا المقطع من الخطبة يغلـب عليـه طـابع التهديـد       
 وقد بدت الدماء تتراءى للسامعين من خالل مـا          ،والتهويل

 وهي  ،انطوت عليه ألفاظ النص من معاني البطش والقسوة       
وإن كانت صورة تقريرية تخلو من كلِّ قيمة جمالية فإنّهـا           
 ،صورة مفزعة غاية الخطيب فيها التهويل على الـسامعين        
  .وزرع الرعب في قلوبهم حتى ال يفكروا في الخروج عليه

 :تجري على نفس اللحن    ود بن علي بالمدينة   وخطبة دا 
 أما آن لراقـدكم أن    ، حتّام يهتفُ بكم صريخكم    ،أيها الناس (

 ، كالَّ بْل ران على قلوبهم ما كانوا يكـسبون ،يهب من نومه 
 وكيف  ، هيهات منكم  ،أغركم اإلمهاُل حتّى حسبتموه اإلهمال    

  .)٥١()مشتهر  والسيف،بكم والسوط في كفّي
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ومن خطب هذا اللون خطبة هارون الرشيد حين شـغب         
والـصالة   د حمد اهللا فقال ـ بع ،المنبر   فصعد،عليه الجند

 ، وكان منّا عتـب    ،أما بعد فقد كان لكم ذنب     ( :على رسوله 
عـد هـذا لكـم       وعندي ب  ، ومنّا انتقام  ،وكان منكم اصطالم  

 ،، والتفـريج عـن المغمـومين      التنفيس عن المكـروبين   
 وأن ال   ، والتغمد إلساءة المسيئين   ،ان إلى المحسنين  واإلحس

 وعلـي بـذلك     ، وال نحبس علـيكم عطـاء      ،يكفر لكم بالء  
  .)٥٢()وفاء

   :ًرابعا ـ اخلطابة احلربية
وهذه الخطب تلقى عادةً على مـسامع الجنـد فـي           

 وبثّ روح العزيمـة بمـا       ،ميادين القتال إلثارة حماسهم   
 ،هم إلى لقاء العـدو    استعداد يدفع يبعثُ في نفوسهم من     
الحروب التي شهدها هذا العـصر       وعلى الرغم من كثرة   

 ومـن  ،فإن ما وصل إلينا من خطب هذا اللون قليلة جداً        
 ،عبأ كتائبه  وقد ،يون الخطب خطبة طاهر بن الحسين     ع

 ، وجماعة جماعة  ،ائد وجعل يمر بقائد ق    ،وسوى صفوفه 
 إنّكـم   ،ء والشكر  وأهل الوفا  ،اهللا  يا أولياء ( :وهو يقول 

 إن  ،أهل النكـث والغـدر     لستُم كهؤالء الذين ترون من    
 ونكثـوا  ،روا ما عظَّمـتم    وصغَّ ،هؤالء ضيعوا ما حفظتم   

 ويقـاتلون   ، وإنَّما يطلبون الباطـل    ،التي رعيتم  األيمان
، فلـو قـد      أصحاب سـلبٍ ونهـب     ، الغدر والجهل  على

 ، اُهللا وعـده    قد أنجـز   ،غَضضتم األبصار، وأثبتّم األقدام   
 فجالـدوا طواغيـت     ،وفتح عليكم أبواب عزه ونـصره     

 ، ودافعوا بحقّكم باطلَهم ،دينكم  ويعاسيب النّار عن   ،الفتنة
 حتّى يحكم اهللا بينكم وهو خيـر        ،فإنَّما هي ساعة واحدة   

  .)٥٣()الحاكمين
 وتثيـر   ،بهذه الكلمات المثيرة التي تلهب الحمـاس      

 أن يحثّ جنده على     الحسين بن العواطف استطاع طاهر  
  ويهون علـيهم األعـداء الـذين       ،ه ويرغبهم في  ،القتال

 وأنّهـم قطـاع طـرق ال    ، والجهل والغدر  بالنكث :عتهمن
 وفي هذا ما    ،يألون جهداً في استالب ما في أيدي الناس       

  . ويوجب استئصال شأفتهم،يسوغ قتالهم

ه وقد وهذا عبد اهللا بن طاهر بن الحسين يخاطب جند      
يحـضهم علـى الجهـاد        لقتـال الخـوارج نـراه      تهيأ

   وإعـالء  ،ابتغاء مرضاة اهللا   ،واالستبسال في قتال العدو   
 مستعيناً ببعض اآليـات القرآنيـة التـي تعـد           ،كالدين

في ذلك إذكاء    وغايته   ،نصر والثواب العظيم  المجاهدين ال 
 وترغيبهم فـي    ،الروح الحماسية في نفوس المجاهدين    

 بعدها إلى تصوير الخوارج وانحـراف        ثم ينتقلُ  ،القتال
 ومفارقـة  ، وسعيهم إلى شقّ عصا المـسلمين     ،عقيدتهم
  الـذابون ،اهدون عن حقّه المج ،إنّكم فئةُ اهللا  [  :الجماعة

 الداعون إلى ما أمـر      ، الذائدون عن محارمه   ،دينه عن
 الـذين   ، والطاعة لوالة أمـره    ، من االعتصام بحبله   ،به

عود  فاستنجزوا مو  ،م المسلمين  ونظا ،جعلهم رعاة الدين  
 الذين أشروا   ،وأهل معصيته   بمجاهدة عدوه  ،اهللا ونصره 

 ومرقوا مـن    ، وفارقوا الجماعة  ، وشقّوا العصا  ،وتمردوا
 فإنّه يقـول ـ تبـارك    ، وسعوا في األرض فساداً،الدين

 ) ويثَبـتَ أقْـدامكُم  إن تَنْصروا اَهللا ينْـصركُم (وتعالى ـ  
لكم الذي إليه تلجئون     فليعقالصبر م تُكم التي بها    ،كُنوعد 

اهللا     فإنَّـه الـوزر المنيـع الـذي دلّكـم          ،تستظهرون
  .)٥٤........ ](.عليه

وإذا وجد القائد فتوراً في جنـده فإنّـه يلجـأ إلـى             
 ويـشد   ،تحريضهم على القتال بمـا يلهـب حماسـهم        

ى بن عيـس   على نحو ما جاء في خطبة علي         ،عزائمهم
   هم         بن ماهان التي يحضبها جنوده علـى قتـال عـدو 

ابه التعـب مـن طـول       بعد أن أدرك أصح    والتنكيل بهم 
 ولـو وجـدوا     ، فإنّهم قليلـون   ،بادروهم( : فقال ،القتال

  .)٥٥() وطعن الرماح لم يصبروا عليها،حرارة السيوف
وقد يجنح القائد إلى أسلوب التقريع والتعنيف حـين         

 وإحجامهم عـن قتـال      ،ل من جنده  يجد الضعف والتخاذ  
 ومـن ذلـك خطبـة أبـي     ، ورغبتهم في الدعة  ،عدوهم

التـي  ) هـ٢٠٢ت(السرايا السري بن منصور الشيباني     
يـا  ( : فرار جنده من ميدان القتال     خطبها في الكوفة بعد   

إن المعتـز   ، ويا خذلة الحسين،يا قتلة علي ،أهل الكوفة 
 وإن  ،كم لمخـذول   وإن المعتمد على نـصر     ،بكم لمغرور 
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كم  أمـر   واِهللا مـا حمـد علـي       ،أعززتموه  نالذليل لم 
مذهبكم فنرضى بـه  ،فنحمده ولقـد حكّمكـم   ، وال رضي 

 ووثقَ بكم فحلـتم     ، وائتمنكم فخنتم أمانته   ،فحكمتم عليه 
 لم تنفكُّوا عليه مختلفين     ،عن ثقته ولطاعته ناكثين  ، ثم ، 

 وإن  ، تقـدم تـأخرتم     وإن ، وإن قعد قُمتم   ،إن قام قعدتم  
 حتى سبقت   ، وعصياناً ألمره  ،تأخر تقدمتم ؛ خالفاً عليه    

 اه    ،فيكم دعوتُهفي     ، وخذلكم اهللا بخذالنكم إي عذرٍ لكم أي 
وقد عبـروا       والنكول عمن لقيتم   ،الهرب عن عدوكم ؟   

 ويستَحيون  ، ينتهبون أموالكم  ، وعلو قبائلكم ؟   ،خندقكم ؟ 
 عذر لكم إالّ العجز والمهانة، والرضا        هيهات ال  ،حريمكم

 إنّما أنتم كفيء الظلِّ ؛ تهزمكم الطبـوُل       ،بالصغار والذلّة 
 أمـا واِهللا    ، ويمأل قلوبكم الحـرق بـسوادها      ،بأصواتها

 ويحفظـون   ،ألستبدلن بكم قوماً يعرفون اهللا حقّ معرفته      
   .)٥٦()محمداً في عترته

عـن تخـاذل    لقد جاءت هذه الخطبة موحية ومعبرة       
 وكان طبيعيـاً    ، وإحجامهم عن لقاء عدوهم    ،أهل الكوفة 

ة أثره في نفس أبي السرايا      أن يترك فرارهم من المعرك    
 ، وما كان من غـدرهم     ،يؤنَّبهم على سوء فعلهم   فمضى  

 ،وال عجب في ذلك فقد خذلوا باألمس من هو أفضل منه          
 ، وأظهـروا الغـدر لهمـا     ،لقد خذلوا عليـاً والحـسين     

 فـالقوم   ،مين مرضيين  وكانا إما  ،هما عند الوثبة  وأسلمو
 وهو غـدر قـديم قـد        ،، والغدر من طبعهم   أبناء القوم 

ما    هذا ، وتشابكت عليه فروعهم   ،تآزرت عليه أصولهم  
 ،أراد أن يقوله أبو السرايا ألهل الكوفة يوم غدروا بـه          

  .ال يلوون على شيء    وفروا على وجوههم
 وأن ال طاقة لـه      ،زيمةوحين يدرك القائد أسباب اله    

بعدوه فإنّه يخير أتباعه بين البقاء معـه فـي مجالـدة            
 كما جاء في خطبة محمد بن عبد        ، أو الرحيل عنه   ،العدو

 وقد جمع أصحابه بعد أن أخذ الميثـاق         ،اهللا بن الحسن  
 ،إن عدو اهللا وعدوكم قد نزل بـاألعوص       ( : فقال ،عليهم

ألمر ألبنـاء المهـاجرين     اوإن أحقّ الناس بالقيام بهذا      
 ،؛ أال وإنّا قد جمعناكم وأخذنا عليكم الميثـاق         واألنصار

 وإنّـه   ، واألمر بيده  ، والنصر من اهللا   ،وعدوكم عدد كثير  

 ومن  ،قد بدا لي أن آذن لكم فمن أحب منكم أن يقيم أقام           
   .) ٥٧()أحب أن يظعن ظعن

لعصر جاءت  ومن كُلِّ ما تقدم نجد أن الخطابة في هذا ا         
لتعبر عن ظواهر اجتماعية ومواقف سياسية ودينية ؛ لـذا          

  .تعددت الموضوعات التي تناولتها 
  الفصل الثاني

  اخلصائص الفنية
ا اشتملت عليه    وم ،بعد أن تطرقنا إلى ضروب الخطابة      

 كان ال بد لنا أن نتطرق إلى أهـم          ،ومضامين  من أغراضٍ 
ها الخطابة على صـعيد     الخصائص والسمات التي امتازت ب    

 وكـان مـن بـين هـذه الخـصائص           ،الشكل والمضمون 
   :والسمات

ًأوال ـ بناء اخلطبة ّ
:  

ال تختلف الخطبة ـ في هذا العصر ـ عن الخطبة فـي    
 ، وشـدة إحكامهـا    ،عصر بني أمية من حيث طبيعة بنائها      

  :وكان من بين األمور البنائية التي تتعلق بالخطبة
  :املقدمة) ١(

تعلق بأجزاء الخطبة هو عناية الخطيب بالمقدمة       إن ما ي  
 ، وغايته في ذلك أن يمهـد ألفكـاره        ،التي يفتتح بها كالمه   

 ألن ،ويستثير انتباه السامعين فينقلهم مـن موقـف آلخـر       
 ،الغرض منها تنبيه الـسامعين إلـى موضـوع الخطبـة          (

 ،لالقتنـاع د أذهـانهم     وإعـدا  ،وترغيبهم فـي االسـتماع    
 ومـا   ، وتأليف قلوبهم حول الخطيب    ،رهمواستجالب خواط 

  .)٥٨()يريد منهم
          استهالل الخطب بعبارات التحميد والتمجيـد تقليـد إن

ورثه الخطباء عن الرسول الكريم ـ صلى اهللا عليه وآلـه   
أوصـاف  ( حتى صـار مـن   ،وسلم ـ وألزموا أنفسهم به 

لـك  فإن ذ ... ..الخطابة أن تفتح الخطبة بالتحميد والتمجيد     
 وتعظم به الفائـدة     ،عند مستمعيها         يزين الخُطب  مما

فيها ؛ ولـذلك يـسمون كـلَّ خطبـة ال يـذكر اهللا أولهـا         
وإذا تأملنا المقدمات نجدها تتـشابه كثيـراً         ،)٥٩()البتراء

فيما بينها من حيث استهالل الخطـب بعبـارات التحميـد           
ه  وقد أثر عن النبي محمد ـ صلى اهللا عليه وآل ،والتمجيد
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كُلُّ أمرٍ ذي باٍل ال يفتح بذكر اهللا ـ عز وجـل ـ    (وسلم ـ  
ومـن روائـع المقـدمات       ،)٦٠() أقطع : أو قال  ،فهو أبتر 

الحمـد   [  الهاشمي مقدمة خطبة محمد بن سليمان بن علي      
 وأشهد أن ال    ، وأتوكل عليه  ، وأومن به  ،وأستعينههللا أحمده   

ـ    وأشـهد  ،إله إالّ اهللا وحده ال شريك له       داً عبـده   أن محم
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله        (ورسوله  

  .) ٦١.... ](.من يعتصم )ولو كره المشركون
في هذا النص نجد الخطيـب يفتـتح كالمـه بالتحميـد      

 ، متبعاً ما درج عليه السلف في مجاراة أسلوبهم        ،والتمجيد
  . ويعدهم لإلصغاء،وهو مما يشوق الحضور

الحمـد ِهللا   ( :وعلى غرارها مقدمة خطبة هارون الرشيد     
هعلى   ، طاعته   ونستعينه على  ، على نعمه  نحمد ُهونستنصر 
  ونؤمن به حقاَ ونتوكل عليه مفوضين إليه، وأشهد        ،أعدائه

 وأشهد أن محمداً عبده     ،أن ال إله إالّ اهللا وحده ال شريك له        
 ،علـم ودروس مـن ال  ، بعثه على فترة من الرسل   ،ورسولُه

  .) ٦٢)(...،وإدبارٍ من الدنيا
وأكثر الخطب السياسية والحربية تخلو من المقدمات ؛        
 ،وهذه الظاهرة ترجع إلى أن الخطيب يراعي ظرف المقـام         

 فهو يريـد إيـصال فكرتـه إلـى          ،إيجازوما يقتضيه من    
 ، لهذا تجده يـستغني عـن المقدمـة     ،السامعين بأيسر لفظ  

 ـ في مثل هذه الخطـب ـ كالمـه     الخطيبوكثيراً ما يبدأ 
وغالباً ما يختار اآلية التي يراهـا        ، من القرآن الكريم   بآية 

ما نراه    وهذا ،لمعنى الوارد بعدها  أكثر مناسبة من غيرها ل    
بعد قتل  التي ألقاها في الشام      في خطبة أبي العباس السفاح    

 ،ِهللا كفراً ا  الذين بدلوا نعمةَ   ألّم تَر إلى  ( [ :مروان بن محمد  
دار   جهـنَّم يـصلَونَها وبِـئس     ،وأحلُّوا قومهم دار البـوار    

 ، وآل مـروان ،يا أهل الشام آُل حـربٍ        نكص بكم  )القرار
  .)٦٣ ](....تهورون بكم وي،يتسكّعون بكم الظلم

ويبدو بوضوح أن اآلية التي ابتدأ بها السفاح جـاءت          
 فاآلية  ،سامعين للموضوع الذي يريد عرضه على ال      مالئمة

 وارتكبـوا مـن عظـيم       ،تشير إلى الذين ظلموا وتجبـروا     
 وأهلكـوا الحـرث     ،األمور، وجسيم األفعال وأحلّوا الخراب    

 وما أراده الخطيب من اآلية هو أن المقصود بهـا           ،والنسل

 لهذا شرع في إظهار جرائمهم وأفعالهم الـسوء         ،بنو أمية 
  .ءوكشفها للناس ممن كانوا يدينون لهم بالوال

ومقدمة خطبة أبي جعفر المنصور أكثـر تـدليالً علـى       
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن        (  [: يقول ،موضوعه

 ، وقول فصل  ، قضاء مبرم  ،)األرض يرثها عبادي الصالحون   
 ، وأفلج حجتـه   ،الحمد هللا الذي صدق وعده     ،ما هو بالهزل  

 والفيء  ، الذين اتخذوا الكعبة غرضاً    ،وبعداً للقوم الظالمين  
  .)٦٤.... ](.إرثاً

شعراً بما   م ،خطبته بيت من الشعر   الخطيب  وربما ابتدأ   
 ويوافق الغرض الذي مـن أجلـه ألـف          ،يناسب المقصود 
أبي جعفـر       على نحو ما جاء في خطبة      ،الخطيب خطبته 

  :   فإنّه ابتدأ خطبته قائالً،المنصور حين خروجه إلى الشام
   شنْشنةٌ أعرفها من أخزمِ

  من يلْقَ أبطال الرجال يكْلمِ
 عـن   ، وكهـوف النفـاق    ، روايا اإلرجـاف   ،مهالً مهالً 

 قبل أن تتلف    ، والتخطي إللى ما حذرتم    ،الخوض فيما كفيتم  
  .)٦٥....)(.، ويقل عدد،نفوس

  :حسن التخلص) ٢(
 وهو  ،وإذا فرغ الخطيب من المقدمة دخل إلى موضوعه       

 وأكثر  ،يب خطبته الغرض الرئيس الذي من أجله ألف الخط      
ما يطلق عليه        وهو ،خطباء هذا العصر يحفلون باالنتقال    

 فالخطيب ينزع من المقدمـة إلـى بـسط          ،بحسن التخلص 
مع مراعاة ما يتناسب بينهما ؛ ألن الـسامع            ،الموضوع

حينئذ يكون مترقباً لالنتقال مـن براعـة االسـتهالل إلـى       
ينـه علـى     ويع ،بما يحرك مـن نـشاطه      الغرض الرئيس 

اإلصغاء ؛ وغالباً ما يتلو عبارات التحميد والتمجيد عبـارة     
 فـي الخطـب       والسـيما ،)أوصيكم عباد اهللا بتقوى اهللا   (

... (:لك ما ورد في خطبة محمـد المهـدي   ومثال ذ  ،الدينية
 فـإن االقتـصار عليهـا    ،اهللا بتقـوى اهللا     أوصيكم عباد 

جــالل إ  وأحــثكم علــى، والتــرك لهــا ندامــة،ســالمة
  .)٦٦()...عظمته

 ويؤتى بها عادةً    ،)أيها الناس (وقد يأتي الخطيب بعبارة     
 حيـث يجـد الخطيـب       ، والمحافل العظام  ،في مواسم الحج  
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ن علـي   ومن ذلك خطبة داود ب     ،متنفساً له في إبراز فكرته    
 :أن حمد اهللا وأثنى عليـه     ـ بعد     قال ،التي خطبها بالمدينة  

) ها الناسأي،  هي تفُ بكم صريخكم   حتّام،    ا آن لراقـدكم أنأم 
  .)٦٧()....،يهب من نومه

 ويؤتى بها لفـصل  ،)أما بعد(وربما أتى الخطيب بعبارة     
 ومـن  ، وإعداد السامعين إلى مـا سـيرد بعـدها     ،الخطاب

 خطبة المأمون لما    )أما بعد (الخطب التي وردت فيها عبارة      
 ـ   موسـى الرضـا  أراد أن يزوج ابنته من اإلمام علي بن

 فإن اهللا قد جعل النكاح دينـاً  ،أما بعد( :لقاعليه السالم ـ  
 وأنزله وحياً ؛ ليكـون سـبب المناسـبة أالّ    ،ورضيه حكماً 

  .)٦٨()....،وإنّي
 : وقد جـاء فيهـا     ،وخطبة الرشيد لما شغب عليه الجند     

 وكـان مـنكم   ، وكان منا عتب،ذنب   فقد كان لكم   ،أما بعد (
  .)٦٩()....، انتقام ومنا،اصطالم

  :اخلامتة) ٣(
 ويرتـسم فـي     ،آخر ما يعيـه الـسمع     (والخاتمة هي   

 ، وبها يـدرك الخطيـب مـراده       ،لخطبةمن ا ) ٧٠()النفس
والخطب التي وصلت إلينا من هذا العصر قد تعددت أشكالها   

 ، تبعاً الختالف موضوعات هذه الخطب     ،وتنوعت أغراضها 
   :ومن أنواع الخواتيم

  :هاد بالقرآناالستش) أ( 
وقد يختم الخطيب خطبته بآيٍ من القرآن الكريم علـن          

أمـا  ..... . [: فقال ،نحو ما ختم أبو العباس السفاح خطبته      
 ،لكم الزلة      واغتفر ،أمير المؤمنين فقد ائتنفَ بكم التوبة     

 وبحلمه علـى  ، وعاد بفضله على نقصكم،وبسط لكم اإلقالة 
 وليقْطـع   ،طمئن به داركـم    ولت ،فيفرخ روعكم       ،جهلكم

 ،)٧١(])بما ظلمـوا     ك بيوتُهم خاويةً  فتل(مصارع أوائلكم   
أوصـيكم  ... . [ الهاشمي وكقول محمد بن سليمان بن علي     

 وأرضى لكـم    ، وأحثكم على طاعة اهللا    ،بتقوى اهللا  عباد اهللا 
 ، فإن تقوى اهللا أفضل ما تحاث النـاس عليـه          ،ما عند اهللا  

فـاتّقوا اهللا مـا اسـتطعتم وال    ( تواصوا به  و ،وتداعوا إليه 
  .)٧٢( ])تموتن إالّ وأنتم مسلمون

  

   :الدعاء) ب(
  ومثـال ذلـك قـول   ،وقد ينهي الخطيب خطبته بالدعاء 

نسأل اهللا أن يجعلنا وإياكم ممن      ( : وقد ختم خطبته   ،المأمون
 وال تَحل   ، وال تقصر به عن طاعة ربه غفلة       ،ال تُبطره نعمة  

 وهـو   ، بيده الخير  ، إنّه سميع الدعاء   ،الموت فزعة به بعد   
وكقول عبد اهللا    ،)٧٣() فعاٌل لما يريد   ،قدير  ى كلِّ شيء  عل

 ووليكم  ،أيدكم اهللا بعز الصبر   ( : وقد أنهى خطبته   ،بن طاهر 
  .)٧٤()بالحياطة والنصر

  :االستغفار) ج (
وربما ينهي الخطيب خطبته باالستغفار لنفسه ولـصالح    

 :ن على نحو ما جاء في خطبة أبي جعفر المنـصور  المؤمني
 وأن يلهمني الرأفة بكم     ،أن يوفقني للرشاد والصواب   ... .(

 أقـول قـولي هـذا وأسـتغفر اهللا لـي       ،واإلحسان إلـيكم  
أوصيكم عبـاد اهللا بمـا       (......:وقال المهدي  ،)٧٥()ولكم

 وأرضى لكـم    ، وأنهاكم عما نهاكم اهللا عنه     ،أوصاكم اهللا به  
  .) ٧٦() واستغفر اهللا لي ولكم،هللاطاعة ا

  :التمثل بالشعر) د(
وقد يختم الخطيب خطبته ببيـت أو عـدة أبيـات مـن       

 ويكاد يكون الشعر رديف الخطـب القـصار ولعـّل          ،الشعر
ر إدراكاً  نزوع الخطيب إلى التمثل بالشعر في الخطب القصا       

فيض المشاعر واألحاسيس التـي      منه لقدرته في استيعاب   
 ، صدره لما للشعر من أثر في جلب انتباه السامع         تعتلج في 

   . ويحمله على اإلصغاء،بما يجدد من نشاطه
 وقـد أشـار     ،أما الخطب الطوال فإنها تخلو من الشعر      

وأكثر الخطباء ال يتمثلون فـي      (   : الجاحظ إلى ذلك بقوله   
؛ ولعّل عدم تمثلهم    ) ٧٧()خطبهم الطوال بشيء من الشعر    

لكالم عن الغرض    الطوال خشية خروج ا    بالشعر في الخطب  
، كما إنّه يعرض السامعين إلى الـسآمة       الذي ساقه الخطيب  

ومـن   ، ولنشاط السامعين نهايـة    ، غاية  ألن للكالم  ،والملل
 ،الخطب التي جاءت والشعر رديفها خطبة صالح بن علـي         

  :    وقد ختمها بهذه األبيات
        ةـــأغركم أنّي بأكرم شيم

  رفيقٌ وأنّي بالفواحش أخرقُ                         
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    ومثلي إذا لم يجز أحسن سعيه
  ها فتنْطقُــتَكلّم نُعماه بفي                          

     لعمري لقد فاحشْتَني فغلبتني
  )٧٨(هنيئاً مريئاً أنتَ بالفحشِِ أرفقُ                    

نهاية خطبته التي خطبها بأهـل      وقال داود بن علي في      
  :  المدينة

  ى يبيد قبيلةً فقبيلةًــحت  
  امِــض كُلُّ مثقَّف بالهــويع                       

  ويقمن ربات الخدور حواسراً
  )٧٩(يمسحن عرض ذوائب األيتامِ                    

اتبهذه األبيرايا الشيباني خُطبته وختم أبو الس:  
البالد فلم أجد لكم تُ أقطاروما رس  

  شَبهاً فيما وطئتُ من األرض                       
عزيمة خالفاً وجهالً وانتشار   

  ووهناً وعجزاً في الشدائد والخفضِ                   
  لقد سبقتْ فيكم إلى الحشر دعوةٌ

  ي وال فيكم مرض،فال عنكم راضٍ                    
  سأبعد داري من قلًى عن دياركم

  )٨٠(فذوقوا إذا وليت عاقبة البغضِ                 
  :ًثانيا ـ األسلوب

واألسلوب الخطابي ـ في هذا العـصر ـ يجمـع بـين     
ذلـك إن   ( التعقيـد و والبعد عن الغريب     ،السهولة والجزالة 

 ويحوجهم إلى التفكيـر     ،الغريب والتعقيد ال يالئم السامعين    
 فتنقطع صـلتهم بالخطيـب      ،ي المعاني والتأويل للعبارات   ف

 ممن أوتي القدرة علـى      المصقعوالخطيب   ،)٨١()والخطبة
اظـه  يكون في جميع ألف(التصرف في فنون القول هو الذي     

وال  ،غير مـستكره لطبيعتـه     ،ومعانيه جارياً على سجيته   
وأكثر خطباء هذا العـصر   .)٨٢()متكلّف ما ليس في وسعه  

 ، والتـأنُّق فـي صـياغة أسـلوبها        ،عنون بتدبيج خطبهم  ي
 ربما ال يـسعفهم     ،وترتيب أفكارها ؛ ألنّهم أمام حشد هائل      

 ما ال قدرة لهـم فـي         وقد يعرض لهم من الحصر     ،لخاطرا
مواصلة الكالم ؛ لذلك يلجئون إلى تدبيج خطبهم وإعـدادها        

ل يقلّ  أو خلل  ، خطبهم تامة من كّل عيب     إعداداً جيداً ؛ فتأتي   
وكانوا إذا احتاجوا إلـى     ( : يقول الجاحظ  ،من قيمتها الفنية  

 ميثوا الكالم في    ، ومهمات األمور  ،التدبير  رأي في معاظم  ال
 وأدخـل  ،قومه الثقاف فإذا   ، وقيدوه على أنفسهم   ،صدورهم

 ومـصفّى   ،كاً منقحاً  أبرزوه محكّ  ، وقام على الخالص   ،الكير
 يحـرص   يعني أن الخطيب  وهذا ،)٨٣()مهذباً  من األدناس 

، والتـأنُّق فـي صـياغة      تعبيرال  على الدقة والوضوح في   
خطبته فينتقي لها من األلفاظ أفصحها وأسلـسها وأخفهـا          

 ،على األذن فتأتي خطبته رشيقة سـريعة الحركـة           وقعاً
  . سهلة العلوق بالنفس،نابضة بالحياة

 قول  منها،والنصوص الخطابية في هذا الباب كثيرة جداً     
 ،طاهر بن الحسين لما استولى على بغداد بعد قتل األمـين          

 الحمد ِهللا مالك الملك يؤتي الملـك     ( : فقال ،فإنّه صعد المنبر  
ويـذلُّ   ، ويعز من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء    ،من يشاء 
 وال يهـدي كيـد      ،عمـل المفـسدين    وال يصلح    ،من يشاء 
بـل   ،نا وال كيدنا  ن عن أيد   إن ظهور غلبتنا لم يك     ،الخائنين

 ،لعبـاده    وقواماً،ا عموداً لدينه  إذ جعله  ،اختار اهللا لخالفته  
ومـن يتأمـل    ،)٨٤() ويضطلع بِحملها،من يستقّل بأعبائها 

 أو يحوج  ،ما يصعب فهمه  هذا النص ال يجد فيه من األلفاظ        
 كما اتسم هذا النص بجمال التركيب واستوائه        ،تفسيرهإلى  

 وقد ظهر ذلك من خالل عنايـة        ، التكلف  وبعده عن  ،وقوته
 وحالوة  ،الخطيب بألفاظه التي جاءت منسجمة في حروفها      

  . مع عنايته برصفها رصفاً جيداً،جرسها
  :ًثالثا ـ املوسيقى

إن من وسائل الصياغة والبناء الفني للخطبة هو عناية         
 وجلـب   ،ير علـى مـستمعيه    الخطيب بالوقع والرنين للتأث   

  .انتباههم
 وتأنِّيـه فـي     ،ر عناية الخطيب بصياغة أسـلوبه     وتظه

 واالئـتالف   ،إقامة موسيقى جمله باعتماده اإليقاع الصوتي     
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  وهو ما ترتاح إليه    ، وتعادل الجمل  ،في الجرس والموسيقى  
  . وتطرب له اآلذان،النفوس

وإذا تأملنا النصوص الخطابية التي وصلت إلينا من هذا        
ب مـن القـيم     العصر نجد أن أكثرها يتـوفر لـه ضـرو         

   : من خالل،الموسيقية
  :السجع) ١(

مظهر من مظاهر الزخرفة اللفظيـة التـي عنـى بهـا          
تواطؤ الفواصـل فـي     ( ويراد به    ،لخطيب في هذا العصر   ا

والـسجع يـضفي     ،)٨٥()الكالم المنثور على حرفٍ  واحد     
 على النص الذي يرد فيه قيمة موسيقية ؛ بوصفه نوعاً من          

 على تماثـل إيقـاعي فـي نهايـة      فهو يقوم أصالً  ،التنغيم
إن المقـاطع         ذلك ، وتكرارها على نحو منتظم    ،المقاطع

 وكلمـات متوازيـة     ،تأتي على ألفاظ متوازنـة متعادلـة      (
والخطباء يحبذون السجع ويؤثرونـه فـي        ،)٨٦()متماثلة

    وعلـو   ،السجع هو قـوام الكـالم المنثـور       (خطبهم ؛ ألن 
صر ال يأتون بالسجع إالّ عفو      وخطباء هذا الع   ،)٨٧()رتبته

 ومـن ذلـك قـول       ،فيـه  كلفـة  منقاداً للمعنى ال     ،الخاطر
 ااالقتصار عليه فإن   ،أوصيكم عباد اهللا بتقوى اهللا    :(المهدي
 ، وأحثّكم علـى إجـالل عظمتـه    ، والترك لها ندامة   ،سالمة

 ، واالنتهاء إلى ما يقرب من رحمته      ،وتوقير كبريائه وقدرته  
 ،ما لديه من كريم الثـواب      به     وينالُ ،طهوينجي من سخ  
 ، العقـاب  ا ما خوفكم اهللا من شـديد       فاجتنبو ،وجزيل المآب 
بـين يـدي     يوم توقفـون     ، ووعيد الحساب  ،وأليم العذاب 

  .)٨٨)(....على النار فيه   وتعرضون،رالجبا
ومن األمثلة على السجع أيضاً قول عبـد الـصمد بـن          

دم على محمد بن سـليمان      حين ق  شبيب بن شيبة المنقري   
على بعض       بالبصرة  وقد بنى قصره   ، الهاشمي بن علي 

 : قال عبد الـصمد ،يف ترى بنائي ؟   ك:األنهار فقال له محمد   
 ، وأرقّ هواء  ، وأوسع فضاء  ، بأطيب فناء  ،بنيتَ أجّل بناء  (

   .)٨٩() بين سراري وحسانٍ وظباء،على أحسن ماء

 تنسجم مع   ،موحدةفهذه العبارات تنتهي جميعاً بفواصل      
 وقد أضفت جماالً موسيقياً على النص لمـا         ،الطبع والذوق 

  . وعذوبة الجرس، وجمال االتساق،فيها من حسن اإليقاع
  :االزدواج) ٢(

ويستطيع الخطيب أن يوفر الموسيقى لتراكيبه وعباراته       
ما تتزن به أواخر الجمـل دون       ( وهو   ،زدواجإذا اعتمد اال  

واالزدواج يكسب النص الـذي   ،)٩٠()أن يلتزم فيها الروي   
ال يحـسن منثـور     ( وأهميته أنّـه     ،يرد فيه قيمة موسيقية   

د لبليغ كالماً يخلـو      وال تكاد تج   ،الكالم حتّى يكون مزدوجاً   
عن االزدواج لكـان            ولو استغنى كالم   ، االزدواج من

 وقـد كثـر     ،م الخلـق   ألنّه في نظمه خارج من كال      ،القرآن
وال يفوت المتأمل لنصوص الخطابـة       ،)٩١() فيه االزدواج

      كبيرة كقـول   ، منهـا  أن يالحظ شيوع االزدواج في طائفة 
 ، وقدم توبته  ، ونصح نفسه  ،فاتقى عبد ربه   .... (:المأمون

 ، وأمله خـادع لـه     ،تور عنه  فإن أجله مس   ،وغلب شهوته 
ويمنيـه   ، يزين له المعصية ليركبهـا     ،والشيطان موكل به  

  .)٩٢)(....، ليسوفهاالتوبة
إن حلية االزدواج تشيع في هذا النص نغمـاً موسـيقياً        

 عن طريق حرف الهاء وما يشكله هذا الحـرف           ،متواصالً
من صدى مكرر في نهاية كلِّ مقطع ينسجم موسـيقياً مـع            

  .تعادل العبارات
  :املوازنة) ٣(

المنثور متـساوية   أن تكون الفواصل من الكالم      ( وهي  
والتوازن يكسو الكـالم رونقـاً وطـالوةً        ،)٩٣()زنفي الو 

وهو مطلوب لما فيه من تأثير قـوي         ،بسبب اعتدال جمله  
 إذ كلما كانـت     ،واتساق يجدد من نشاط السامع ويشده إليه      

ــع  ( ــنفس موق ــي ال ــة وقعــت ف ــالم معتدل مقــاطع الك
ومن النصوص التـي جـاءت حافلـة         ،)٩٤()االستحسان

ليـل والنهـار    ال يحدوهوإن غائباً   ( :بالتوازن قول المأمون  
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الفوز أو بالـشقوة     وإن قادماً يحّل ب    ،األوبة  لجدير بسرعة 
  .) ٩٥()....، العدةلمستحق ألفضل

أغدراً يا أهـل الختـر      ( : الهاشمي وقول داود بن علي   
  .)٩٦() الم يردعكم الفتح المبين،والتبديل

نجد في هذه الفقر ـ المنتزعة من نـصوص شـتّى ـ     
 حيث جاءت الفواصـل علـى       ،تعادالً في وحدتهما الصوتية   

 فأضـفت علـى الـنص جمـاالً         ،أحرف متقاربة المخارج  
 وحسن التعادل الذي   ،موسيقياً من خالل هذا التوافق النغمي     

   . ويجدد من نشاطه،يتحسس السامع لذته
  :املقابلة) ٤( 

         ويستطيع الخطيب من خالل المقابلة أن يخلق أصـداء
على المستوى المعنوي والموسيقي ؛ فهي تكـسب    متضادة  

أن  ( ويـراد بهـا    ،النص الذي ترد فيه قوةً وتأثيراً وجماالً      
 أو المخالفـة   ،تضع معاني تريد الموافقة بينها وبين غيرها      

 ،)٩٧ ()فتأتي في الموافق بما وافق وبالمخالف بما خـالف      
 منها قول أبـي العبـاس       ،والنصوص في هذا الباب كثيرة    

ــسفاحا ــق   (:ل ــا الح ــر بن ــا  ،وأظه ــض بن  وأدح
  .)٩٨.....)(.،الباطل

وكذلك قول محمد بن عبد اهللا بن الحسن بـن الحـسن            
)وآمنوا .... . وحرموا حاللك  ،حرامك  وا إنّهم قد أحلُّ   ،اللهم

  .)٩٩()....،آمنت  وأخافوا من،من أخفت
إن حلية المقابلة في هذا النص تخلقُ أصداء متـضادة          

فـي دائـرة نغميـة       قياً مع نهاية كلِّ مقطـع     تنسجم موسي 
  .ومعنوية تكسب النص قوة وتأثيراً

رابعا ـ اخليال والصورة
ُ ً:  

يـب  الخيال صورة من صور اإلبداع الفني لـدى الخط        
عن األشـياء وإبـراز      وسائل التعبير    بوصفه وسيلة من  

 ويكسوها رونقـاً    ،ثيراًصورتها على وجه تزداد بساطته تأ     
ثيراً ما يستنجد الخطبـاء بالخيـال فـي رسـم           وك ،وجماالً

 من غيرها للمشهد الـذي      مالئمةالصورة التي يرونها أكثر     

 ومن خالل التعبير عنه بما يترك أعمق        ،يرتسم في أذهانهم  
  .األثر في نفس المتلقي

  : التشبيه-١
 بوصـفه   ،يحتلُّ التشبيه موقعاً أثيراً في البالغة العربية      

الداللـة علـى   ( ويراد بـه    ،)١٠٠(معياراً للفطنة والبراعة  
اشتراك شيئين في وصف هو من أوصـاف الـشيء فـي            

  . )١٠١()نفسه
 ،وأهمية التشبيه أنّه يزيد المعنى وضوحاً وقوة وتأثيراً        

 ،إلخراجه الخفـي إلـى الجلـي      (    ويكسبه رونقاً وجماالً  
  ).١٠٢()وإدنائه البعيد من القريب

ول أبي السرايا   النصوص التي ورد فيها التشبيه ق      ومن
إنّمـا  (السري بن منصور من خطبة يصفُ بها أهل الكوفة          

  .)١٠٣()أنتم كفيء الظّل
 حيـث ربـط    ،وصورة التشبيه واضحة في هذا الـنص      

الخطيب بين أهل الكوفة في سرعة تبدلهم وتغيرهم وبـين          
  .فيء الظل الذي سرعان ما يتبدل ويتغير هو اآلخر

مٍ صـيح فـيهم     وكونـوا كقـو   (مون  ومثله قول المـأ   
  .)١٠٤...)(.....فانتبهوا

ومن صور التشبيه أيضاً قول الفضل بن الربيع يـصف          
 وينتبـه   ،ينام نوم الظربان  (األمين في غفلته وإهماله األمر      

  .)١٠٥()انتباه الذئب
والصورة البيانية في هذا المقطع تتمثـل فـي صـورة           
 التشبيه حيث يربط الخطيب بين غفلة األمين وإهماله أمـر         

وهي دويبة أكبر من جـرو الكلـب   (الخالفة بنومة الظربان  
 ، وبين تيقظ وانتباهة األمين بانتبـاه الـذئب        )كثير التكاسل 

 وقد حذفت أداته ووجـه      ،البليغ  وهذا التشبيه من التشبيه   
  .الشبه
  :االستعارة) ٢(

تعليق العبارة على غير ما وضعت لـه فـي    (ويراد بها   
وجمـال   ،)١٠٦()بانـة أصل اللغة علـى جهـة النقـل لإل        
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 وإبـراز  ، وتجـسيد المعـاني  ،االستعارة في إثارة الخيـال    
تعطي الكثير من المعـاني بأقـلِّ       (، فضالً عن كونها     الصور
ونستطيع أن نقف على صور االستعارة في        ،)١٠٧()األلفاظ

بنـي    قول داود بن علي يـصف       منها ،جملة من النصوص  
فـي ميـادين     وركضوا   ،المعاصيومرحوا في أعنّة    ( :أمية
  .)١٠٨)(الغي

 األولى حيث يستعير الخطيب     ، في هذا النص استعارتان   
 من حيث أن األعنة تستعمل للخيل للتحكّم        ،األعنة للمعاصي 

 فإذا أطلقت لها األعنة فإنّها      ،في سرعتها والحد من حركتها    
 وكذلك بنو أمية فإنّهم أطلقـوا       ،تعدو دون أن يصدها شيء    

 وطلب اللـذات    ،لجري وراء المعاصي  العنان ألنفسهم في ا   
  . أو وازع من ضمير،دون أن يمنعهم خوفٌ من اهللا
 والميـادين ال    ،بميادين الغـي   وتمثلت االستعارة الثانية  

 فهو يشبه بني أميـة فـي        ،تستعمل إالّ في مواضع السباق    
تسارعهم إلى الغي والضالل بركض المتسابق فـي ميـدان       

  .السباق ليحوز قصب السبق
فقاً فـي    وقد كان الخطيب مو    ،هذا النص استعارتان  في  

 ولـو   ، كّل حسب موقعه   ) وركضوا ،مرحوا(اختيار الفعلين   
 ،واللطـف      استبدل أحدهما باآلخر لما وقع هذا الحـسن    

 من غيـره    مالئمةألن المرح هو الفرح والنشاط وهو أكثر        
للمعاصي ؛ ألن مرتكبيها يشعرون بـالفرح واللـذة عنـد           

  .مع الغي  فهو يتناسب)ركضوا( وكذلك الحال للفعل ،اإتيانه
 ،قدحوا زناد الفتنـة   ( :ومن ذلك قول طاهر بن الحسين     

  .)١٠٩()األلفة وصدعوا شعب
 ،يبدأ الخطيب الصورة بإبراز مظاهر الدمار والتفرق         

هـي  ) الفتنة والنار(ففي التعبير األول نجد عالقة تشابه بين 
 بجامع التفرق   )األلفة والجماعة ( وبين   ،القدرة على الدمار  

 وقد استعار النار للفتنة بعد أن حذف المـشبه بـه          ،في كلّ 
العـود  (وهو النار ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الزناد  

 على سبيل االستعارة المكنية التي هي       )الذي تذكى به النار   

 فقد تخيل الفتنة بصورة النـار عنـدما         ،ضرب من التخييل  
عن طبيعتهما إلى طبيعة أخرى مخترعـاً لهـا   أخرج الفتنة  

صورة الزناد وهي صورة وهمية تـشبه صـورة الزنـاد           
 ومـا قلنـاه فـي       . وقرينتها إضافتها إلى الفتنة    ،الحقيقية

وصـدعوا  ( النص نقوله في التعبير الثاني التعبير األول من 
  .)شعب األلفة

 ،وأسمل جلباب الدين  ( :وقول عيسى بن علي بن ماهان     
  ).١١٠()ت الحدودوأبطل

فالخطيب هنا يشبه الدين بالثوب الخلق من حيـث مـا           
  . والتضييع لحقوقه،لحقه من اإلهمال

  :الكناية) ٣(
ويلجأ الخطباء إلى الكناية للتعبير عن األشياء وإبـراز         

 ،لفظ أريد به الزم معناه    ( ويراد بها    ،صورتها بأيسر األلفاظ  
  .)١١١()مع جواز إرادة معناه حينئذ

 ، واسـتثارة األذواق   ،همية الكناية في تنبيه الملكات    وأ 
ومـن   ،)١١٢(ووضع المعنويات في صـور المحـسوسات   
الذين أشـروا   (الكنايات قول عبد اهللا بن طاهر بن الحسين         

  .)١١٣().... وشقوا العصا،وتمردوا
شـقوا عـصا    ( ولو قـال   ،ية عن خالفهم وعصيانهم   كنا
  .لى االستعارات أو عصا المسلمين لكانت من أح،الطاعة

ومن كناياتهم قول أبي السرايا السري بن منصور ألهل         
 ويمأل قلـوبكم الحـرق      ،تهزمكم الطبول بأصواتها  (الكوفة  
  .)١١٤()بسوادها

كناية عن جبنهم وخوفهم وفرقهم وعجزهم عن مالقـاة         
  .عدوهم

إن أهـل   (ومن الكنايات أيضاً قول أبي العباس السفاح        
ملعونـة فـي القـرآن كـانوا لكـم         بيت اللعنة والشجرة ال   

١١٥...)(.أعداء(.  
كناية عن بني أمية الذين نعـتهم القـرآن بالـشجرة            

  .الملعونة
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وقول داود بن علي في قومٍ أظهروا شكاة بني العبـاس           
  .)١١٦......)( مشيتم الضراء،اآلن يا منابت الدمن(

   . وخبث أصولهم،كناية عن لؤم أحسابهم 
  :آنيًخامسا ـ األثر القر

 وكـان   ،لقد ترك القرآن الكريم بصماته على الخطابـة       
 فقد أخذ الخطباء في هذا العصر والعصر الذي         ،أثره عميقاً 

 ووضـعها   ،سبقه يرصعون خطبهم باآليات تمثُّالً وإشـارةً      
كانوا يستحـسنون   ( إذ   ،المالئمة لها من الخطبة   بالمواضع  

مـع آي   أن يكون في الخطب يوم الحفل، وفي كالم يوم الج         
 ، فإن ذلك مما يورث الكـالم البهـاء والوقـار          ،من القرآن 

 وصارت الخطبة التي تخلو     ،)١١٧()والرقة وسلس الموقع  
   .)١١٨(من بعض آي القرآن الكريم تعرفُ بالشوهاء

 فـأكثروا مـن   ،معيناً ال ينضبللخطباء لقد كان القرآن    
 ،أنجح مـا ضـمنه المرتجـل      (توشية الخطب باآليات فهو     

 ، ألنّـه الموعظـة الحـسنة   ،جح ما استعان به المحتفل   وأر
ونزوع الخطباء   ،)١١٩() والحكمة الباهرة  ،والحجة البالغة 

ـ         إقامـة  (ه  إلى االستشهاد بالقرآن الكريم ؛ ألنّهم وجدوا في
 وقـد تقـوم اآليـة       ، وإذعان الخصم  ،النزاع ، وقطع الحجة

بـه   ما ال تقـوم  ،الغرض  احدة المستشهد بها في بلوغ    الو
وقد تمثّل االقتباس    ،)١٢٠() واألدلة القاطعة  ،الكتب المطولة 

 حيث يستـشهد الخطيـب بآيـة        ،بألفاظ من القرآن الكريم   
 ودوراناً  ،وهو أقلّهما وقوعاً في الكالم    ( قرآنية مشيراً إليها  

 وهو أن يضمن الكالم شـيئاً مـن القـرآن           ،في االستعمال 
سفاح حين   كقول أبي العباس ال    ،)١٢١() وينبه عليه  ،كريمال

ووضـعنا مـن اإلسـالم وأهلـه        ... .[بويع له بالخالفـة     
 وأنزل بذلك على أهل اإلسالم كتاباً يتْلـى         ،بالموضع الرفيع 

 فقال ـ عز من قائل ـ فيمـا أنـزل مـن محكـم       ،عليهم
الـرجس أهـل البيـت      إنّما يريد اهللا ليذهب عنكم    :)القرآن

قْل ال أسـألكم عليـه      (     :وقال ،)١٢٢() تطهيرا ويطهركم
عشيرتَك  وأنذر( : وقال ،)١٢٣()أجراً إالّ المودةَ في القُربى    

ما أفاء اهللا على رسوله من أهـل        (: وقال ،)١٢٤()األقربين
 وقال  ،)١٢٥()واليتامى لقرى فلله وللرسوِل ولذي القربى    ا
)          فـإن مـن شـيء ـتُممما غَن وا إنلَمـ      واع َهللا خُم هس

ـ جـّل    فأعلمهم،)١٢٦()وللرسول ولذي القربى واليتامى   
 وأجـزل مـن      وأوجب عليهم حقنا ومودتنـا     ،ثناؤه فضلنا 

   .)١٢٧....](.الفيء
ولستُ أنهاكم عـن    ..... . [ له وقول المأمون من خطبة   

 فإن كـّل مـا   ،عن نفسها به الدنيا    الدنيا بأكثر مما نهتكم   
كّل مـا فيهـا يـدعو إلـى      و، وينهى عنها،بها يحذر منها  

 وأعظم مما رأته أعينكم من فجائعهـا وزوالهـا ذم           ،غيرها
ـ  فإنّه ، والنهي عنها، لهاكتابِ اهللا   يقول ـ تبارك وتعالى 

 ،)١٢٨()ِهللا الغـرور  فال تَغرنكم الحياةُ الدنيا وال يغرنكم با      (
وتفـاخر  اعلموا أنّما الحياةُ الدنيا لَعب ولهو وزينةٌ        ( :وقال

 فــانتفعوا ،)١٢٩()بيـنكم وتكــاثر فـي األمــوال واألوالد  
  .)١٣٠... ](.بمعرفتكم بها

وقد يؤثر الخطيب لفظ القرآن فيلجأ إلى اقتباس ألفـاظ          
القرآن الكريم ودمجها ضمن ألفاظ نصوصه على وجـه ال          

 واألمثلة فـي    ، وكأنّه جزء من كالم الخطيب     ،يشعر به أحد  
 .... ( الهاشمي ها قول سليمان بن علي    من ،هذا الباب كثيرة  

 ذلك بمـا قـدمت      ،فكائن ترى من بئرٍ معطلة وقصر مشيد      
  .)١٣١()....للعبيد مأيديكم وأن اهللا ليس بظال

فَكـاِئن  (إن ألفاظ هذا النص مقتبسة من اآلية الكريمـة   
من قَرية أهلَكْناها وهي ظاِلمةٌ فهي خاوِيةٌ على عروشـها           

  .٤٥ : الحج.)ئرٍ معطّلة وقّصرٍ مشيدوب
ذلك أيضاً قول عيسى بن علي بن عبـد اهللا بـن             ومن

 وال يخــاف ،فدمــدم علــيهم ربهــم فــسواها( :العبــاس
  .)١٣٢().......عقباها

فكذبوه (اقتبس الخطيب ألفاظ هذا النص من قوله تعالى         
 وال يخـافُ    ،فـسواها فَعقَروها فَدمدم علَيهم ربهم بِـذنْبِهِم       

  .١٥ ،١٤ : الشمس.)عقْبها
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وقد يلجأ الخطيب إلى اقتباس معاني القرآن وإدراجهـا         
 ومثال ذلك قول داود بن      ، يريد  ضمن نصوصه للتعبير عما   

 وجمع  ، فنادى حزبه  ،فظن عدو اهللا أن لن نقدر عليه      (علي  
  .) ١٣٣.....)(. ورمى بكتائبه،مكايده

ذهـب   وذا النُّـونِ إذ  (ه تعالى   ونلمح في هذا النص قول    
 .).....مغاضباً فظن أن لن نَقْدر عليه فنادى في الظلمـات         

  .٨٧ :األنبياء
  اخلامتة

ومن كّل ما تقدم يتّضح لنا أن الخطابة في هذا العـصر            
قد أدركت حظّها المرجو من الرقي واالزدهار ؛ فقد ظلّـت           

من خـالل مـا      ،محتفظة بعناصر بقائها ونموها ونشاطها    
قيمة فنية وجمالية في مستواها العام عند تأمـل          بلغته من 

فضالً عن كثـرة الخطبـاء ممـن       ... .خصائصها الموروثة 
 وما لهـم مـن قـدرة     ، وأزمة البيان  ،ملكوا أعنّة الفصاحة  

 كما أنّهـم    ،فائقة على اإللقاء والتأثير في نفوس السامعين      
صـياغة أسـلوبها    والتأنق في ،عنوا عناية فائقة بإعدادها 

  .وترتيب أفكارها
ومن خالل النظر في ضروب الخطابة وجدنا أن الخطابة         

 فهذه الخطـب    ، اجتماعية   صيغت لتعبر عن ظواهر    الحفلية
 أو فـي تهنئـة أو       ،عادة تلقى في المحافل لتكريمٍ أو تأبين      

   . أو في عالج مشكلة اجتماعية،تعزية
 ،ة في حياة المسلمين   والخطابة الدينية تحتلُّ مكانة بارز    

 وتزهدهم فـي    ، وحبه وخشيته  ،فهي تحظهم على تقوى اهللا    
  .نعيم الدنيا الزائل

 ،وفي الخطابة السياسية يدعو الخطيب إلى لزوم الطاعة       
 وما ينجم عنها مـن      ،وتصوير الفتنة في صورتها المفزعة    

  .بالء ودمار
أما الخطابة الحربية فإنّها تنصب حـول بـثّ الـروح           

 ، وتـرغيبهم فـي القتـال      ،سية في نفوس المقاتلين   الحما
  .وتهوين شأن األعداء

أما على صعيد الخصائص الفنية لخطابة هـذا العـصر          
 وجمـال   ،التنـسيق    وحـسن  ،م بالفن واإلجادة  فإنّها تتس 

   .التعبير
وللخطيب في هذا العصر عناية ببناء خطبته مما يـدلُّ           

 وقد تـم لـه      ، وقدرته على الصياغة والتعبير    ،على براعته 
ذلك من خالل عنايته بصياغة أسلوبه من اختيـار األلفـاظ          

 وتأنّيه في إقامة موسـيقى جملـه ؛         ،ورصفها رصفاً جيداً  
فموسيقى األلفاظ لها القدرة علـى التـأثير فـي نفـوس            

 كما استعان الخطيـب بالخبـال فـي اسـتمالة           ،السامعين
ز  وإبـرا  ، لما للخيال من قدرة في تأليف الـصور        ،النفوس

  .المعاني بأساليب جديدة
  اهلوامش

  .٣٧ : ألرسطو، الخطابة:ينظر) ١( 
   .٢٥٣/ ١ :صبح األعشى) ٢(
  .١٢١ : نيقوال فياض،الخطابة) ٣(
  .٢٤١/ ١ :البيان والتبيين) ٤(
  .٥٢/ ٤ :المصدر نفسه) ٥(
  .٩ :الخطابة العربية في عصرها الذهبي) ٦(
   .١٣٦ :كتاب الصناعتين) ٧(
  .٩٥ :نثرنقد ال) ٩ (،)٨(
/ ٢ : شوقي ضيف. د، تاريخ األدب العربي:ينظر) ١٠(

٤٠٥.  
  .٢٥ :أدب السياسة) ١١(
  . ومواضع أخرى متفرقة،: البيان والتبيين:ينظر) ١٢(
  .٣١٨ـ ٣١٧/ ١ :البيان والتبيين) ١٣(
  .٤٥٨/ ٢ :وفيات األعيان) ١٤(
   .٣٣١/ ١ :البيان والتبيين) ١٥(
  .٣٣٣/ ١ :المصدر نفسه) ١٦(
   .١٠٥/ ١ :المصدر نفسه) ١٧(
       .١٠٦ـ ١٠٥/ ١ :المصدر نفسه) ١٨(
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 ١١٢)٤-٣()٧(٢٠٠٨ 

  .٣٠٦/ ١ :المصدر نفسه) ١٩(
 وسميت بخطب بين ،١١٦/ ١ :المصدر نفسه) ٢٠(

السماطين ؛ ألن الخطيب يقف بين سماطي الخليفة أو 
  . والسماطين يعني الصفين ،األمير ثم يخطب

  .٣/ ٢ : العقد الفريد:ينظر )٢٢ (،)٢١(
 وزهـر   ،١٥٨/ ٢ : العقد الفريـد   :تنظر الخطبة في  ) ٢٣(

  .١٤٣ـ ١٤٢ : وأنس المسجون،٨٣٩/ ٣ :اآلداب
  .١٢٦/ ٣ : وجمهرة الخطب،٥٣٨/ ٢ :زهر اآلداب) ٢٤(
  .٦٠/ ٤ :البيان والتبيين) ٢٥(
  .١٤٠/ ١ :خزانة األدب) ٢٦(
  .٦٣ :كتاب التعازي والمراثي) ٢٧(
   .٩٠/ ٣ :جمهرة خطب العرب) ٢٨(
  .٢٣٦/ ١ :ان والتبيينالبي) ٢٩(
  .٨٧٢/ ٣ : زهر اآلداب،١٥١/ ١ :ديوان المعاني) ٣٠(
 : وجمهرة خطب العرب،٤٧٨/ ٢ :زهر اآلداب) ٣١(

٣/٣٦٥.  
  .٤٥/ ٤ :البيان والتبيين) ٣٢(
   .٧٣/ ٤ :المصدر نفسه) ٣٣(
  .١١٠ : نيقوال فياض،الخطابة) ٣٤(
 ،٩٥ : وأنس المسجون،٦٦ :كتاب التعازي والمراثي) ٣٥(

  .٥٢ :وسلوة الحزين
  .٨٤/ ١ :البيان والتبيين) ٣٦(
     .٦٣ :كتاب التعازي والمراثي) ٣٧(
  .٢٣ :أدب الخطابة الدينية) ٣٨(
  .١٢٨ :فن الخطابة) ٣٩(
  .١٨ :أدب الخطابة الدينية) ٤٠(
  .٤/١٠٤ :العقد الفريد) ٤١(
  .٦٥/ ٢ :البيان والتبيين) ٤٢(
  .١٠٥/ ٤ :العقد الفريد )٤٣(
  .١/٨٢ : األدبمواسم) ٤٤(

   .١٧٩/ ١ :عيون أخبار الرضا) ٤٥(
                .٩٩/ ٤ : العقد الفريد،٨٩/ ٨ :تاريخ الطبري) ٤٦(
  .١٢٠ :ذيل أمالي القالي) ٤٧(
                              .٩٨/ ٤ :العقد الفريد) ٤٨(
                         .٩٨/ ٤ :المصدر نفسه) ٤٩(
  .٩٨/ ٤ :المصدر نفسه) ٥٠(
  .١٢٥ -١٢٤/ ٤ :المصدر نفسه) ٥١(
  .٤٣٦/ ١ :التذكرة الحمدونية) ٥٢(
  .٣/٣٠١ :تجارب األمم) ٥٣(
   .١٢٥/ ٤ :العقد الفريد) ٥٤(
  .٣٧٤/ ٥ :الكامل في التاريخ) ٥٥(
  .٥٤٥ :مقاتل الطالبيين) ٥٦(
     .١٥٨/ ٥ :الكامل في التاريخ) ٥٧(
  .٢٢/ ١ :الخطابة في عصر صدر اإلسالم) ٥٨(
  .٩٥ :نقد النثر) ٥٩(
  .٣٥٩/ ٢ :مسند اإلمام أحمد بن حنبل) ٦٠(
  .٣١٠/ ١ : نثر الدر،٨٤/ ٢ :البيان والتبيين) ٦١(
   .١٠٣ -١٠٢/ ٤ :العقد الفريد) ٦٢(
   .٤/٩٧ :المصدر نفسه) ٦٣(
  .٩١/ ٨ :تاريخ الطبري) ٦٤(
                   .٩٨ :العقد الفريد) ٦٥(
  .١٠١/ ٤ :المصدر نفسه) ٦٦(
   .١٠٠/ ٤ :المصدر نفسه) ٦٧(
                      .٤٧٨/ ٢ :زهر اآلداب) ٦٨(
                    .٤٣٦/ ١ :التذكرة الحمدونية) ٦٩(
  .٥٩٨/ ٢ :اإليضاح في علوم البالغة) ٧٠(
  .٩٧/ ٤ :العقد الفريد) ٧١(
  .٣١٠/ ١ : نثر الدر،٨٤/ ٢ :البيان والتبيين) ٧٢(
   .١٠٥ /٤ :العقد الفريد) ٧٣(
  .١٢٥/ ٤ :المصدر نفسه) ٧٤(
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 ١١٣)٤-٣()٧(٢٠٠٨ 

   .٩٩/ ٤ :المصدر نفسه) ٧٥(
  .١٠٢/ ٤ :المصدر نفسه) ٧٦(
  .١١٨/ ١ :البيان والتبيين) ٧٧(
  .١٠٠/ ٤ :العقد الفريد) ٧٨(

  .١٠١ -١٠٠/ ٤ :المصدر نفسه) ٧٩ (
                     .٥٤٥ :مقاتل الطالبيين) ٨٠(
                           .١٧٩ : الحوفي،فن الخطابة) ٨١(
                 .١٠٥ :نقد النثر) ٨٢(
  .١٤/ ٢ :البيان والتبيين) ٨٣(
    .١٢٤/ ٤ :العقد الفريد) ٨٤(
 : اإليضاح،٢٧١/ ١ : المثل السائر:ينظر عن السجع) ٨٥(

                           .٢٠٦:  حسن التوسل،٤٠٢/ ٢
               .٣٠٢/ ٢ :صبح األعشى) ٨٦(
                            .٣٠١/ ٢ :المصدر نفسه) ٨٧(
            .١٠٢ـ ١٠١/ ٤ :العقد الفريد) ٨٨(
                          .٣٤٩/ ٣ :مروج الذهب) ٨٩(
                                                        .٢٧٠ :سر الفصاحة) ٩٠(
   .٢٦٦ :كتاب الصناعتين)٩١(
                          .١٠٥/ ٤ :فريدالعقد ال) ٩٢(
                .١٩٩ : حسن التوسل،١١١/ ٢ :تحرير التحبير) ٩٣(
                       .٣٧٨/ ١ :المثل السائر) ٩٤(
                    .١٠٥/ ٤ :العقد الفريد) ٩٥(
                             .١١٤/ ٢ :مواسم األدب) ٩٦(
                   .٢٠٣ : حسن التوسل،١٧٩/ ٢ :تحبيرتحرير ال) ٩٧(
/ ٥ : والكامل في التاريخ،٤٢٥/ ٧ :تاريخ الطبري) ٩٨(

٦٥.    
  .١٢٠ :ذيل أمالي القالي) ٩٩(
  .٥٨ : نقد النثر:ينظر) ١٠٠(
ضمن ثالث رسائل في (النكت في إعجاز القرآن ) ١٠١(

   .٧٤ ):إعجاز القرآن

  .١٥٧ :مفتاح العلوم) ١٠٢(
   .٥٤٥ :مقاتل الطالبيين) ١٠٣(
  .١٠٤/ ٤ :العقد الفريد) ١٠٤(
  .٨٩ /٨ :تاريخ الطبري) ١٠٥(
  .٧٩ :النكت في إعجاز القرآن) ١٠٦(
                      .٢٩٧ :أسرار البالغة) ١٠٧(
                   .٤٢٧/ ٧ :تاريخ الطبري) ١٠٨(
  .٣/٣٠١ :تجارب األمم) ١٠٩(
  .١١٥/ ٢ :مواسم األدب) ١١٠(
 حسن ،١٨٩ : مفتاح العلوم،٩٤/ ٢ :المثل السائر) ١١١(

         .١٤٠ :التوسل
                                      .٢٣٩ -٢٣٨ :التصوير البياني) ١١٢(
            .٣/٣٠١ : تجارب األمم،١٢٥/ ٤ :العقد الفريد)١١٣(
  .٥٤٥ :مقاتل الطالبيين) ١١٤(
  .٨/ ٣ :تجارب األمم) ١١٥(
                                 .١١٤/ ٢ :مواسم األدب) ١١٦(
                .١١٨/ ١ :البيان والتبيين)١١٧(
  .٩٥ :نقد النثر) ١١٨(
                             .١٦٩ :إحكام صنعة الكالم) ١١٩(
                  .٧٦ :حسن التوسل) ١٢٠(
                  .٢٣٤/ ١ :صبح األعشى) ١٢١(
            .٣٣ : اآلية،سورة األحزاب) ١٢٢(
                     .٢٣ : اآلية،سورة الشورى) ١٢٣(
                     .٢١٤ : اآلية،سورة الشعراء) ١٢٤(
                              .٧ : اآلية،سورة الحشر) ١٢٥(
                     .٤١ : اآلية،سورة األنفال) ١٢٦(
 ،٨/ ٣ : تجارب األمم،٤٢٥/ ٧ :يخ الطبريتار) ١٢٧(

    ٦٥/ ٥ :الكامل في التاريخ
                .٥ : اآلية،سورة فاطر) ١٢٨(
                  .٢٠ : اآلية،سورة الحديد) ١٢٩(
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                 .٤/١٠٧ :القد الفريد) ١٣٠(
                     ٤/٩٩ :المصدر نفسه) ١٣١(
  .١١٥/ ٢ :مواسم األدب) ١٣٢(
  .١١٤/ ٢ :المصدر نفسه) ١٣٣(

  املصادر واملراجع
 لذي الوزارتين أبي القاسم محمد      :أحكام صنعة الكالم  ) ١( 

أحد أعـالم    (بن عبد الغفور الكالعي األشبيلي األندلسي     
 ،الداية   محمد رضوان  : تحقيق )جريالقرن السادس اله  

  .م١٩٦٦ بيروت ،دار الثقافة
 عبـد   : الـدعوة اإلسـالمية    أدب الخطابة الدينية فـي    ) ٢(

 الطبعـة األولـى     ، بيروت ، دار اإليمان  ،الرحمن عيسى 
  .م١٩٩٥/ هـ١٤١٦

ـ :أدب السياسة في العصر األموي    ) ٣( د  الدكتور أحمد محم
  .) ت.د ( بيروت، دار القلم،الحوفي

 الرحمن الجرجاني    لعبد القاهر بن عبد    :أسرار البالغة ) ٤(
عـة وزارة    مطب ، هلموت ريتـر   : تحقيق ،)هـ٤٧١ت  (

  .م١٩٥٤ استانبول ،المعارف
 لصفي الـدين أبـي      :أنس المسجون وراحة المحزون   ) ٥(

سـنة  كـان حيـاً     (حلبـي   الفتح عيسى بن البحتري ال    
 ، دار صـادر ، محمد أديـب الجـادر  : تحقيق ،)هـ٦٢٥

  .م١٩٩٧ الطبعة األولى ،بيروت
 :اإليضاح في علوم البالغة المعاني والبيـان والبـديع        ) ٦(

عالي جمال الدين محمـد بـن عبـد الـرحمن           ألبي الم 
 ،)هـــ٧٣٩ -٦٦٦(المعــروف بالخطيــب القزوينــي 

 دار الكتـاب    ، محمد عبـد المـنعم خفـاجي       . د :تحقيق
/ هـــ١٤٠٠ ، الطبعــة الخامــسة،بيــروت ،اللبنــاني

  .م١٩٨٠
 ألبي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب        :البيان والتبيين ) ٧(

حمـد   عبـد الـسالم م     : تحقيق ،)هـ٢٥٥ت  (لجاحظ  ا

 ، مطبعة لجنـة التـأليف والترجمـة والنـشر         ،هارون
  .م١٩٦٠/ هـ١٣٨٠ الطبعة الثانية ،قاهرةال

 ألبـي جعفـر     ):تاريخ األمم والملـوك   (تاريخ الطبري   ) ٨(
ـ ٣١٠ت  (      مد بن جرير الطبري   مح  :تحقيـق  )هـ

 القـاهرة   ، دار المعـارف   ،محمد أبو الفـضل إبـراهيم     
  .م١٩٦٣

ـ تاريخ األدب العربي ـ ا ) ٩(  للـدكتور  :لعصر اإلسالمي 
  .م١٩٦٣ القاهرة ، دار المعارف المصرية،شوقي ضيف

 ألبي علـي أحمـد بـن        :تجارب األمم وتعاقب الهمم   ) ١٠(
ـ ٤٢١ت (محمد بن يعقوب بن مسكويه       :  تحقيـق ،)هـ

 الطبعة  ، بيروت ، دار الكتب العلمية   ،سيد كسروي حسن  
  .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤األولى 

عة الشعر والنثر وبيان إعجاز     تحرير التحبير في صنا   ) ١١(
 ألبي محمد زكي الدين عبد العظـيم بـن عبـد            :القرآن

      الواحد بن ظافر المعروف بابن أبي األصـبع المـصري         
 القاهرة  ، شرف   حفني محمد  . د : تحقيق ،)هـ٦٥٤ت  (

  .م١٩٦٣/ هـ١٣٨٣
 لمحمد بن الحسن بن علـي بـن        :التذكرة الحمدونية ) ١٢(

  دار ، بكـر عبـاس    ، عباس حسان إ . د : تحقيق ،حمدون
  .م١٩٩٦ الطبعة األولى ، بيروت،صادر

 ، حفنـي محمـد شـرف      . للدكتور :التصوير البياني ) ١٣(
  .م١٩٧٣ الطبعة الثانية ، القاهرة،الطبعة العثمانية

 مطبعـة   ، أحمد زكي صـفوت    :جمهرة خطب العرب  ) ١٤(
 الطبعـة األولـى   ، القـاهرة  ،مصطفى البـابي الحلبـي    

  .م١٩٣٣/ هـ١٣٥٢
 ألبي الثناء شهاب    : حسن التوسل إلى صناعة الترسل     )١٥(

 ،)هـ٧٢٥ت  ( د بن سليمان بن فهد الحلبي     الدين محمو 
 بغـداد  ، دار الحريـة ، أكـرم عثمـان يوسـف      :تحقيق
  .م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠
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 ١١٥)٤-٣()٧(٢٠٠٨ 

 ترجمـة الـدكتور عبـد       ، ألرسطو طاليس  :الخطابة) ١٦(
  .م١٩٨٠ بغداد ، دار الرشيد،الرحمن بدوي

 دار  ، عنيت بنـشره   ، نيقوال فياض   الدكتور :الخطابة) ١٧(
  .م١٩٣٠ مصر ،الهالل

 الدكتور إحسان   :الخطابة العربية في عصرها الذهبي    ) ١٨(
  .م١٩٦٣ القاهرة ، دار المعارف،النص

 الـدكتور محمـد     :الخطابة في عصر صدر اإلسـالم     ) ١٩(
  .) ت.د( مصر ، دار الجيل،طاهر درويش

 اهللا بـن    بـد  ألبي هالل الحسن بن ع     :ديوان المعاني ) ٢٠(
، عنيـت بنـشره مكتبـة       )هـ٣٩٥ت  (سهل العسكري   

  .هـ١٣٥٢القدسي ن القاهرة 
 ألبي علي إسماعيل بن القاسم      :ذيل األمالي والنوادر  ) ٢١(

 بيروت ،العلمية دار الكتب ،)هـ٣٥٦ت(البغدادي  القالي  
  .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣

 ألبي إسحاق إبراهيم بـن   : وثمر األلباب   زهر اآلداب ) ٢٢(
 : تحقيق ،)هـ٤٥٣(  الحصري القيرواني تميم  علي بن   

 ، بيـروت  ، دار الجيـل   ،محمد محي الدين عبد الحميـد     
  .م١٩٧٢الطبعة الرابعة 

 ألبي العباس أحمد بن     :سلوة الحزين في موت البنين    ) ٢٣(
يحيى بن أبي بكر المعروف بابن أبي حجلة التلمـساني          

 دار  ، مخيمـر صـالح    . د : تحقيـق  ،)هـ٧٧٦ـ  ٧٢٥(
  .م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠مان  ع،الفيحاء

 ألبي محمد عبد اهللا بن محمد بن سعيد       :سر الفصاحة ) ٢٤(
 عبد  : تحقيق  ،)هـ٤٦٦ت  (بن سنان الخفاجي الحلبي     

 القـاهرة  ، مطبعة محمد علي صـبيح     ،المتعال الصعيدي 
  .م١٩٣٥/ هـ١٣٧٢

 ألبي العباس أحمد    :صبح األعشى في صناعة اإلنشا    ) ٢٥(
 محمـد   : تحقيق ،)هـ٨٢١ت  (     بن علي القلقشندي  
  .) ت.د(  بيروت، دار الكتب العلمية،حسين شمس الدين

 ألبي عمرو أحمد بن محمد بن عبد ربه         :العقد الفريد ) ٢٦(
ـ ٣٢٨ت  (دلسي  األن  ، أمـين   أحمـد  :تحقيق كّل من  )  ه

  مطبعـة لجنـة التـأليف   ، إبراهيم األبياري،أحمد الزين 
ـ ١٣٨١ الطبعة الثانية    ، القاهرة ،والترجمة والنشر  / هـ

  .م١٩٦٢
 ألبي جعفر محمد بن علي بـن        :عيون أخبار الرضا  ) ٢٧(

ت (ابويـه القمـي المعـروف بالـصدوق     الحسين بن ب  
ـ ١٤٠٤ بيـروت  ،، مؤسـسة األعلمـي    )هـ٣٨١ / هـ

  .م١٩٨٤
 مطبعـة   ، للدكتور أحمد محمد الحـوفي     :فن الخطابة ) ٢٧(

   .) ت.د ( الطبعة الثالثة، القاهرة،الةالرس
 ألبي الحسن علي بن أبي الكرم       :التاريخالكامل في   ) ٢٩( 

 . د : تحقيـق  ،)هـ٦٣٠(محمد بن عبد الكريم الشيباني      
 الطبعة  ، بيروت ، دار الكتب العلمية   ،محمد يوسف الدقاق  

  .٢٠٠٢/ هـ١٤٢٤الرابعة 
 ألبي العباس محمد بن يزيد      :كتاب التعازي والمراثي  ) ٣٠(

  مطبعـة  ،الديباجي  محمد : تحقيق ،)هـ٢٨٦ت  (رد  المب
  .م١٩٧٦/ هـ١٣٩٦ ، القاهرة،زيد بن ثابت

ألبي هالل الحسن   : )الكتابة والشعر (اب الصناعتين   كت) ٣١(
 علـي   : تحقيق ،)هـ٣٩٥ت  (    سكريبن عبد اهللا الع   
 مطبعة عيسى  ،اهيم محمد أبو الفضل إبر    ،محمد البجاوي 
   .، القاهرةالبابي الحلبي

 الفـتح    ألبي :المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر     ) ٣٢(
ضياء الدين نصر اهللا بن محمد الشيباني المعروف بابن         

 أحمد محمـد    . د : تحقيق ،)هـ٦٣٧ت  (األثير الجزري   
 ، القاهرة ، مطبعة نهضة مصر   ، بدوي طبانة  . د ،الحوفي

  .م١٩٥٩/ هـ١٣٧٩الطبعة األولى 
ـ ٢٤١ت (مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني  ) ٣٤(  :)هـ

  القـاهرة  ،معـارف  دار ال  ، أحمد محمـد شـاكر     :شرح
  .م١٩٤٦/ هـ١٣٦٥
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 ١١٦)٤-٣()٧(٢٠٠٨ 

 ألبي الحسن علي بن     :مروج الذهب ومعادن الجوهر   ) ٣٥(
ـ ٣٤٦ت  (حسين بن علي المسعودي     ال  :، تحقيـق  )هـ

 مصر ن   ، مطبعة السعادة  ،محمد محي الدين عبد الحميد    
  م١٩٤٨/ هـ١٣٦٧الطبعة الثانية 

 ألبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد        :مفتاح العلوم ) ٣٦(
 الطبعة  ،مصر ، المطبعة األدبية  ،)هـ٦٢٦ ت(السكاكي  

  .)ت .د(األولى 
 ألبي الفـرج علـي بـن الحـسين          :مقاتل الطالبيين ) ٣٧(

 الـسيد أحمـد     : تحقيق ،)هـ٣٥٦ـ  ٢٨٤(األصفهاني  
 ، القــاهرة، مطبعــة عيــسى البــابي الحلبــي،صــقر
  م ١٩٤٩/ هـ١٣٦٨

 لجعفر بن محمـد     :مواسم األدب وآثار العجم والعرب    ) ٣٨(
 ، الطبعة األولى  ، القاهرة ، مطبعة السعادة  ، العلوي البيتي

  .م١٩٦٦/ هـ١٣٨٦
 ألبي سعيد منـصور بـن       :نثر الدر في المحاضرات   ) ٣٩(

 خالد عبد الغنـي     : تحقيق ،)هـ٤٢١ت  (الحسين اآلبي   
 الطبعـة األولـى     ، بيـروت  ، دار الكتب العلمية   ،محفوظ
   .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٤

 جعفـر بـن قدامـة        ألبي الفرج قدامة بن    :نقد النثر ) ٤٠(
 ، طه حـسين . د: تحقيق ،)هـ٣٣٧ت  (الكاتب البغدادي   

 بيـروت   ، دار الكتـب العلميـة     ،وعبد الحميد العبـادي   
  .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢

ضمن ثـالث رسـائل فـي    ( القرآن  إعجازالنكت في   ) ٤١(
  ألبي الحسن علي بن عيسى الرمـاني       ): القرآن إعجاز

حمـد   م . د ، محمد خلـف اهللا      . د :تحقيق) هـ٣٨٦ت  (
  .م١٩٧٦ القاهرة ، دار المعارف،زغلول سالم

 ألبـي العبـاس     :وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان    ) ٤٢(
ـ ٦٨٠ت(  بكر بن خلكـان    أحمد بن محمد بن أبي      ،)هـ

  . بيروت، دار الثقافة، إحسان عباس. د:تحقيق
 
 

 
 
 

Abstract 
 
The rhetoric of the literary arts known 

to mankind since the days of early, which 
aims to influence the hearts and comforting 
and persuade them to win, could not give 
the prophets that nations only strongly logic, 
and the skill of the statement.  
The rhetoric in the first Abbasid era are 
important in terms of activity and numerous 
texts that have reached us from this era, as 
well as the originality of the art; was 
necessary to thoroughly studied, they still 
need more attention and study and 
meditation.  
The question is chronicling the rhetoric in 
the first Abbasid era and the roles of growth 
and origins, but deals with topics and fees, 
traditions and characteristics of art.  

 
 

 


