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                  البد لنا ونحن نخطو خطواتنا ا ألخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود 

إلى أعوام قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك 

 ....جهود كبيرة في بناء جيل الغد لبعث األمة من جديد

 وقبل أن نمضي تقدم أسمى آيات الشكر و االمتنان و التقدير و المحبة 

 ........            إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم و المعرفة

 .........           إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة

 .           إلى جميع أساتذتنا األفاضل اللغة و األدب

فإن لم ’فإن لم تستطع فأحب العلماء’فإن لم تستطع فكن متعلما ’كن عالما                  "

 ".تستطع فال تبغضهم

 :                                  و أخص بالتقدير و الشكر

 فيدوح ياسمينة:                                           األستاذة

 



 

 

 

          

 

 

                    أحمد هللا عز وجل على منة دعوته إلتمام هذا البحث 

      إلى أغلى إنسانة فً الحٌاة التً جملتنً فً بطنها تسعة أشهر وصبرت على تربٌتً 

وتعلٌمً إلى نبع الحنان التً قدمت كل ما لدٌها من تضحٌات من أجل رعاٌتً إلى التً 

أهدتنً ابتسامتها ودعواها إلى أمً أعز ما املك فً القلب والعٌن جزاها هللا خٌرا وأطال 

 .هللا فً عمرها 

     إلى مدرسً األول فً الحٌاة الذي وهبنً كل ما ٌملك من قوة وعزٌمة نحو طرٌق 

النصر والتفوق إلى الذي سهر على تعلٌمً وتربٌتً أحسن تربٌة،أبً الغالً أطال هللا فً 

 .عمره

    إلى األستاذة الكرٌمة الدكتورة فٌدوح ٌاسمٌنة التً وقفت إلى جانبً بفضل نصائحها 

 .وتعلٌماتها النبٌلة التً انارت لً الطرٌق نحو األفضل

    إلى جمٌع األصدقاء وكل من وقفوا بحوزتً وساعدونً بكل ما ٌملكون وفً أصعدة 

 .كثٌرة

 .أهدي لكم بحث تخرجً داعٌا المولى عز وجل أن ٌطٌل فً أعماركم وٌرزقكم بالخٌرات

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :مقدمة
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بسمهللاالرحمنالرحٌموالصالةوالسالمعلىنبٌهالكرٌمأشرفخلقهللامحمد

االمٌنوشفٌعناٌومالقٌامةوقائدناإلىالزلفىأجمعٌن،صلواتهللاعلٌهوأفضلالتسلٌم

:صاحباألذكارجامعاالمطارهازماالحباربعونالجبارأمابعد

إنالحدٌثعنالخطابةفًالعصراإلسالمًتطوروذلكبسببالفتوحات

اإلسالمٌةالتًمثلتدورمهمفًتطوٌرهاوتعدهذهاألخٌرةأولالفنونالعربٌةانتشارا

:وانطالقامنهذاٌمكنطرحاإلشكالٌةاآلتٌة.وظهورافًالعصراإلسالمً

مفهومالخطابة؟ ما*     

ماهوالدورالذيمثلتهالفتوحاتاإلسالمٌةفًتطوٌرالخطابة؟*     

ماهًاألدواتالفنٌةوالجمالٌةالمتضمنةفًخطبةأبًبكرالصدٌق؟*      

دراسة فنية :"وهذامادفعنًإلىاختٌارموضوعبحثًالذيعنونتهبــــــــــــــــ

:وجعلتهفًخطةتتألفمنمدخلوفصلٌن"أنموذجا-رضه–لخطبة أبي بكر الصديق 

تناولتفٌهمفهومالنثروالنثرفًالعصراالسالمًوالفتوحاتاإلسالمٌة:المدخل-1

..ودورهافًتطوٌرالخطابة

تناولتفٌهنبذةتارٌخٌةعنالخطابةوالخطابةوالفنون:فن الخطابة:"الفصلاألول-2

.األدبٌةاألخرى،الخطابةومعناهاباإلضافةإلىوظائفالخطابة

تناولتفٌهنبذةعنشخصٌةأبًبكر"الجانب التطبيقي :"المعنونبـ:الفصلالثانً-3

الصدٌق،حادثةسقٌفةبنًساعدةومباٌعةأبًبكر،نصخطبةأبًبكربعدالبٌعة،دراسة

.فنٌةلمضامٌنالخطبة

.تلخصأهمالنتائجالمتوصلإلٌهابخاتمةثمأنهٌتالبحث



 :مقدمة

 

 ~ ب ~
 

فإندواعًبحثًهذا’وإذاكانلكلبحثدواعًوأسبابتقتضًالشرحوالتعلٌل

فإنالمكتباتالعربٌةتفتقدإلىماهوثمٌنفهًبحاجة’لٌستغرٌبةوالباألمرالعجٌب

.إلىهذهالدراسات

أماالمنهجالذياتبعتهمنهجتارٌخًوتحلٌلًالذيٌدرسالخطبدراسةتحلٌلٌة

أما’حرصتأنتكونأحكامًفًهذهالدراسةموضوعٌةمدعمةباألدلةوالحججواألراء

:بالنسبةألهمالمصادرالذياعتمدتعلٌهامنها

.محمدعمارة"الخطابةبٌنالنظرٌةوالتطبٌق*

محمدأبو"الخطابةأصولهاتارٌخهافًأزهرعصورهاعندالعرب*

.زهرة

.اٌلٌاالحاوي"فنالخطابةوتطورهاعندالعرب*"

التًتتبعت"فٌدوحٌاسمٌن"وفًاألخٌرأتقدمبكلمةشكرإلىاألستاذة

 .خطواتإنجازهذاالعملبنصائحهاوإرشاداتهاالقٌمة
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 : المبحث األول

 :مفهوم النثر لغة واصطالحا 1-1

 : مفهوم النثر لغة . أ

نثر الجوز واللوز : نثرك الشًء بٌد ، ترمً به متفرقا مثل: النثر : ٌقول صاحب اللّسان

والسكر وكذلك نثر الحب إذا نذر
1
  

فالمعنى اللغوي ٌعنً الشًء المبعثر المتفرق الذي ال ٌقوم على أساس فً تفرقه وبعثرته، 

 .أي ال ٌقوم على أساس من الكٌف والكم واالتساع

 :مفهوم النثر اصطالحا . ب

 النثر هو كالم مقفى ": هو الكالم الذي لٌس فٌه الوزن وٌعتمد على الحقائق بتعبٌر آخر

 "باألسجاع

أما الضرب األول فهو النثر العادي الذي ٌقال فً لغة : النثر أدب إنسانً وهو على ضربٌن

 .التخاطب، ولٌست لهذا الضرب قٌمة أدبٌة إال ما ٌجري فٌه أحٌانا مثل األمثال والحكم

أما الضرب الثانً فهو النثر الذي ٌرتفع فٌه أصحابه إلى لغة فٌها فن ومهارة وبالغة، وهذا 

الضرب الذي ٌعنً به الناقد فً اللغات المختلفة فً بحته ودرسه وبٌان ما مّر به من أحداث 

وأطوار، وما ٌمتاز به فً كل طور من صفات وخصائص وٌتفرع إلى جدولٌن كبٌرٌن هما 

الخطابة والكتابة الفنٌة وٌسمٌها بعض الباحثٌن باسم النثر الفنً وهً تشتمل القصص 

.المكتوبة كما تشتمل الرسائل األدبٌة، وقد تتسع فتشمل الكتابة التارٌخٌة
2
 

ومصطلح النثر من المصطلحات القدٌمة التً تم التواضع علٌها فً مجال الدرس األدبً 

والنقدي وخاصة بعد استفاضة الحدٌث فً الدراسات النقدٌة القدٌمة، وقد حضً باهتمام 

النقاد واألدباء فشغلوا به فً مإلفاتهم كالم كثٌر عنه ، إال أن اهتمامهم به لم ٌبلغ درجة 

 .اهتمامهم بالشعر

                                  
1

 .36لسان العرب، دار إحٌاء التراث العربً، ص :  ابن منظور 
2

 8ص.11الفن ومذهبه فً النثر العربً، دار المعارف، القاهرة، ط:  شوقً ضٌف 
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 .لم ٌعتبر النثر عند القدامى فنا قائما بذاته وإنما نظروا إلٌه كمصطلح مقابل الشعر

ولقد تباٌنت اآلراء فً تفضٌل ومقارنته بالشعر بٌن النقاد، فمنهم من فضل الشعر على 

النظم، ومنهم من ٌرى أ، الفضل كله للنظم وكان لكل فرٌق آراإه وحججه، ومن أهم الكتب 

 للتوحٌدي، سر "اإلمتاع والمآنسة": التً أولت هذا المصطلح اهتماما نجد على سبٌل المثال

الفصاحة للحقاجً الحٌوان للجاحظ والمقدمة البن خلدون، كلهم فضلوا النثر وما جاء فً 

كتاب التوحٌدي
1

النثر أصل الكالم : وسمعت أباعابد الكرخً صالح بن علً ٌقول":، قال

والنظم فرعه واألصل أشرف من الفرع والفرع أنقص من الفصل لكن لكل منهما زائنات 

وشائنات، فؤما زائنات النثر فهً ظاهرة ألن جمٌع الناس فً أول كالمهم ٌقصدون النثر 

 ".وإنما ٌتعرضون للنظم فً الثانً بداعٌة عارضة وسبب باعت وأمر معٌن

إن الكتب القدٌمة والحدٌثة نزلت من السماء على ألسنة الرسائل بالتؤٌٌد ":وقال أٌضا

اإلالهً مع اختالف اللغات كلها منثورة مبسوطة متباٌنة األوزان، متباعدة األبنٌة مختلفة 

 ."التصرٌف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
1

 .16 المرجع السابق، ص  
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 : النثر في العصر اإلسالمي1-2

 تدهورا عظٌما فً الصور النثرٌة مع استقرار ٌجدإن المتفحص فً أدب هذا العصر 

النظام اإلسالمً فً الحضارة العربٌة، التً مبدأها البعثة المحّمدٌة ونزول القرآن الكرٌم الذي 

أدى إلى ارتفاع مستوى األدب، خصوصا الخطابة النثرٌة، وهذا ما أدى إلى شٌوع النثر 

 .وتطور قواعد الكتابة والفنون النثرٌة

كان لإلسالم الدور الكبٌر فً ارتقاء النثر، إذ نزل به الذكر الحكٌم المبهر بآٌاته وقوة 

 بمعان جدٌدةالتً تسموأحادٌثه وخطبه البلٌغة  بٌانه، وقد ألقى به النبً صلى هللا علٌه وسلم 
1
 

((الذي لٌس فٌه شك أن أقدم نص ٌمكن أن نطمئن إلٌه هو القرآن)): ٌقول طه حسٌن
2

، ومن 

المعلوم أن لغة القرآن تختلف اختالفا جذرٌا عن لغة الشعر التً تعرض حادثة أو مرحلة 

 .تارٌخٌة

أما لغة القرآن فهً كالم هللا المطلق فشتان بٌن كالم الخالق وكالم المخلوق، وال تعد لغة 

الكهان والعّرافٌن الفنٌة المسجوعة إالّ أنموذجا واهٌا من وسائل األسلوب، ومسالك المجاز فً 

اللفظ والّداللة
3
. 

: النثر اإلٌجازي والثانً: وٌقسم الباحثون النثر فً هذا العصر إلى قسمٌن، أما األول فهو -

 .فهو النثر التفصٌلً

الخطابة والتوقٌعات : النثر اإلٌجازي فً هذا العصر على ثالثة أنواع هامة: وٌشتمل

.والّرسائل
4
 

 : البيئة السياسية في صدر اإلسالم3-1

                                  
1
هـ، 1119، 11، دار المعارف، القاهرة، ط"العصر الجاهلً"تارٌخ األدب العربً :  شوقً ضٌف 

 .111ص 
2

، ص 1933هـ، 1352، 3، ط2تارٌخ األدب العربً، مطبعة فاروق، القاهرة، ج: طه حسٌن  
424. 

3
رمضان عبد التواب، مكتبة : ، تر"دراسات فً اللغة واللهجات واألسالٌب"العربٌة : ٌوهان فك  

 .17، ص 1400، (د،ط)الخانجً بمصر، القاهرة، 
4

، ص 1986، 1، دار الجٌل، بٌروت، ط"األدب العربً"الجامع فً تارٌخ األدب : حنا الفاخوري  
86. 
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"صدر اإلسالم"ٌقصد بعصر أو عهد 
1

 مرحلة نزول الوحً على المبعوث رحمة للعالمٌن 

صلى هللا علٌه وسلم الذي بعثه هللا إلخراج الناس من الظلمات إلى النور، " محمد بن عبد هللا"

 .واالنقٌاد للشرٌعة اإللهٌة الخاتمة للدٌانات السابقة

وعلٌه فقد شهدت شبه الجزٌرة العربٌة وما جاورها تحّوال جذرٌا على المستوى العقائدي، 

السٌاسً، واألدبً، حٌث أبطل اإلسالم عبادة األوثان واألصنام، وأنه ال إله إال هللا الواحد 

و إسقاط كل المعتقدات . القهار، وجمعهم على كلمة التوحٌد وبناء أمة واحدة تحت راٌة اإلسالم

 .العصبٌة القبلٌة

أما من الناحٌة األدبٌة فقد تراجعت مكانة الشعر تراجعا بائنا، وبرزت األجناس النثرٌة 

 .األخرى على رأسها الخطابة فً نشر الدعوة اإلسالمٌة

 أثر التعاليم اإلسالمية في الحياة األدبية 

لقد كان لإلسالم وتعالٌمه األثر البالغ فً تغٌٌر الفكر اإلنسانً وتوجٌهه نحو األفضل فً 

 :جمٌع األصعدة

 جاء اإلسالم بدٌن الحق الذي ألغى كل األفكار السائدة من قبل القائمة :الصعيد الديني/ أ

 ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدٰى َوِدٌِن ": على األهواء والمصالح الشخصٌة الظالمة، لقوله تعالى

ٌِن ُكلِّقهِ  ٌُْظِهَرهُ َعَلى الدِّق  فهو دٌن إلسعاد كافة البشر ودٌن الدٌانات السماوٌة ذكر السورة"اْلَحقِّق لِ

 .السابقة

العقٌدة والعمل وتعنً العقٌدة باإلٌمان من األمن أي : ٌقوم اإلسالم على ركنٌن أساسٌن هما

 فً العقٌدة شًءصلى هللا علٌه وسلم، وأهم طمؤنٌنة النفس والتصدٌق بما جاء به النبً 

. جمٌعا"رب العالمين"اإلسالمٌة، اإلٌمان بوحدانٌة هللا، إذ ال معبود سواه وهو
2

 اإلٌمان 

 . بمالئكته وكتبه ورسله وبما جاإوا به جمٌعا، واإلٌمان بالٌوم اآلخر

و الكّل . وقد ورد ذكر الٌوم اآلخر كثٌرا فً القرآن، فالناس جمٌعهم مبعوثون لٌوم ال رٌب فٌه

                                  
1

، 19، ط 02، دار المعارف، مصر، ج"األدب اإلسالمً"تارٌخ األدب العربً: شوقً ضٌف  
 .11م، ص 1963-هـ 1119

1
 .11ص: المرجع نفسه 
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رَف ُه ": محاسب على أعماله لقوله ا يَف رًر يْن ةٍة  َف رَّر الَف  َف ثْن َف لْن مِم مَف عْن نْن يَف رَف ُه  فَفمَف ا يَف رًّرًر ةٍة  َف رَّر الَف  َف ثْن َف لْن مِم مَف عْن نْن يَف مَف "وَف
1
 

 .واإلٌمان بالقضاء والقدر، فاهلل هو الرزاق وهو الذي قّدر المقادٌر التً ٌجب الّرضا بها

 هذه جّل أصول العقٌدة اإلسالمٌة، إلى جانب العبادات التً ٌجب االلتزام بها من صالة، زكاة، 

 .صوم وحج، وتوبة واستغفار وغٌرها

 : الصعيد الفكري والنفسي/ ب

بعدما قضى اإلسالم على الوثنٌة العمٌاء بما فٌها من جهالة من سحر وكهانة وشعوذة، 

أرسى قواعده وأركانه التً تنّظم حٌاة المسلم وتنٌرها، وترقى بعقله إلى التفكٌر والتّدبر فً 

 .ملكوت هللا والتؤّمل فً خلقه

لقد أجاب اإلسالم عن كل التساإالت التً جالت فً خاطر اإلنسان  حول المصدر 

فضبط . والمصٌر والموت والحٌاة وكافة الصراعات النفسٌة التً عاناها اإلنسان قبل اإلسالم

الجانب النفسً من الغموض بؤن الحٌاة دار فناء، وأن البقاء هلل وحده، وأن اآلخرة هً دار 

.القرار
2
 

ٌّة الّنفس وتنظٌم حٌاة األسرة والمجتمع واألمة: الصعيد السياسي/ ج .اإلسالم دٌن خلق وتزك
3
 

و من ثمرات اإلسالم األولى، القضاء على العصبٌة القبلٌة، والتحّزب لفرد أو جماعة أو 

 . القائمة على الجهالة العصبٌة"ال رابة العرقية"قبٌلة على أساس 

فاإلسالم دٌن ٌوحد األمة ، فالمسلمون إخوة جمٌعا ال ٌفرق بٌنهم ماء وال ٌابس، وعلٌه 

فقد قضى اإلسالم على ما ٌسمى بالثؤر والحروب القبلٌة بٌن اإلخوة وأبناء العمومة والتً ال 

.تنته بخٌر
4
 

وقد عرفت الدولة اإلسالمٌة فتوحات عرٌضة وعالقات متٌنة مع شعوب وأمم أخرى، 

                                  
1

 .08 سورة الزلزلة اآلٌة  
2

 .15تارٌخ األدب العربً، ص :  شوقً ضٌف
3

 .18 المرجع نفسه ، ص
4

 .239م، ص 1984، 05، دار المالٌٌن، لبنان، ط"األدب القدٌم"تارٌخ األدب العربً :  عمر فروخ
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:حٌث أن غٌر المسلمٌن صنفان
1
 

 :النصارى والٌهود فكان علٌهم : أهل الكتاب .1

مقابل عدم  (بٌن دٌنار وأربعة دنانٌر فً العام حسب درجة غناهم)دفع الجزٌة مقطوعة  .أ

 .مشاركتهم فً الفتوحات

ٌّار المسلمٌن .ب  .لم ٌتولى أهل الكتاب الخالفة وال القضاء فً د

ا الكفار .2  فكانوا أهل حرب أو دار حرب، ولم ٌكن لهم فً هذا العصر مكان فً الدولة : أمًّر

اإلسالمٌة، وكان قتالهم واجبا، وٌحّسن الذكر أّنه كان فً هذا العصر طبقة من المإلفة 

قلوبهم، وهم أناس من أهل الكتاب والمسلمٌن أٌضا، كانوا على سلوك حسن إذ تناولوا مبالغ 

 .من المال

أما الّذٌن أظهروا اإلسالم وأبطنوا الكٌد للمسلمٌن فهم المنافقون، و من خالل التنظٌم الذي 

الفرس "وضعه اإلسالم لعالقاته مع الشعوب واألمم األخرى، جعلهم ٌفتحون أكبر دولتان آنذاك 

."والروم
2
 

عرف عن العرب منذ القدم أنهم أهل فصاحة وبالغة والشعر عندهم سلٌقة : الصعيد األدبي/ د

ٌتحكمون فً اللغة وٌتقنون البٌان دون مٌزان، فؤبدعوا فً الشعر ونظمه، وكذا النثر وأجناسه 

بالرغم أنه لم ٌصلنا إال القلٌل  لصعوبة حفظه عكس الشعر وما نزول القرآن الكرٌم بلسانهم، 

 .فقد رفع شؤنه وأبهر متقنً وفصحاء العربٌة

مع العلم أن لمجًء اإلسالم ونزول القرآن الكرٌم األثر البالغ فً نمو الجانب األدبً، 

 .على غرار المجاالت األخرى

 مكانته تراجعت الذي اإلسالم، وعلى رأسها الشعر األدبً تعالٌمه التً وضعها للمجال كان لقد

 .مما كان علٌه سابقا، ومن أسباب تراجع الشعر فً عصر اإلسالم الشعروأصبح أقل أهمٌة 

                                  
1

 .240 عمر فروخ مرجع سابق، ص 
2

 .254 المرجع نفسه، ص
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:تراجع منزلة الشعراء بسبب تكسبهم بالشعر ورضوخهم فً سبٌل الممدوحٌن . أ
1
إذا " 

كان للشاعر فً بادئ األمر منزلة أرفع من الخطٌب لحاجة العرب إلى الشعر فً تخلٌد 

ٌّامهم وذكر مآثرهم، فلما تكسبوا به وجعلوه طعمة وتناولوا به األغراض ورحلوا إلى  أ

 . "السوقة، صارت الخطابة فوق الّشعر

علو منزلة القرآن الكرٌم والحدٌث النبوي الشرٌف، وانشغال العرب بالفتوحات  . ب

 .اإلسالمٌة، فتوحات عرٌقة، مما أدى بانصرافهم عن قول الشعر ورواٌته إال القلٌل

ٌعّد انصراف الناس عن قول الشعر جّل أسباب تراجع مكانته حٌث اكتفى المسلمون 

بحسن بٌانه، وظهر هذا  وأدهشهم أبهرهم الحدث الذي وهوبتتبع وتبلٌغ القرآن الكرٌم، 

.جلٌا من خالل اللغة واألدب
2
 

للقرآن فضل كبٌر على اللّسان العربً واللغة العربٌة، فقد ضمن لها الحٌاة الخالدة بٌن 

اللغات القدٌمة التً صارت فً عداد اللغات التارٌخٌة األثرٌة، كونه أحدث فٌها علوما جّمة 

 .كذا التوحٌد والفقه-األصول-التفسٌر-األدب-البدٌع-البٌان-الّصرف-الّنحو-اللغة: وفنونا شتى منها

 : لمحة تاري ية عن ال طابة قبل اإلسالم1-4

تجدر بنا اإلشارة إلى القول أن للخطابة شؤن عند جمٌع األمم وأنها موجودة منذ القدم، 

وأن االستعداد لها مخلوق مع اإلنسان الذي ال ٌستغن عن اإلفصاح لغٌره بمكنون ضمٌره 

 .وسرٌة نفسه، وعن الرغبة فً استمالة اآلخرٌن لصفه وإقناعهم برأٌه

، فقد حفظها خط ماضٌها العرٌق لها تارٌخها ووهكذا لم ٌخل  من الخطابة سجل أمة 

ٌّدها خط الفراعنة الهٌروغلٌفً، ثم رواها تارٌخ الٌونان السٌاسً واألدبً  آشور المسماري، وق

منذ القرن السابع قبل المٌالد، و بها أخضع بوذا الجموع الهندٌة لتعلٌمه، و بها أذاع الدٌن فً 

أنبٌاء بنً إسرائٌل، وكانت لها مكانتها العظٌمة فً مجامع العرب قبل اإلسالم وفً أسواقها 

                                  
1

 .255 المرجع السابق، ص  
2

 .255 المرجع نفسه، ص  
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.األدبٌة بنوع خاص
1
 

 .وفً هذه الصفحات نلقً ضوءا بقدرة هللا على تارٌخ الخطابة فً العصر الجاهلً

 : ال طابة عند العرب في العصر الجاهلي/ أ

ٌعرف عن العرب أنهم أصحاب بٌان، وقد برعوا فً الشعر والخطابة وأسسوا لذلك 

نوادي وأسواقا ٌلقون فٌها الّشعر والخطب و ٌتفنون فٌها وٌتبارون، وكانت الخطابة عندهم فناً 

من فنون الكالم المنثور، وبحكم طبٌعة العرب فً الجاهلٌة فقد كانت موضوعات الخطابة 

تتناول الحماسة والشجاعة وقٌم البطولة إلى جانب االعتزاز بالنفس واالفتخار باألنساب 

.للقبٌلة
2
 

ازدهرت الخطابة فً العصر الجاهلً بإلزام من واقع ذلك العصر الفروسً وطبٌعة 

 .الصحراء، حٌث كان اإلنسان العربً ٌكسب عٌشه بالغزو والقتال

وأسباب ازدهار الخطابة عند العرب فً العصر الجاهلً انتشار األمٌة بعدم القراءة 

ٌّون لم ٌعّبروا عن آرائهم من خالل الكتب والصحف، وإّنما  والكتابة، فالعرب قبل اإلسالم أم

كانت وسائلهم التواصلٌة شفهٌة، لذلك أسسوا نوادي وأسواقا ٌجتمعون فٌها وٌتخاطبون، 

 .وٌعقدون اتفاقٌاتهم السلمٌة والحربٌة

 .خطب العرب بالبداهة واالرتجال وهً طبٌعتهم بال صناعة وال تؤمل

وكل شًء للعرب إّنما بدٌهة وارتجال، وكؤّنه إلهام، ولٌست هناك معاناة ":ٌقول الجاحظ

."وال مكابدة وال إحالة فكرة وال استعانة
3
 

 .وكانت عادة العرب فً الخطابة أن الخطٌب ٌخطب واقفا متكئا على العصا

وكان خطٌبهم ٌخطب واقفا ٌستوعب المجلس وٌسّهل تبلٌغ ": ٌقول عبد الرحمان بوكٌلً

                                  
1

 .390، ص (د،ت)، (ط-د)فن الخطابة، نهضة مصر، القاهرة :  أحمد محمد الحوفً 
2

 .32فن الخطابة وتطوره عند العرب، دار الثقافة، ص :  إٌلٌا حاوي 
3

م، 2010، 1دروٌش جوٌدي، المكتبة العصرٌة، صٌدا بٌروت، ط: البٌان والتبٌٌن، تح:  الجاحظ 
 .425ص 
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."خطابه، وٌسهل على الّناس متابعته، وكان ٌقف متكئا على عصا أو قوس
1
 

ٌّادي، قال عنه ابن حجر فً  ومن أبرز الخطباء فً الجاهلٌة القس بن ساعدة اإل

حكمته، وهو أول من آمن بالبعث من الجاهلٌة،  وسلم علٌه هللا صلىوقد سمع النبً ":اإلصابة

 فً ابتداء القول، وأّول من كتب "أّما بعد"وأّول من توكؤ على عصا فً الخطبة، وأول من قال 

"من فالن إلى فالن"
2
. 

إن كل تغٌٌر فً العالم ٌحتاج إلى دعوة دٌنٌة أو سٌاسٌة وكانت تلك الدعوة تستدعً ألسنة 

قّوالة من أهلها لتؤٌٌدها ونشرها والرّد على دعاوي خصومها وأعدائها، وٌكون ذلك بمخاطبة 

الجماعة فً المحافل والمنتدٌات والحّج والمواسم واألسواق ومواطن الّزحف وتقّدم الوفود نحو 

ذلك
3

 وعلٌه فقد تعاظم نشاط الخطابة مع ظهور اإلسالم، فاإلسالم دٌن الخطابة بامتٌاز، فكتاب 

بتبلٌغه ومن تبعه  وسلم علٌه هللا صلىهللا تعالى هو خطاب للعالمٌن جمٌعا، كلّف رسول هللا 

 .إلى ٌوم الدٌن

باألمر الجلل والشؤن العظٌم،  وسلم علٌه هللا صلىإذ أن ظهور اإلسالم وبعثة النبً 

 .والدعوى الكبرى التً لم ٌشهدها العالم من قبل

 التً أطلقن األلسنة من عقالها، فؤثارت الخطابة من البواعثومن أهم الحوادث وأعظم 

مكانها وأغرت العقول بؤحكامها، والتفّنن فٌها واجتالب األلباب بسحر بٌانها فوق ما كانت علٌه 

فً جاهلٌتها
4
. 

الخطابة أداة وسبٌال لدعوته طوال مقامه بمكة قبل  وسلم علٌه هللا صلىاتخذ رسول هللا 

الهجرة، حٌث ظل ثالثة عشر عاما ٌعرض على قومه من قرٌش وكل من ٌلقاه فً األسواق 

 .بآٌات الذكر الحكٌم

                                  
1

 .13م، ص2006، 01األساس فً الدعوة اإلسالمٌة، دار الفكر، الرباط، ط: عبد الرحمان بوكٌلً
2

 .13 المرجع نفسه، ص 
3

 .24-23، ص (د ت)، (ط-د)فن الخطابة وإعداد الخطٌب، دار االعتصام، :  الشٌخ علً محفوظ 
4

م، 2011، 1فً األدب العربً واألموي، دار النهضة العربٌة، لبنان، ط:  عبد العزٌز عتٌق 
 .272ص
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.وهو فً أثناء ذلك ٌخطب فً الّناس داعٌا إلى سبٌل رّبه بالحكمة والموعظة الحسنة
1
 

رسائله وخطبه إلى الملوك واألمراء فً الجٌوش  وسلم علٌه هللا صلىأرسل رسول هللا 

 .والّسراٌا، ومن بعده الخلفاء

حرص اإلسالم على أن ٌكون للخطابة حضور ملموس فً موكب الدعوة اإلسالمٌة، 

ٌّاغة الحٌاة وفق منهج هللا تعالى  .وإسهام كبٌر فً ص

الخطابة فً صدر اإلسالم مظهر الحٌاة المتحركة فٌه الحٌاة التً تجعل هذا "إذ كانت 

الدٌن ٌزحف من قلب إلى قلب، وٌثب من فكر إلى فكر، وٌنتقل مع الزمن من جٌل إلى جٌل، 

ومع المكان من قطر إلى قطر
2
 

 :و إذا نظرنا إلى البٌئة فً عصر صدر اإلسالم بالعٌن الفاحصة نرى

دٌنا جدٌدا ٌبث دعوته وٌجاهد خصومه، وٌنطلق الوعاظ منتشرٌن فً كّل مكان لتغذٌة  .1

 .الشعور الدٌنً

 .أّمة موّحدة تحت نظام اجتماعً جدٌد .2

 .جٌوشا تفتح بالدا جدٌدة واسعة و .3

 .ووفودا تتسابق إلعالن والئها على لسان خطبائها وآخرون ٌرّدون على كالمهم .4

 .إلخ.....فتنة كبٌرة تمزق الشمل، وتخلق وراءها أحزابا تتجادل، وعصبٌات تتنازع .5

مع هذا كلّه كان للخطابة شؤنها، ودورها الّرٌادي فً الّدعوة وحل الّنزاعات فً األّمة 

.اإلسالمٌة
3
 

 

 

 

                                  
1

. 107تاريخ األدب العربي، ص:   شوقي ضيف
2

 .89-88م، ص1993هـ،1414، 3صناعت الحياة، دار البشير، طنطا، ط:   هحود أحود الراشد
3

أدب صدر اإلسالم، الوؤسست الجاهعيت للدراساث والنشر والتوزيع، بيروث، لبناى، :   واضح الصود

 .148م، ص1994هـ، 1414، 1ط
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 :الفتوحات اإلسالمية ودورها في تطور ال طابة 1-5

فً الجٌوش الغازٌة ٌحث " أبو بكر الصدٌق رضً اله عنه"الفتوحات وٌخطب  جاءث

على الجهاد ونشر الّدٌن الحنٌف فً األقطار واألمصار، وترتفع أصوات القادة فً الخطابة فً 

طلبا لما عند هللا من ثواب، . كل قصر حاثٌن الجنود على الصبر فً القتال حتى االستشهاد

وٌخجل إلى كل واحد كؤنما ملك كل واحد منهم قلوب جنوده ببٌانه وبالغته ماال تملكه الّدنٌا 

 .بحذافٌرها

و ال غلو إذا قلنا أن بلدا مثل الفرس فً العراق وإٌران وبلدان الروم فً مصر والشام لم 

ك طبة المغيرة بن  عبة في ال ادسية و الد بن الوليد في تفتح إالّ بعد فتحة خطبة أحد القادة 

 اليرموك
1
. 

وعند تولً عمر رضً هللا عنه أكثر من الخطابة ال فً الجمع واألعٌاد ومواسم الحّج 

استشارة فحسب، بل مع كل حادث، ومع كل خٌر ٌؤتٌه بفتح، وقد سار على خطى أبً بكر فً 

أصحابه فً كل ما ٌجّد من تشرٌع، وخاصة فً معاملة األمم المفتوحة، وهذا بدورة عامل من 

عوامل نمو الخطابة فً هذا العصر، إذ كان حكما عادال، وكان من حق كل شخص أن ٌخطب 

مصّورا وجهة نظره، وقد فسح عمر الخطابة لخطابة الوفود فً مجالسه لذكر حاجاتها، وقد 

.اشتهر األحنف بن قٌس سٌد تمٌم وأحد قادة الفتوح بغٌر خطبة ألقاها بٌن ٌدٌه
2
 

ولّما حدثت الفتنة الكبرى بٌن المسلمٌن بعد مقتل عثمان بن عفان رضً هللا عنه والتً 

أّدت إلى انقسام المسلمٌن إلى عراقٌٌن بزعامة علً رضً هللا عنه، وشامٌٌن بزعامة معاوٌة 

ظهر فً كلتا الطائفتٌن خطباء كثٌرون، وكان على رأسهم شٌخ الخطباء علً بن أبً طالب 

معاوٌة بن أبً سفٌان، وانتهت هذه الحرب حتى تشعبت الفتن واآلراء : وعلى رأس الشامٌٌن

. والمذاهب والنقل، وتفّرق المسلمون إلى شٌعة وخوارج

 صلىكل تلك األسباب وحملة الّدواعً ساعدت على ارتفاع شؤن الخطابة على عهد النبً 

                                  
1

 .378، ص 2تارٌخ الطبري، مرجع سابق، ج  
 .144، ص 02البٌان والتبٌٌن، ج:  الجاحظ 2
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، والخلفاء من بعده، ضف إلى هذا ما فً القول من ملكة أصلٌة فً البٌان، وسلن عليه هللا

  .ومهارة فً أسالٌب القول

 



 

 

 :الفصل األول

 "فـــــــــــــــــــن الخطابـــــــــــــة"

 .نبذة تاريخية عن الخطابة*

 .الخطابة والفنون األدبية األخرى*

 .الخطابة معناها*

 .وظائف الخطابة*



 فٓ اٌخطبثخ:                                                                     اٌفظً األٚي

 

~ 18 ~ 
 

 :نبذة تاريخية عن الخطابة  

         كانت الخطابة فٌما مضى ٌعتبر الوسٌلة الوحٌدة و الفاعلة فً مخاطبة الجماهٌر و 

و إلهاب العواطف و كان اإللقاء عن ’لذا كانت له أهمٌة فً إلثارتها و تحرٌك المشاعر 

حٌث كانت للخطابة أصولها و قواعدها التً ٌجب على ’طرٌق الخطابة هو الشائع أول أمر 

.الخطٌب أن ٌراعٌها أثناء القائه لخطبٌه
1
 

ثم امتدت عبر العصور ’           لقد انتشرت الخطابة عند العرب و بخاصة أٌام الجاهلٌن 

متأثرة باألحوال السٌاسٌة التً كانت تسود ’االسالمٌة تقوال تارة و تخبو تارة أخرى 

ثم أخذ شأن الخطابة ٌضعف روٌدا روٌدا عندما انتشرت وسائل ’المجتمع فً تلك الفترة 

و اتسع نطاق مخاطبة الجماهٌر و بخاصة بعد اختراع المذٌاع و ,االتصال الحدٌثة 

و أصبحت الحاجة تستدعً اختٌار المذٌع عن طرٌق التنافس ضمن أسس محددة .التلفزٌون 

و القدرة على االلقاء الجٌد بحٌث ٌسترعً ’جهازة الصوت :من أهمها ’ و صفات معٌنة 

نلمس أثر ذلك فً أحادٌثنا العامة و الخاصةةو التً .فٌجدبهم الستماع الٌه’انتباه الجماهٌر 

فضال عن وجوب توافر ثقافة عامة و ’تدور فً مجالسنا عن مذٌع هنا و مذٌع هناك 

 .و بخاصة مٌدان اللغة القومٌة’بمستوى معٌن 

 :الخطابة و الفنون األدبية األخرى

              هناك عالقة وثٌقة بٌن الخطابة أو ما ٌسمى بفن اإللقاء و بٌن الفنون األدبٌة 

و هً السبٌل الذي ٌتعامل ’فمادة االلقاء هً العمل األدبً بمختلف فنونه و أنواعه’المختلفة 

و لذا كان ال بد لنا اذا ما أردنا أن نجٌد ’و ٌطبع النوع األدبً بطابعه ’به الناس فً القائهم 

و أن نتعرف على مزاٌا كل ’فن االلقاء من أن نطلع على الفنون األدبٌة بمختلف انواعها

كما أن ’منها و خصائصه األدبٌة فالقائها للشعر مثال و إنشادها له ٌختلف عن غلقائها للنثر

و مرد ذلك كله ٌعود الى ’إلقائنا لمقالة أو قصة ٌختلف عن إلقائنا لحدٌث مسرحً او غٌره
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و تعدد خصائصه باعتبارها مختلفة عن مزاٌا الفنون األخرى و ’تنوع مزاٌا كل فن 

.خصائصها
1
 

         و ما دام التأثٌر فً السامعٌن هو هدف فن اإللقاء و كذلك الحال بالنسبة للعمل 

و ’األدبً الذي ٌهدف أٌضا الى نقل تجربة األدٌب الشعورٌة لآلخرٌن بصورة أخرى 

الهدف المشترك هو نقل الشعور لؤلخرٌن لٌحسوا بها أحس به األدٌب أو من ٌقوم باإللقاء 

.لٌشاركوهما هذا الشعور و ٌتقاسموا معهما التجربة الخاصة لكل منهما
2
 

         إن األدٌب ٌحاول نقل أفكاره و تجربته الشعورٌة التً أحس بها عن طرٌق التعبٌر 

أما عن فن اإللقاء فٌحاول تمثل هذا االحساس بتمثل المعانً و ’عنها بصورة موحٌة

استرجاعها مرة أخرى مشحونة بالعواطف و األحاسٌس لنقلها الى السامعٌن عن طرٌق 

و بشكل ٌخلق لدٌه جو المناسب ’التأثٌر و التأثر و لٌس عن طرٌق التلقٌن أو طرح األفكار 

و إشاعة ما الزمه من شعور ’للمناسبة التً قٌل فٌها النص لٌساعده ذلك على تمثل المعنى 

 .و احساس 

 :الخطابة معناها 

هً فن استخدام الكلمة استخداما مؤثرا فً مجاالت االتصال بالجماهٌر        

 ....كالخطبة و المحاضرة و اإلذاعة و التمثٌل’المختلفة

و سموه بالتجوٌد ’      و قد عرف العرب القداماء فن اإللقاء فً محاولة تالوة القرآن الكرٌم

و ذلك عن طرٌق إعطاء ل حرف حقه من صفات ’و ٌعنً اإلتٌان بما هو جٌد عند النطق 

 ...و القصر’التفخٌم و المد’الترقٌق ’االحتكاك’و االنفجار’و الهمس’الجهر

مجتمعة ’و اإلشارة ’و بالحركة ,فن تعبٌر عما ٌختلج من النفس أوال باللسان :الخطابة هً

ثم اٌفهام ألن  نهاٌة النهاٌات فً فن الٌلقاء التأثٌر على ’فً وقت واحد ابتغاء اإلفهام و التأثٌر

 .السامعٌن
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بحٌث ٌستجٌب لكل التغٌرات ’   و ٌهدف التنظٌم و التهذٌب إلى جعل الصوت مرنا مطواعا

و لجعل الكالم و اضحا و متنوعا لٌكون معبرا ’التً تقتضٌها الحالة التً ٌمر بها المتلقً 

و من مهمات فن اإللقاء أن ٌطور ....و لكً ٌكون سارا للسامع ’عن تلك الحاالت 

 .وواضحاةو معبرا’بحٌث ٌكون الكالم الكالم مسموعا’الصوت

بٖ وزبة  (أسصطٛ)أٚي وزبٍة فٟ فٓ اإلٌمبء ِٓ لِجًَ  ّّ  ٚلذ٠ّبً وبْ اٌخط١ت إرا          )ٚص

أساد أْ ٠خطت ثبٌٕبس ٚلف ػٍٝ لذ١ِٗ، فئْ وبٔٛا فٟ اٌؼشاء، فئّٔٗ ٠مف ػٍٝ ِٕطمٍخ ِشرفؼٍخ 

ّْ ػٍٝ اٌخط١ت إرا  ِٓ األسع، أٚ ٠ظؼذ إٌٝ ساحٍزٗ، ٠ٚخطت ػ١ٍٙب، ٚاٌّمظٛد ِٓ رٌه أ

أساد إٌمبء شٍٟء ػٍٝ إٌّبس ج١ّؼبً أْ ٠شٖٚ، ٚوبْ ٠ؼزّذ فٟ رٌه ػٍٝ االسرجبي، ٚرشر١ت 

رٗ فٟ اإلٌمبِء، ٚاخز١بس األٌفبظ اٌم٠ٛخ،  ّٛ األفىبس، ٚرحذٞ اٌّضزّؼ١ٓ؛ ح١ش ٠ؼزّذ ػٍٝ ل

ٚاصزحضبس اٌظٛس، ٚاٌزشج١ٙبد اٌجالغ١ِخ ٚاٌج١ب١ِٔخ، ٚأشٙش خطجبء اٌجب١ٍ٘خ ٘ٛ لّش ثٓ 

ِفَٙٛ اٌخطبثخ رُؼزجش اٌخطبثخ ِٓ اٌفْٕٛ اٌٙبِخ اٌزٟ رزؼبًِ ِغ اٌجبٔت اٌؼمٍٟ ٚاٌؼبطفٟ 

ٌإلٔضبْ، فٟٙ فٓ اإللٕبع ٚاالصزّبٌخ؛ ألّٔٙب رُشوز ػٍٝ اٌؼبطفخ ثظٛسٍح ٚاضحٍخ، ٟٚ٘ ارظبٌي 

ثب٢خش٠ٓ ِٓ جٍٙخ ٚاحٍذح، فبٌخط١ت ٠ٛطً ِجّٛػخً ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّفب١ُ٘ ٌٍجّٙٛس 

ُّ غب٠ٍخ فٟ اٌخطبثخ  ّْ اإللٕبع ٚاٌزأص١ش ٠ُؼزجشاْ أ٘ اٌّضزّغ ٌٗ ثأصٍٍٛة ِمٍٕغ ِٚؤصٍش، ٌٚزٌه فئ

1
اًل ث١ًٍَِغب): لبي رؼبٌٝ ْٛ ُْ لَ ِٙ ُْ فِٟ أَٔفُِض ُ لًُ ٌَّٙ َٚ  ُْ ِػْظُٙ َٚ)

2
إلٌمبء      [

 

 اإلٌمبء ٘ٛ ِجّٛػخٌ ِٓ اٌىٍّبد إٌّضٛسح، اٌزٟ ٠خبطت ثٙب اٌّزىٍُ جّؼبً ِٓ       

٘ٛ فٓ ِشبفٙخ اٌجّٙٛس ٌّحبٌٚخ : اٌّضزّؼ١ٓ؛ ثٙذف إلٕبػُٙ ٚاٌزأص١ش ف١ُٙ، ٚلبي اٌؼٍّبء

ب اٌّمظٛد ِٓ لٌُٛٙ فٓ ِّ ٌُ ػٍٝ ِجّٛػٍخ ِٓ  :اصزّبٌزُٙ ٚ اٌزأص١ش ػ١ٍُٙ، ٚأ ٌُ لبئ فٙٛ ػٍ

د  ّٛ اٌمٛاػذ، ٚاألطٛي، ٚاألصب١ٌت، ٚاٌّفب١ُ٘، فال ثّذ ٌٍشخض ِٓ رؼٍّّٙب، ِّٚبسصزٙب، ٚاٌزؼ

ّٓ اإلٌمبء ٠ُّٛجٗ إٌٝ اٌّضزّؼ١ٓ ِجبششحً ثذْٚ ٚاصطخ، فبألطً  :ػ١ٍٙب، ٚاٌّشبفٙخ رؼٕٟ ّْ ف أ

ف١ٗ اسرجبي اٌشخض ِغ اإلػذاد اٌّضجك، ٚأِب اٌزأص١ش، ٚاالصزّبٌخ اٌّٛجٛد فٟ ٘زا اٌزؼش٠ف، 

ف١ُمظذ ثٗ اإللٕبع اٌزٞ ٘ٛ اٌٙذف ِٓ اٌخطبثخ، فؼٍٝ اٌخط١ت أْ ٠ىْٛ لبدساً ػٍٝ اصزّبٌخ 
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ٌُّ ِٓ أصش  األشخبص، ِٚؼشفخ و١ف١خ رٛج١ٗ ػٛاطفُٙ، ٚاٌزأص١ش ثّشبػشُ٘، ٚ٘زا أصبٌس ِٙ

ّٓ اإلٌمبء ِٙبساد اإلٌمبء اٌج١ذ ٌفٓ اإلٌمبء ِٙبساٌد ػذ٠ذحٌ ػٍٝ اٌفشد ِؼشفزٙب ٚارمبٔٙب؛  [١].ف

ِٙبساد اإلٌمبء ػٕذ اٌغبِذٞ روش ِبجذ ثٓ جؼفش  :ٌّب ٌٙزا اٌفٓ ِٓ أ١ٍّ٘خ وج١شح، ِٕٙب ِب ٠ٍٟ

: اإلخالص * [٣]:اٌغبِذٞ ثؼضبً ِٓ اٌّٙبساد اٌزٟ رجؼً اٌفشد ٠ز١ّز ثبإلٌمبء اٌج١ذ ِٕٙب

ًٍ ِب أْ ٠ُخٍض فٟ ٘زا اٌؼًّ، ٠ٚمظذ ثٗ ٚجٗ هللا صجحبٔٗ  ػٍٝ ِٓ أساد أْ ٠ُمِذَ ػٍٝ ػّ

ٚرؼبٌٝ، ٚاإلٌمبء ِٓ أُ٘ األػّبي اٌزٟ ٠جت رحذٞ اإلخالص ف١ٙب، فٙٛ فٓ اٌزأص١ش ثب٢خش٠ٓ 

ٚاصزّبٌزُٙ، 

 ٌٚزٌه ٠جت أْ رىْٛ ٘زٖ االصزّبٌخ فٟ اٌخ١ش، ٚد١ًٌ رٌه لٛي اٌشصٛي طٍّٝ هللا            

ُْ ): ػ١ٍٗ ٚصٍُ ١ٔب ٌَ ٓ اٌذُّ ِِ ٗ إالَّ ١ٌُِظ١َت ثٗ ػَشًضب  ُّ ب ٠ُجزَغٝ ثٗ ٚجُٗ هللاِ ال ٠زؼٍَّ َّّ ب ِ ًّ ٓ رؼٍَُّ ِػٍ َِ

ََ اٌم١بِخِ  ب ٠ُؼ١ٓ اٌشخض ػٍٝ اإلخالص فٟ اٌؼًّ وضشح اٌذػبء، ][ ،(٠ِجْذ ػْشَف اٌجَِّٕخ ٠ٛ ّّ ِٚ

ٚاٌزضشع إٌٝ هللا ثأْ ٠جؼً ػٍّٗ طبٌحبً ِزمجاّلً خبٌظبً ٌٗ صجحبٔٗ، ٚأْ ٠ُٛفّمٗ هللا ١ٌىْٛ 

فبٌخط١ت ٠جت أْ ٠ىْٛ : ِؼشفخ اٌخط١ت ٌجّٙٛسٖ * .ٌؼٍّٗ ثبٌغ األصش فٟ ٔفٛس ا٢خش٠ٓ

ػٍٝ ِؼشفٍخ ثبٌم١ُ ٚاٌّجبدا اٌزٟ ٠حٍّٙب اٌجّٙٛس اٌّضزّغ، ِٚذٜ اٌضمبفخ اٌزٟ ٠ز١ّزْٚ ثٙب، 

ًٜ ٌُٙ أَ  ٚدسجخ اٌؼٍُ اٌزٟ ُ٘ ثبٌغٛ٘ب، ٚأ١ّ٘خ اٌّٛضٛع ثبٌٕضجخ ٌُٙ، ٚإْ وبْ ص١زشن طذ

، ٚػذد (شّىً حذ٠ضه حضت جّٙٛسن): ال، وزٌه ػ١ٍٗ اإلحبطخ ثبٌّشىالد، فبٌمبػذح رمٛي

ٌُ فٟ رحذ٠ذ اٌطش٠مخ اٌزٟ ٠زّجؼٙب اٌٍّمٟ فٟ إٌمبئٗ، فئْ وبْ ػذد اٌجّٙٛس  اٌجّٙٛس ٌٗ دٌٚس ِٙ

ّْ االٔزجبٖ ص١ىْٛ أوضش، ٚاألِضٍخ ٚاألصئٍخ اٌزٟ ٠ضزؼٍّٙب اٌٍّمٟ صزىْٛ  ل١ًٍ، فٙزا ٠ؼٕٟ أ

ِجبششح، ٚاالرظبي ثٙب ٠ىْٛ ػٓ طش٠ك اٌؼ١ٓ، أِب إْ وبْ اٌؼذد وج١شاً، فحذٚس اٌّضشحبْ 

ٚاٌّٙش ِغ اٌجبس ص١ىْٛ ٚاسداً، ٚاٌزشزذ ِٛجٛداً، ٚفٟ ٘زٖ اٌحبٌخ ػٍٝ اٌٍّمٟ أْ ٠شثظ 

إٌمبط ثجؼضٙب، ٠ٚؼًّ ػٍٝ رىشاس إٌمبط اٌّّٙخ؛ ٌٍّحبفظخ ػٍٝ رشو١ز اٌجّٙٛس ٚحضٛس 

.أزجب٘ٗ اٌزٕٟ٘
1
 

اٌىض١شْٚ ػٓ رحذ٠ذ اٌٙذف اٌزٞ دفؼُٙ ٌٍم١بَ ثؼٍُّٙ، أٚ اٌزٞ دفؼُٙ  ٠غفً: اٌٙذف       

ٌٍزحذس إٌٝ ا٢خش٠ٓ، فئرا وبْ ٌذٜ اٌشخض ٘ذف ٚاضح أطجحذ ػ١ٍّخ اإلٌمبء أِبَ 

ا٢خش٠ٓ ػ١ٍّخً صٍٙخً ٠ٚض١شح، ٠ٚىّٓ اٌزوبء ٕ٘ب فٟ جؼً ٘ذف اٌٍّمٟ اٌشئ١ضٟ أْ ٠ؼشف 
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اٌجّٙٛس أِشاً جذ٠ذاً ٌُ ٠ؼشفُٗ ِٓ لجً، ٠ٚجؼٍُٗ ٠ُفّىش ف١ٗ، ٠ٚشؼش ثٗ أصٕبء اإلٌمبء، ٠مٛي دا٠ً 

ّْ اٌزحض١ش ٠ؼٕٟ اٌزفى١ش ٚاالصزٕزبط ٚاٌززوش، ٚاخز١بس ِب ٠ؼججه، ٚطمٍٗ، ): وبس١ٔجٟ إ

ِٙبساد اإلٌمبء ػٕذ طبسق ص٠ٛذاْ روش ص٠ٛذاْ  .(ٚجّؼٗ فٟ ٚحذح ف١ّّٕخ ِٓ طٕؼه اٌخبص

ِٗ فٓ اإلٌمبء اٌشائغ، ِٕٙب  ِٓ طفبد: وٓ طج١ؼ١بً  * [٥]:ِجّٛػخ ِٓ ِٙبساد اإلٌمبء فٟ وزبث

اٌخط١ت اٌزٞ ٠ز١ّز ثبإلٌمبء اٌج١ذ أْ ٠ىْٛ ػٍٝ صج١زٗ، فال ٠زىٍف فٟ طفبرٗ، ٚحشوبرٗ، 

فٙٛ ال ٠مٍُذ غ١شٖ، فٟ اٌظٛد أٚ إٌجشح، أٚ اٌٍجش، ٚال ٠زحشن حشوخً رُشزذ أزجبٖ 

اٌّضزّؼ١ٓ، ٚػ١ٍٗ أال ٠ُىضش ِٓ اصزخذاَ األشؼبس فٟ ػجبسارٗ، ثً ٠ضزخذِٙب إْ ٌزَ األِش، 

رطٍغ إٌٝ اٌششاسح اٌٛح١ذح فٟ شخظ١زه، اٌزٟ ر١ُّزن ػٓ صبئش ): ٠مٛي دا٠ً وبس١ٔجٟ

ػٍٝ اٌخط١ت إْ وبْ ٠ضؼٝ ٌٍز١ّز أْ ٠ضك ثٕفضٗ أٚالً، ٚثّب ٠مٛي : اٌضمخ ثبٌٕفش. * (إٌبس

ِٗ ٚألٛاٌٗ، إاّل أّٔٙب ال رظً إٌٝ دسجخ اٌغشٚس، ِٚٓ  صب١ٔبً، ٚ٘زٖ اٌضمخ ٠جت أْ رظٙش ػٍٝ أفؼبٌ

األِٛس اٌزٟ رُؼ١ٓ اٌشخض ػٍٝ اٌضمخ ثبٌٕفش، أْ ٠زغٍّت ػٍٝ اٌمٍك ٚاٌزٛرش ٌذ٠ٗ، ٚأْ ٠زٛوً 

ػٍٝ هللا صجحبٔٗ ٚرؼبٌٝ فٟ ػٍّٗ، ٚػ١ٍٗ أال ٠ُش٘ك ٔفضٗ لجً اإلٌمبء، فبالصزؼذاد اٌجذٟٔ ٌٗ 

أ١ّ٘خٌ وج١شح، ٚأْ ٠ضك ثّب ٌذ٠ٗ ِٓ لذساد، ٚخظٛطبً فٟ اٌّٛضٛع اٌزٞ ص١زحذس ػٕٗ، 

ٌُّ ثٗ ِٓ وبفخ جٛأجٗ، ٠مٛي ثٛة ج١شٞ ٌٚذ ٍ ُِ رحذس ٚوأٔه رُخبطت شخظبً ٚاحذاً، ) :ٚأّٔٗ 

ِٙبساد اإلٌمبء ػٕذ ١ٔذٚ وٛث١ٓ ث١ّٓ  .(ٚافؼً رٌه حزٝ ٌٛ وٕذ رزحذس ٌٍّئبد فٟ ٔفش اٌٛلذ

ّْ اٌّزحذس اٌجبسع ٠جت أْ ٠زّجغ أصب١ٌت جزة أزجبٖ اٌجّٙٛس ٌحذ٠ضٗ ١ٌىْٛ اإلٌمبء  وٛث١ٓ أ

ج١ذاً، ٚػ١ٍٗ أْ ٠ضزخذَ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؼجبساد اٌف١ٕخ ١ٌُمّشة اٌظٛسح اٌزٟ ٠ُش٠ذ٘ب إٌٝ أر٘بْ 

٠ُف١ذ رىشاس : اٌزىشاس * [٦]:ِضزّؼ١ٗ، ٕٚ٘بن أسثغ ٚصبئً ٚأصب١ٌت رضبػذٖ ػٍٝ رٌه، ٟٚ٘

ِٗ فٟ أر٘بْ ِضزّؼ١ٗ؛ إال أّٔٗ ٠جت  ٍمٟ فٟ رضج١ذ والِ ُّ اٌّؼٍِٛخ أٚ اٌؼجبساد اٌزٟ ٠ضزخذِٙب اٌ

ّْ ٠ىْٛ رىشاس٘ب ثأصٍٍٛة ِخزٍٍف، ٚثظ١بغٍخ جذ٠ذٍح ػٓ اٌضبثك، ٟٚ٘ ٚص١ٍخٌ ل٠ٛخٌ  ِشاػبح أ

ًِ اٌزؼٍُّ .ِٓ ٚصبئ
1
 

٠ُضزخذَ أصٍٛة اٌزؼز٠ز فٟ اٌحذ٠ش ٌزضج١ذ اٌّؼٍِِٛخ ٌذٜ اٌّضزّؼ١ٓ، ٚرأرٟ ػٍٝ : اٌزؼز٠ز * 

 ًِ أشىبٍي ِخزٍفٍخ، ِٕٙب ِب ٘ٛ ٌفظٟ، ِٕٚٙب ِب ٘ٛ ثظشٞ، ِٚٓ اٌّّىٓ أْ رُمذََّ ػٍٝ شى

ٚ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ رضّح ٌٍّزحذس ِؼشفخ : اٌزغز٠خ اٌشاجؼخ. * طٍٛس رٛض١ح١خ، أٚ ث١بٔبد داػّخ
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 ّْ ٚإدسان حم١مخ فُٙ اٌجّٙٛس ٌٍظٛسح اٌزٟ ػجّش ػٕٙب فٟ ػجبسارٗ، ً٘ رُ فّٙٙب أَ ال، أٚ أ

: اٌزطج١ك. * اٌطش٠مخ اٌزٟ اصزخذِٙب فٟ اٌحذ٠ش لذ أٚطٍذ اٌفىشح ٌُٙ ثظٛسرٙب اٌظح١حخ

طش٠مخ اٌزطج١ك لذ رىْٛ أوضش اٌطشق فؼب١ٌخ فٟ فُٙ اٌجّٙٛس ٌٍظٛسح اٌزٟ ٠ُش٠ذ٘ب اٌّزحذس، 

ُِشبسو١ٓ ِغ اٌّزحذس فٟ اٌّٛضٛع اٌزٞ  ِٗ، فٟٙ رجؼً اٌجّٙٛس  ٠ٚمظذ٘ب ِٓ ػجبسار

ِٙبساد . ٠ٕبلشُٗ، فززمشة اٌّؼبٟٔ، ٚاٌظٛس إٌٝ أر٘بُٔٙ، ٚلذ ال ٠ٕضب٘ب اٌجّٙٛس إٌٝ األثذ

اإلٌمبء ػٕذ ث١زشط د٠ٓ روش ث١زشط د٠ٓ ِٙبساد ٠جت رزوش٘ب ٚأخز٘ب ثؼ١ٓ االػزجبس، 

فّٓ اٌج١ذ ٌٍّزحذس اصزشخبء ػضالد ٚجٙٗ، ٚأْ رىْٛ ٘زٖ : رؼبث١ش اٌٛجٗ * [٧]:ٟٚ٘

ٚ٘ٛ : اٌزٛاطً اٌؼ١ٕٟ. * اٌزؼبث١ش رٛافك ِضّْٛ ِٚحزٜٛ اٌّٛضٛع اٌزٞ ٠زُ اٌحذ٠ش ػٕٗ

ًّ إخالص، ٚأْ رأخز إٌظشح اٌٛاحذح ِب ال ٠مً ػٓ صب١ٔز١ٓ إٌٝ صالس   إٌظش إٌٝ اٌّضزّؼ١ٓ، ثى

اصزؼّبي اإل٠ّبءاد ٚاإلشبساد اٌذاٌخ ػٍٝ اٌىٍِّخ ٚاٌؼجبسح اٌزٟ أٌمب٘ب اٌّزحّذس :  اإل٠ّبءاد

ٚرؼٕٟ اٌٛلٛف ثشٍّٛخ ٚلٛح، فال ٠ُظٙش : ٚضؼ١خ اٌٛلٛف أٚ اٌجٍٛس. * أصٕبء اٌحذ٠ش

ِٗ، أٚ أْ ٠ىْٛ ٘ز٠الً  ٟٚ٘ اٌحشوخ اٌطج١ؼ١خ اٌزٟ : اٌحشوخ اٌف١ز٠بئ١خ. * اٌزظٍت فٟ ٚلفز

رُضبػذ اٌّضزّؼ١ٓ ػٍٝ االٔزجبٖ ٚاٌزشو١ز، ٚأاّل رىْٛ حشوخً صش٠ؼخً رُشزذ األفىبس ٌذٜ 

. اٌّضزّؼ١ٓ
1

ٚ٘زا األِش ٠أرٟ ِغ اٌّّبسصخ ٚاٌزذس٠ت، ٌٚزٌه : االرزاْ ٚسثبطخ اٌجأط* 

و١ف١خ  .ػٍٝ اٌّزحذس أْ ٠ُشاػٟ ٘زا األِش ثبإلوضبس ِٓ اٌزذس٠ت ػٍٝ اإلٌمبء أِبَ ا٢خش٠ٓ

و١ف رزؼٍُ اٌخطبثخ و١ف  *و١ف رزؼٍُ فٓ اٌخطبثخ و١ف رزؼٍُ فٓ اٌخطبثخ  *رؼٍُ فٓ اٌخطبثخ 

و١ف رّٕٟ ِٙبسح  *ِٙبساد اٌزذس٠ش اٌفؼبي ِٙبساد اٌزذس٠ش اٌفؼبي  *رزؼٍُ اٌخطبثخ 

طش٠مخ إٌمبء  *ِب ٘ٛ فٓ اإلٌمبء ِب ٘ٛ فٓ اإلٌمبء  *اإلصزّبع ؟ و١ف رّٕٟ ِٙبسح اإلصزّبع ؟ 

خظبئض اٌزحم١ك : رؼش٠ف اٌزحم١ك *اٌشؼش طش٠مخ إٌمبء اٌشؼش اٌزٚاس شب٘ذٚا أ٠ضبً 

ِٙبساد  ِٙبساد اٌذساصخ اٌفبػٍخ *خظبئض اٌزحم١ك ِٚشاحٍٗ : رؼش٠ف اٌزحم١ك ِٚشاحٍٗ

 ِٙبساد  ِٙبساد اٌزحذس ٚ االصزّبع *رؼٍُ فٓ اٌىالَ  رؼٍُ فٓ اٌىالَ *.اٌذساصخ اٌفبػٍخ 
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 :وظائف الخطابة

 :   و مما سبق ٌمكن تحدٌد وظٌفة فن اإللقاء و مهماته بماٌلً

و من ناحٌة الطبقات الصوتٌة ’تطوٌر الصوت البشري من ناحٌة القوة و اإلٌصال*

1
 .و توسٌع المدى الصوتً’المختلفة

و من ناحٌة الموسٌقى ’و من ناحٌة االعتناء بالوقف ,تطوٌر التلفظ من ناحٌة الوضوح*

 .و من ناحٌة سرعة أو بطئ الكالم’الكالمٌة 

و ذلك عن ’تطوٌر اإلحساس بالكالم من أجل خلق جسر عاطفً بٌن الملقً و المتلقً*

 .و نقل تلك المشاعر إلى المتلقً’طرٌق فهم مغزى الكالم و تحسس المشاعر التً تكتنفه 

و تناسب أسلوب اإللقاء مع الحالة التً ’تطوٌر شخصٌة المتكلم من ناحٌة األداء الصوتً *

 .و الزمان الذي ٌمر به’ و المكان الذي هو فٌه ’ٌمر بها المتلقً 

:أما االٌقاع فهو’اإلٌقاع و النبر :و ٌرتبط باإللقاء موضوعان أساسٌان هما
2
 

حركات موزونة تتكرر وفقا لنظام خاص آأي هو دقات و سكنات تتتابع بمٌزان فً وقت "

و لكن ٌبقى فً كل حالة محتفظا ’و قد ٌغٌر اإلٌقاع من سرعته و ٌسمى تمبو اإلٌقاع ’محدد 

 "بدقاته و سكناته

أنه فً النثر تتطابق :     و االٌقاع موجود فً النثر كالشعر مع فارق جوهري واحد هو 

و أما فً الشعر فضرورة المساواة بٌن الوحدات اإلٌقاعٌة كثٌرا ما تقضً ’الوحدات اللغوٌة

 .بأن تنتهً فً وسط اللفظ دون أن تكمل الجملة
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بٖ وزبة  (أسصطٛ)أٚي وزبٍة فٟ فٓ اإلٌمبء ِٓ لِجًَ  ّّ  ٚلذ٠ّبً وبْ اٌخط١ت إرا          )ٚص

أساد أْ ٠خطت ثبٌٕبس ٚلف ػٍٝ لذ١ِٗ، فئْ وبٔٛا فٟ اٌؼشاء، فئّٔٗ ٠مف ػٍٝ ِٕطمٍخ ِشرفؼٍخ 

ّْ ػٍٝ اٌخط١ت إرا  ِٓ األسع، أٚ ٠ظؼذ إٌٝ ساحٍزٗ، ٠ٚخطت ػ١ٍٙب، ٚاٌّمظٛد ِٓ رٌه أ

أساد إٌمبء شٍٟء ػٍٝ إٌّبس ج١ّؼبً أْ ٠شٖٚ، ٚوبْ ٠ؼزّذ فٟ رٌه ػٍٝ االسرجبي، ٚرشر١ت 

رٗ فٟ اإلٌمبِء، ٚاخز١بس األٌفبظ اٌم٠ٛخ،  ّٛ األفىبس، ٚرحذٞ اٌّضزّؼ١ٓ؛ ح١ش ٠ؼزّذ ػٍٝ ل

ٚاصزحضبس اٌظٛس، ٚاٌزشج١ٙبد اٌجالغ١ِخ ٚاٌج١ب١ِٔخ، ٚأشٙش خطجبء اٌجب١ٍ٘خ ٘ٛ لّش ثٓ 

ِفَٙٛ اٌخطبثخ رُؼزجش اٌخطبثخ ِٓ اٌفْٕٛ اٌٙبِخ اٌزٟ رزؼبًِ ِغ اٌجبٔت اٌؼمٍٟ ٚاٌؼبطفٟ 

ٌإلٔضبْ، فٟٙ فٓ اإللٕبع ٚاالصزّبٌخ؛ ألّٔٙب رُشوز ػٍٝ اٌؼبطفخ ثظٛسٍح ٚاضحٍخ، ٟٚ٘ ارظبٌي 

ثب٢خش٠ٓ ِٓ جٍٙخ ٚاحٍذح، فبٌخط١ت ٠ٛطً ِجّٛػخً ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّفب١ُ٘ ٌٍجّٙٛس 

ُّ غب٠ٍخ فٟ اٌخطبثخ  ّْ اإللٕبع ٚاٌزأص١ش ٠ُؼزجشاْ أ٘ اٌّضزّغ ٌٗ ثأصٍٍٛة ِمٍٕغ ِٚؤصٍش، ٌٚزٌه فئ

1
اًل ث١ًٍَِغب): لبي رؼبٌٝ ْٛ ُْ لَ ِٙ ُْ فِٟ أَٔفُِض ُ لًُ ٌَّٙ َٚ  ُْ ِػْظُٙ َٚ" 

 

 ِجّٛػخٌ ِٓ اٌىٍّبد إٌّضٛسح، اٌزٟ ٠خبطت ثٙب اٌّزىٍُ جّؼبً ِٓ ٖٞاٌخطبثخ        

٘ٛ فٓ ِشبفٙخ اٌجّٙٛس ٌّحبٌٚخ : اٌّضزّؼ١ٓ؛ ثٙذف إلٕبػُٙ ٚاٌزأص١ش ف١ُٙ، ٚلبي اٌؼٍّبء

ب اٌّمظٛد ِٓ لٌُٛٙ فٓ ِّ ٌُ ػٍٝ ِجّٛػٍخ ِٓ  :اصزّبٌزُٙ ٚ اٌزأص١ش ػ١ٍُٙ، ٚأ ٌُ لبئ فٙٛ ػٍ

د  ّٛ اٌمٛاػذ، ٚاألطٛي، ٚاألصب١ٌت، ٚاٌّفب١ُ٘، فال ثّذ ٌٍشخض ِٓ رؼٍّّٙب، ِّٚبسصزٙب، ٚاٌزؼ

ّٓ اإلٌمبء ٠ُّٛجٗ إٌٝ اٌّضزّؼ١ٓ ِجبششحً ثذْٚ ٚاصطخ، فبألطً  :ػ١ٍٙب، ٚاٌّشبفٙخ رؼٕٟ ّْ ف أ

ف١ٗ اسرجبي اٌشخض ِغ اإلػذاد اٌّضجك، ٚأِب اٌزأص١ش، ٚاالصزّبٌخ اٌّٛجٛد فٟ ٘زا اٌزؼش٠ف، 

ف١ُمظذ ثٗ اإللٕبع اٌزٞ ٘ٛ اٌٙذف ِٓ اٌخطبثخ، فؼٍٝ اٌخط١ت أْ ٠ىْٛ لبدساً ػٍٝ اصزّبٌخ 

ٌُّ ِٓ أصش  األشخبص، ِٚؼشفخ و١ف١خ رٛج١ٗ ػٛاطفُٙ، ٚاٌزأص١ش ثّشبػشُ٘، ٚ٘زا أصبٌس ِٙ

ّٓ اإلٌمبء ِٙبساد اإلٌمبء اٌج١ذ ٌفٓ اإلٌمبء ِٙبساٌد ػذ٠ذحٌ ػٍٝ اٌفشد ِؼشفزٙب ٚارمبٔٙب؛  [١].ف

ِٙبساد اإلٌمبء ػٕذ اٌغبِذٞ روش ِبجذ ثٓ جؼفش  :ٌّب ٌٙزا اٌفٓ ِٓ أ١ٍّ٘خ وج١شح، ِٕٙب ِب ٠ٍٟ

: اإلخالص * [٣]:اٌغبِذٞ ثؼضبً ِٓ اٌّٙبساد اٌزٟ رجؼً اٌفشد ٠ز١ّز ثبإلٌمبء اٌج١ذ ِٕٙب

ًٍ ِب أْ ٠ُخٍض فٟ ٘زا اٌؼًّ، ٠ٚمظذ ثٗ ٚجٗ هللا صجحبٔٗ  ػٍٝ ِٓ أساد أْ ٠ُمِذَ ػٍٝ ػّ
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ٚرؼبٌٝ، ٚاإلٌمبء ِٓ أُ٘ األػّبي اٌزٟ ٠جت رحذٞ اإلخالص ف١ٙب، فٙٛ فٓ اٌزأص١ش ثب٢خش٠ٓ 

ٚاصزّبٌزُٙ، 

 ٌٚزٌه ٠جت أْ رىْٛ ٘زٖ االصزّبٌخ فٟ اٌخ١ش، ٚد١ًٌ رٌه لٛي اٌشصٛي طٍّٝ هللا            

ُْ ): ػ١ٍٗ ٚصٍُ ١ٔب ٌَ ٓ اٌذُّ ِِ ٗ إالَّ ١ٌُِظ١َت ثٗ ػَشًضب  ُّ ب ٠ُجزَغٝ ثٗ ٚجُٗ هللاِ ال ٠زؼٍَّ َّّ ب ِ ًّ ٓ رؼٍَُّ ِػٍ َِ

ََ اٌم١بِخِ  ب ٠ُؼ١ٓ اٌشخض ػٍٝ اإلخالص فٟ اٌؼًّ وضشح  [٤]،(٠ِجْذ ػْشَف اٌجَِّٕخ ٠ٛ ّّ ِٚ

اٌذػبء، ٚاٌزضشع إٌٝ هللا ثأْ ٠جؼً ػٍّٗ طبٌحبً ِزمجاّلً خبٌظبً ٌٗ صجحبٔٗ، ٚأْ ٠ُٛفّمٗ هللا 

فبٌخط١ت ٠جت أْ : ِؼشفخ اٌخط١ت ٌجّٙٛسٖ * .١ٌىْٛ ٌؼٍّٗ ثبٌغ األصش فٟ ٔفٛس ا٢خش٠ٓ

٠ىْٛ ػٍٝ ِؼشفٍخ ثبٌم١ُ ٚاٌّجبدا اٌزٟ ٠حٍّٙب اٌجّٙٛس اٌّضزّغ، ِٚذٜ اٌضمبفخ اٌزٟ ٠ز١ّزْٚ 

 ًٜ ثٙب، ٚدسجخ اٌؼٍُ اٌزٟ ُ٘ ثبٌغٛ٘ب، ٚأ١ّ٘خ اٌّٛضٛع ثبٌٕضجخ ٌُٙ، ٚإْ وبْ ص١زشن طذ

، (شّىً حذ٠ضه حضت جّٙٛسن): ٌُٙ أَ ال، وزٌه ػ١ٍٗ اإلحبطخ ثبٌّشىالد، فبٌمبػذح رمٛي

ٌُ فٟ رحذ٠ذ اٌطش٠مخ اٌزٟ ٠زّجؼٙب اٌٍّمٟ فٟ إٌمبئٗ، فئْ وبْ ػذد  ٚػذد اٌجّٙٛس ٌٗ دٌٚس ِٙ

ّْ االٔزجبٖ ص١ىْٛ أوضش، ٚاألِضٍخ ٚاألصئٍخ اٌزٟ ٠ضزؼٍّٙب اٌٍّمٟ  اٌجّٙٛس ل١ًٍ، فٙزا ٠ؼٕٟ أ

صزىْٛ ِجبششح، ٚاالرظبي ثٙب ٠ىْٛ ػٓ طش٠ك اٌؼ١ٓ، أِب إْ وبْ اٌؼذد وج١شاً، فحذٚس 

اٌّضشحبْ ٚاٌّٙش ِغ اٌجبس ص١ىْٛ ٚاسداً، ٚاٌزشزذ ِٛجٛداً، ٚفٟ ٘زٖ اٌحبٌخ ػٍٝ اٌٍّمٟ أْ 

٠شثظ إٌمبط ثجؼضٙب، ٠ٚؼًّ ػٍٝ رىشاس إٌمبط اٌّّٙخ؛ ٌٍّحبفظخ ػٍٝ رشو١ز اٌجّٙٛس 

.ٚحضٛس أزجب٘ٗ اٌزٕٟ٘
1
 

اٌىض١شْٚ ػٓ رحذ٠ذ اٌٙذف اٌزٞ دفؼُٙ ٌٍم١بَ ثؼٍُّٙ، أٚ اٌزٞ دفؼُٙ  ٠غفً: اٌٙذف       

ٌٍزحذس إٌٝ ا٢خش٠ٓ، فئرا وبْ ٌذٜ اٌشخض ٘ذف ٚاضح أطجحذ ػ١ٍّخ اإلٌمبء أِبَ 

ا٢خش٠ٓ ػ١ٍّخً صٍٙخً ٠ٚض١شح، ٠ٚىّٓ اٌزوبء ٕ٘ب فٟ جؼً ٘ذف اٌٍّمٟ اٌشئ١ضٟ أْ ٠ؼشف 

اٌجّٙٛس أِشاً جذ٠ذاً ٌُ ٠ؼشفُٗ ِٓ لجً، ٠ٚجؼٍُٗ ٠ُفّىش ف١ٗ، ٠ٚشؼش ثٗ أصٕبء اإلٌمبء، ٠مٛي دا٠ً 

ّْ اٌزحض١ش ٠ؼٕٟ اٌزفى١ش ٚاالصزٕزبط ٚاٌززوش، ٚاخز١بس ِب ٠ؼججه، ٚطمٍٗ، ): وبس١ٔجٟ إ

ِٙبساد اإلٌمبء ػٕذ طبسق ص٠ٛذاْ روش ص٠ٛذاْ  .(ٚجّؼٗ فٟ ٚحذح ف١ّّٕخ ِٓ طٕؼه اٌخبص

ِٗ فٓ اإلٌمبء اٌشائغ، ِٕٙب  ِٓ طفبد: وٓ طج١ؼ١بً  * [٥]:ِجّٛػخ ِٓ ِٙبساد اإلٌمبء فٟ وزبث

اٌخط١ت اٌزٞ ٠ز١ّز ثبإلٌمبء اٌج١ذ أْ ٠ىْٛ ػٍٝ صج١زٗ، فال ٠زىٍف فٟ طفبرٗ، ٚحشوبرٗ، 
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فٙٛ ال ٠مٍُذ غ١شٖ، فٟ اٌظٛد أٚ إٌجشح، أٚ اٌٍجش، ٚال ٠زحشن حشوخً رُشزذ أزجبٖ 

اٌّضزّؼ١ٓ، ٚػ١ٍٗ أال ٠ُىضش ِٓ اصزخذاَ األشؼبس فٟ ػجبسارٗ، ثً ٠ضزخذِٙب إْ ٌزَ األِش، 

رطٍغ إٌٝ اٌششاسح اٌٛح١ذح فٟ شخظ١زه، اٌزٟ ر١ُّزن ػٓ صبئش ): ٠مٛي دا٠ً وبس١ٔجٟ

ػٍٝ اٌخط١ت إْ وبْ ٠ضؼٝ ٌٍز١ّز أْ ٠ضك ثٕفضٗ أٚالً، ٚثّب ٠مٛي : اٌضمخ ثبٌٕفش. * (إٌبس

ِٗ ٚألٛاٌٗ، إاّل أّٔٙب ال رظً إٌٝ دسجخ اٌغشٚس، ِٚٓ  صب١ٔبً، ٚ٘زٖ اٌضمخ ٠جت أْ رظٙش ػٍٝ أفؼبٌ

األِٛس اٌزٟ رُؼ١ٓ اٌشخض ػٍٝ اٌضمخ ثبٌٕفش، أْ ٠زغٍّت ػٍٝ اٌمٍك ٚاٌزٛرش ٌذ٠ٗ، ٚأْ ٠زٛوً 

ػٍٝ هللا صجحبٔٗ ٚرؼبٌٝ فٟ ػٍّٗ، ٚػ١ٍٗ أال ٠ُش٘ك ٔفضٗ لجً اإلٌمبء، فبالصزؼذاد اٌجذٟٔ ٌٗ 

أ١ّ٘خٌ وج١شح، ٚأْ ٠ضك ثّب ٌذ٠ٗ ِٓ لذساد، ٚخظٛطبً فٟ اٌّٛضٛع اٌزٞ ص١زحذس ػٕٗ، 

ٌُّ ثٗ ِٓ وبفخ جٛأجٗ، ٠مٛي ثٛة ج١شٞ ٌٚذ ٍ ُِ رحذس ٚوأٔه رُخبطت شخظبً ٚاحذاً، ) :ٚأّٔٗ 

ِٙبساد اإلٌمبء ػٕذ ١ٔذٚ وٛث١ٓ ث١ّٓ  .(ٚافؼً رٌه حزٝ ٌٛ وٕذ رزحذس ٌٍّئبد فٟ ٔفش اٌٛلذ

ّْ اٌّزحذس اٌجبسع ٠جت أْ ٠زّجغ أصب١ٌت جزة أزجبٖ اٌجّٙٛس ٌحذ٠ضٗ ١ٌىْٛ اإلٌمبء  وٛث١ٓ أ

ج١ذاً، ٚػ١ٍٗ أْ ٠ضزخذَ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؼجبساد اٌف١ٕخ ١ٌُمّشة اٌظٛسح اٌزٟ ٠ُش٠ذ٘ب إٌٝ أر٘بْ 

٠ُف١ذ رىشاس : اٌزىشاس * [٦]:ِضزّؼ١ٗ، ٕٚ٘بن أسثغ ٚصبئً ٚأصب١ٌت رضبػذٖ ػٍٝ رٌه، ٟٚ٘

ِٗ فٟ أر٘بْ ِضزّؼ١ٗ؛ إال أّٔٗ ٠جت  ٍمٟ فٟ رضج١ذ والِ ُّ اٌّؼٍِٛخ أٚ اٌؼجبساد اٌزٟ ٠ضزخذِٙب اٌ

ّْ ٠ىْٛ رىشاس٘ب ثأصٍٍٛة ِخزٍٍف، ٚثظ١بغٍخ جذ٠ذٍح ػٓ اٌضبثك، ٟٚ٘ ٚص١ٍخٌ ل٠ٛخٌ  ِشاػبح أ

ًِ اٌزؼٍُّ .ِٓ ٚصبئ
1
 

٠ُضزخذَ أصٍٛة اٌزؼز٠ز فٟ اٌحذ٠ش ٌزضج١ذ اٌّؼٍِِٛخ ٌذٜ اٌّضزّؼ١ٓ، ٚرأرٟ ػٍٝ : اٌزؼز٠ز * 

 ًِ أشىبٍي ِخزٍفٍخ، ِٕٙب ِب ٘ٛ ٌفظٟ، ِٕٚٙب ِب ٘ٛ ثظشٞ، ِٚٓ اٌّّىٓ أْ رُمذََّ ػٍٝ شى

ٚ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ رضّح ٌٍّزحذس ِؼشفخ : اٌزغز٠خ اٌشاجؼخ. * طٍٛس رٛض١ح١خ، أٚ ث١بٔبد داػّخ

 ّْ ٚإدسان حم١مخ فُٙ اٌجّٙٛس ٌٍظٛسح اٌزٟ ػجّش ػٕٙب فٟ ػجبسارٗ، ً٘ رُ فّٙٙب أَ ال، أٚ أ

: اٌزطج١ك. * اٌطش٠مخ اٌزٟ اصزخذِٙب فٟ اٌحذ٠ش لذ أٚطٍذ اٌفىشح ٌُٙ ثظٛسرٙب اٌظح١حخ

طش٠مخ اٌزطج١ك لذ رىْٛ أوضش اٌطشق فؼب١ٌخ فٟ فُٙ اٌجّٙٛس ٌٍظٛسح اٌزٟ ٠ُش٠ذ٘ب اٌّزحذس، 

ُِشبسو١ٓ ِغ اٌّزحذس فٟ اٌّٛضٛع اٌزٞ  ِٗ، فٟٙ رجؼً اٌجّٙٛس  ٠ٚمظذ٘ب ِٓ ػجبسار

ِٙبساد . ٠ٕبلشُٗ، فززمشة اٌّؼبٟٔ، ٚاٌظٛس إٌٝ أر٘بُٔٙ، ٚلذ ال ٠ٕضب٘ب اٌجّٙٛس إٌٝ األثذ
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: * اإلٌمبء ػٕذ ث١زشط د٠ٓ روش ث١زشط د٠ٓ ِٙبساد ٠جت رزوش٘ب ٚأخز٘ب ثؼ١ٓ االػزجبس، ٟٚ٘

فّٓ اٌج١ذ ٌٍّزحذس اصزشخبء ػضالد ٚجٙٗ، ٚأْ رىْٛ ٘زٖ اٌزؼبث١ش رٛافك : رؼبث١ش اٌٛجٗ

ٚ٘ٛ إٌظش إٌٝ : اٌزٛاطً اٌؼ١ٕٟ. * ِضّْٛ ِٚحزٜٛ اٌّٛضٛع اٌزٞ ٠زُ اٌحذ٠ش ػٕٗ

ًّ إخالص، ٚأْ رأخز إٌظشح اٌٛاحذح ِب ال ٠مً ػٓ صب١ٔز١ٓ إٌٝ صالس   اٌّضزّؼ١ٓ، ثى

اصزؼّبي اإل٠ّبءاد ٚاإلشبساد اٌذاٌخ ػٍٝ اٌىٍِّخ ٚاٌؼجبسح اٌزٟ أٌمب٘ب اٌّزحّذس :  اإل٠ّبءاد

ٚرؼٕٟ اٌٛلٛف ثشٍّٛخ ٚلٛح، فال ٠ُظٙش : ٚضؼ١خ اٌٛلٛف أٚ اٌجٍٛس. * أصٕبء اٌحذ٠ش

ِٗ، أٚ أْ ٠ىْٛ ٘ز٠الً  ٟٚ٘ اٌحشوخ اٌطج١ؼ١خ اٌزٟ : اٌحشوخ اٌف١ز٠بئ١خ. * اٌزظٍت فٟ ٚلفز

رُضبػذ اٌّضزّؼ١ٓ ػٍٝ االٔزجبٖ ٚاٌزشو١ز، ٚأاّل رىْٛ حشوخً صش٠ؼخً رُشزذ األفىبس ٌذٜ 

. اٌّضزّؼ١ٓ
1

ٚ٘زا األِش ٠أرٟ ِغ اٌّّبسصخ ٚاٌزذس٠ت، ٌٚزٌه : االرزاْ ٚسثبطخ اٌجأط* 

و١ف١خ  .ػٍٝ اٌّزحذس أْ ٠ُشاػٟ ٘زا األِش ثبإلوضبس ِٓ اٌزذس٠ت ػٍٝ اإلٌمبء أِبَ ا٢خش٠ٓ

و١ف رزؼٍُ اٌخطبثخ و١ف  *و١ف رزؼٍُ فٓ اٌخطبثخ و١ف رزؼٍُ فٓ اٌخطبثخ  *رؼٍُ فٓ اٌخطبثخ 

و١ف رّٕٟ ِٙبسح  *ِٙبساد اٌزذس٠ش اٌفؼبي ِٙبساد اٌزذس٠ش اٌفؼبي  *رزؼٍُ اٌخطبثخ 

طش٠مخ إٌمبء  *ِب ٘ٛ فٓ اإلٌمبء ِب ٘ٛ فٓ اإلٌمبء  *اإلصزّبع ؟ و١ف رّٕٟ ِٙبسح اإلصزّبع ؟ 

خظبئض اٌزحم١ك : رؼش٠ف اٌزحم١ك *اٌشؼش طش٠مخ إٌمبء اٌشؼش اٌزٚاس شب٘ذٚا أ٠ضبً 

ِٙبساد  ِٙبساد اٌذساصخ اٌفبػٍخ *خظبئض اٌزحم١ك ِٚشاحٍٗ : رؼش٠ف اٌزحم١ك ِٚشاحٍٗ

 ِٙبساد  ِٙبساد اٌزحذس ٚ االصزّبع *رؼٍُ فٓ اٌىالَ  رؼٍُ فٓ اٌىالَ *.اٌذساصخ اٌفبػٍخ 

 

 

                                                             

129 المرجع السابق ص  1  



 

 

 

 

 

 

     

 "الجانب التطبيقي:"الفصل الثاني     

 .نبذة عن شخصية أبي بكر الصديق*
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 :نبذة عن سيرة أبي بكر الصديق-

ـول :        هو عبد هللا بن أبً قحافة عثمان بن عامر ابن كعب التٌمً القرشً،أبو بكر 

الخلفاء الراشدٌن ،وأول من آمن برسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من الرجال وأحد أعاظم 

ولد بمكة ونشأ سٌدا من سادات قرٌش،وؼنٌا من كبار موسرٌهم،وعالما بأنساب .العرب

 .القبائل وأخبارها وسٌاستها،وكانت العرب تلقبه بعالم قرٌش

 :حادثة سقيفة بني ساعدة ومبايعة أبي بكر-

لما توفً الرسول صلى هللا علٌه وسلم ،اضطرب المسلمون ،فمنهم من دهش فخولط       

 .ومنهم من أقعد فلم ٌطق القٌام ومنهم من اعتقل لسانه فلم ٌطق الكالم مثل عمر

      فأما علً فاستخفى فً بٌت فاطمة ،وأما عثمان فسكت ،وأما عمر فأهجر وقال 

،مامات رسول هللا ،وإنما واعده ربه كما واعد موسى،ولٌرجعن رسول هللا ،وإنما فلٌقطعن 

أٌدي رجال وأرجلهم ،ولما سمع أبو بكر الخبر أقبل على عائشة فتٌمم رسول هللا صلى هللا 

علٌه وسلم وهو مؽشى بثوب حبرة ،فكشؾ عن وجهه ،ثم انكب علٌه فقتله وهو مؽشى 

وثوب حبرة،فكشؾ عن وجهه ،ثم انكب علٌه فقتله وبكى ،ثم قال ٌأبً أنت وأمً ،وخرج 

أبو بكر وعمر ٌتكلم ،فقال اجلس ٌا عمر وهو ماض فً كالمه وفً ثورة ؼضبه ،فأتى آت 

إن هذا الحً من األنصار مع سعد بن عبادة فً سقٌفة بنً ساعدة :"إلى أبً بكر وعمر فقال

،قد 
1

انجازوا إلٌه فإن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا قبل أن ٌتفاقم أمرهم ورسول هللا 

 ".صلى هللا علٌه وسلم لم ٌفرغ من أمره قد أؼلق دونه الباب وأهله

 .فقلت ألبً بكر انطلق بنا إخواننا هؤالء من األنصار حتى ننظر ما هم علٌه:قال عمر

شهدت سقٌفة بنً ساعدة تفرق الكلمة حول من سٌكون خلٌفة رسول هللا نهل سٌكون من -

األنصار؟أم من المهاجرٌن؟وكل ٌرى نفسه الحق فً نٌل الخالفة ،وٌذكر ما له من فضل فً 

اإلسالم ،وتجاوزت األحداث وادت أن تكون فتنة تقصؾ بالدٌن ،وهو فً بداٌاته ،لوال 
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رحمة هللا الذي زرع حب اإلسالم فً قلوب المسلمٌن بعد وفاة النبً خصوصا أصحابه 

 .صلى هللا علٌه وسلم

وقد عرض أبو بكر علٌهم مباٌعته عمر أبو عبٌدة بن الجراح ،فخشً عمر أن ٌختلؾ الناس 

 .فقام أبو بكر فً الناس خطٌبا بعد أن حمد هللا وأثنً علٌه.على كالم أبً بكر

 :نص خطبة أبي بكر 

إن هللا بعث محمدا رسوال إلى خلقه،وشهٌدا على :"بدأ أبو بكر فحمد هللا وأثنى علٌه ثم قال 

أمته لٌعبدوا هللا وٌوحدوه وهم ٌعبدون من دونه آلهة شتى ،وٌزعمون أنها لهم عنده شافعة 

وَما ُمَحمد إال َرُسول :"نافعة ،وإَنما ِهً ِمن َحجر منحوت ،وَخشب َمنُجور ثم تلى هذه اآلٌة

َقد َخَلت ِمن َقبله الرسل أفأٌن َمات أو قِتل انقلبتم عَلى أعَقابكم ومن ٌتقلب عَلى َعقبٌه فلن 

 ".ٌَضر هللا شٌئا وَسٌجزي هللا الَشاَكرٌن

      فأخذ الناس ٌبكون قال عمر فو هللا ما سمعت أبا بكر تالها ،فهوٌت إلى األرض وما 

حملتنً قدماي وعلمت أن الرسول قد مات،وهذه اآلٌة تدل على شجاعة الصدٌق وجرآته 

فً الثبوت عند الشدائد وبهذا خرج الناس من حٌرتهم ورجعوا إلى الفهم الصحٌح ،فاهلل 

وحده الذي ال ٌموت ،وأنه وحده ٌستحق العبادة ،وأن االسالم باقً بعد موت النبً ،كما جاء 

إن دٌن هللا قائم وكلمته هللا تامة ،وإن هللا ناصر من نصره "فً الرواٌة من قول الصدٌق

وفٌه حالل "،ومعز دٌنه وإن كتاب هللا بٌن أظهرنا ،وهو النور والشقاء ،وبه هدى هللا محمدا

هللا وحرامه ،وهللا ال نبالً من أجلب علٌنا من خلق هللا إن سٌوؾ هللا لمسلولة ما وضعناها 

"بعد ،ولنجاهدن من خالقنا كما جاهدنا مع رسول هللا ،فال ٌبؽٌن أحد إال على نفسه
1
 

أنتم ٌا معشر األنصار من ال ٌنكر فضلهم فً :"     ثم نادى أبو بكر معشر األنصار ،فقال 

الدٌن ،وال سابقتهم العظٌمة فً اإلسالم ،رضٌكم هللا أنصارا لدٌنه ولرسوله ،وجعل إلٌكم 

هجرته وفٌكم جلة أزواجه وأصحابه فلٌس بعد المهاجرٌن األولٌن عندنا بمنزلتكم ،فنحن 

ولما فرغ أبو بكر من .األمراء وأنتم الوزراء ال تفتاتون بمشورة ،وال تقضى دونكم األمور
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ألم :"كالمه الذي خطبه علٌهم قام عمر بن الخطاب إلى أبً بكر وباٌعه بالخالفة ،وقال له

بأمر النبً بأن تصل أنت ٌا أبا بكر بالمسلمٌن؟فأنت خلٌفته ،ونحن نباٌعك فنباٌع خٌر من 

".أحب رسول هللا منا جمٌعا
1
 

      وقد باٌع عمر وأبو عبٌدة أبا بكر وسبقهما بشٌر بن سعد ،ثم تتابع األنصار 

 .والمهاجرٌن ٌباٌعونه

         لقد ان لموقؾ أبو بكر وعمر األثر الكبٌر فً نفوس المسلمٌن أنصار ومهاجرٌن 

فجمعت كلمتهم وأعادت شملهم بعد الفرق،فالموقؾ ال ٌكون إال من عظماء صنعهم الحبٌب 

 .المصطفى

     بعد أن تجمع المسلمون على كلمة واحدة فً سقٌفة بنً ساعدة ،وتمت البٌعة ألبً بكر 

 .كأول خلٌفة بعد النبً صعد وخطب أول خطبة له وهو خلٌفة

 :نص خطبة أبي بكر بعد البيعة*

       بعد أن بوٌع أبو بكر الصدٌق رضوان هللا علٌه بالخالفة ،خرج إلى الناس فخطب 

 .فٌهم

أٌها الناس إنً قد ولٌت علٌكم ولست بخٌركم أن أحسنت فأعٌنونً وإن أسأت :"فقال

فقومونً ،الصدق أمانة ،والكذب خٌانة ،والضعٌؾ عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء هللا 

،ال ٌدع قوم الجهاد فً سبٌل هللا إال ضربهم هللا بالذل ،وال تشٌع الفاحشة فً قوم قط إال 

عمهم هللا بالبالء ،أطٌعونً ما أطعت هللا ورسوله ،فإذا عصٌت هللا ورسوله فال طاعة لً 

".علٌكم
2
 

 :تحليل مضامين القصة*
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       نتدرج هذه الخطبة ضمن ما ٌعرؾ بخطب االفتتاح لوالٌة الحكم التً ٌقدم فٌها الحاكم 

برنامجه ومبادئه وتوجٌهاته التً ٌسٌر علٌها بقٌادته لألمة،وقد أكد الخلٌفة أبو بكر الصدٌق 

رضوان هللا علٌه على مبادئ سٌاسٌة سٌقود بمقتضاها األمة االسالمٌة بعد النبً صلى هللا 

 :علٌه وسلم وأهم هذه المبادئ ما ٌلً

 :مبدأ الشورى-1

        لقد أكد الخلٌفة أبو بكر على مبدأ الشورى فً اول خطاب لهه بعد البٌعة ،وهذا المبدأ 

أٌها الناس "ٌعتبر أصال من أصول السٌاسة االسالمٌة والحكم الرشٌد ،فقد جاء فً خطبٌته ،

 "إنً قد ولٌت علٌكم ولست بخٌركم إن أحسنت فإعٌنونً وإن أسأت فقومونً 

      ٌعتبر هذا الكالم من أروع ما قٌل عن العالقة بٌن الحاكم والمحكوم،إن هذا الوعً 

السٌاسً من قبل الخلٌفة أبً بكر ٌعبر عن القٌمة االنسانٌة والمبادئ االسالمٌة التً ٌجب أن 

ٌتحلى بها كل حاكم ٌتولى قٌادة األمة االسالمٌة ،وهذه المبادئ اكتسبها أبو بكر من خالل 

فهمه للقرآن الكرٌم ،ودعوته ومصاحبته للنبً صلى هللا علٌه وسلم ،وهذا المبدأ هو مبدأ 

قرآنً ونبوي بامتٌاز فالقرآن الكرٌم والممارسة النبوٌة ٌدعوان إلى تطبٌق مبدأ الشوى بٌن 

المسلمٌن فً كل شؤونهم الدٌنٌة والدنٌوٌة،وقد امتثل الخلٌفة أبو بكر رضوان هللا علٌه بهذا 

المبدأ وأمر به بمجرد أن بوٌع بالخالفة نٌابة عن صاحب الشرع فً حفظ الدٌن وسٌاسة 

 :الدنٌا ،فصاحب الشرع متصرؾ فً األمرٌن

        أما فً الدٌن فبمقتضى التكالٌؾ الشرعٌة التً هو مأمور بتبلٌؽها وحمل الناس علٌها 

،وأما السٌاسة الدنٌا فبمقتضى رعاٌته لمصالحكم فً العمران البشري ،وعلى هذا المنهج 

.سار أبو بكر فً الحكم وتطبٌقه لمبدأ الشورى فً كل األمور ألجل صالح الدٌن والدنٌا 
1
 

 :مبدأ العدالة*

    ٌعتبر هذا المبدأ أهم مبدأ ٌقوم علٌه الحكم اإلسالمً والسٌاة الشرعٌة،وقد دعا القرآن 

الكرٌم فً كثٌر من اآلٌات إلى إقامة العدل فً كل شًء وعلى كل شًء ،والعدل من أهم 
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المبادئ التً تستقٌم بها الحٌاة وعلٌه بجً الفرد والمجتمع ،والعدل من صفات هللا تبارك 

.وتعالى اتصؾ به وأمر الناس بإقامته على أنفسهم وعلى المجتمع
1
 

      ومن خالل خطبة أبً بكر نرى أنه اتصؾ بهذه الصفة وطبقها فً فترة حكمه على 

كما فً الخطبة بتطبٌق العدل فً –نفسه وعلى رعٌته ،وأول ما ابتدأ به خالفته امره 

الصدق أمانه والكذب خٌانة ،والضعٌؾ فٌكم قوي حتى آخذ :"المجتمع االسالمً حٌث قال 

 "الحق له والقوي فٌكم ضعٌؾ حتى آخذ الحق منه إن شاء هللا

    فأبو بكر رضً هللا عنه ال ٌنظر إلى قٌمة المرء ومكانته بل ٌنظر إلى قٌمة العدل وأنه 

.أساس الحكم االسالمً ،وبتطبٌق هذا العدل ٌتقرب إلى هللا تبارك وتعالى
2
 

 :مبدأ الجهاد*

للجهاد دور فً حماٌة بٌضة اإلسالم ووحدة أرضٌة ،ابتدأ دور الجهاد مع أول ظهور 

لإلسالم ،فقد كان أول أمر جهادا بالكلمة مارسه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بمكة أثناء 

عرض رسالته على مشركً قرٌش ودعوتهم إلى اإلسالم ونبذ الشرك ،فالجهاد أول االسالم 

كان جهاد الكلمة قبل أن ٌكون جهاد السٌؾ ،وهو فرض على األمة االسالمٌة سواء جهاد 

الكلمة أو السالح إلى قٌام الساعة ،وقد أكد الخلٌفة أبو بكر دور الجهاد الذي به ٌقوم االسالم 

ال ٌدع قوم الجهاد فً سبٌل هللا إال ضربهم هللا "وبتعطٌله ٌذل المسلمون قال فً خطبته 

وأبو بكر رضً هللا عنه ،كان حرٌصا على بقاء اإلسالم ونصرته ،وعدم انتكاس "بالذل

المسلمٌن ،وهو بهذا ٌؤكد على ضرورة إكمال مشروع الدعوة اإلسالمٌة وإبالؼها إلى 

الناس جمٌعا،وفً نفس الوقت حماٌة المجتمع االسالمً من الخطر الخارجً والداخلً أٌضا 

،كما هو الحال فً حروب الردة حٌث قضى علً حركة المرتدٌن المتمردٌن وأعادهم إلى 

اإلسالم من جدٌد ،وكذلك إرساله الجٌوش أثناء فتح الشام ودحض جٌوش الروم وعٌنه على 

.الجبهة الشرقٌة حٌث تتربص االمبراطورٌة الساسانٌة بأرض االسالم والمسلمٌن 
3
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وتأكٌد أبً بكر لهذا المبدأ كان عن وعً منه بما ٌحٌط باألمة االسالمٌة وواقعها وما ٌهدد -

 .أركانها واستشراق لمستقبل االسالم والمسلمٌن

 :مبدأ اإلصالح-4

    الدعوة االسالمٌة هً دعوة إلى الصالح ومفهوم اإلصالح فً اإلسالم مفهوم شمولً 

ٌشمل الفرد والمجتمع ،واإلنسان كونه كائن متؽٌر من حال إلى حال ،ومن طبٌعة إلى 

أخرى بٌن الصالح والفساد ،فكان ال بد من دعوة إل اإلصالح ،وهذه الدعوة تقوم على 

مبادئ اسالمٌة نابعة من القرأن الكرٌم والسنة النبوٌة ،وذلك لتحقٌق سعادة االنسان بصالح 

 .دنٌاه وآخرته

     وقد بٌن أبو بكر الصدٌق هذا المبدأ بتحذٌره من شٌوع الفاحشة فً المجتمع االسالمً 

وال تشٌع الفاحشة فً قوم قط إال "حتى ال ٌنال الناس البالغ من هللا ،فقد قال فً خطبته 

وهذا ما ٌؤكد حرصه رضً هللا عنه على عدم إشاعة الفاحشة فً "عمهم هللا بالبالء 

.المجتمع اإلسالمً ودعوته إلى اإلصالح
1
 

 :مبدأ الطاعة*

    طاعة ولً األمر واجبة،فقد أوجبها الشرع الحنٌؾ على الرعٌة لكً تستقٌم أمورهم 

الدٌنٌة والدنٌوٌة ،وذلك بشرط طاعة أولوا األمر هلل ورسوله،وإال فال طاعة لمخلوق فً 

أطٌعونً ما "معصٌة الخالق،وهذا ما أكده أبو بكر رضوان هللا علٌه فً خطبته حٌث قال 

"أطعت هللا ورسوله ،فإذا عصٌت هللا ورسوله فال طاعة لً علٌكم
2
 

       وهذا المبدأ ٌقوم على أساس العالقة بٌن الحاكم والرعٌة ،لتحقٌق المصالح العامة 

الدٌنٌة والدنٌوٌة بٌن الناس ،والطاعة تعنً تفوٌض األمر وال تعنً االستعباد ،وهذا عهد 

 .شرعً واتفاق مبدئً بٌن الحاكم ورعٌته
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قال "الدٌن النصٌحة:"    ومن واجب األمة نصح والة االمور لقوله صلى هللا علٌه وسلم

هلل عز وجل ولكتابة ولرسوله واألئمة المسلمٌن :"لمن ٌارسول هللا ؟قال:الصحابة 

ولقد عمل الخلفاء من الصحابة والصالحٌن بهذه الوصٌة ألن استقامة االمة "وعامتهم

 .مرهون باستقامة والتها ،لذلك كان من الواجب النصح والتناصح بٌن الرعٌة والحكام

 :دراسة فنية لمضامين الخطبة*

         كان أبو بكر الصدٌق رضوان هللا علٌه لٌنا حنونا كثٌر البكاء ،ولم ٌكن فظا ؼلٌظا 

،وشخصٌته اللٌنة هذه انعكست على أسلوبه الخطابً فبدأ أسلوبه رقٌقا عن ؼٌر ضعؾ 

وقوٌا من ؼٌر شدة ،وكل خطبه رضً هللا عنه تعكس للقارئ شخصٌته وطبٌعته اللٌنة،فقلما 

نعثر فً خطبة على ألفاظ قوٌة وعبارات شدٌدة ،فهو دائما ٌخاطب المعنى فً اإلنسان 

،وٌثٌر مشاعره وٌشحذ عوافه ،وأسلوبه الخطابً ٌنطق حكما بجمل قصٌرة ومعانً 

.قوٌة،وخطبته هذه تحمل  أكثر من معنى ،وتفٌد أكثر من داللة
1
 

 :التنبيه-أ

وذلك إلثارة انتباههم وتعظٌما لشأن "أٌها الناس"    افتتح أبو بكر خطبته بلفظ التنبٌه 

الموقؾ وأهمٌته ،وهذا ما جرت علٌه سنة الخطابة عند العرب ،ونالحظ هذه العبارة فً 

 .معظم خطبه رضً هللا عنه

 :اإلكثار من صيغتي األمر والنهي- ب

       وذلك تعبٌرا عن أوامر الشرع ونواهٌه ،ومن حرصه رضً هللا عنه على اإلسالم،فقد 

إن أحسنت :"كان ٌكثر من هذٌن الصٌؽتٌن ،ونجدها فً كل خطبه ومنها هذه الخطبة،كقوله 

وال تشٌع الفاحشة فً "و"ال ٌدع قوم الجهاد فً سبٌل هللا"و" فأعٌنونً وإن أسأت فقومونً
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فإذا عصٌت هللا ورسوله فال "و"أطٌعونً ما أطعت هللا ورسوله"و"قوم قط إال عمهم البالء

"طاعة لً علٌكم
1
 

 .               وكل  هذه الصٌػ من أمر ونهً هً دعوة إلقامة دٌن هللا وتطبٌق مبادئه

 :استعمال السجع-ج

      فً هذه الخطبة بعض مواطن األسجاع،وذلك إلضفاء نوعا جمالٌا على الخطبة،وكل 

هذا ال ٌخرج الخطبة عن ؼرضها الرئٌسً،وهو اإلقناع واالستمالة ،فالسجع هنا أتى أساس 

ولٌت علٌكم ولست "الفصاحة ولٌس على أساس التلحٌن فً القول ،فقد جاء فً الخطبة

الصدق أمانة والكذب ""وإن أحسنت فأعٌنونً وإن أسأت فقومونً""بخٌركم

 ".الضعٌؾ فٌكم قوي عندي حتى آخذ الحق منه"و"خٌانة

     وهذا السجع مما تعارفت علٌه العرب فً خطبهم،لكن ال ٌستعمل كثٌرا فً الخطبة حتى 

 .ال ٌفسد ؼرضها الذي هو اإلقناع واالستمالة

 :التدرج في المواضيع-د

       الخطبة متعددة المواضٌع من ذكر لحالته مع الخالفة إلى تأكٌده على العدل إلى حثه 

 .على الجهاد

      ووصفه للفاحشة ومخافة شٌوعها فً المجتمع اإلسالمً إلى االلتزام بالطاعة 

 .المشروطة ،وهذا تدرج منطقً 

       عرؾ أبو بكر الصدٌق رضً هللا عنه بحكم ممارسته للخطابة كٌؾ ٌنظم خطبته 

وٌجعلها ذات مواضٌع ،وٌتدرج من موضوع آلخر مع مناسبة الموضوع لما قبله،فقد ابتدأ 

الخطبة بحدٌثه عن الشورى،ثم التدرج إلى العدل والمناسبة ظاهرة ،ثم انتقل إلى الحدٌث 

 .عن الجهاد ثم اإلصالح فالطاعة،وهذا تسلسل منطقً ال ٌحسنه إال الخطباء العظام
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       ولذا وقع اختارنا على خطبة الدٌنٌة لها أثر كبٌر فً حٌاة المسلمٌن ،فمن خاللها 

ٌستطٌع الخطباء أن ٌوجهوا الناس إلى تقوى هللا وحبه وطاعته وخشٌته،بما ٌؽمر قلوبهم 

 ومشاعرهم

أِا ػٓ اٌخطاتح فٟ اإلعالَ ٚاٌرٟ ٟ٘ ِٛضٛػٕا فرؼاظُ ٔؾاط اٌخطاتح ِغ ظٙٛس         

فاإلعالَ ٘ٛ د٠ٓ اٌخطاتح تاِر١اص،فىراب هللا ذؼاٌٝ ٘ٛ خطاب ٌٍؼا١ٌّٓ،وٍف ترث١ٍغٗ  اإلعالَ،

فاٌخطاتح ٚإْ واْ ٌٙا اِرذاد ذاس٠خٟ إال .ِذّذ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ِٚٓ ذثؼٗ إٌٝ ٠َٛ اٌذ٠ٓ

أٔٙا فٟ اإلعالَ ذفشدخ ِٓ د١س ِضّٛٔٙا ِٕٚاعاترٙا فاٌخطاتح فٟ اإلعالَ أصثخ ٌٙا تؼذ 

. أخاللٟ ٚأفك ذشتٛٞ ،وً ٘زا ٌُ ٠ىٓ ِٛجٛدا فٟ ِضا١ِٓ اٌخطاتح ػٕذ اٌؼشب لثً اإلعالَ

ٚاٌٛالغ أْ اإلعالَ أدذز شٛسج ؽاٍِح فٟ اٌذ١اج اٌؼشت١ح،أدً ف١ٙا :"١ٌا داٚٞ ٠ٞمٛي ا      

ِؼٕٝ اٌخ١ش ٚاٌؾش إٌٝ جأة اٌىشاِح ٚاٌؼاس،وّا أٔٗ ضثظ عٍٛن األفشاد ٚل١ذج ٚدذدٖ 

ٚأٚضخ ٌإلٔغاْ ِؼٕٝ ٚجٛدٖ ِٚؼٕٝ اٌذ١اج،١ِٕطا تّٙا ل١ّا جذ٠ذج ٚٚالفا ِّٕٙا سٚد١ا 

".خاصا
1
 

وً ٘زا واْ دش٠ا ترذ٠ًٛ ِغاس اٌخطاتح ِٓ دػٛج لث١ٍح،إٌٝ دػٛج ٌٕؾش ِثادا اإلعالَ       

. ِٚصٍٗ اٌؼ١ٍا

ِّٚٙا ٠ىٓ ِٓ أِش ،فئْ اٌرثذي اٌغ١اعٟ ٚاٌذ٠ٕٟ ٚاإلجرّاػٟ أدٜ إٌٝ :"٠ٚمٛي أ٠ضا         

اصد٘اس اٌخطاتح فٟ رٌه اٌؼصش،ألْ اٌذػٛاخ اٌجذ٠ذج وأد تذاجح دائّح ٌٍخطثاء اٌز٠ٓ 

" ٠مشتْٛ ذؼا١ٌّٙا إٌٝ اٌؾؼة

ٚواْ إٌثٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ أٚي خطثاء اإلعالَ         
2

ٚأٚي ِٓ صذح تٕٛس اٌذك،فمذ  ،

واْ ٠خطة فٟ ِؾشوٟ لش٠ؼ تؼذ ٔضٚي وً آ٠ح ٠ذػُٛ٘ تٙا إٌٝ ػثادج هللا ٚدذٖ ٚذشن ِا ُ٘ 

ؽشع  ٌّٚا ٘اجش إٌثٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ إٌٝ اٌّذ٠ٕح ٚاعرمش اإلعالَ تٙا ،.ػ١ٍٗ ِٓ اٌؾشن

اٌذك عثذأٗ ٚذؼاٌٝ ػثادج أعثٛػ١ح وً جّؼح،ٚأٚجة ف١ٙا خطثح ،ٚوزٌه عٓ إٌثٟ صٍٝ 

هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ اٌخطثح فٟ اٌؼ١ذ٠ٓ ـٛوٍّا دخً اإلعالَ تٍذج إال ٚأصثذد اٌخطاتح داضشج 
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ٚػٍٝ ٘زا إٌٙج عاس اٌصذاتح سضٟ هللا ػُٕٙ ٚاٌراتؼْٛ،ٚتم١د اٌخطاتح اإلعال١ِح .ف١ٙا

. ِضد٘شج ٚعرثمٝ وزٌه إٌٝ ٠َٛ اٌذ٠ٓ

        لغُ ػٍّاء اٌخطاتح اٌخطة دغة ِٛضٛػاذٙا اٌّخرٍفح ،ٚجؼٍٛا ِٓ ٘زٖ األلغاَ لغّا 

٠خرص تإٌاد١ح اٌذ١ٕ٠ح،ٚاٌذم١مح اٌرٟ ال ِشاء ف١ٙا أْ ِجاي اٌخطثح اإلعال١ِح أٚعغ تىص١ش 

ِٓ ِجاي اٌخطثح فٟ اٌذ٠أاخ األخشٜ،ألْ اإلعالَ د٠ٓ ؽاًِ ٌىً جٛأة اٌذ١اج،ٚوً ػًّ 

فاإلعالَ ٠أِش تاٌخ١ش ٠ٕٟٚٙ ػٓ اٌؾش ٠ٚذخً فٟ ِجاالخ اٌذ١اج .صاٌخ أ٠ا واْ ٔٛػٗ 

١ٌصٍذٙا ٚ٘زا ِّا ٚعغ ِجاالخ اٌخطثح اإلعال١ِح،ٌٚزٌه ٠شٜ تؼض اٌثادص١ٓ ،أْ اٌمغُ 

اٌزٞ ٠خرص تإٌاد١ح اٌذ١ٕ٠ح ٠غ١ّٗ تاٌخطثح اٌٛػظ١ح ١ٌٚظ تاٌذ١ٕ٠ح،وّا اخراسٖ اٌذورٛس أدّذ 

أدّذ غٍٛػ إلْ اإلعالَ د٠ٓ ٠ؾًّ وً جٛأة اٌذ١اج ػغىش٠ح وأد أٚ لضائ١ح ٚغ١ش٘ا
1

 . 

 :   ٘زا ف١ّا ٠خص صٕاػح اٌخط١ة ِغ اٌغاِؼ١ٓ 

         ِٓ ؽأٔٙا االذصاي تٕفٛط ِٓ ٠خاطثُٙ ٚاٌمشب ِٓ لٍٛتُٙ ٚإٌاط ِخرٍفْٛ ِؾاسب 

ٚػاداخ ٚأخاللا ٚعٕا ِٕٚٙح ِٚشذثح ٌٚىً طائفح ِٓ إٌاط أدٛاي ،ذمرضٝ ٔٛػا ِٓ 

اٌخطاب ،ال ذمرض١ٗ أدٛاي اٌجّاػح األخشٜ،ٚػٍٝ اٌخط١ة أْ ٠ٍثظ ٌىً داي 

ٌثٛعٙا،٠ٚؼاٌج وً طائفح تأٔجغ دٚاءٌٙا ١ٌغرم١ُ ٌٗ اٌطش٠ك ٠ٚصً إٌٝ غشضٗ فاٌؾثاب ٠ص١ش 

دّاعرُٙ ٠ٚٛلع لٍٛتُٙ،٠ٚذفغ إٌٝ إلٕاػُٙ والَ ال ٠ص١ش ػاطفح اٌؾ١ٛر،ألْ إٌّاعة ٌٙؤالء 

 .ٔٛع غ١شٖ فؼٍٝ اٌخط١ة أْ ٠مصذ إٌٝ إٌٛع اٌزٞ ٠ٛافك جّاػرٗ ؽ١ٛخا أٚ ؽثاتا

         ِشِٝ اإللٕاع اٌخطاتٟ ١ٌظ ٘ٛ األٌضاَ ٚاأللذاَ فمظ،تً ِشِاج دًّ اٌّخاطة ػٍٝ 

األرػاْ ٚاٌرغ١ٍُ ٚإشاسج ػاطفرٗ،ٚجٍّٗ ٠رؼصة ٌٍفىشج اٌرٟ ٠ذػٛ إ١ٌٙا اٌخط١ة،٠ٚرمذَ 

ٌفذائٙا تإٌفظ ٚإٌف١ظ ػٕذ اإللرضاء ،ٚال ٠ىْٛ رٌه تاٌذالئً إٌّطم١ح ،ذغاق جافح ،ٚال 

تاٌثشا١٘ٓ اٌؼم١ٍح ،ٚال ٠ّىٕٗ فٟ أ٠ح داي االعرغٕاء ػٓ اٌّص١شاخ اٌؼاطف١ح ،تً إْ أوصش ِا 

٠ؼرّذ ػ١ٍٗ اٌخط١ة فٟ دًّ اٌغاِؼ١ٓ ػٍٝ اٌّشاد ُِٕٙ ِخاطثح ٚجذأُٙ ،ٚاٌرأش١ش فٟ 
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ِغ لٍح اطالػٕا ػٍٝ عٕٓ إٌّطك اٌؼاطفٟ :"ػٛاطفُٙ ،جاء فٟ وراب ا٢ساء ٚاٌّؼرمذاخ 

".،فأْ االعرمشاء ٠ذٌٕا ػٍٝ تضغ لٛاػذ ٠غرؼٍّٙا أػاظُ اٌخطثاء فٟ أغٍة األٚلاخ
1
 

 

 

 

 

                                                             
 .26ص’ٌنظر المرجع السابق 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :خاتّح

 

~ 41 ~ 
 

     أشرفت على نهاية عملي هذا ويطيب لي أن أبين خاتمة ما توصلت إليه في هذه 

الدراسة وإن كانت األعمال بخواتمها ،فما ستقدمه هذه الخاتمة هي خالصة جهد مثابر 

 :وسعي صادق تمثل جملة من االستنتاجات وهي على النحو اآلتي

الخطابة قد صنعت لنفسها في هذا العصر ما صنع الشعر ولصاحبها عن العصر        *

 .  الجاهلي فكان لها مكانا راقيا

فهذا الموضوع مس أعظم صحابة الرسول صلى هللا عليه وسلم وهو أبو بكر      *

 .         الصديق

 .ثم استنتاج األدوات الفنية والجمالية التي تناولها أبو بكر الصديق في خطبته     *

بعد قراءة القصيدتين المالحظ أن مدينة القيروان شهدت نوع من الدمار والخراب          *

 .والحزن،فتحركت قلوب وأقالم الشعراء وجسدوها من خالل أشعارهم

معظم الجمل جاءت قصيرة منها القليل يميل للطول،فالمقام مقام سياسي يحتاج          *

لجمل قصيرة تحمل مغزى يدل على ما يميز الخليفة من بالغة وبراعة فن القول في 

 .اإليجاز والمقام مقام إيجاد حلول،وال داعي لإلطناب

الملفت لالنتباه بروز الطباق والجناس في الخطبة،للفت النظر وشد آذان وأذهان         *

 .المتلقي ،وشده بموسيقاه الصوتية 

              يمكن القول أن بحثنا هذا ما  هو إال مجرد محاولة بسيطة كان هدفها التعريف 

بفن رثاء المدن ومدينة القيروان،أهم القضايا المتناولة منها الحزن والغربة والفقد والموت 

والموازنة بين ابن رشيق وابن شرف ، أرجو أن أكون قد وفقت في بلوغ ما سعينا من غاية 

 .و هللا موفق

 سأٌت أٔٗ ال ٌىتة إٔغأا وتاتا فً ﴿ ٚ فً األخٍش ال ٔضٌذ ػّا لاٌٗ ػّاد األطفٙأً             

ٌِٛٗ إال لاي فً غذٖ ٌٛ غٍش ٘زا ٌىاْ أحغٓ ٚ ٌٛ صٌذ وذا ٌىاْ ٌغتحغٓ ٚ ٌٛ لذَ ٘زا ٌىاْ 
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أفضً ٚ ٌٛ تشن ٘زا ٌىاْ أجًّ ٚ ٘زا ِٓ أػظُ اٌؼثش ٚ ٘ٛ دًٌٍ ػٍى اعتٍالء إٌمض ػٍى 

             .﴾جٍّح اٌثشش

ٌٍظ اإلتتىاس أْ تطشق } 12ص∞فٓ األدب∞ ٚ ٌمٛي تٛفٍك اٌحىٍُ فً وتاتٗ         

ِٛضٛػا ٌُ ٌغثمه إٌٍٗ عاتك ٚ ال أْ تؼثش ػٍى فىشج ٌُ تخطش ػٍى تاي غٍش تتٕاٚي اٌفىشج 

اٌتً لذ تىْٛ ِأٌٛفح ٌٍٕاط فتغىة فٍٙا ِٓ تحٍٍٍه ٚ تأِالته ٚ تفىٍشن ِا ٌجؼٍٙا تٕمٍة خٍما 

أٚ أْ تؼاٌج اٌّٛضٛع اٌزي ٌىاد ٌثٍى تٍٓ أطاتغ ...جذٌذا ٌثٙش اٌؼٍٓ ٚ ٌذ٘ش اٌؼمً  

 . {...اٌغاتمٍٓ فإرا ٘ٛ ٌضًء تٍٓ ٌذٌه تشٚح ِٓ ػٕذن 

 . من هذا البحث المتواضع’          وهذا ما توصلنا إليه في ظل ما سبق 
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  ، :المعاجم*

 .1،1997،دار صادر،بيروت،لبنان،ط3مج"لسان العرب"ابن منظور اإلفريقي-

 :المصادر/أ*

 .2007نسخة محققة لونان،دار الفكر للطباعة،"المقدمة"ابن خلدون-

 .5مطبعة السعادة،"البداية والنهاية"ابن كثير -

 .ط.درويش جويدي الخانجي،مصر،القاهرة د:تر"البيان والتبيين"الجاحظ-

  .15،2002دار العلم للماليين،ط"كتاب األغالم"الزركلي-

 .3،1933مطبعة الفاروق،القاهرة،ط"الجامع في تاريخ األدب العربي"حنا الفاخوري-

 .11دار المعارف ،القاهرة،ط"الفن ومذهبه في النثر العربي"شوقي ضيف-

 .دار المعارف،القاهرة"تاريخ األدب العربي في العصر الجاهلي"طه حسين-

 :المراجع/ب*

 1991.ط.دار االعتصام،د"فن الخطابة وإعداد الخطيب"الشيخ علي محفوظ-

 .ت.ط،د.نهضة مصر،القاهرة،د"فن الخطابة "ايليا الحاوي -

 .1،2006دار الفكر،الرباط،ط"األساس في الدعوة اإلسالمية"عبد الرحمن بوكيلي-

 1،2011دار النهضة العربية،لبنان،ط"في األدب العربي واالموي"عبد العزيز عتيق-

 .ت.ط،د.د"أبو بكر شخصيته وعصره"علي محمد الصالبي-

 .5،1984دار الماليين،لبنان،ط"تاريخ األدب العربي"عمر فروخ-

 .1،1974ط"الخطابة أصولها تاريخها في أزهر عصورها عند العرب"محمد أبو زهرة-



 :قائمة المصادر والمراجع

 

~ 44 ~ 
 

 .1997دار البشير،"صناعة الحياة"محمد أحمد الراشد-

 .جامعة عبد المالك"الخطاب االسالمي عند الخلفاء الراشدين"محمد حميدة-

 .3،2007دار الفكر للناشرون،ط"فن اإللقاء"محمد عبد الرحيم-

 ،1مكتبة اإليمان، جامعة األزهر،ط"الخطابة بين النظرية والتطبيق"محمود محمد عمارة-

 .1،1994المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،لبنان،ط"أدب صدر اإلسالم"واضح العهد-

 .1،2007دار المسيرة للنشر والتوزيع،ط"المهارات اللغوية وفن اإللقاء"يوسف أبو عدوس-

 :المترجمة-

رمضان عبد التواب،مكتبة الخانجي :تر"دراسات في اللغة واللهجات واألساليب"يوهان فك

 .ط.مصر،القاهرة،د

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :فهرس الموضـــــــوعات
 

~ 46 ~ 
 

  

  .إهداء-

 تشكرات-

 ب-أ...........................................................................مقدمة-

 ":مفاهيم عامة"مدخل-

 05ص................................................................مفهوم النثر-

 .07ص...............................................النثر في العصر االسالمي-

 .11ص.....................لمحة تاريخية عن الخطابة قبل وفي صدر اإلسالم-

 .15ص.......................الفتوحات االسالمية ودورها في تطوير الخطابة-

 فن الخـــــــــــــــــــطابة:الفصل األول-

 .18ص................................................نبذة تاريخية عن الخطابة-

 .19ص........................................الخطابة والفنون األدبية األخرى-

 ..20ص..........................................................الخطابة معناها-

 24ص.........................................................وظائف الخطابة-

 الجانب التطبيقي:الفصل الثاني

 .29ص.....................................نبذة عن شخصية أبي بكر الصديق-

 30ص..............................حادثة سقيفة بني ساعدة ومبايعة أبي بكر-

 31ص..........................................نص خطبة أبي بكر بعد البيعة-
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 .32ص...........................................دراسة فنية لمضامين الخطبة-

 41ص ....................................................................خاتمة-

 43ص..............................................قائمة المصادر و المراجع-

 46ص....................................................................فهرس-



 :ملخص المذكرة

 

         إن الحديث عن الخطابة في العصر اإلسالمي تطور وذلك بسبب الفتوحات 

اإلسالمية التي مثلت دور مهم في تطويرها و تعد هذه األخيرة أول الفنون العربية انتشارا 

 :وانطالقا من هذا يمكن طرح اإلشكالية اآلتية.        وظهورا في العصر اإلسالمي

 .العصر االسالمي-أبو بكر الصديق-الخطابة-النثر:الكلمات المفتاحية

 


