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 اأنا طا ا أو أخ  نا ي  سا نا  نا إن  ذ  ؤاخ  ت   لا  انَ بَ رَ ... ﴿

ْحمَ اَوالَ َنَ بَ رَ  َا.نَ ل َبَْقَ َمنََْنَ ذٌَْل َلىَاَ عَ َهَ تَ لَ مَ اَحَ مَ رًاَكَ إصَْاَ َنَ ٌَْلَ عَ َلَْت 

َنَ بَ رَ  َاَمَ نَ لَْمَ حَ َتَ اَوال  ََ اَال   انَ ل ََرَْفَ اَواغَْنَ عَ َفَ ،َواعَْهَْناَب َةَلَ قَ ا ََ

َ مَ َنتَ اَأَْنَ مَْحَ وارَْ ناَمَ قوَْلَ لىَاَْاَعَ نَ رَْصَ انَْناَفَ وال  ٌْ اف ر   ﴾ ...لك 
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،وعجز اللسان عن وصؾ جمالها،وسهرت إلى من لونت عمري بجمالها وحنانها   

 وضحت براحتها حتى ترانً مرتاحة،وشملتنً بعطفها ورعاٌتها"أمً الحبٌبة"

 إلى من كان لً نعم السند وقدوتً فً االجتهاد واإلخالص"أبً العزٌز"

    إلى من ذقت فً كنفهم طعم السعادة:إلى إخوانً وأخواتً وكل أقاربً فً والٌة 

 والٌة بشار وعابلتً الكبٌرة فً والٌة ادرار إلٌكم أؼلى التحٌة.مستؽانم وخاصة فً 

     ،ومن قاسمونً مقاعد  ''أساتذتً األجالء ''إلى من تعهدونً طفلة وشابة ٌافعة
 فاطمٌة بن حمودة،فاطمة بلجنةنعٌمة، بوزٌان، الدراسة من الطلبة والزمالء: حٌاة

،فوزٌة تمً المجدوب، بوخا،فاطمة سالمنٌةعمارة ،سكٌنة حنان برحوا،

 .مهداوي،سهٌلة شقرة،عبد هللا خلٌفة

 إلى جمٌع طلبتً قسم األدب العربً

 إلى كل من ٌتخذ البحث هواٌة .

 إلى كل من اختار رٌشة الدرب العتٌقة .

 إبداعا. العربًإلى كل من سعى وما زال ٌسعى لترقٌة األدب 

 وإلى كل من وسعتهم ذاكرتً ولم تسعهم مذكرتً

 أهدي هذا العمل. هإالءإلى كل 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

على  نًالحمد هلل رب العالمٌن ،والشكر لجالله سبحانه وتعالى الذي أعان

 إنجاز هذه المذكرة ،اللّهم صلً على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد:

ستذكر الجهود التً تسببت فً وصولها إلى شاطا األمان أالمذكرة  تممفبعد أن أت

علٌه   ذكرها ،وهً أن العمل قد تم على ما هو أفً كلمة ال بد أن  ًجد نفسأ،و

توجه أبفضل هللا تعالى ،وبفضل الذٌن كانت لهم األٌادي البٌضاء علٌه،وهذه الكلمة 

 تهلى كل من قصدعمن العلم حرفا،و ًفٌها إلى هللا بالدعاء والشكر إلى من أفادن

 .تفصدقً ،وحدثنًفنصحن تهواستنصح ًفؤعانن

 خٌر جزاء. ًهللا عن همن القلب بؤن ٌجزٌ دعاء

أن تخرج إلى النور لوال التوجه السدٌد والرعاٌة الفابقة التً  ًفما كان لمذكرت

ثر الكبٌر فً إظهار هذه ألالقٌمة ا تهوكانت لمالحظ''قاضً الشٌخ''بها األستاذ نًشمل

ى الرؼم ،حتى أصبح البحث ثمرة ٌانعة علًالمذكرة فضال عن إشرافه علً وتشجٌع

 .ًب أحاطتمن الظروؾ واألٌام العصٌبة التً 

 ٌحمل أجره. جزٌل الشكر واالمتنان اعترافا بالجهود العظٌمة وسٌظل فضله ًفله من

 فقد قٌل:"من علمنً حرفاً ملكنً عبداً"

 وجزاه هللا خٌر الجزاء ونسؤل هللا التوفٌق والسداد. لكرمه افشكر 
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 مقــــــدمة: 

الحمد هلل الذي علم بالقلم علّم اإلنسان ما لم ٌعلم، والصالة والسالم على سٌدنا محمد           

 الذي أوتً جوامع الكلم، علٌه وعلى آله وأصحابه أفضل وأتم التسلٌم ...وبعد:

لقد ولد النثر العربً من بطن الجزٌرة العربٌة عند األعراب البدوٌٌن فً هٌكله الساذج         

المدن  ًوالبسٌط ولما انتقل العرب إلى الحضر وأصبحوا مدنٌن، تقّدم وترعرع النثر العربً ف

دهم والحضر، وأصبح النثر ٌلعب دورا هاماً فً الخطب العربٌة التً ٌلقٌها ربٌس القوم أو قاب

 فً المجالس.

وعلٌه فقد حقق النثر اإلسالمً مكانة مرموقة فً األدب ومٌزة ٌنفرد بها عن الشعر، وقد  

احتلت الخطابة فً عصر صدر اإلسالم مكانة واضحة بٌنة فهً جزء من صالة الجمعة 

وخطب الحج وؼٌرها وقد كانت أهم خطبها خطبة محمد صلّى هللا علٌه وسلّم''حجة الوداع'' 

 كة المكرمة.فً م

إذ أن الخطابة فن من فنون التواصل االجتماعً اإلنسانً فقد كانت والزالت مجال بحث 

ودراسة من لدن عدد كبٌر من المهتمٌن قدٌما وحدٌثا، والخطاب اإلسالمً له أهمٌة بالؽة فً 

هذا الفن عند المسلمٌن، لذلك هم ٌهتمون به أكثر االهتمام وٌعنى به جمهور الخطباء على 

 المستوى الدٌنً والمدنً والسٌاسً.

ألهمٌته وشرفه  -ومنه فقد أردت فً بحثً هذا أن أخوذ فً هذا الموضوع. موضوع الخطابة

وما ٌمثله من قٌمة إنسانٌة ومبادئ إسالمٌة وخاصة قٌمة الخطاب اإلسالمً فً خطبة الخلٌفة 

 أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه.

رق لهذا الموضوع الذي ٌحمل عنوان: ''خصابص األسلوب الخطابً فً ومما شد فضولً للتط

خطبة عمر بن الخطاب أثناء التولٌة''،متخذة الخطبة السٌاسٌة أنموذجاً للتحلٌل وخاصة الخطبة 

 التً ألقاها عند تولٌه للخالفة مجاال للتطبٌق.

 ٌرجع سبب اختٌاري لهذا الموضوع بالتحدٌد:   -
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ع الخطابة وهً إحدى المواضٌع التً تدرس فً الجامعة بشعبة أنً كنت قد درست موضو

دراسات أدبٌة تخصص أدب قدٌم، ضمن مقاٌٌس مختلفة،إذ استحسنت هذا الفن وأردت أن 

ٌكون فٌه موضوع بحثً لنٌل الشهادة الجامعٌة، وبعد تفكٌر طوٌل وبحث عمٌق عن الموضوع 

'' الذي أشار لً بإشارة لطٌفة إلى المناسب وباستشارتً مع أستاذي الفضل''قاضً الشٌخ

فاستحسنته واخترت منه خطبته  موضوع خطبة الصحابً الجلٌل عمر رضً هللا عنه،

السٌاسٌة التً ألقاها أثناء التولٌة، لتحلٌل مضامٌنها واستخراج ما فٌها من درر، وذلك بتحلٌل 

عتبار أن المبادئ عصري ومفاهٌم حدٌثة أردت من خاللها تكسٌر حواجز الزمان والمكان با

ال تركن إلى حدود األزمنة واألمكنة بقدر ما تركن إلى المفاهٌم  ةالتً تدعوا إلٌها هذه الخطب

 والتصورات، وذلك بلؽة العصر لتقرٌبها إلى األذهان.

وتكمن أهمٌة هذا الموضوع فً مدى أهمٌة الخلٌفة عمر رضوان هللا علٌه وسٌاسته ونظرته 

لواقع اإلسالم والمسلمٌن باعتباره القدوة بعد أبو بكر رضً هللا عنه والرسول صلّى هللا علٌه 

وسلّم فً الدٌن والسٌاسة والتربٌة واالجتماع اإلنسانً العام واإلنسانً الخاص، فهو الرجل 

ي ٌحتذى به وٌستفاد من خطبه وسٌرته، ووجب السٌر على نهجه ألنه منهج النبوٌة الذي الذ

 أقامه معلمه ومعلم األمة جمعاء''محمد"")ص(.

ى وبرز جملة من التساإالت اآلتٌة:                     وهذا نمَّ

 ما أبسط مفهوم لمصطلح النثر ؟ وكٌؾ تطور فً العصر اإلسالمً؟. -

 ما المقصود بفن الخطابة واألسلوب الخطابً؟ وكٌؾ كانا عصر صدر اإلسالم؟. -

 ما هً أهم ممٌزات األسلوب الخطابً عند الخلٌفة؟. -

 هل ساهم فن الخطابة فً خدمة األمة اإلسالمٌة؟. -

 ولإلجابة على جملة هذه اإلشكالٌات وتوضٌحها تم إتباع الخطة التالٌة: 

عناصر هً:مفهوم النثر وتطوره فً عصر صدر اإلسالم، ثم مقدمة فمدخل ٌتضمن خمس 

البٌبة السٌاسٌة فً العصر اإلسالمً، وٌلٌه مبحث لمحة تارٌخٌة عن الخطابة عند العرب قبل 

( والفتوحات ودورها فً تطور الخطابة،وٌندرج تحت هذا ًاإلسالم )أي فً العصر الجاهل
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فالفصل األول ٌمثل الجانب النظري:  المدخل فصلٌن وكل فصل انطوت تحته خمسة مباحث،

تمحور أوال: فً فن الخطابة من مفهوم ونشؤة ،وعٌوب الخطابة وصفات الخطٌب، ومراحل 

إعداد الخطبة وتكوٌنها  إضافة إلى أنواعها وموضوعاتها بٌن القدٌم والحدٌث أما ثانٌا: انصب 

 وخصابصه. فٌه مفهوم األسلوب الخطابً سماته ومحدداته،وصوال إلى ممٌزاته

أما الفصل الثانً ٌمثل الجانب التطبٌقً:فقد خصصته لدراسة خطبة عمر رضً هللا عنه أثناء 

التولٌة دراسة أسلوبٌة،بدأً من عبقرٌته رضً هللا عنه، ثم ترجمة لسٌرته، وٌلٌه مباٌعته للخالفة 

 وختام هذا الفصل بدراسة أسلوبٌة لخطبته أثناء التولٌة.

الخطابة  خإلنجاز هذا البحث وهو المنهج المالبم لسرد تارٌ ًالتارٌخ وقد تم اتخاذ المنهج

اإلسالمٌة والجانب التارٌخً للخلٌفة عمر بن الخطاب، وذكر أهم الحوادث خصوصا السٌاسٌة 

التً مرت علٌه،وهذا من الزاوٌة النظرٌة، وٌكون المنهج األسلوبً المبنى على نظام 

الخطبة، والذي ٌعد كوجهة نظر األنسب فً عملٌة الدراسة المستوٌات اللؽوٌة مجاالً لتحلٌل 

 والكشؾ عن خصابص األسلوب الخطابً.

 وللبحث فً هذا الموضوع وانجازه تم االعتماد على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها:

تارٌخ الخلفاء الراشدٌن للسٌوطً،لسان العرب البن منظور،فً األدب اإلسالمً واألموي لعبد 

عتٌق، عبقرٌة عمر رضً هللا عنه لمحمود عباس العقاد، وتارٌخ األدب العربً العزٌز 

شاٌب، وفن األسلوب لحمٌد آدم ثوٌنً، ال)العصر اإلسالمً(لشوقً ضٌؾ، واألسلوب ألحمد 

 وعلم اللؽة لمحمد سعران.

من صعوبة شعب األحداث واختالفها فً كتب التارٌخ وتعدد رواٌاتها حول  ًوما واجهن

عمر رضً هللا عنه مما صعب عملٌة اختٌار ما ٌخدم الموضوع، وصعوبة فهم بعض  الخلٌفة

 الكتب المترجمة إلى العربٌة مثال كتاب أرسطو الخطابة.

إال أن مساعدة األستاذ المشرؾ والذي لم ٌذخر أقل جهد ومد ٌد العون لً وٌعود له الفضل 

 كر واالحترام.العظٌم بعد التوفٌق من هللا تعالى فلك منًِّ خالص الش

وما كان فٌه من توفٌق فمن هللا عّز وحّل، وإن كان من خطؤ فمن نفسً، وأسؤل هللا العفو 

 والعافٌة.
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هللا تعالى أن ٌنفع بهذا البحث المتواضع، وأن ٌجعل ما بذلته فٌه من جهداً عمالً من وأرجوا 

 صالحاً ولوجهه خالصاً، وأن ٌعم به النفع.

 ً الدنٌا حسنة وفً اآلخرة حسنة وِقنا عذاب النار...''''ربنا آتنا ف          

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

 
 

 

 مصطلح النثر: المفهوم بين اللغة واالصطالح. أوال:

 ثانيا: النثر في العصر اإلسالمي.

 ثالثا: البيئة السياسية في عصر اإلسالم.

رابعااااااااااااا: لمنااااااااااااة إلارم يااااااااااااة عاااااااااااان ال طابااااااااااااة  باااااااااااا  اإلسااااااااااااالم وفااااااااااااي 
 اإلسالم.

  .خامسا: الفتوحات اإلسالمية ودورىا في إلطور ال طابة      
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 :مصَلحَالنثرَ– 1-1

 :تعرٌفَالنثرَ-1

النثر نثرك الشًء بٌدك ترمً به متفرقا، مثل نثر لسان العرب:''جاء فً معجم : لغة-أ

1" الجوز واللوز والسكر...
. 

شًء متفرق، ومثر  التقاءجاء فً المعجم الوسٌط:''النون والثاء والراء أصل صحٌح ٌدل على 

الدراهم وؼٌرها ونثر الشاة، طرحت من انفها األذى، وٌقال أنثره أرعفه الدم، والنثرة 

الدرع''
2
. 

ٌعرؾ النثر على أنه:تعبٌر عن المشاعر وما ٌدور فً الذهن دون قٌود فنٌة،وهو  اصَالحا:-ب

 ٌتقٌد بوزن أو كل ما ٌدور فً نفس وقلب اإلنسان من أفكار وخواطر ومشاعر وانفعاالت وال

قافٌة، وٌكون لؽة للتخاطب، وهو شكل وأسلوب للكتابة والتعبٌر، وهو شكل أدبً ٌستوعب 

 التفاصٌل والتجارب اإلنسانٌة، ومنه النثر ٌقوم على أساس بناء لؽة على لؽة.

َ

َ

َ

َ

َ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
 

                                                           

 -1
،دار صادر، "نطاٌ انعرب:"أبي انفضم بٍ يحًذ يكرو بٍ يُظٕر

  .191ص،(د،ث)،(د،ط)،50:بيرٔث،يح

6
عبذ انطالو يحًذ ْارٌٔ،،دار انفكر،بيرٔث، : ،تر"يقاييص انهغت: "أحًذ بٍ فارش -

 .995-989و،يادة َثر، ص1999ِ،1999،(د،ط)،51نبُاٌ،ج
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 :النثرَفًَالعصرَاإلسالمًَ-1-2 

النظام  استقرارصور النثرٌة مع النتفحص فً أدب هذا العصر نواجه بالتدهور العظٌم فً  لو 

 علٌه الصالة والسالم، الكرٌماإلسالمً فً الحضارة العربٌة. فكان مبدأها مبعث الرسول 

مستوي األدب خاصة الخطابة النثرٌة ولٌس هذا التؽٌر  ارتفاعإلی ى ونزول القرآن الذي أدّ 

 .زوال النثر بل اتسع فً هذا العصر قواعد الكتابة والفنون النثرٌة ىبمعن

وألقی به الرسول  تهحكٌم المعجز ببالؼالكر قوة، فقد نزل فٌه الذِّ  ىباإلسالم أقوكان تؤثر النثر 

تخوض  وثنٌة ساذجة إلی ذات دٌن سماوي باهر، ةرابعالأحادٌثه وخطبة  صلّى هللا علٌه وسلّم،

ةفً معان جدٌد
1
 الذي لٌس فٌه شك أن أقدم نص ٌمكن أن نطمبن إلٌه هو)) قول طه حسٌن:ٌ

((القرآن
2
مرة  ؼٌر ٌسٌر عن لؽة الشعراء فهً تعرض اختالفاكما نعلم أن لؽة القرآن تختلؾ ، 

فكري تحت شعار التوحٌد، بحٌث ال تعد لؽة  ٌنكشؾ الستار من عالم فً تارٌخ اللؽة العربٌة،

الكهانة والعرافٌن الفنٌة المسجوعة إال نموذجاً واهٌاً، من حٌث وسابل األسلوب، ومسالك 

والداللة المجاز فً اللفظ
3

 .  

: النثر األولناحٌة الفنٌة فقسمه الباحثون إلً قسمٌن: الالنثر فً هذا العصر من  اتسعقد ف

 .اإلٌجازي والثانً: النثر التفصٌلً

فً هذا العهد إلی ثالثة أنواع هامة: الخطابة والتوقٌعات  اإلٌجازيالنثر  :ٌشتمل إذ 

والرسابل
4

 من بٌن هذه األنواع هً الخطابة التً هً محل الدراسة. ،ولكن الذي ٌهُمنا

 

 

                                                           

.111ه، ص1119، 11الجاهلً"، دار المعارؾ، القاهرة، ط شوقً ضٌؾ: تارٌخ األدب العربً"العصر - 1  
. 464، ص 1999ه، 1906، 9، ط6طه حسٌن: تارٌخ األدب العربً،مطبعة فاروق، القاهرة، ج - 2  
 ٌوهان فك: العربٌة"دراسات فً اللؽة واللهجات واألسالٌب"، تر:رمضان عبد التواب،مكتبة الخانجً -9

  .19ه،ص1455بمصر،القاهرة،)د،ط(،

.82م، ص1982، 1حنا الفاخوري: الجامع فً تارٌخ األدب"األدب العربً"، دار الجٌل، بٌروت، ط - 4  
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َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

   :البٌئةَالسٌاسٌةَفًَعصرَصدرَاإلسالم-1-3

أن هذا العصر اسمه "عصر صدر اإلسالم "ا ــنـانهبادر إلى أذــتــوٌ باهــتــاالنأول ما ٌلفت 
1 

الذي ٌدل على الخضوع واالنقٌاد وشروق نور اإلسالم وخروج اإلنسان العربً من الظلمات 

  إلى النور،بنزول الوحً على سٌد الخلق أجمعٌن "محمد بن عبد هللا صلى هللا علٌه وسلم" .

ما سبقها من شرابع ا على كل ـــة األخٌرة التً تفرض سلطانهـــفاإلسالم هو الشرٌعة اإللهٌ

 .سماوٌة

ا ـابل فً شبه الجزٌرة العربٌة تحوالً جذرٌا فً جمٌع مجاالت حٌاتهــوعلٌه فقد شهدت القب

ون به ــخصوصا الدٌنٌة والسٌاسٌة واألدبٌة منها،بحٌث أبطل اإلسالم كل ما كان العرب ٌدٌن

ة واحدة ــَّ ار وجعلهم على كلمة التوحٌد لبناء أمــام،وأنَّ العرب هلل الواحد القهّ ــمن أوثان وأصن

تحت مظلة اإلسالم.وسقطت كل المعتقدات الجاهلٌة والعصبٌة القبلٌة،أما المجال األدبً فؤبرز 

ر هذه النقاط ما ٌالحظ فٌه مكانة الشعر وتراجعها وبروز أجناس أدبٌة أخرى،وٌمكن أن نحص

 فً:

 :  أثرَالتعالٌمَاإلسالمٌةَفًَالحٌاةَاألدبٌة- 

البد أنَّ التعالٌم اإلسالمٌة التً نقلت العرب من طور إلى طور آخر وؼٌرت مجرى حٌاتهم قد 

 كان لها الفضل واألثر البالػ على جمٌع األصعدة:

َالدٌنً -أ( جاء الرسول صلى هللا علٌه وسلَّم بدٌن الّحق والذي ألؽى به كل ما كان  :الصعٌد

ُهو الذي أرسَل رسوله بالٌهدى "ٌقول تعالىوجهل  ظاللهمن سابد فً الفترة الماضٌة 

.. فهو دٌن لسعادة النَّاس كافة، دٌناً ٌكمل الدٌانات ".كلهٌن ودٌن الحق لٌظهره على الدِّ 

 السماوٌة السابقة.

                                                           
ه، 1119، 19، ط56شوقً ضٌؾ: تارٌخ األدب العربً"األدب اإلسالمً"، دار المعارؾ، مصر، ج -1

 . 11م، ص1929
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باإلٌمان من األمن .وتسمى العقٌدة العقٌدة والعملفاإلسالم ٌقوم على ركنٌن أساسٌٌن هما:

.وأهم أصل فً العقٌدة ى هللا علٌه وسلَّمصلَّ بمعنى طمؤنٌنة النفس وتصدٌقها بما جاء به الرسول 

ٌس إله ل و، وهفال عبودٌة لؽٌر هللا من أوثان وأحجار وكواكب هللا،اإلٌمان بوجدانٌة اإلسالمٌة 

.)ربُّ العالمٌن(قبٌلة وال إله شعب بعٌنٌه وال إله نور أو ظالم بل هو 
1

 

ٌاء أجمعٌن والتصدٌق بما جاإوا به من ــبمالبكته ورسله واألنب انــكذلك اإلٌم

عا ــان بالٌوم آلخر بحٌث:" ٌكثر القرآن من الحدٌث عن عقٌدة المعاد،فالناس جمٌــه،واإلٌمــكتب

ل ٌحاسب على أعماله ــم وهو ٌوم الحســمبعوثون بعد موته اب ،والكُّ
من فَ ''ٌقول تعالى. 2

ٌَره عملْ ٌَ  ٌَعمْل ِمثقاَل ذرة شًرا  ٌَره َومْن  ''ِمثقاَل َذرَة خٌراً 
3

اء ـــان بالقضــ،أٌضاً اإلٌم

 ا به.ــ، وكذلك الرضب لهم كل شًءـــو الذي ٌرزق العباد وٌكتـــدر ،فاهلل هــوالق

ب على المسلم ــانبها أعمال من العبادات ٌجــة ،وبجــول العقٌدة اإلسالمٌــوتلك هً أص 

ج والزكاة .والصالة بما ــوم والحـــالة والصـــأداإها، وهً ترجع ؼلى أربعة أصول : الص

  ٌسبقها من طهارة الوضوء وبما فٌها من تالوة القرآن وتسبٌح واستؽفار. 

   : الصعٌدَالفكريَوالنفسً-ب(
 

من كهانة وسحر وشعوذة  فٌها جرىقضى اإلسالم على الوثنٌة الجاهلٌة بكل ما  بعدما

،فقد أرسى قواعده وأركانه التً تنظم الحٌاة الدٌنٌة للمسلم وحارب كل ما جاءت به، وخرافة

وقد مضى ٌحتكم إلٌه فً معرفة  تبذلك ارتقى بعقل اإلنسان وخلصه من الحماقات والتفا ها

الكابن األعلى الذي أنشؤ الكون ودبَّر نظامه ،داعٌا له إلى أن ٌتؤمل فً ملكوت السموات 

واألرض 
4 

. 

ومن الواضح أنَّ اإلسالم قد أجاب على كل التساإالت التً طالما جالت فً الفكر الجاهلً 

نفسٌة التً عان منها اإلنسان والحٌاة وكافة الصراعات ال حول المصدر والمصٌر والموت

م الجانب النفسً له ،ووّضح كل ما كان ؼامضاً بالنسبة له ،وأّن  الجاهلً ،كون اإلسالم نظَّ

                                                           

.11نفس المرجع: ص - 1  
.19صنفس المرجع:  - 2  
.58سورة الزلزلة: اآلٌة  - 3  
.10شوقً ضٌؾ: تارٌخ األدب العربً، ص - 4
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الحٌاة دار فناء وأن البقاء هلل وحده ،وأن الدار الباقٌة هً الدار اآلخرة التً ستظهر كل ما 

 َصنع اإلنسان فً حٌاته.

َالسٌاسً-ج( ُعنً اإلسالم بهداٌة  دواحد، ولقاإلسالم دٌن وحركة فً وقت : الصعٌد

وتنظٌم حٌاتهم الخاصة المسلمٌن وتزكٌة نفوسهم كما ُعنً بإصالح أحوالهم العامة فً الدولة 

باألسرة.
1

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

الرابط الذي كان فً الجاهلٌة  كالقبلٌة، ذلوكانت أولى ثمرات اإلسالم القضاء على العصبٌة  

جاء  العرقٌة، ولمــــــاَّ بة ٌشد الرفد إلى الفرد وٌشد الجماعة إلى الجماعة على أساس من القرا

هً  ًالجـــــــــــاهلٌة، التاإلسالم ودخل فٌه العرب والعجم والروم...تبدل اإلسالم بالعصبٌة 

".األمةروحٌة هً " ة، جامع"القبٌلةأساس"
2 

ٌد واحدة  مفكرة األمة التً تجمع المسلمٌن تحت لواء واحد، وتجمعه ومن هذا المنطلق، إنّ 

قضت على ما عرفوه من قبل باسم الثؤر والحروب القبلٌة بٌن اإلخوة و أبناء العمومة والتً ال 

 تنتهً إلى بعد أّمــد طوٌل.    
،  ىومن هنا عرفت األمة اإلسالمٌة فتوحات عظٌمة وعالقات مع الشعوب واألمم األخر

:''أّن ؼٌر المسلمٌن فً نظر اإلسالم قسمان'': بــحٌث
3 

َالكت-1 كالنصارى والٌهود فكان لهم حاالن  ماوي(:ٌن السَ )أصحاب الدِّ اب:ـــــــــأهل

 ٌختلفون بهما فً الدولة اإلسالمٌة من المسلمٌن:

ال  مث ،(بٌن دٌنار وأربعة دنانٌر فً العام حسب درجة ؼناهم)ٌدفعون الجزٌة مقطوعة  -أ(

 والفتح.ٌذهبون إلى الجهاد 

 ٌكن أهل الكتاب ٌتولون الخالفة وال القضاء بٌن المسلمٌن. لـم -ب(

فكانوا أهل حرب أو دار حرب، ولم ٌكن لهم فً العصر الذي نـعالجـه : أماَالكف ــــــــــارَ-2

قتـالـهم واجباً.وٌــحسن أن نذكر أنه كان فً هذا العصر طبقة  نمكان فً الدولة اإلسالمٌة، وكا

ٌحسنون سلوكهم فً  اأفراد من أهل الكتاب ومن المسلمٌن أٌضاُ، كانو مقلوبـهم، وهمن المإلفة 

                                                           

.18نفس المرجع: ص  - 1  
.699م، ص1984، 50عمر فروخ: تارٌخ األدب العربً"األدب القدٌم"، دار المالٌٌن، لبنان، ط - 2  
.645نفس المرجع: ص  - 3
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الذٌن كانوا ٌظهرون اإلسالم وٌبطنون الكٌد  االدولة اإلسالمٌة إذ تنـاولوا مبالػ من المــال، أمَّ 

 للمسلمٌن فهم المنافقون.

 مجعلهومن خالل هذا التنظٌم الذي وضعه اإلسالم وعالقتهم مع الشعوب واألمم األخرى، 

 ٌفتحون أكبر دولتــان آنــذاك:"الفــرس والــروم".

 : الصعٌدَاألدبــً-د(

عرؾ على العرب منذ الجاهلٌة أنهم أهل لؽة وآداب، والشعر عندهم سلٌقة ٌتحكمون باللؽة 

ه، ـناسـنثـر وأجـذا الــعر وَنـظمه وكـون فً الشــبدعـوٌتقنون البــٌـان دون أي مٌـزان، فٌ

القلٌل لصعوبة حفظه على عكس الشعر، وما نزول  الشًء ا منـه إالَّ ـؤتنــأنه لـم ٌـرؼم ـوبـال

 القرآن الكرٌم المعجزة بؤلـفاظه ومعانٌه إالَّ وٌتحداهم بما كانوا لـه ٌتقنون، فؤبهرهم وأذهلهم.

فعلى ؼرار ً، ــومجًء اإلسالم ونزول القرآن الكرٌم له التؤثٌر الواضح فً الجانب األدب

المجاالت األخرى، كان للمجال األدبـً تعالٌمه التً وضعها اإلسالم وعلى رأسها الشعر فقد 

 تراجعت مكانته وأصبح من األشٌاء التً نبذها اإلسالم.

ن أسباب تراجع الشعر فً عصر اإلسالم نجد:ـوم
1

     

ان الشاعر إذ ك''سقوط منزلة الشعراء لِتكسِبهم بالشعر وخضوعهم فً سبٌل الممدوحٌن ، -أ(

ى الشعر فً تخلٌد أٌامهم فً مبتدأ األمر أرفع منزلة من الخطٌب لحاجة العرب إل

رحلوا إلى السوقة ،صارت  و ضوتناولوا به األؼرا طعمة،فلماَّ تكسبوا به وجعلوه ومآثرهم

 .''الخطابة فوق الشعر

بالفتوحات اإلسالمٌة علوا منزلة القرآن الكرٌم والحدٌث النبوي الشرٌؾ وانشؽال العرب  -ب(

 وفتوحاتها العرٌقة ،مما أدى بانصرافهم عن قول الشعر ورواٌته إال القلٌل.

ـاس عن الشعر لعل هذا ُجلَّ أسباب تراجع مكانته، حٌث اكتفى اإلسالم بتتبع  وبعد انصراؾ النَّ

هذا  ربـٌـانه، وظهالقرآن الكرٌم المعجزة العظٌمة و هو الحدث الذي أبهرهم وأدهشهم بحسن 

 بالقرآن. ؽاً ــشهدنا أثـرا بال دواألدب، فقجلٌاً من خالل اللؽة 

 ــاة الخــالــدة بٌن اللــؽــاتوللــقرآن فضل كبٌر على اللؽة العربــٌة إذ ضمن لها الحٌ
ة ــه أحدث فٌها علوم جمَّ ـارٌخٌة األثرٌة ،كونــؽات التـداد اللـالقــدٌمــة التــً صارت فً ع

ٌر ـع ، والـبٌـان، و األدب و التفسـا: اللـؽة ،النحو ،الّصرؾ ، البدٌــى على ؼرارهــشتّ  اً ــوفنون

                                                           

.600نفس المرجع: ص - 1  
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قه.ـالفوحٌد وـو األصول كذا الت
1
                                                                                                                          

 :ةَقبلَاإلسالمـابـَـةَعنَالخـٌـحةَتارٌخـلمَ-1-4

بنــا القــول بــؤن الخطــابة شًء فً جمٌع األمــم، وأنهـــا موجودة منذ قدٌم الزمن وأنَّ  ٌمـــرُّ 

االستعداد لها مخـلوق مع اإلنــسان الذي ال ٌستــؽنــً عن اإلفصاح لؽٌره بمــكنون ضمٌــره، 

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

ــُل من الخطابة سجل أّمــة وعى التـارٌخ ماضٌـهـا، فقد حفظها خط آشور ''لــم ٌخ وهكـذا

ًُّ واألدبـــــــــً  المسماري، وقٌدها خط الفراعنة الهٌروؼلٌفً، ثم رواها تارٌخ الٌونان السٌاس

 منذ القرن السابع قبل المٌالد، وبهـا أخضع بوذا الجموع الهــندٌــة لتعلٌمه، وبــها أذاع الدٌن

اء بنً إسرابٌل، وكان لها مكانها العظٌم فً مجامع العرب قبل اإلسالم، وفً أسواقهم أنبٌ

األدبٌة بنوع خاص.
2
                                                                     

على تارٌخ الخطابة فً العصر الجاهلً -بمشٌبة هللا تعالى-وفً هذه الصفحات نلقً ضوءاً 

 لنحو التالً:وذلك على ا

َالخَابةَعندَالعربَفًَالعصرَالجاهلً:َ-أ(

ٌعتبر العرب سادة البٌان، وقد برعوا فً الشعر والخطابة، وأسسوا لذلك نوادي وأسواقا... 

فٌها وٌتبارون، وكانت الخطابة عندهم فناً من فنون  نٌلقون فٌها الشعر والخطب وٌتفنــنــو

فً الجاهلٌة فقد كانت الخطابة تتناول الحماسة والشجاعة ، وبحكم طبٌعة العرب الكالم المنثور

للقبٌلة. بوقٌم البطولة إلى جانب االعتزاز بالنفس واالفتخار باألنسا
3
    

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

 الصحراء، حٌث كان اإلنسان العربً ٌكسب عٌشه بالؽزو والقتال.

                                                           
، 6559، )د،ط(، 51األدب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع، لبنان، جأحمد الهاشمً: جواهر  -1

  .696ص

.995أحمد محمد الحوفً: فن الخطابة، ص - 2  
.96إٌلٌا حاوي: فن الخطابة وتطوره عند العرب، ص -

3
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أسباب ازدهار الخطابة عند العرب فً العصر الجاهلً انتشار األّمٌة بعدم القراءة  ومن

ولم ٌكونوا ٌعبرون عن آرابهم من خالل الكتب  والكتابة، فالعرب قبل اإلسالم كانوا أمـٌــٌــن

والصحؾ، وإّنما كانت وسابلهم التواصلٌة شفهٌة.لذلك أسسوا نوادي وأسواق ٌجتمعون فٌها 

                                                                                                                                              وٌعقدون اتفاقٌاتهم السلمٌة والحربٌة.وٌتخاطبون 

 والعرب كانوا ٌخطبون بالبداهة واالرتجال وهً طبٌعتهم بال صناعة وال تؤمل.

'' وكل شًء للعرب فإنما هو بدٌهة وارتجال، وكؤنه إلهام. ولٌست هناك معاناة جاحظ:الٌقول 

وال مكابدة وال إجالة فكرة وال استعانة'' .
1  

 وكانت عادة العرب فً الخطابة أن الخطٌب ٌخطب واقفاً متكباً على العصا.

'' وكان خطٌبهم ٌخطب واقفاً ٌستوعب المجلس وٌّسِهل تبلٌػ عبد الرحمن بوكٌلً:ٌقول 

متابعته، وكان ٌقؾ متكباً على عصا أو قوس... ''.خطابه، وٌسهل على الناس 
2

 

فً اإلصابة:''  ابن حجرقال عنه  القس بن ساعده األٌاديومن أبرز الخطباء فً الجاهلٌة 

ل حكمته، و هو أوَّ  صلى هللا علٌه وسلّم النبًوقد سمع  ل من آمن بالبعث من الجاهلٌة، و أوَّ

ل من كتب  ل من قال ''أما بعد'' فً ابتداء القول، و أوَّ من توكؤ على عصا فً الخطبة، و أوَّ

'' ....''من فالن إلى فالن''
3 

 :الخَابةَاإلسالمٌةَفًَصدرَاإلسالمَ-ب(

وكانت تلك الدعوة تستدعً مما ال شك فٌه أنَّ كل انقالب ٌحتاج إلى دعوة دٌنٌة أو سٌاسٌة، 

ألسنة قوالة من أهلها لتــؤٌــٌدها ونـشرها والرد على دعاوي خصومها وأعدابها، وذلك ٌكون 

ومواطن الزحؾ وتقدم  سواقاألوبمخاطبة الجماعة فً المحافل والمنتدٌات والحّج والمواسم 

الوفود ونحو ذلك.
4

   

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

ومن تبعه إلى ٌوم  محمد صلى هللا علٌه وسلّمهو خطاب العالمٌن، كلؾ بتبلٌؽه  تعالى

ٌن.  الدِّ

                                                           
  .460م، ص6515، 1الجاحظ: البٌان والتبٌٌن، تح:دروٌش جوٌدي، المكتبة العصرٌة، صٌدا بٌروت، ط -1
  .19عبد الرحمن بوكٌلً: األساس فً الدعوة والخطابة، ص -2
  .19نفس المرجع: ص -3
  .64-69الشٌخ علً محفوظ: فن الخطابة وإعداد الخطٌب، دار االعتصام، )د،ط(،)د،ت(،ص -4
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الجلل والشؤن الخطٌر  رباألم صلى هللا علٌه وسلّم الرسولإذ كان ظهور اإلسالم وبعثة 

و أعظم البواعث التً  ثلها مثٌل فً العالم، من أهم الحوادوالدعوة العظمى التً لم ٌعهد 

العــقول بؤحكامها، والتــفنــن  ، وأثارت الخطابة من مكنها وأؼرتأطلقن األلسنة من عقالها

فٌها واجتالب األلباب بسحر بٌانها فوق ما كانت علٌه فً جاهلٌتها.
1

                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                              

ٌن الحنٌؾ طوال مقامه الرسول صلَّى هللا علٌه وسلَّموقد اتخذها  بمّكة  أداة للدعوة إلى الدِّ

قبل الهجرة، حٌث ظل ثالثة عشر عاماً ٌعرض على قومه من قرٌش وكل من ٌلقاه فً 

األسواق آٌات من القرآن الكرٌم، وهو فً أثناء ذلك ٌخطب فً الناس داعٌاً إلى سبٌل ربِّه 

بالحكمة والمواعظ الحسنة.
2

 

ء جٌوشه رسالته إلى الملوك وأمرا صلى هللا علٌه وسلّمالرسول كذلك كانت خطابة 

 وسراٌاه، ثّم الخلفاء من بعده.

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

 وإسهام كبٌر فً صٌاؼة الحٌاة وفق منهج هللا تبارك وتعالى.

ٌن ٌزحؾ  إذ  إنَّ ''الخطابة فً اإلسالم مظهر الحٌاة المتحركة فٌه، الحٌاة التً تجعل هذا الدِّ

ِثُب من فكر إلى فكر، وٌنتقل مع الزمان من جٌل إلى جٌل، ومع المكان  ٌَ من قلب إلى قلب و

من قطر إلى قطر.
3

 

 نرى:وإذا نظرنا إلى تلك البٌبة فً عصر صدر اإلسالم بالعٌن الفاحصة المدققة 

لتؽذٌة دٌنا جدٌداً ٌبث دعوته وٌناضل خصومه، وٌنطلق الوّعاظ منتشرٌن فً كل مكان  -(1

 الشعور الدٌنً.

ة تتوحد تحت نظام اجتماعً جدٌد. -(2  أمَّ

 وجٌوشاً تفتتح بالداً جدٌدة واسعة. -(3

 لى لسان خطبابها وآخرٌن ٌردون على كالمهم.عووفوداً تتسابق إلعالن والبها  -(4

 فتنة كبٌرة تمزق الشمل، وتخلِّؾ وراءها أحزابا تتجادل، وعصبٌات تتنازع...لخ. -(5

                                                           
  .696م، ص6511، 1عبد العزٌز عتٌق: فً األدب العربً واألموي، دار النهضة العربٌة، لبنان، ط -1
 .159ضٌؾ: تارٌخ األدب العربً، صشوقً  -6

.89-88م، ص1999ه، 1414، 9محمد أحمد الراشد: صناعة الحٌاة، دار البشٌر، طنطا، ط - 3
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فً كل هذه األمور كان للخطابة شؤنها، وكان لها الدور الرٌادي والخطٌر فً تلك الحقبة 

الحماسٌة من حٌاة األّمة اإلسالمٌة.
1
  

. 

 :الفتوحاتَاإلسالمٌةَودورهاَفًَتَورَالخَابةَ-1-5

فً الجٌوش الؽازٌة ٌحث على الجهاد  رضً هللا عنه" أبو بكر"ثم كانت الفتوحات وٌخطب 

ونشر الدٌن الحنٌؾ فً أطباق األرض، وترتفع أصوات القواد فً الخطابة فً كل قصر حاثٌن 

إلى اإلنسان  فً القتال حّتى االستشهاد طلبا لما عند هللا من الثواب، وٌخٌلالجنود على الصبر 

وال تؽلوا إذا قلنا  امنهم من قلوب جنوده بٌانه وبالؼته ماال تملكه الدنٌا بحذافٌرهكل كؤنما ملك 

أّن بلدا من بلدان الفرس فً العراق وإٌران وبلدان الروم فً الشام ومصر لم ٌفتح إالّ بعد فتحة 

خطبه أحد هإالء القواد
2

 الولٌد فً  الد بنالمؽٌرة بن شعبة فً القادسٌة وخكخطبة  ،

.ٌرموك
3  

فٌكثر من الخطابة ال فً الجمع و األعٌاد ومواسم الحج فحسب عمر رضً هللا عنه وتولى 

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

وكان هذا بدوره فً كلِّ مهم، وفً كل ما ٌجد من تشرٌع، وخاصة فً معاملة األمم المفتوحة، 

و الخطابة فً العصر إذ كان حكماً دٌمقراطٌاً، وكان من حق كل شخص معامال من عوامل ن

فً مجالسه َتستمٌح ألقوامها أن ٌخطب مصوراً وجهة نظره، وفسح عمر لخطابة الوفود 

وأحد أقواد الفتوح بؽٌر خطبة ألقاها بٌن  األحنؾ بن قٌس سٌد تمٌموتذكر حاجاتها واشتهر 

ه.ٌدٌ
4  

 

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

وشامٌٌن بزعامة  علً رضً هللا عنهأدت إلى انقسام المسلمٌن إلى عراقٌٌن بزعامة 

                                                           
، 1واضح الصمد: أدب صدر اإلسالم، المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع، بٌروت،لبنان، ط -1

  .148م، ص1994ه، 1414

.158 شوقً ضٌؾ تارٌخ األدب العربً، ص - 2  
.998،ص 6تارٌخ الطبري: ج - 3  
. 144، ص56الجاحظ: البٌان والتبٌٌن،ج -

4
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علً ظهر فً كلتا الطابفتٌن خطباء كثٌرون، وكان على رأس العراقٌٌن شٌخ الخطباء  معاوٌة

،وانتهت هذه الحرب حّتى  معاوٌة بن أبً سفٌانوعلى رأس الشامٌٌن  بن أبً طالب

 تشعبت الفتن واآلراء والمذاهب والنحل،وتفرق المسلمون إلى شٌعة وخوارج .

كل تلك األسباب وحملة الدواعً ساعدت على ارتفاع شؤن الخطابة على عهد النبً صلى هللا 

ً القول من ملكة أصلٌة فً البٌان،ونمهر علٌه وسلّم،والراشدٌن من بعده،ضؾ إلى هذا ما ف

 فً أسالٌب القول. 
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 :أوال:َفنَالخَابة

 :التعرٌفَبالخَابةَ-1

قبل أن نعرض لمفهوم الخطابة فً االصطالح ٌحسن أن نتعرؾ سرٌعا على المعنى  لؽة: -أ

اللؽوي، وذلك على النحو التالً:
1
  

جاء فً كتب اللؽة :
2

 

 ...خــطـــَب الّنـــاس وفٌـــهــــم وعلٌـــهم َخطــَابــًة وُخْطــَبًة: ألـــقـــى علــــٌهـــم ُخطـــْبــــة . 

وخاطبه  صار خطًٌبا. وخـــَطب ِخطابةطلبها للزواج. ة،وِخــْطــبَ ـاً فالنــــــًة َخْطـــبــ خطبو

الكالم، وَفْصل الِخطاَب هو  اب:والِخطمخاطبا وِخطاًبا، كالمه وحادثه، أو وّجه إلٌه كالما. 

الكالم المنثور ٌخاطب به  ـَبة:والُخـطالخطاب ال ٌكون فٌه اختصار ُمِخل وال إسهاب ممْل، 

 متكلٌم فصٌٌح جمعاً من الناس إلقناعهم.

وصؾ للمبالؽة لكثٌر الخطبة ''بضم الخاء  ومن الكتاب: صدرهُ جمع ُخطْب، والخّطاب:

وكسرها''. والخطٌب الحسن الُخـــطبة، أو من ٌقوم بالخطابة فً المسجد وؼٌره، والمتحدث 

 عن القوم.جمع خطباء. 

ْطــبة: مراجعة فً الكالم، ومنه الُخـطبة، وٌقال من الُخــْطب والمخاطبة والتخاطب: الوالخَ 

اطب ال ؼٌر، والَخْطب:أٌضاً األمر العظٌم الذي ٌكثر فٌه خاِطب وخطٌب، ومن الِخطبة: خ

التخاطب.
3

 

    

                                                           

 
إسماعٌل علً محمد: فن الخطابة ومهارات الخطٌب"بحوث فً إعداد الخطٌب الداعٌة"، دار الكلمة، -1

 . 19م، ص6512ه، 1499، 0القاهرة، ط
ه، 1459، 9مإسسة الرسالة، بٌروت، ط مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروز آبادي: القاموس المحٌط، -6

  .154-159م، ص1989
م، 1980ه،1450، 9، ط51أنظر أٌضا: المعجم الوسٌط ، باختصار مجمع اللؽة العربٌة،القاهرة،ج -9

 .606-601ص

ه، 1416، 1أٌضا: الراؼب األصفهانً: مفردات القرآن، تح: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، ط 

  .682، ص 1996
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    ب-َاصَالحاً:

ى، بعضها ال ٌخلو من مالحظات، ّرفت بتعرٌفات شتــأما الخطابة فً االصطالح فقد عُ 

 وبعضها أقرب إلى الكمال وال داع لسردها، وأكتفً هنا بذكر بعضها.

اع الممكن فً كل ـا:] قوة تتكلؾ باإلقنـالخطابة، تعرٌـؾ أرسطو بؤنه ومن أقدم ما ُعّرفت به

ردة [.ـواحد من األمـور المف
1

 

 هــا:ـابة بؤنـتعرٌؾ الخط -فٌما رأى-ومن أجمع التعرٌفات 

 ـِته((.مالاعهم واستـــنُّ مشافهة الجمـهور، وإقنـ))ف

 بـــد من مشافــــــــهة، وإالَّ كانت كتابـــة أو شعـــراً مـــدوناً. فال

 وال بـــد من جمهور ٌستــــمع،وإالَّ كــــان الكالم حدٌــــثا أو وصٌــــة.

وال بــــد من اإلقنـــاع، وذلك بؤن ٌوضح الخطٌب رأٌه للسامعٌن، وٌإٌــــده بالبراهــــٌن 

م البد من االستمالة والمراد بهــــا أن ٌهٌج الخطـــٌب نفــوس سامعـــه لٌعتقدوه كما اعتقــــده،ث

ا أو  أو ٌهدبـــها، وٌقبض علــى زمــام عواطــفــهم ٌتصّرؾ بــها كــٌؾ شـــاء، ساّرً

 محـــِزنــاً، ُمـــضِحـــكاً، أو ُمبِكـــٌاً، داعٌاً إلى الثــورة أو إلى الســـكٌنة .  

.(ـناع، واستمالة(بـــة))مشــافـهة، وجــمهــور، وإقإذاً فؤسس الخطـا
2                                                                                                                                                                                                                 

نشأةَفنَالخَابةَوعلمَالخَابة:1-1َ
3 

ابــة كفـــنِّ ٌمــارس، وأســلوب ٌـــطـــّبق، فشـــًء قدٌـــم جـــداً لــم تخـــُل منـــه أمــا الخطـ

أّمـــة مــن األمــــم إالّ وإن االستعداد لـــها مخـــلوق مــع اإلنسان الذي ال ؼنى له عن اإلبانة 

ضمٌره، وعن إقناعه بصدق مقاله وسداد رأٌه.لؽٌره عّمـــا فً 
3 

 

                                                           
تح وتع:عبد الرحمن بدوي، دار القلم، بٌروت، لبنان، أرسطو طالٌس: الخطابة"الترجمة العربٌة القدٌمة"، -1

  .59،ص1999)د،ط(،
  .50أحمد محمد الحوفً: فن الخطابة، ص -2
أصولها،تارٌخها فً أزهى عصورها عند العرب، دار الفكر العربً، -محمد أبو زهرة: الخطابة -3

 . 59م، ص1985 )د،ط(،القاهرة،
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ابة شـــًء فً جمٌع األمـــم . وبكّل األجٌال إلٌه أعظم أن الخطـ: "الجاحظوقد ذكر 

الحاجة".
1

 

ـراً عــن نشــؤتها، ''وأّول مــن دّون ـابة المشتـمل على قواعــدها، فقد أتــى متؤخخطوأما علم الـ

الٌونان فً أواخر القرن الخامس وأوابل القرن الرابع قبل  قواعــدها ثــالثة من فالســفة

ق.م، وفً أواخر 383سنة  ؼورجٌاسمعاصره،ثـم  براتاؼوراس،وبرودٌكوسالمٌالد:

زعٌم فالسفة الٌونان فلم ٌترك شٌبا من أصول هذا  أرسطوق.م ظهر 322القرن الرابع سنة 

ـاً''.حٌن صارت الخطابة فــناُّ مــدوّنـلالفن إالّ ودّونه، ونشره فً كتابه)الخطابة(،ومن هذا ا
2  

 وهكذا نرى أن الٌونانٌٌن هم أول من كتب فً علم الخطابة، واستنبط قـــواعــده.

ُعّدون علم الخطابة ضمن مباحث مسابل علم المنطق، وقد ذكر والجدٌــ ٌَ ر بالذكــر أنهم كانوا 

 على ثمانٌة كتب وعّد منها كتاب ابن خلدون أن أرسطو صّنؾ كتابه فً المنطق وجعله مشتمالً 

الخطابة.
3
  

مع تصرؾ ؼٌر ضار،  ألرسطوبلب كتاب الخطابة  الشِّفاء''فً كتاب '' ابن سٌنا)) وقد أتى 

صار فً العربٌة قواعدهُ الخطابة مدونٌة فً بحث مستقل، وإن  ألرسطووبنقل كتاب الخطابة 

كان جزءاً من علم المنطق على ما رأٌت((.
4

 

 آراءاتجه بعض الباحثٌن فً العصور الحدٌثة إلى إحٌاء قوانٌن الخطابة ونشر المدفون من  ثم

 .العلماء فٌها، وذلك بعد النهضة التً بعثت روح الٌقظة فً الخطابة فً العصور المتؤخرة

،فقد جمع فً  "لوٌس شٌخوا"للعالم الباحث  (وأظهر كتاب ظهر فً ذلك كتاب )علم الخطابة

ٌَخُل من مآخذ ومالحظات إالّ أن له فضل السبق.الخطابة وقو اعدها، ومع أّنه لم 
5 

 

                                                           
أبً عثمان بن بحر الجاحظ: البٌان والتبٌٌن، تحقٌق وشرح: عبد السالم محمد هارون، دار الجٌل،  -1

 .  19-16، ص9بٌروت،ج
 . 14-19.و أبو زهرة: الخطابة، ص61علً محفوظ: فن الخطابة، ص -2
، 9نهضة مصر، القاهرة، طعبد الرحمن بن محمد ابن خلدون: المقدمة، تح: علً عبد الواحد وافً، دار  -3

  .28، ص 1198،1199
 . 12أبو زهرة: الخطابة، ص  -4
 . 19نفس المرجع: ص -0
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ثم تتابعت الكتابة فً علم الخطابة بعد ذلك، وكثرة التؤلٌؾ والمإلفون، وخاصة مع االهتمام 

بتدرٌس الخطابة فً معاهد ودور العلم، ومع زٌادة الحاجة إلٌها فً المٌادٌن السٌاسٌة و 

                                                                                                                                           رها.وؼٌ واإلصالحٌة القضابٌة

 الخطٌب وصفاته:-1-2

نحاول فً هذا الركن من الدراسة الوقوؾ على قواعد الخطابة وأصولها الفنٌة، إذ لٌس ألي 

خطٌباً، ٌفتح الجمهور على المنابر إذ البد من عدة تكسبه مهارة الخطابة التً كان أن ٌصبح 

توصله إلى الهدؾ الذي ٌسعى إلى تحقٌقه، لذا ٌجب أن تتوفر فً الخطٌب مجموعة من 

 ً: جد فً ؼٌره وٌمكن ذكرها كاآلتـالصفات والخصابص التً ال تو

هو أّول األمور التً ٌنبؽً أن تتوفر  إن االستعداد الفطريالفطرة واالستعداد الؽرٌزي:  -أ

فً الخطٌب ، فاإلنسان ال ٌمكن أن ٌصبح خطٌباً إالّ بتعلم قواعد الخطابة وكثرة التمرن علٌها، 

فإن''أول آالت البالؼة جودة القرٌحة وطالقة اللسان... وذلك من فعل هللا  أبو هاللوكما ٌقول 

به لها.''تعالى ال ٌقدر العبد على اكتسابه لنفسه واجتال
فالخطابة كالشعر وؼٌره من الفنون  1

داوود بن  أبوالتً ال ٌجدي معها التعلم إذا لم ٌسبقه الطبع واالستعداد، وكما قال 

:''رأس الخطابة الطبع. وعمودها الدربة .وجناحها رواٌة الكالم وُحلٌها اإلعراب.وبهابها حرٌز

تخٌر األلفاظ والمحبة مقرونة بقلة االستكراه ''
2
فً اختالؾ الجاحظ ، ومن ذلك ما قاله  

فمن الناس من ''ٌكون له طبع فً صناعة اللحون وال ٌكون له طبع فً ؼٌرهما،  الطبابع

وٌكون له طبع فً الرسابل والخطب واألسجاع وال ٌكون له طبع فً قرض بٌت شعـــر'' .
3
  

ألولى، لذلك اشترط الخطابة فٌن عماده اللسان، فهو أداة الخطٌب االلسن والفصاحة:   -ب

النقاد أن تكون هذه األداة سلٌمة من العٌوب كاملة الصفات، وكً ٌنجح الخطٌب فً أداء مهمته 

ٌنبؽً أن ٌكون:جهٌر الصوت واسع الشدقٌن، ذرب اللسان، بلٌل الرٌق،فذرابه اللسان عنوان 

                                                                                                                                   البالؼة.                     ق وطرٌالفصاحة 

                                                           
أبو الهالل العسكري: الصناعتٌن، تح: علً محمد البجاوي ومحمد أبو فضل إبراهٌم، دار إحٌاء الكتب  -1

  .95م، ص1906، 1العربٌة، بٌروت، ط
  .96والصناعتٌن: ص .44، ص1الجاحظ: البٌان والتبٌٌن، ج -6
 .159نفس المصدر: ص -9
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فً جهارة الصوت :''وكانوا ٌمدحون جهٌر الصوت، وٌذمون الضبٌل مـــنه،ولذلك قال الجاحظ 

 ا صؽر الفــــم''.ــعة الفم، وذموقوا فً الكالم، ومدحوا ستشاد 

ومن العٌوب العارضة أٌضاُ االستعانة بؤشكالها المختلفة، والتً منها كثرة مسح اللحٌة أو فتل 

 أصابعه، أو كثرة التفاته من ؼٌر موجب، وكثرة السعال والنحنحة.

هدؾ الخطٌب أن ٌتؽلؽل فً نفوس سامعٌه القدرة على مراعاة مقتضى الحال:   -ج

عتمد على إثارة عواطفهم وإشؽال مشاعرهم، وسبٌله إلى ذلك أن ٌلم بعلم فٌصرفها كما ٌشاء، م

النفس االجتماعً، لٌعرؾ روح المجتمع وعقلٌته وٌقؾ على طبابع النفوس وعواطفهم، وٌعلم 

 ما ٌثٌر هذا المجتمع أو ٌهدبه، وما ٌرضٌه وٌؽضبه، وأي األسالٌب المالبمة له.

إن وعً الخطٌب بالمقام الذي ٌقوم فٌه، وإدراكه لما ٌناسب ذلك المقام  من المقال وسٌلة هامة 

من وسابل تحقٌق  ؼاٌته، فالخطٌب الناجح هو الخطٌب الذي ٌتعرؾ على نفسٌة السامعٌن كما 

بشر بن قلت ،وٌحرص على واختٌار ما ٌناسبها من أسالٌب التؤثٌر، وكما ٌقول 

أن تعرؾ أقدار المعانً، فتوازن بٌنها وبٌن أوزان المستمعٌن، وبٌن أقدار  :''وٌنبؽًالمعتمر

الحاالت، فتجعل لكل طبقة كالما وكل حال مقاما حتى تقسم أقدار المعانً على أقدار المقامات 

 ... وأقدار المستمعٌن على أقدار الحاالت.''

 الصدق و اإلقناع بموضوع الخطبة:   -د

رارة العاطفة وصدقها فً اإلقناع وإحداث المشاركة الوجدانٌة بٌن أدرك المتقدمون أهمٌة ح

الخطٌب والمستمعٌن، فكثرت تنبٌهاتهم على أهمٌة حرارة العاطفة فً إنجاح مهمة الخطٌب 
1

 ،

'' والكلمة إذا عامر بن عبد قٌس:ولعل أكثر تلك التنبٌهات تعبٌراً عن دور العاطفة قول 

.خرجت من القلب وقعت فً القلب، و إذا خرجت من اللسان لم تجاوز اآلذان''
2
                                                                                                                                                              

موقع اإلجالل فً عٌون من األمور التً توقع الخطٌب   ـــبة وجودة اإللقاء:حسن الهٌ -ه

السامعٌن، وفً كثرة من األحٌان كان قبح الهٌبة أحد العوامل التً سببت تؤخر منزلته بٌن 

 المظهر. قباحة على أحٌانا ٌطؽى قد البٌان حسن كان وإن ،الخطباء

                                                           

.11أحمد محمد الحوفً: فن الخطابة، ص - 1  
  .88، ص56الجاحظ: البٌان والتبٌٌن، ج -6
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 وضع اشترطوا فقد النقاد أما القمٌص، أو الجبة أو الملحفة ٌلبسوا أن الخطباء عادة من وكان

 خطب فً قابما،إالّ  ٌخطب أن اشترطوا وكذلك ٌده، فً والمخصرة الخطٌب رأس فوق مةالعما

 منها. اإلكثار عن ونــــهوا التعبٌرٌة، الخطٌب إشارات .واستحسنوا النِّكـــاح

 تلك البلٌػ، الخطٌب أقوال ومطابقة األخالق أحسن  اشترطوا كما ـــــٌة:الخــطــاب اآلداب -و

 البالؼة، آلة اجتماع البالؼة منها:''...أول والتً الهنود، صحٌفة عن قلوهاتنا التً المواصفات

 بكالم األّمة سٌد ٌكلم ال اللفظ، قلٌل الجوارح، ساكن ، الجؤش رابط الخطٌب بكون أن وذلك

 األمر ومدار طبقة... كل فً للتصرؾ فضل قواه فً وٌكون السوقة، بكالم الملوك وال األمة،

 معه وتتصرؾ آلته، تواتٌه منازلهم.وأن بقدر علٌهم والحمل طاقتهم. قدرب قوم كل إفهام على

مقتصد...''. بهـــــــا الظن حسن وفً لنفسه، معتدال وٌكون أداته،
 1

 

 الخَـــــــــابـــــــــة:َعٌــــــوب-1-3

 التً هً:العٌوب الخطابة عٌوب وأهم وعٌوباً  مساوئ لها فإن وآداب فضابل للخطابة أن وكما

 قد واللّثؽة والحلكة، واللجلجة واللفلفة والفؤفؤة، والتمتمة اللَّثؽة اللسان علل وتشمل النطق: فً تقع

العٌوب. لهذه صورا الجاحظ عدها
2 

 القاؾ ًأحرؾ:ه أربعة فً تدخل أنها اللّثؽة،وذكر فمنها

 الذي هو التمام ٌاء،أما تقلب أٌضا والراء ٌاء، تقلب ثاء،والالم تنطق طاء،والسٌن تنطق التً

 فً كالمه بعض ٌدخل الذي هو الفاء،واأللؾ فً ٌتعتع الذي هو التاء،والفؤفاء فً ٌتعتع

اللسان'' فً لثقل اإلبان وعدم الكالم فً التردد وهً بعض،واللجلجة
3

 ال يالذ هو الحلكة ،وذو

باالستدالل. إال معانٌه تعرؾ ال التً اللفظ عن وٌعجز كالمه ٌبٌن
4
 

 

 وتكوٌنها:َالخَبةَإعدادَمراحلَ-1-4

 خٌاله، فً وُتمــل وجدانه، فً تفٌض األدٌب، عصر فً ؼامضة روحا كالشعر، تظل الخطابة إن

 واعٌاً. متقٌداً  ؼٌر

                                                           
  .58إٌلٌا حاوي: فن الخطابة وتطوره عند العرب، ص  -1
  . وما بعدها.94، ص51الجاحظ: البٌان والتبٌٌن، ج -6
لجلج فالن: تردد فً كالمه ولم ٌبٌن فهو لجالج أي ثقٌل اللسان ، 849،ص56جاء فً المعجم الوسٌط: ج -9

  والمختلؾ الذي لٌس بمستقٌم.
  .14، ص51الجاحظ: البٌان والتبٌٌن،ج -4
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 هدى على وعناٌة، بدقة بنابها وتشٌٌد الخطبة بإعداد االهتمام الضروري من كان ثم ومن

 بالمسإولٌة، الخطٌب من دابم شعور مع العالمٌـــن، رب هلل اإلعداد فً وإخالص وبصٌرة،

 األهداؾ. تتحقق كً بها، ٌقوم التً المهنة وقدر األمانة وعظم

 والعرض، المقدمة، هًأخساء: ثالثة إلى الخطبة سٌمتق على المحدثون الخطابة علماء درج وقد

الخاتمة. ثم
1
  

 التفصٌل: من بشًء الجزاء من جزء كل عن ولنتحدث

   المقدمة: -1

 الخطٌب به ٌستهِّلُ  ما وأول الجمهور، سمع ٌطرق ما بداٌة وهً أجزابها، أول هً الخطبة مقدمة

 قلب إلى خٌر رسول كانت فتتاح،اال وروعة االستهالل، ببراعة تتسم كانت فإذا خطبته،

 إذا واالستمالة لالقتناع نفسه وتهٌبة للخطٌب، وإنصاته الخطبة نحو جذبه إلى وسبٌل المستمع،

 أهالً  تجعلها التً ومقوماتها خصابصها، المقدمة فقدت إذا موضوعه،أما عرض إلى انتقل

 الخطٌب. نحو تنشده أن تستطع ولم ارتٌاحاً، المستمع منها ٌؤنس لم بهاء للقبول،وتكسوها

 أساسٌة: عناصر ثالثة على تشتمل الناجحة المقدمة أن العلماء ذكر وقد

 االستهالل. وبراعة االفتتاح هو:حسن تتضمنه أن ٌنبؽً شًء أم :هوأولها

 المقصــــد. :بٌانثانٌها

 الخطاب. تقسٌمثالثها:

 الموضوع: عرض -2

وهذا الجزء هو أهم أجزاء الخطبة ومكوناتها، فالموضوع هو المشكلة أو القضٌة التً ٌرٌد 

الخطٌب التحدث عنها،مستهدفا إقناع الجمهور بها واستمالتهم نحوها، وبقدر ما ٌكون الخطٌب 

، ُمعداً لموضوعه اإلعداد الالبق بـــه ومرتباً له، ومستحضراً لمادته العلمٌة وأدلته المثبتة له

الداحضة لما ٌناقضه، ولمن ٌعارضه، بقدر ما ٌتوفر هذا ونحوه، ٌكون تحقٌق النجاح للخطٌب 

فً مهمته، مع األخذ فً عٌن االعتبار أمراً على جانب كبٌر من األهمٌة، له دور خطٌر فً 

                                                           
  .90، والخطابة للشٌخ أبو زهرة: ص01راجع الخطابة للشٌخ علً محفوظ: ص -1
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نجاح الخطٌب،أال وهو سعة ثقافة الخطٌب،وكثرة حصٌلته العلمٌة واألدبٌة، وتوافر مقوماتـــه 

 نٌـــــة.الف

ومن عوامل النجاح فً عرض الموضوع، على الخطٌب أن ٌحشد كل إمكانٌاته وطاقاته، وأن 

ٌؤخذ بجمٌع أسباب الممكنة للنجاح فً عرض الموضوع، ومن هذه األسبـــاب:
1

 

:أن ٌلتزم الخطٌب فً عرضه لموضوع الخطبة، فال ٌكثر ونقصد بهـاالوحدة الموضوعٌة: -أ(

من االستطرادات، وٌخرج عن الموضوع بالحدٌث فٌما ال صلة له بــه،أو ٌتناول فً الخطبة 

 الواحدة عددا من الموضوعات دون رابط بٌنها.

بحٌث تكون متسلسلة متتابعة، ٌسلم كل ترتٌب عناصر الموضوع ترتٌباً محكماً متناسقاً: -ب(

 نصر على اآلخر.ع

وٌخدم بهـــا عناصره وأفكاره،كً ٌصل إلى ؼرضه حشد األدلة التً ٌدعم بها موضوعه: -ج(

 ومطلبه.

متجنبا التعقٌد فً عباراته،بعٌدا عن الؽموض فً أن ٌكون الموضوع واضحاً فً ألفاضه: -د(

 كلماته.

 ــــــــة:الخـــاتمـ -3

هً آخر ما ٌطرق سمع المخــاطب، وٌعلُق بذهنه، فإذا كانت جٌدة متقنة أسهمت فً تثبٌت 

 الموضوع  فً قلبه ووجدانه، وساعدت فً الوصول إلى الهدؾ المبتؽً من وراء الخطبة.

لذلك ٌجب الحرص على تدبٌجها واالعتناء بها وبمضمونها فعلى الخطٌب أن ٌــُعّدلها،وٌعرؾ  

ٌُــِعــّد لصلب موضوعه.مسبقاً ماذا سٌك  ون  فً محتواها، تمــــــاماً كما 

ولكً تكون الخاتمة ناجحة، ٌنبؽً مراعاة اآلتـــــً: 
2

 

 أن تكون واضحة المعانً لٌس فٌها ؼموض أو لبس. -أ
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 أن تشتمل على موجز لما ألقاه الخطٌب من أفكار، وما توصل إلٌه من نتابج. -ب

، فإنها حٌنبِذ تكون امتداداً للموضوع وعنصر من أن ال تتضمن أفكاراً جدٌدة -ج

 عناصره،ولٌست خاتمة له.

 أن تكون الخاتمة متصلة بالموضوع، وأن تكون مرّكزة ومختصرة قدر اإلمكان. -د

 أن ال تكون مفاجبة، وال جافة، بل سلسة وجذابة، ومثٌرة للعواطؾ. -ه

اظ البهٌة األنٌقة،لٌتهٌؤ له حسن ثم لٌكن آخر كالمه بعض العبارات الرقٌقة، أو األلف -و

 الختام،كما تهٌؤ له من قبل حســـــن االفتتـــــــــــــــاح. 

َأنواعَالخَبَوموضوعاتهاَبٌنَالقدٌمَوالحدٌث:َ-1-5

إن التقســٌم الحدٌث للخطابة ٌستند إلى موضوع الخطـــبة، وٌعتمد على توجٌه الخطٌـــب 

 نفسه، وهً تنقسم إلى:

ٌاسٌة: الخطب الس -1
1

وهً الخطب التً تلقى فً شؤن من شإون الدولة، أو الخاصة 

بتوجٌه أمور الدولة أو الحكومة، سواء فٌما ٌتعلق بؤمور محلٌة داخلٌة، أو بؤمور دولٌة 

 خارجٌة.

الخطب شؤن كبٌر، فإذا علٌها مدار حٌاة األمــة ورقٌَّها مادٌاً وأدبٌاً، والعمل فً الحرب  ''ولهذه

والسلم، وتكون فً الدول الدستورٌة الحرة، سواء أكانت جمهورٌة ٌدٌرها نواب األمـــة أم 

و ملكٌة ٌخضع ملِـــكها للدستور. فٌملك على الدولة وال ٌسوسها، إذا الحكم فٌها لنوابـــها، 

ِمثلها الوالٌات المتحالفة أو الممتازة فً تدبٌر شإونها الخاصة، أما الدول ذات السلطة المطلقة 

فال. ألن زمام األمر فً ٌد الفرد ٌؤمر وٌنهً كما ٌشاء '' .
2  

 وتتشعب الخطـــب السٌاسٌة إلى عـــدة فروع منها:

 ولة أو الرعٌة ومصالحها.الخطب التً ٌلقٌها الحاكم أو من ٌنوبه فً توجٌه أمور الد -أ

 الخطب التً تلقى فً االنتخابات، سواء أكانت للمجالس النٌابٌة أم الشورٌة. -ب

 المإتمرات السٌاسٌة المحلٌة، وكذلك المإتمرات الدولٌة. -ج
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 الخطب النٌابٌة... وؼٌرها. -د

ات وهً الخطب التً تلقى فً مجالس القضاء، أو فً ساح  الخطب القضابــــــٌة: -(2

المحاكم والمرافعات أمام القضاء، وؼالباً ما ٌلقٌها رجال النٌابة والمحاكمون، وهذا النوع من 

 الخطــابة قدٌم عرفته األمم السابقة واستمر إلى ٌومنا هذا.

والؽرض منها تمٌٌز الحق وتبربة المتهم البريء، وحماٌة المجتمع من الجرٌمة، لذلك ٌجب أن 

المحامً على إحقاق الحـــّق ونصرة المظـــلوم، و محاربة و ٌتعاون القاضً والنابب

الجرابـــــــم.
1
                                                                                                                                                                

 القضابٌة البد فٌها من مراعاة أمرٌن: وجملة القول: أن الخطـــابة

، ٌتطلب اإللمام بالثقافة والمعارؾ القانونٌة والتشرٌعٌة التً تجعله ٌسٌر فً  األول: ًٌ معرف

 عمله على هدى وصواب.

، ٌقصد بهالثانً:  ًٌ التمسك بمكارم األخالق، ومعالم السلوك الفاضل، النابع من ضمٌر  سلوك

قوٌم سلٌم، ٌحمل صاحبه على الوقوؾ دابما فً صؾ الحق والعدالة، وأخٌراً: ُنذّكر 

إنما أنا بشر، وإنكم الذي ٌقول فٌه: )) رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم"بحدٌث"

، ولعّل بعضكم أن ٌكون ألحَن بح ًَّ ًَ له على تختصمون  إل ّجته من بعض، فؤقض

نحو ما أسمُع فمن قضٌُت له منت حق أخٌه شٌباً فال ٌؤخذه، وإنما أقطع له قطعة من 

النـــار ((.
2

 

و هً الخطب التً تلقى على الجنود فً مٌدان الجهاد لتحرٌضهم الخطب العسكرٌة:   -3

هم، وتحفٌزهم على الثبات واإلقدام، حثهم على التض حٌة، وبذل كل ما لدٌهم من على قتال عدوَّ

 طاقة لتحقٌق النصر، والظفر بالمطلوب.
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وال شك أن لهذا النوع من الخطـــب أهمٌـــته وخطورتــه، فله دوره البالػ فً إنهاض الهمــم 

 وبعث العزابم، وتثبٌت القلوب واألقدام، وخاصة إذا كان الخطٌب مجٌدا ماهراً فً خطبتـــــه.

وهً الخطب التً تلقى فً المحافل لتكرٌم أو تؤبٌن، أو فً  وفود:  خطـــب المحافل وال -4

تهنبة بنعمة خاصة أو عامة، أو فً عالج مشكلة اجتماعٌة.
1
  

وقد حدثتنا كتب اآلداب فً محافل العرب ووفادتهم على ذوي النفوذ والرباسة فً العصر 

طب االجتماعٌة آنذاك. الجاهلً، ونقلت لنا صورة واضحة عن المعانً التً دارت حولها الخ

النبً كما توضحت لنا الصورة أكثر عن محافلهم فً العصر اإلسالمً، وعن وفادتهم على 

وعلى خلفابه األبرار رضوان هللا علٌهم جمٌعهم،تلك الخطب التً  صلّى هللا علٌه وسلّم

و طلب ركزت على معانٌها حول المفاخرة، أو إعالن الوالء والطاعة والدخول إلى اإلسالم، أ

 العفو أو المصالحة أو التهنبة والتعزٌة واالستمناح واالستجداء.

وهً الخطــب المحفلٌة االجتماعٌة، وٌستحّب فٌها أن ٌكون  خطـــــــب الزواج:  -5

الحدٌث عن الزواج وما ٌتعلق به من أحكام وآداب، وعن منهج اإلسالم فً بناء البٌت 

الزوجٌة، وعالجها وتربٌة األوالد، والدعاء للعروسٌن  واألسرة، وكٌفٌة الوقاٌة،من المشكالت

بالخٌر والبركة،ونحو ذلك من الموضوعات.
  

 

وهً التً تلقى فً محفل اإلصالح بٌن فرٌقٌن أو  خطب إصالح ذات البــٌــــن:  -6

فاء لٌصٌر الجمٌع إخوانا متحابٌن. وٌركز الخطٌب فٌها  طابفتٌن، وحصول األلفة والوبام الرَّ

إصالح ذات البٌن، وحّث اإلسالم علٌه، والتنفٌر من العداوات والبؽضاء،والقتال وسفك على 

الدماء، والترؼٌب على العفو والتسامح والصفاء،مدّعماً كالمه باألدلة القرآنٌة والنبوٌة، 

ٌُلٌَن هللاُ به القلوب وٌهدي به النفوس.  والشواهد التارٌخٌة، واألمثال..حتى 

                                                           
1
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وهً الخطب التً ُتعنى ببٌان مبادئ الدٌن اإلسالمً، خطـــب الوعظ الدٌـــنً:  -7

وتعالٌمه وأحكامه، ودعوة الناس إلٌها، وتحذٌرهم من ؼٌرها، كما تهتم ببٌان حكم الشَّرع 

ًٌ عن كل منكر  اإلسالمً فً األمور المختلفة، فهً أمٌر بكل معروؾ أرشد اإلسالم إلٌه، ونه

األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ٌكون فً جمٌع نواحً الحٌاة،وسابر حذر منه، وهذا 

شإون الخلق المعشٌة والمعادٌة.
1
  

ٌَدُعوَن إلى الَخٌِر وهللا عزَّ وجلَّ فقال سبحانه:}ومن هنا أوجبه  ٌة  لَِتُكّن ِمْنُكْم ُأمَّ

ْنَهوَن َعِن الُمْنَكرِ  ٌَ ٌَؤُمُروَن بِالَمعُرِؾ َو و
.{ُهمُ الُمْفلُِحونْ َوُأوَلبَِك )ج(

2 

 :ثانٌا:َفنَاألسلوبَالخَابً

قبل الخوض فً الحدٌث عن األسلوب الخطـــابً الذي ٌمثل نوع من أنواع األسالٌب النثرٌة، 

 علٌنا أن نتطرق لتعرٌؾ األسلوب كمصطلح من الناحٌة اللؽوٌة واالصطالحٌة. 

َالتعرٌفَباألسلوب:َ-2-1

 ''لسان العرب''بقوله)) ٌقال للسطر من النخٌل وكطرٌقفً ابن منظور ٌعرفه  لؽـــة: - أ
ممـــتد فهو أسلوب، فألسلوب هو الطرٌق والوجه والذهب، وٌقال أنتم فً أسلوب سوء... 

وٌقال أخذ فالن فً أسالٌب من القول أي أفانٌن منه.(( 
3 

فااً ''مقدمتااه ''فٌاارى )) أنااه عبااارة عاان المنااوال التااً تساابح فٌااه التراكٌااب  اباان خلاادونأمااا 

التركٌاب  أوالقالب الذي ٌفرغ فٌه وال ٌرجع إلى الكالم باعتبار إفادته كمال المعنى من خاواص

الذي هو وظٌفة اإلعاراب وال باعتباار إفادتاه كماال المعناى مان خااص التركٌاب الاذي وظٌفتاه 

((تباااااااااااااار الاااااااااااااوزن كماااااااااااااا اساااااااااااااتعمله العاااااااااااااربالبالؼاااااااااااااة والبٌاااااااااااااان وال باع
4    

                                                                                                                       
 

                                                                                                                                        

ٌُّرها  ٌُصا وٌرى أٌضاً بؤنه )) الصورة التاً ٌنتزعهاا الاذهن مان أعٌاان التراكٌاب وأشخاصاها و
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فً الخٌال كالقالب أو المنوال ثـــــمَّ ٌنتج التراكٌب الصحٌحة عناد العارب باعتبارهاا اإلعاراب 

والبٌان فٌرّصها فٌها رصـــاً((
 1

 

ٌذكره )) واألسلوب من النوق التً ٌإخذ  الخلٌل بن أحمد نجد خلدونابن وعلى ؼرار   

ولدها وجمعها ســـلب، وٌقال السلب الطوال، ففرس سلب القوابم، وبعٌر مثله والسلٌب الشجرة 

أخذت أؼصانها وورقها، وامرأة سلب: سلٌب عن زوجها وؼٌره... وؼرس سلب القوابم خفٌؾ 

نقلها...والسلب لٌؾ المقل وهو المسد.(( 
2 

، فً معجم ''مجدي وهبة''و تجدر بنا اإلشارة إلى مفاهٌم العرب إلى األسلوب، حٌث أشار:

وجه عام طرٌقــــة اإلنســـــان مصطلحات األدب إلى مفهوم األسلوب فقــــال: '' األسلوب هو ب

 فً التــــعبٌر عن نفســـه بالكتابة، 

الذي ٌعنً القلم، وفً  stylo وهذا هو المعنى المشتق من األصل الالتٌنً للكلمة اإلنجلٌزٌة،

كتب البالؼة العربٌة القدٌمة كان األسلوب ٌعتبر إحدى وسابل إقناع الجماهٌر، فكان ٌندرج 

تحت علم الخطابة وخاصة الجزء الخاص باختصار الكلمات المناسبة لمقتضى 

ض أرسطو'' وتكلم عنه élocutionالحال'' له  فً القسم الثالث من كتابه ''الخطـــابة'' ثم تعرَّ

ــة ''.طـابـــمن من بحثه أو كتابه'' نظم الخـ'' فً القسم الثاqutilianus''كوتتلٌاتوس''
3

   

وعلٌه ٌبدو أن علماء الؽرب عامة أخذوا المفهومات التً تفرق بٌن مضمون الكالم وصٌؽته، 

وطرٌقة التعبٌر عنه، فكانت اللؽة عندهم أثواب للمعانً المإٌدة للمقصود، واألسلوب هو 

لطراز أو الوشاح ألي ثوب من تلك األثواب، حّتـــــى تطور هذا األمر فصار هذا األسلوب ا

( أنه الرجل.1937/1988)جورج بوفرن''ٌلتقً مع الكاتب، وما أطلق علٌه العالم الفرنسً''
4

 

   اصطالحا: -ب
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القدرة إن ما ٌكاد ٌتفق علٌه معظم الدارسٌن أنه )) لٌس هناك تعرٌؾ واحد لألسلوب ٌتمتع ب

على اإلقناع، وال نظرٌة ٌجمع علٌها الدارسون فً تناوله((.
1 

ولكن هناك عدة تعار ٌؾ 

 لألسلوب منها:

ٌُعرؾ األسلوب على أنه'' ناحٌة شكلٌة خاصة هً طرٌقة التعبٌر التً ٌسلكها األدٌب لتصوٌر 

ما فً نفسه''.
 

 أي تعبٌر األدٌب بطرٌقته الخاصة عن أفكاره.

كما ٌعتبر األسلوب ما ٌتفرد به المبدع من إشارات فً خطابه، فهو ٌتخذ طرٌقة معٌنة ومٌزات 

                                                                                                                                           2 خاصة ٌعبر بها عن أفكاره.

تبر األسلوب كذلك تلك الخصابص والممٌزات التً تبرز مظاهر لؽوٌة وداللٌة ٌتمٌز وقد اع

بها نص معٌن، أو مجموعة من النصوص 
3

، فلكل كاتب أسلوبه الخاص حتـــى وإن تؤثر 

بؽٌره فهناك لمسته الخاصة فً عمله األدبً، وهذه الخصابص والممٌزات تتمثل فً السمات 

ً عن سواه من باقً األعمال األدبٌة، أو ُكتاب آخرون،وٌرى التً ٌتفرد بها العمل األدب

أن هذه الخصابص التً قد تكون: M.H. IBRAMS إبرامز''
4

 

 ة: كالوزن والقافٌة.صوتٌـ

 ة: كؤنواع التراكٌب من جمل اسمٌة وفعلٌة، مثبتة ومنفٌة.جملٌ

 ـة: كتكرار األسماء واألفعال والصفات.معجمٌـ 

والمجاز.ــٌة: كاالستعارة بالؼــ
5

 

                                                           
 .95م،ص 1998-ه1419 ،1صالح فضل: علم األسلوب مبادبه وإجراءاته،دار الشروق،مصر،ط -4
  .44م، ص 2333 ،2أحمد الشاٌب: األسلوب،مكتبة النهضة المصرٌة،مصر،ط -1
2-  Voir : Jean le style.et la marque de l’individualité du sujet dons le diseur, paris ,1er 

édition, outre, dictionnaire de linguistique, libraire la rousse, Dubois et 1973.  
ٌنظر:محمد الهادي بوطارون وآخرون:المصطلحات اللسانٌة والبالؼٌة واألسلوبٌة والشعرٌة انطالقا من  -3

 .355م، ص 2313-ه1،1431ن الدراسات الحدٌثة،دار الكتاب الحدٌث،القاهرة،طالتراث العربً وم
-ه1،1412محمد عبد المنعم خفاجً:األسلوبٌة والبٌان العربً،الدار المصرٌة اللبنانٌة،القاهرة،ط -4

  .11م،ص 1992
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''قضٌة األسلوب قضٌة قدٌمة جدٌدة،   ونظراً لهذا التفرع الذي تعرفه هذه الكلمة فقد تعد

عرض لها دارسون كثٌرون وتعددت مناحً النظر فٌها، ولكنها فً مجملها كانت مرتبطة 

 '.بالدرس األدبً، أعنً نقد اإلنتاج األدبً باعتبار أن األدب ٌمثل استخداماً خاصاً للؽــــة '

والجمع بٌن القدم والجدة فً قضٌة األسلوب أنه تناوله األولون بالدراسة واستمر ذلك مع 

 المحدثـــٌن.

باعتباره العمل األدبً: واألسلوب كما هو معروؾ لدى النقاد ٌساعدنا على نقد العمل األدبً 

كة بٌنهما، رسالة موجهة من المنشا إلى المتلقً تستخدم فٌها نفس الشفرة اللؽوٌة المشتر))

وٌقتضً ذلك أن ٌكون كالهما على علم بمجموعة من األنماط والعالقات الصوتٌة والصرفٌة 

ن نظام للؽة((. والنحوٌة والداللٌة والتً ُتكوِّ
1
حتــى تستوفً هذه الرسالة عناصر االتصال  

حتـــى  وُتفهم من طرؾ كل من البَّاث والمتلقً اللذان البد لهما  أن ٌشتركا فً هذه العناصر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ٌفُكـــا الرسالة وٌفهمانها.

 : ـاتَاألسلوبمحدداتَوآلٌـَ-2-2  

إن محددات األسلوب تهتم ب}ما ٌستند إلٌه فً تحدٌد األسلوب، إذ إّن فً النص األدبً عناصر 

تدخل فً األسلوب وأخرى ال تدخل ضمنه{
2

. وهذه المحددات ٌتناولها الباحثٌن بالدراسة، 

:  فسنحاول أن نبٌنها دون أن نتعمق فً مناقشتها مناقشة واسعة فمنهم من ٌرى أنَّ

تشكل اللؽة.أٌة لؽة. من عدد هابل من المفردات والتــعابٌر  تٌار:األسلوب كاخ -أ-1

ـــه سٌختار أنسب  -البـــد –والصٌػ، فإذا أراد شخص ما أن ٌعبر رأي أو موقؾ أو شعور، فإنَّ

المفردات فً أنسب التعابٌر لٌتسنــى لــه التعبٌر عما ٌرٌد، وهذا ال ٌعنً أّن الناس قد 

لمشاعر عٌنها، إذ تختلؾ قدراتهم باختالؾ ملكتهم اللؽوٌة ٌختارون العبارات نفسها ل

ٌعنً وجود تعبٌرٌن أو أكثر لهما المعنى نفسه، بٌد  -إذن –ورصٌدهم الثقافً.''إنَّ االختٌار

                                                           
  37ه، ص 3،1412سعد مصلوح: األسلوب دراسة لؽوٌة إحصابٌة، عالم الكتب،القاهرة،ط -1
  .35م،ص 2313محمد بن ٌحً: السمات األسلوبٌة فً الخطاب الشعري،عالم الكتب الحدٌث،إربد،)د،ط(، -2
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أنَّهما ٌختلفان فً طرابق تؤدٌته.''
1
ومدى تؤثٌره فً المتلقً، وبهذا فالذي ٌحسن اختٌار عباراته  

ٌكون ذا أسلوب.
2

 

الختٌار عملٌة تؤخذ بعٌن االعتبار حاجة البَّاث إلى التعبٌر عن نفسه من جهة، والتؤثٌر وعلٌه فا

 فً المتلقً من جهة أخرى، فالرسالة المختارة ٌتجاذبها طرفان.

 األسلوب كعدول:''انحراؾ، انزٌاح'': -ب-1

وتودوروؾ  سبٌتزرلّعل العدول ٌعّد أهّم مقٌاس لتعرٌؾ األسلوب، إذ نجد كال من "

ًّ تعرٌفٌا  ورٌفاتٌر" وؼٌرهم ٌعتمده فً ذلك،'' تكاد جل التٌارات التً تعتمد الخطاب أسا

د بٌنهما، وٌتمثل فً  لألسلوب تنصب فً مقٌاس تنظٌري هو بمثابة العامل المشترك الموحَّ

3 مفهوم االنزٌاح  « …l’ècart    ،والشك أنَّ للعدول دوره الفعال فً تطوٌر الخطاب،

ستعملٌه، إذ هو ٌشبه األؼصان التً تنحرؾ عن جذر الشجرة فتنمو وتؤخذ والتواصل بٌن م

                                                                                                                                                     شكلها الذي ٌنبؽً أن تكون علٌه. 

حسن ألسلوب بوصفه عدوال ٌثٌر بعض المشاكل والمصاعب َتتبعها الدكتور "لكن تعرٌؾ ا

 صالح فضل"وقبله الدكتور " ناظم"
4
وٌمكن حصرها فً ماٌلً : .

5 

 ما هو المعٌار الذي نقٌس بواسطته مدى العدول؟.-

 ماذا عن النصوص الخٌالٌة من أي عدول عن قاعدة ما؟.-

 كل عدول ٌحمل قٌمة أسلوبٌة، وهل كل قٌمة أسلوبٌة ناتجة عن عدول؟. هل-

                                                           
 ،1حسن ناظم: البنى األسلوبٌة،دراسة فً أنشودة المطر للسٌاب،المركز الثقافً العربً،المؽرب،لبنان،ط -3

 .56،صم2332
هللا جٌر: األسلوب والنحو"دراسة تطبٌقٌة فً عالقة الخصابص األسلوبٌة ببعض الظاهرات  عبد  محمد-4

 .59م، ص1988ه، 1459، 1"،دار الدعوة، اإلسكندرٌة،ط النحوٌة
 .97م، ص 1982، 2عبد السالم المسدي:األسلوبٌة واألسلوب، الدار العربٌة للكتاب، تونس، لٌبٌا، ط -1
 .                                           98م، ص 1985، 1ادبه وإجراءاته،دار األفاق،لبنان،طصالح فضل:علم األسلوب:مب -6

. 09حسن ناظم: البنى األسلوبٌة، ص - 5
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 كٌؾ نتعامل مع هذه النظرٌة بإزاء تحلٌل النصوص لكتاب ٌكتبون بؤسلوب عادي؟.-

 التركٌز على العدول ٌجعلنا نـُهمل مالمح أخرى للنص المدروس، وفً ذلك تقصٌر.-

ر والمطبق معاً.إنَّ ما ٌعّد عدوال حٌنا قد ٌصبح قاعدة حٌناً -  آخر، فهذه الزببقٌة تربك المنظِّ

ومع كل هذه المشاكل ٌظل''االنحراؾ األسلوبً ظاهرة أسلوبٌة ونقدٌة وجمالٌة ٌعنى بها النقد  

الحدٌث )المعاصر(، وإن كانت موجودة فً نقدنا العربً القدٌم من خالل االستعارة 

والمجاز''
1

 لتفات والزحافات والعلل...لػ.،والتقدٌم والتؤخٌر،والحذؾ والذكر، واال

وسواء أكان األسلوب اختٌارا أم عدوال، فإنَّه ٌظل حدٌثا وقع فً خطاب ما،ٌنتجه مخاطب   

قصد التعبٌر عن نفسه أو فكره أو روحه لٌإثر فً المخاطب الذي بـــه تتِّم دورة الخطاب، من 

كّل ما من شؤنه أن ٌوضح أجل هذا بات لزاماً على الباحث األسلوبً أن ٌجعل نصب عٌنٌه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     مفهوم األسلوب أو ٌعمقه، دون أن ٌتجاهل أٌة وسٌلة للوصول إلى ؼاٌته.

 :ــًاألسلوبَالخــَــابَ-2-3   

 اإلقناع الخاصة لكل حالة هو الطرٌقة التً بـــها تتضح القدرة على الكشؾ النظري عن وسابل

وأدابه اللسانً ودقة توصٌل األلفاظ فً وسٌلة عاكسة وهً اللؽة التً تعتمد على عنصري 

اإلقناع واالستمالة، واإلقناع ٌبنى على ما ٌقدم من حجج وبراهٌن واالستمالة تبرز من خالل 

إشارة العواطؾ،والمشاعر فهو أسلوب ٌرتكز على الهدؾ والمقصود فً الؽرض وأساه 

القول.
2
  

الخطابً مجاله الخطابٌة التً تبنً على أساسٌن هما اإلقناع العقلٌن والتؤثٌر  واألسلوب

الشعوري، واالعتماد على نوع السامعٌن، وطبٌعة اإلقناع، ودرجة االمتناع، واالستدالل على 

الحقابق، واألدلة الدقٌقة لنتابج ما ٌعرض وقد ٌمٌل إلى الجدٌة، وٌعرؾ النظر عن المتـــعة، 

البد من أن ٌربط األسلوب الخطابً فً اإلثارة التً تبعث من نواحً المقاصد والهزلٌة، و

                                                           
 .135م،ص 1998بسام قطوس:إستراتٌجٌة القراءة:التؤصٌل واإلجراء النقدي،دار الكندي،األردن،)د،ط(، -1
  .73حمٌد آدم ثوٌنً:فن األسلوب، ص  -2
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وأهدافها، فالموضوعات العاطفٌة ٌكون للجانب الوجدانً فٌها التؤثٌر لما له من صلة بالعالقات 

اإلنسانٌة، وما لها من أثر فً إثارة انتباه السامعٌن وربطهم بالقول.
1

 

 

 :ابًَـخصائصَاألسلوبَالخـَ-2-4

فاألسلوب الخطابً ٌجب أن ٌكون مالبم للموضوع وللسامعٌن، والمتكلم بحٌث:
2

 

ألن الموضوعات تختلؾ، فالخطبة الحربٌة تالبمها الكلمات مالبم لموضوع الخطبة:   -أ(

القوٌة الحماسٌة، والصور الخٌالٌة، والخطبة القضابٌة ٌالبمها األسلوب المتزن، وخطبة 

 المفجع وهكذا دوالٌك. التؤبـــٌن ٌشاكلها األسلوب

مالبمة السامعٌن وبٌان المقصد: -ب(
3
فٌتؤنق الخطٌب فً خطبه الخاصة، وٌعدل إلى  

السذاجة مع العامة، وٌطنب فً الجمع المستكثر المستزٌد، وٌوجز فً الجمع المإثر لإلقالل 

علٌه وهذا من جهة وعلٌه أن ٌحدد اتجاه مقصده من جهة أخرى كؤن ٌظهر الخطٌب ما ٌبنى 

للكتاب،ولبٌان المقصد عند  كالمه بذكر ما سٌلقً بعبارة جامعة جلٌة موجزة لتكون كالعنوان

العرب أسماء أخرى وقد ٌسمونه بالِسمة وهً عنوان الخطاب لٌكون عند السامع إجمال ما 

 الث:المقصد ثـٌفصله الخطٌب بعد. والصفات المالبمة لبٌان 

ماء أخرى وقد ٌسمونه بالِسمة وهً عنوان الخطاب للكتاب،ولبٌان المقصد عند العرب أس

 ــــالث:مالبمة لبٌان المقصد ثلٌكون عند السامع إجمال ما ٌفصله الخطٌب بعد. والصفات ال

أن ٌكون مترتباً على قضٌة واحدة فقط كما لو أردت الكالم على العدل فإنك تقول: إّن  أوال:

 العدل أساس عمران الممالك مثـــــــال.

                                                           

.113نفس المرجع: ص  - 1  

.  141أحمد محمد الحوفً: فن الخطابة ،ص  - 2  

3 . 54الشٌخ علً محفوظ: فن الخطابة وإعداد الخطٌب، ص -
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:أن ٌكون واضحاً ألن الؽرض إذا كان خفٌاً بعٌد المؤخذ تبرم منه السامع، مثال إذا كان اثانٌ

الكالم على حسن الخلق، قلت: من حسن خلقه وجبت محبته،ومن ساء خلقه تنكدت معٌشته، أو 

 ـل.ٌر المواهب العقل،وشر المصـــابب الجهعلى شرؾ العقل،قلت: خ

 رته ولطٌؾ مخرجه.أن ٌنشط السامعٌن بابتكار صوثالثا:

فحال الخطٌب أو نفسٌته من بهجة أو سرور، ومن  ـٌب: مالبمة المتكلم أو الخط -(ج

 ه...الخ.تقام أو رحمــؼضب أو رضا، ومن ان

وعلى العموم فؤسلوب الخطابة مستمد من طبٌعة هذا الفن الذي ٌجمع بٌن اإلقناع واالستمالة 

اإلقناع باإلثارة التً تحق االستمالة، إذ البد أن ٌكون فهو أسلوب تمتزج فٌه األدلة التً تكفل 

منوعاً جامعاً لتقرٌر الحقابق وإثارة العواطؾ، ٌتجه إلى الفكر وإلى الوجدان لٌنفذ منها إلى 

العزٌمة.
1 

 

ـً:ممٌزات األسلوب الخطـابـ -2-5
2 

ِة والبرهان،وقوة العقل الخصٌب، وهنا ٌتحدث  هنا تبُرز قوة المعانً واأللفاظ، وقوة الحجَّ

الخطٌب إلى إرادة سامعٌه إلثارة عزابمهم واستنهاض هممهم. ولجمال هذا األسلوب ووضوحه 

شؤن كبٌٌر فً تؤثٌره ووصوله إلى قرارة النفوس،ومما ٌزٌد فً تؤثٌر هذا األسلوب منزلة 

ته، ونبرات صوته، وحسُن  إلقابه، الخطٌب فً نفوس سامعٌه وقوة عارضته، وسطوع حجَّ

                                         وُمحكُم إشارته.                                                        .                                                     

ومن أظهر ممٌزات هذا األسلوب التكرار، واستعمال المترادفات، وضرُب األمثال، واختٌار 

لكلمات الجزلة ذات الرنٌن،وٌحسن فٌه أن تتعقب ضروب التعبٌر من إخبار إلى استفهام إلى ا

تعجب إلى استنكار.وأن تكون مواطُن الوقؾ قوٌة شافٌة للنفس،و من خٌر األمثلة لهذا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             األسلوب خطبة عمر رضً اله عنه أثناء التولٌة.                                                     

 
ََ

 
                                                           

  .141أحمد محمد الحوفً: فن الخطابة ، ص  -1
-15م، ص 2337-ه1428: الخالصة فً علوم البالؼة، المكتبة اإللكترونٌة،)د،ط(،علً بن ناٌؾ الّشحود -6
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:ـــةَعمــــرعبـقــــرٌـََ-1-1
1

 

ـة  )) ...لـم أر عبقـــرٌـــــــــاً ٌـفـــري َفـرٌــَـّ
2

))... 

ٌقولها إالّ عظٌم  كلمة قالها النبً علٌه الصالة والسالم فً عمر رضً هللا عنه، وهً كلمة ال

جـــال.  العظماء، ُخلق لساسة األمم وقٌادة الرِّ

ال تعهدان فً ؼٌرها،  فمن عالمات العظمة التً تحًٌ موات األمم، أن تختص بقدرتٌن

أوالهما أن تبعث كوامن الحٌاة، ودوافع العمل فً األّمـــة بؤمرها وفً رجالها الصالحٌن 

لخدمتها، واألخرى أن تنفذ ببصٌرتها إلى أعماق النفوس فتعرؾ بالبدٌهة الصاببة والوحً 

ٌحٌن  الصادق فٌم تكون عظمة العظٌم، وألي المواقؾ ٌصلح، وبؤي األعمال ٌضطلع ومتى

 أوانه، وتجب ندبته، ومتى ٌنبؽً الترٌث فً أمره إلى حٌن ؟.

 كلتا القدرتٌن  كان لهما الحظ الوافر فً سٌرة عمر بن الخّطاب.

كّنا نسمع بابن الخطاب؟  -لوال الدعوة المحمدٌة التً بعثت كوامن العظمة فً أمة العرب -فؤٌن

 ذي ٌزخر بكبار األسماء؟.وأي موضع له كان من مواضع هذا التارٌخ العالمً ال

إنه اآلن اسم ٌقترن بدولة اإلسالم ودولة الفرس، ودولة الّروم،وكل دولة لها نصٌب فً 

 التارٌخ، فؤٌن كّنا نسمع باسم عمر لوال البعثة المحمدٌة؟.

لقد كان وال رٌب خلٌقاً)جدٌراً( أن ٌستوي على مكان الزعامة بٌن بنً عدي آلِه األقربٌن، أو 

قبٌلته الكبرى،ثم ٌنتهً شؤنه هناك، كما انتهى شؤن زعماء آخرٌن لم نسمع لهم بٌن قرٌش 

موا،ٌعطون البٌبة كفاء ما نطلب من جهد ودراٌة، وهً تطلب  موا أو لم ٌعظِّ بخبر، ألنهم عظَّ

 منهم ما ٌذكرون به فً بٌبتهم، ولكنها ال تطلب منهم ما ٌذكرون به فً أقطار العالم البعٌد.

 االنطالقة من ٌكون عمر بن الخطاب؟. من هذه       

                                                           
1

، (، )د، ت(عباس محمود العقاد: عبقرٌة عمر رضً هللا عنه، المكتبة العصرٌة، بٌروت، صٌدا، )د، ط -

 .19ص 
الفري أتى بالعجٌب، والمعنى أن عمر عبقري منفرد فً عمله، فال  فرى الجلد:قطعة لٌصلحه، أو فرى -6

 ٌقدر أحد على أن ٌصنع مثل صنٌعه.  
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ابَرضًَهللاَعنهَ-1-2  َ  :نبذةَعنَسٌرةَعمرَبنَالخ

ى بن رٌاح بن عبد  عمر بن الخطابم(: هو 644-584ه:23-ق.ه43) بن ُنفٌل بن عبد الُعزَّ

هللا بن قُرط عدي بن كعب بن لإي
1 

، وٌجتمع نسبه مع الرسول بن ؼالب القرشً العدوي

صلّى هللا علٌه وسلّم فً كعب بن لإي
2
ألنه بالفاروق ، ولقب أبا حفصبن ؼالب، وٌكنى  

ق هللا به بٌن الكفر واإلٌمان.  أظهر اإلسالم بمكة، ففرَّ

بعد عام الفٌل بثالث عشر سنة عمر رضً هللا عنهُولَِد 
3

، وأما صفته الخلقٌة: فكان رضً 

ق،تعلوه حمرة،حسن الخدٌن واألنؾ والعٌنٌن،ؼلٌظ القدمٌن والكفٌن،مجدول هللا عنه أبٌض أمه

اللَّحم، وكان طوٌالً جسٌماً أصلع، قد فرع الناس كؤنه راكب على دابة، وكان قوٌاً شدٌداً، ال 

بلة واهناً وال ضعٌفاً، وكان ٌخصب بالحناء،وكان طوٌل السَّ
4

. وكان إذا مشى أسرع، وإذا تكلم 

 أوجع. أسمع، إذا ضرب

، الصحابً بؤمٌر المإمنٌنثانً الخلفاء الراشدٌن، وأّول من لقب  عمر رضً هللا عنهوٌعد 

الجلٌل، الشجاع الحازم، صاحب الفتوحات ٌضرب بعدله المثل، كان فً الجاهلٌة من أبطال 

قرٌش وأشرافهم، وله السفارة فٌهم، ٌنافر عنهم وٌنذر من أرادوا إنذاره.وهو أحد العمرٌٌن 

عمر وبن ٌدعوا ربِّه أن ٌعز اإلسالم بؤحدهما،ٌعنً  النبً صلّى هللا علٌه وسلّمذٌن كان الل

وهو أحد السابقٌن األولٌن وأحد العشرة المشهود لهم بالجنَّةهشام،وعمر بن الخطاب،
5
. 

أسلم قبل الهجرة بخمس سنٌن، وشهد الوقابع،وهو أول من وضع للعرب التارٌخ 

وقابع، واتخذ بٌت مال المسلمٌن، وأمر ببناء البصرة والكوفة الهجري،وكانوا ٌإرخون بال

ن الدواوٌن فً اإلسالم، جعلها على الطرٌقة الفارسٌة، إلحصاء أصحاب                                                                                                                                            فبنٌتا، وأول من دوَّ

                                                           
1

علً محمد الّصالبً:سٌرة أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه:شخصٌته وعصره،دار بن  -

  .121م،ص 2337ه،1،1428الجوزي،القاهرة،ط
شقً:محض الصواب فً فضابل أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطااب، ٌوسؾ بن الحسن ابن عبد الهادي الدم -6

 .131، ص (، )د، ت(، )د، ط1دار أضواء السلؾ، الرٌاض، ط
 .133السٌوطً :تارٌخ الخلفاء، ص  -9
 السبلة:طرؾ الشارب وكان إذا ؼضب أو حز به أمر ٌمسك بها وٌفتلها. -4

.171، ص (، )د، ت()د، ط، 1حسن إبراهٌم:تارٌخ اإلسالم، دار الجٌل، بٌروت، ج - 5
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األعطٌات وتوزٌع المرتبات علٌهم، وكان ٌطوؾ فً األسواق منفرداً.وٌقضً بٌن الناس حٌث 

أدركه الخصوم
1

 . 

:عمرَوالدولةَاإلسالمٌـــــةَ-1-3
2 

ٌّر أبً بكر رضً هللا عنهتؤسست الدولة اإلسالمٌة فً خالفة  ، ألنه وطد العقٌدة وس

الصالحة فً توطٌد العقٌدة بٌن العرب بما صنعه فً حرب الردة، وشرع البعوث، فشرع السّنة 

السّنة الصالحة فً تؤمٌن الدولة من أعدابها بتسٌٌر البعوث وفتح الفتوح، فكان له السبق على 

 خلفاء اإلسالم فً هذٌن العلمٌن الجلٌلٌن.

ؼٌر معنى السبق فً  إالَّ أننا نسمً عمر رضً هللا عنه مإسساً للدولة اإلسالمٌة بمعنى آخر

 أعمال الخالفة، ألننا))أوال((ال نجد مكانا فً التارٌخ ألٌق به من مكان المإسسٌن للدول العظام.

وألننا من جهة أخرى ال نربط بٌن التؤسٌس ووالٌة الخالفة فً إقامة دولة كالدولة اإلسالمٌة، 

كان  عمرالؽزوات والفتوح، و إذا الشؤن األول فٌها العقٌدة التً تقوم علٌها ولٌس للتوسع فً

على نحو من األنحاء مإسساً لدولة اإلسالم قبل والٌته الخالفة بسنٌن، بل كان مإسساً لها منذ 

 أسلم، فهجر بدعوة اإلسالم وأذانه، وأعزها بهٌبته وعنفوانه. 

كان مإسساً لها منذ بسط ٌده على أبً بكر، فباٌعه بالخالفة وحسم الفتنة التً أوشكت أن 

عصؾ بؤركانها، وكان مإسساً لها ٌوم أشار على أبً بكر بجمع القرآن الكرٌم، وهو فً ت

الدولة اإلسالمٌة دستور الدساتٌر ودعامة الدعابم، ولم ٌزل ٌراجع أبا بكر فً ذلك، حتى 

استدعى زٌد بن ثابت كاتب الوحً، فؤمره أن ٌتتبع أي القرآن لٌجمعهما من الرقاع واألكتاؾ 

والعسب
3

ور الرجال، فكان ذلك أول الشروع فً جمع الكتاب...وكذلك ندر فً الدولة . وصد

اإلسالمٌة نظام لم ٌكن له أولٌة فٌه، فافتح تارٌخا، واستهل حضارة، وأنشؤ حكومــة، ورتــب 

م فٌها أصول القضاء واإلدارة، واتخــــذ لها بٌت مال، ووصل بٌـــن  لها الدواوٌن،ونظَّ

برٌد،وملك النظم الحكومٌة كلها، نظام الشورى الذي أقامه عمر على أحسن أجــــزابـــهـــا بال

                                                           

.463-45م، ص 2332، 15أنظر الزر كلً:األعالم، دار العلم للمالٌٌن، بٌروت، ط - 1  
 .133محمود عباس العقاد:عبقرٌة عمر رضً هللا عنه، ص  -6

الَعَسْب: عسب الفحل،أي الماء الذي ٌخرج منه. - 3  
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ما ٌقام علٌه فً زمانه،وجعل موسم الحّج موسما عاماً للمراجعة والمحاسبة واستطالع 

اآلراء
1
. 

وكما سبق فقد تم فً عهده فتح عظٌم بحٌث استمرت الفتوحات من السنة الرابعة عشر حتى 

جرة وكانت على الترتٌب التالً:الثالثة والعشرون من اله
2

 

فتحت دمشق ما بٌن صلح وعنوة ففً السنة الرابعة عشر: -
3

، وحمص وبعلبك صلحاً 

 والبصرة عنوة.

 فتحت األردن كلها عنوة، وطبرٌة فإنها فتحت صلحاً.وفً السنة الخامسة عشر:  -

فً إٌوان  سعد الجمعة وأقام بها والمدابن، فتحت األهوازوفً السنة السادسة عشر:  -

 ففتح بٌت المقدس، وفٌها فتحت قنسرٌن عنوة. عمركبرى، وفٌها فتحت تكرٌت، وفٌها سار 

فتحت حلب وأنطاكٌة ومنٌح صلحاً،وسروج عنوة،وفٌها فتحت  وفً السنة السابعة عشر: -

 قرقٌساء صلحاً. 

صلحاً، وحلوان عنوة، وفٌها فتحت الرها  فتحت جندٌسابور وفً السنة الثامنة عشر: -

وسمٌساط عنوة، وحٌران ونصٌبٌن وطابفة من الجزٌرة عنوة، وقٌل صلحاً والموصل 

 ونواحٌها عنوة.

 . فتحت قٌسارٌة عنوة:وفً السنة التاسعة عشر-

فتحت مصر عنوة، وقٌل مصر كلها صلحاً، إال اإلسكندرٌة فعنوه،  ففً السنة العشرٌن: -

  له عنوة، وفٌها فتحت تستر، وفٌها هلك قٌصر عظٌم الروح.والمؽرب ك

 فتحت اإلسكندرٌة عنوة، ونهاوند. وفً سنة إحدى وعشرٌن: -

كان فتح أذربٌجان عنوة،وقٌل صلحاً،والدٌنور عنوة، وماسبذان أما سنة اثنٌن وعشرٌن: -

 عنوة، وهمذان عنوة، وطرابلس المؽرب والري وعسكر وقومس.

                                                           
 .1331-133عباس العقاد: عبقرٌة عمر رضً هللا عنه، ص  محمود -1
-137م، ص 2333 ،1ه(،: تارٌخ الخلفاء، دار ابن حزم،بٌروت ،لبنان،ط911جالل الدٌن السٌوطً)ت -6

138. 
9- .  عنوة: تقال لمن أخذ الشًء قْسراً أي بشدة ومنه نزل علٌه األمر وشقَّ
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كان فتح كرمان وسجستان ومكران من بالد الحبل، واصبهان :عشرٌنوفً سنة ثالثة و

 ونواحٌها.

ج.                                                                                                                                                                                                                        وفً آخرها كانت وفاة سٌدنا عمر رضً هللا عنه بعد صدوره من الحَّ

 :  مبــاٌعتـــهَللخـــالفـــةَ-1-4

عمر بن طٌلة خمس عشر ٌوماً، كان  أبو بكر الصدٌق رضً هللا عنهبعد مرض الخلٌفة 

عمر بن ٌصلً فٌها بالمسلمٌن، وفً أثناء هذا المرض عهد باألمر من بعده إلى  الخطاب

.عثمان بن عفان رضً هللا عنه، وكان الذي كتب العهد الخطاب
1  

وبعد وفاة الخلٌفة أبو بكر الصدٌق، تمت مباٌعة عمر بن الخطاب الذي استخلفه أبو بكر 

فاروق أمٌر المإمنٌن رضً هللا عنه وهو أول الصدٌق قبل وفاته باألمر من بعده أتم القٌام بال

 من سمً بؤمٌر المإمنٌن.

وبعد أن ولً الخالفة صعد أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب المنبـــر وخطب خطبته بعد 

 البٌعة، فحمد هللا وأثنى علٌه ثم قال:

ٌّها الناس إنً داِع فآمنوا،اللَّهم إنًِّ ؼلٌظ فلٌنً ألهل طاعتك بموافقة  الحق '' ٌا أ

ار اآلخرة،وارزقنً الِؽلظة والشِّدة على أعدابك وأهل الدعارة  ابتؽاء وجهك والدَّ

 والِنفاق من ؼٌر ظلم منً لهم وال اعتداء علٌهم.

اللَّهم إنً شحٌح فسخنً فً نوابب المعروؾ وقصداً من ؼٌر صرؾ وال تبذٌر وال 

ار اآلخرة.  رٌاء وال سعة، واجهلنً ابتؽً بذلك وجهك والدَّ

للَّهم ارزقنً خفض الجناح ولٌن الجانب للمإمنٌن، اللهم إنً كثٌر الؽفلة والنسٌان ا

 فؤلهمنً ذكرك على كل حال، وذكر الموت فً كل حٌن.

 اللَّهم إنً ضعٌؾ عن العمل بطاعتك فارزقنً النشاط فٌها، والقوة علٌها بالنٌة

                                                           
اٌة والنهاٌة، دار المالٌٌن، دار اإلٌمان، المنصورة، ه(: البد994ابن كثٌر أبو فداء الدمشقً)ت -1

  .85)د،ط(،)د،ت(، ص



  انفصم انثاَي                                                خالفت عًر بٍ انخطاب رضي هللا عُّ
 

 

39 

تك و توفٌقك.   الحسنة، والتً ال تكون إال بعزَّ

ً بالبر والٌقٌن والتقوى وذكر المقام بٌن ٌدٌك والحٌاء منك، وارزقنً اللَّهم ثبتن

الخشوع فٌما ٌرضٌك عنً، والمحاسبة لنفسً، وإصالح الساعات
1

، والحذر من 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      الشبهات.

اللَّهم ارزقنً التفكٌر والتدبٌر لما ٌتلوه لسانً من كتابك، والفهم له، والمعرفة 

بمعانٌه، والنظر فً عجاببه، والعمل بذلك ما بؽٌت إنَّك على كل شًء قدٌر
2

 .'' 

كانت هذه أول خطبة له بعد تولٌه الخالفة التً دامت مدتها إثنى عشر سنة، شهدت أعمال 

فً زمن للمسلمٌن، وأبرزها تؤسٌس أركان قوٌة للدولة اإلسالمٌة وفتوحات كبٌرة  عظٌمة

.  بفضل هللا عَّ وجلَّ

عبد المؽٌرة وهو  أبو لإلإة، وكانت وفاته على ٌد الخلٌفة رضً هللا عنهإلى أن استشهد 

، عمر رضً هللا عنهٌشؽله كل ٌوم أربعة دراهم، فلقً المؽٌرة وكان األرحاء، ٌصنع 

ٌّة عمر  فقال: ٌا أمٌر المإمنٌن.إن المؽٌرة قد أثقل علً فكلمه، فقال: أحسن إلى موالك. ومن ن

ٌكلم المؽٌرة فٌه، فؽضب وقال: ٌسع الناس كلهم عدله ؼٌري، واضمر قتله، واَتخذ خنجراً 

وشخذه وسمه، فقد كان صاحب صناعات ومهارات شتــَّى، َفَكمَن له فً إحدى زواٌا المسجد، 

ّ خرج ولمــ كعادته إلى صالة الفجر، هجم علٌه فطعنه ثالث طعنات عمر رضً هللا عنه ا

، ثم جعل ٌطعن كل من دنا إلٌه، فؤلقى علٌه أحدهم شوباً، ولما رأى رضً هللا عنهسقط منها 

أنه قد تقٌد وتعثر علٌه فٌه قتل نفسه بخنجره.
3

 

 

 

 
                                                           

إصالح الساعات: ملا الوقت بالعمل الصالح. - 1  
 .278عبد العزٌز عتٌق: فً األدب اإلسالمً واألموي، ص  -6

دمشق، محمد سعٌد رمضان البوطً: فقه السٌرة النبوٌة"موجز لتارٌخ الخلفاء الراشدٌن"، دار الفكر،  3-

 .909م، ص1991، 11سورٌا، ط
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 :  تحلٌلَمضامٌنَالخَبةَ-

فٌها معالم  حىالخلٌفة عمر بن الخطاب رضوان هللا علٌه أثناء التولٌة، وقد أضهذه خطبة 

 وتوجهاته اإلدارٌة فً ظل الحكم الراشد. ةالطرٌق ومنهج الحكم، ونظرته السٌاسٌ

الخلٌفة عمر رضوان هللا علٌه من أعظم السٌاسة فً التارٌخ، فمن خالل دراسة خطبه  ٌعتبر

ٌمكن أن نستخلص منها عدة تصورات ومفاهٌم سٌاسٌة وإبداعات إدارٌة تشهد كلها لعبقرٌة 

 هذا الرجل العظٌم.

فعمر رضوان هللا علٌه رجل عقل وتفكٌر وتدبٌر، ٌتصؾ بالواقعٌة والعمل، وكان رجال 

عالً، مع واقعه ومع الناس، وكان متحمسا إلصالح الساعات وطبٌعة الواقعٌة وشخصٌته متفا

الرزٌنة كانت على نقٌض المزاج العاطفً لذلك لم تحمل خطب الخلٌفة عمر  هالقوٌة ومواقف

رضً هللا عنه الطابع العاطفً والرإٌة الخٌالٌة، فكان خطابه عقالنٌا عملٌا، ٌخاطب اله 

ب المشاعر، وال تكاد تعثر فً خطبه على التصوٌر واإلٌحاء والترمٌز والعقول وال ٌخاط

البالؼً، بل إنه فً جل خطبه ٌستعمل لؽة المنطق والوصؾ المباشر. وأسلوبه الخطابً 

ٌعكس شخصٌته القوٌة ورجاحة عقله الثاقب المدرك للواقع المعبر عن الحقابق من خالل 

 المواقؾ الصعبة والمبادئ الخالدة.خطبه ندرك شخصٌة هذا الرجل العظٌم، رجل 

 ومن بٌن المضامٌن التً تم استخالصها ماٌلً:

: افتتح عمر بن الخطاب رضً هللا عنه الخطبة بلفظ التنبٌه''أٌها الناس'' وذلك لٌثٌر التنبٌه -1 

انتباههم، وٌعظم من شؤن الموقؾ وأهمٌته وهذا ما جرت علٌه سنة الخطابة عند العرب، 

 لعبارة فً معظم خطبه .ونالحظ هذه ا

: تكثر فً خطب الخلٌفة عمر بن الخطاب النزعة التعلٌلٌة المتمثلة فً النزعة التعلٌلٌة -2

حروؾ الجر والتعلٌل، وكذلك أدوات االستثناء، وهذا ما ٌسمى بالروابط المنطقٌة، وكل هذا 

داِع فآمنوا، إنً  ٌعطً الخطبة طابعا تفسٌري أكثر مما هو استعراضً، وذلك مثل قوله:'' إنً

ؼلٌظ فلٌنً ألهل طاعتك بموافقة الحق ابتؽاء وجهك والدار اآلخرة، وارزقنً الشدة والؽلظة 

 على أعدابك وأهل الدعارة والنفاق من ؼٌر ظلم منً لهم وال اعتداء علٌهم.
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العمل بطاعتك فارزقنً النشاط فٌها، والقوة علٌها بالنٌة الحسنة، والتً ال  ن''إنً ضعٌؾ ع

 تكون إال بعزتك وتوقٌك''.

'' إنً شحٌح فسخنً فً نوابب المعروؾ وقصداً من ؼٌر صرؾ وال تبذٌر وال رٌاء وال 

 سعة، واجعلنً ابتؽً بذلك والدار اآلخرة''.

ٌُعنى بالبالؼة والتعبٌر فً خطبه اإلقالل من األسجاع -3 : لم ٌكن الخلٌفة عمر رضً هللا عنه 

ٌُعنى بالتفكٌر، وكان ٌهدؾ إلى اإلقناع بالبٌنة والبرهان بدل النزوع إلى التؤثٌر  بقدر ما كان 

المشاعري، لذلك نجد خطبه خالٌة من النزعة اإلٌقاعٌة و الزخرفة البٌانٌة، وعندما ننظر فً 

خطبه ال نعثر فٌها على أسجاع. وإن ورد بعضها فإنما ٌرد عفواً وبداهة، فقد كان كالمه 

 قة، وهذا من ممٌزات الخطابة عند الخلٌفة عمر رضً هللا عنه.مرسال ٌمٌل إلى اإلٌضاح والد

ٌكثر فً خطب الخلٌفة عمر بن الخطاب رضً هللا عنه صٌػ األمر والنهً  األمر والنهً: -4

باعتباره ولً األمر وإمام المسلمٌن وقابدا ومرشداً فً نفس الحٌن، فقد كان ٌوجه نفسه والناس 

ٌػ األمر والنهً نجدها فً كل خطبه ومنها هذه الخطبة، ٌحذرهم بمقتضى األمر والنهً، وص

حٌث قال:''ٌا أٌها الناس إنً داِع فآمنوا، اللّهم إنً شحٌح...من ؼٌر صرؾ وال تبذٌر وال رٌاء 

، واجعلنً ابتؽً بذلك وجهك نوال سعة''،''اللّهم ارزقنً خفض النجاح ولٌن الجانب للمإمنٌ

 والدار اآلخرة''.

الدعوة اإلسالمٌة هً دعوة إلى اإلصالح، ومفهوم اإلصالح فً اإلسالم  مبدأ اإلصالح: -5

مفهوم شمولً، ٌشمل الفرد والمجتمع، واإلنسان كونه كابن متؽٌر من حال إلى حال، ومن 

طبٌعة ؼلى أخرى، بٌن الصالح والفساد فكان ال بد من دعوة إلى اإلصالح، وهذه الدعوة تقوم 

لقرآن الكرٌم والسنة النبوٌة، وذلك لتحقٌق سعادة اإلنسان على مبادئ إسالمٌة نابؽة من ا

 بصالح دنٌاه وآخرته.

وقد بٌن رضً هللا عنه هذا المبدأ بتحذٌر من شٌوع الفاحشة فً المجتمع اإلسالمً حتى ال 

، فقد قال فً خطبته:''وارزقنً الؽلظة والشدة على أعدابك   ٌنال الناس بالء من هللا عزَّ وجلَّ

رة والنفاق من ؼٌر ظلم منً لهم وال اعتداء علٌهم''، وٌقول فً موضع وأهل الدعا
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آخر:''وارزقنً الخشوع فٌما ٌرضٌك عنً، وإصالح الساعات والحذر من الشبهات''.وهذا ما 

ٌإكد حرصه رضً هللا عنه على عدم إشاعة الفاحشة فً المجتمع اإلسالمً ودعوته 

 .حباإلصال

 توَئـــة:َ

ٌعتمد على مواجهة الجماهٌر، وٌهدؾ  سأن الخطابة جنس نثري شفهً إلقابً باألسا بما 

الخطٌب إلى إثارة مشاعرهم إلقناعهم.
1

    

وهذا ٌفرض علٌه بالضرورة أسلوبا خاصا به، ٌساعده للوصول إلى ما ٌرمً إلٌه،وٌتم هذا إال 

التفاهم مرتكز العقد،نتصل  باكتساب مهارة التحكم فً اللؽة التً هً :'' دعاء العلم، وأداة

بالمجتمع اإلنسانً اتصاال وثٌقا، فتإثر فٌه وتتؤثر بمعطٌاته''
2

  . 

ومنه فاللؽة هً أداة التواصل بٌن أفراد المجتمع، ولهذا اهتم علماء اللؽة بدراستها ووضعوا لها 

 تعرٌفات ووظابؾ ٌطلق على علماء اللسانٌات.

'' الذي جاء بنظرٌة وظابؾ اللؽة الست، التً Jakobsonومن بٌن أهم العلماء''ٌاكبسون''''

استلهما من نظرٌة االتصال.
3 

 

 وما ٌهمنا منها الوظٌفة التؤثٌرٌة التً تهدؾ التؤثٌر على المتلقً من خالل عملٌة االتصال. 

إذا فالخطٌب ٌعتمد على اللؽة التً هً أداة التواصل بٌنه وبٌن الجمهور، وهً بدورها:'' نظام 

 ً على أساس مجموعة من المستوٌات انطالقا من المستوى الصوتً ثمكلً مبن

 الصرفً وٌؤتً التركٌبً ''

وكل من هذه المستوٌات مجاله ٌدرسه وٌهتم بمعرفة ما ٌرمً إلٌه األدٌب، ولهذا نعتمد على 

نظام المستوٌات من أجل كشؾ خصابص األسلوب الخطابً لدى الخلٌفة عمر بن الخطاب 

 وٌتم اختٌار خطبته التً ألقاها أثناء تولٌه الخالفة لتكون مجال للتطبٌق. رضً هللا عنه، 
                                                           

 .95مصطفى البشٌر القط: مفهوم النثر الفنً وأجناسه فً النقد العربً القدٌم، ص -1
 .13م، ص1998، 1عبد القادر عبد الجلٌل: األصوات اللؽوٌة، دار الصفاء، عمان، األردن، ط -6
 .148، ص2332الجامعٌة، الجزابر، )د،ط(، أحمد مإمن: اللسانٌات النشؤة والتطور، دٌوان المطبوعات  -9
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 المستـــوى الصــــوتـــً: -1

تقتضً طبٌعة التحلٌل اللؽوي التسلسل فً عملٌة الدراسة بدأ بؤصؽر وحدة صوتٌة فً النظام 

الذي  اللؽوي إلى أعلى مراتب التركٌب، وهو األمر الذي ٌضطر الباحث من الصوت اللؽوي

ٌعد أصؽر وحدة صوتٌة عن طرٌقها ٌمكن التفرٌق بٌن المعانً.
1  

ومبحث األصوات هو المستوى األول فً مستوٌات التحلٌل، إذ ٌعد الخطوة األولى للدرس 

اللسانً، كما للصوت من قٌمة تعبٌرٌة تطلق منه ثم تعطً على اللفظة التً تحوٌه وقد ٌتخللها 

لقً بقوة اللفظة أو ضعفها وكذا جهرها أو همسها من خالل لٌعم التركٌب كله، فٌشعر المت

األصوات التً تتكون منها.
2 

وقد اتصل الدرس الصوتً عند أمة العرب بالقرآن الكرٌم اتصاال وثٌق ومباشراً، ألنه مناط 

األحكام ودستور األمة، واعتمد الدراسات الصوتٌة العربٌة األولى على مالحظات القوم التً 

باشرة والمالحظة الذاتٌة، القابمة على جدارة ومكانة الفكر العربً اإلسالمً، اتسمت بالم

وٌبرز من هإالء األفذاذ علماء قّدموا جهودهم البحثٌة، ورإاهم التحلٌلٌة خدموا للؽة التنزٌل.
3 

 

وجاء الخلٌل بنظرٌته الصوتٌة المركزٌة، ٌتبعه سٌبوٌه وابن جنً، وابن درٌد، 

 زهري، والصاحب بن عباد، وابن فارس، وابن سٌده، والزمخشري،والرمانً،والقالً واأل

والشٌخ الربٌس ابن سٌنا سواهم.
4 

 

ودراسته،  توٌعد ابن جنً كما ذكرنا من رواد علماء الدرس اللؽوي الذٌن اهتموا بعلم األصوا

وهو من العلماء العرب القدامى والذي سنؤخذه كمثال فً تصنٌؾ صفات األصوات.ٌقول ابن 

:'' اعلم أن الصوت عرض ٌخرج من النفس مستطٌال متصال ٌعرض له فً الحلق والفم جنً

                                                           
، ص 2313، 1، دمشق، سورٌا، طرعبد القادر رحٌم: علم العنونة، دار التكوٌن للتؤلٌؾ والترجمة والنش -1

95. 
 .96نفس المرجع: ص  -2
 .13عبد القادر عبد الجلٌل: األصوات اللؽوٌة، ص  -3
 .13نفس المرجع: ص -4
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والشفتٌن مقاطع تثنٌة على امتداده واستطالته فٌسمى المقطع أٌنما عرض له حرؾ وتختلؾ 

أجراس الحروؾ بحسب اختالؾ مقاطعها''.
1 

                                                                                                                                                                                                                              

أو الحرؾ، تعٌٌنات هامة تخص ماهٌة الصوت من خالل هذا التعرٌؾ البن جنً للصوت 

 اللؽوي، وكٌفٌة حدوثه وأنواعه من حٌث الجرسٌة وموضوع التحقٌق.

وبما أن الدراسة تصعب صفات األصوات من حٌث الهمس والجهر نوضع رأي البن جنً 

 وتصنٌفه لألصوات من حٌث هاتٌن الصفتٌن.

صفات األصوات بتصنٌؾ ابن جنً:
2 

 

 لٌلالتع الحرؾ الصفة

ٌجمع حروؾ الهمس قول:)حثه شخص  الهمس:

 وسكت(.

حرؾ أضعؾ المهموس:

االعتماد فً موضعه حتى جرى 

 معه النفس.

حرؾ أشبع االعتماد المجهور: كل الحروؾ ما عدا حروؾ الهمس. الجهر:

فً موضعه ومنع النفس أن 

تجري معه حتى بنقضً 

 االعتماد وٌجري الصوت.

عضوٌن أو جزبٌن، أما صنعه هو التباعد بٌنهما والمقصود بالعضوٌن  هو التقاءواالعتماد:

هما الوتران الصوتٌان
3

      

من خالل الجدول نقرأ نظرة القدماء لصفتً الجهر والهمس، فالهمس هو صفة من صفات 

الحروؾ توصً بصوت خفً فهو إخفاء الصوت، بحٌث ٌجري مع الحرؾ لضعؾ االعتماد 

 علٌه.

                                                           
م، 2313الصوتٌات العربٌة والؽربٌة، عالم الكتب الحدٌث، األردن، )د،ط(، مصطفى بوعشانً: فً  -1

 .54ص
.59نفس المرجع : ص -6   

.119 صعبد القادر عبد الجلٌل: األصوات اللؽوٌة،  - 3  
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ا المهموس فحرؾ أضعؾ االعتماد فً موضعه حتى جرى النفس معه''قال سٌبوٌه:'' وم
1
. 

 ولذلك فإن الهمس:''صفة فً الحروؾ التً ٌمكن أن تؤخذ زمنا فً نطقها دون توقؾ''.

و الجهر: هو ارتعاش األوتار الصوتٌة عند النطق بالصوت:''فالمجهور حرؾ أشبع االعتماد 

ٌنقضً االعتماد علٌه وٌجري الصوت''.التنفس أن ٌجري معه، حتى  فً موضعه، ومنع
2

                                                                                                                                                      

وما والفاء والخاء أقوى مما عداهما، سكت فحثه شخص والحرؾ المهموس ٌجمعها قولك 

نص علٌه القدماء فً الجهر والهمس ٌوحً بؤنهما ترتبطان بالمخرج والصواب أنهما ٌرتبطان 

باألوتار الصوتٌة والحنجرة، وسبب ذلك أنهم كانوا ٌجهلون هذه األعضاء ودورها فً عملٌة 

التصوٌت.
3
  

كانت هذه اآلراء البن جنً عبارة عن فكرة القدماء إال أن هذه الصورة الوضعٌة للقدماء فً 

بعض األصوات اضطربت وهذا ما ظهر واقعا فً مصنفاتهم اللؽوٌة، ولعل مرد ذلك على 

إلى أحد األمرٌن: رمضان عبد التوابرأي الدكتور 
4

 

 طق بعض األصوات فً زمانناأولهما:أن نطق العربٌة الفصحى أصابه التطور فاختلؾ ن

على مستوى النطق الفصٌح عنه فً زمان أولبك القدماء الذٌن وصفوا ما سمعوه وأصابوا فً 

 هذا الوصؾ.

ثانٌا: أن ٌكون نطق الفصحى فً زماننا هو بعٌنه نطق العرب القدماء، لم ٌصبه تطور، ولم 

 ٌحدث فٌه تؽٌر، ؼٌر أن القدماء وهموا فً وصؾ هذا الصوت.

والذٌن وزعوا األصوات العربٌة  إبراهٌم أنٌستصنٌؾ األصوات عند المحدثٌن أمثال  أما

 على حسب صفتً الجهر والهمس وفق اآلتً:

                                                           
سٌبوٌه )أبً بشر عمر بن عثمان بن قنٌر(:كتاب سٌبوٌه، تحق: عبد السالم محمد هارون، مكتبة  -1

 . 433م، ص2،1982،ط2ج الخانجً، القاهرة، مصر،

.434، ص2نفس المصدر السابق:ج - 2  
، 1محمد خان: اللهجات العربٌة و القراءات القرآنٌة"دراسة فً بحر المحٌط"، دار الفجر، الجزابر، ط -9

 .72، صم2332

.124عبد القادر عبد الجلٌل:األصوات اللؽوٌة، ص -  4
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 مجهورة: / فً العربٌة خمسة عشر وحدة صوتٌة1

 )ع،ظ،م(،)و،ز،ن(،)ر،ج،ل(،)ب،غ،ض(،)ذ،ي،د(.

، ث، ح، ؾ، )(، صخش، )، (، تك:)س، / فً العربٌة اثنً عشر وحدة صوتٌة مهموسة2

 .(، طق، )(ه

 (./ فً العربٌة وحدة صوتٌة ال مجهورة وال مهموسة:)الهمزة3

ٌإكد الدكتور" إبراهٌم أنٌس"أن:االستقرار برهن على أن نسبة شٌوع األصوات المهموسة فً 

من الكالم تكون من أصوات  5/4فً حٌن أن  %23أو  5/1إذ ال تكاد تزٌد على   الكالم

مجهورة.
1 

فمن خالل التصنٌؾ السابق للمحدثٌن نجد أنه كان مختلفا عن التصنٌؾ القدٌم، حٌث أن القدماء 

صوتاً، مثل تصنٌؾ سٌبوٌه الذي عد 19أصوات والمجهورة 13تصنٌفهم لألصوات المهموسة 

أصوات الهمزة/األلؾ/القاؾ/الطاء/من األصوات المجهورة.
2
  

 ٌتم على أساس دراسة المستوى الصوتًومن خالل التصنٌؾ السابق للمحدثٌن الذي س

للخطبة، بحٌث ندرس تواترها وبالتالً نستخلص المعانً من خالل إحصاء تكرار 

 األصوات.ومتبعٌن فً الدراسة نظام الجداول التً تساعدنا فً عملٌة التحلٌل.

ة تكرار األصوات المجهورة والمهموسة فً خطبة الخلٌفة عمر بن الخطاب أثناء تولٌه الخالف

 ودراسة عالقتها بالمعنى.

 تكرار األصوات: -أ

 األصوات المجهورة: -1

                                                           
 .124نفس المرجع: ص -1
    .   313، ص2332، 1عبد القادر عبد الجلٌل: علم اللسانٌات الحدٌث، دار الصفاء، عمان، األردن،ط - 6
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 تواترها فً الخطبة األصوات المجهورة

 17 العٌــن )ع(

 34 الظــاء)ظ(

 27 المٌــم)م(

 33 الــواو)و(

 36 الزاي)ز(

 33 النـون)ن(

 24 الـــراء)ر(

                                                                                                                                                                                   

 36 الجٌــم)ج(

 88 الالم)ل(

 23 البــاء)ب(

 32 الضــاد)ض(

 35 الــذال)ذ(

 56 الٌــاء)ي(

  الـــدال)د(

 

 األصوات المهموسة: -2

 بعد إحصاء األصوات المهموسة فً خطبة الخلٌفة عمر بن الخطاب رضً هللا عنه نجد:
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 تواترها فً الخطبة األصوات المهموسة

 13 الســــٌن)س(

 18 الكاؾ)ك(

 18 التـــاء)ت(

 36 الشٌــن)ش(

 35 الخــاء)خ(

 32 الصــاد)ص(

 12 الفــاء)ؾ(

 13 الحــاء)ح(

 31 الثــاء)ث(

 23 الهـــاء)ه(

 24 القـــاؾ)ق(

 32 الطاء)ط(
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الاااااذي جااااااء لاااااٌس بالصاااااوت المجهاااااور  صاااااوت الهمااااازة فاااااً الخطباااااة: -3

 مرة. 17وال بالصوت المهموس جاء للهمزة 

 عالقة تكرار األصوات بالمعنى:  -ب

 األصوات المجهورة: -1

بعاااااد العملٌاااااة اإلحصاااااابٌة لألصاااااوات المجهاااااورة داخااااال خطباااااة الخلٌفاااااة عمااااار 

 بن الخطاب ٌتضح التكرار البارز لألصوات التالٌة:

 الالم، الٌاء، النون، الواو، الراء، الباء، المٌم.

 وقد تكررت على النحو التالً:

 .%26.53:ثمانٌة وثمانون مرة بنسبة الالم

 .%16.86: ستة وخمسون مرة بنسبة الٌاء

 .%9.33: تكررا ثالث وثمانون مرة بنسبة النون والواو

 .%7.22: أربعة وعشرون مرة بنسبةالراء

 .%6.32: عشرون مرة بنسبة الباء

 .%8.13:سبعة وعشرون بنسبة المٌم

 البٌان الصوتً لألصوات المتكررة:-4

األول،أما البٌان الوصفً ٌظهر البٌان الوصفً لكل من)الالم، الٌاء، النون، الواو(فً الفصل 

 لكل من)الراء، الباء، المٌم(فهً:

: ٌتكون صوت الراء العربً بؤن تتابع طرقات طرق اللسان على اللثة تابعا سرٌعا، ومن الراء

  الراء،  هذا كانت تسمٌة هذا الصوت بالمكرر، وٌحدث الوتران الصوتٌان نؽمة عند نطق
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فالراء صامت مجهور لثوي مكرر.
1                                                                                                                                                                                                               

خٌرة تكون بؤن ٌحبس الهواء حبساً تاماً كلٌهما ٌنتمً للصوامت الؽناء،وهذه األ :المٌم والنون

فً موضع من الفم، ولكن ٌخفؾ الحنك اللٌن فٌتمكن الهواء من النفاذ عن طرٌق األنؾ والفرق 

بٌنهما أن المٌم شفوي والنون سنه.
2 

 

 أما من ناحٌة الداللة الذي حملها ترداد األصوات داخل الخطبة فهً:       

فً الداللة عن "الدعاء"، حٌث أن كل فقرة من فقرات الخطبة  : ارتبط تكرار صوت الالمالالم

تبتدئ بصٌؽة الدعاء"اللَّهـم" و تـلٌها ما ٌرجوه الخلٌفة عمر بـن الخطـاب من اللـه عزَّ وجلَّ 

 فٌطلب: النجاح، النشـاط، النٌـة                                                 

 بر...الحسنة، المعروؾ، الحٌاء، التد

: جاء تكراره فً الخطبة كحرؾ بٌن فقرات النص أي أنه صوت منفرد عن تركٌب الواو

وٌعمل على تتابع الجمل فالخلٌفة بطبٌعة األمر ٌخاطب جماعة وبالتالً ٌوظؾ الجمع 

 )فآمنوا(.مثل

: انحصر تكرار صوت النون فً الخطبة على داللة النسبة للنفس بحٌث جاء تكرارها النون

التً تكررت فً كل فقرات الخطبة وهم ستة فقرات، )ارزقنً( لخلٌفة على نحوٌرتبط با

)إنً وكذلك جاءت فً معنى التؤكد بحٌث أن الخلٌفة بعض الصفات على نفسه على نحو 

 ؼلٌظ، إنً شحٌح(.

: كذلك جاءت على شاكلة صابت، أي كحركة تفٌد المد فً مقاطع الكلمات بحٌث أّن أما الٌاء

 الدعاء من خالل لفظة أرزقنً وبالتالً تكرر حرؾ الٌاء مع النون.الخلٌفة ٌواصل 

: َصاحب صوت الراء فً تكراره داخل الكلمة النون والٌاء واتبعهما فً كلمة"ارزقنً" الراء

وهً تدل على التكرار فً الدعاء من أجل نٌل الؽرض المطلوب، وكذلك جاء صوت الراء 

ً الخطبة وهً تعنً تعلق الخلٌفة بالّدار الباقٌة وعدم مصاحب لكلمة الّدار اآلخرة، المكررة ف

                                                           
، (ت، )د،(محمد السعران: علم اللؽة"مقدمة للقارئ العربً"، دار النهضة العربٌة، بٌروت، لبنان، )د، ط -1

 .171ص

.169نفس المرجع: ص  - 2 
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أبو بكر الصدٌق رضً هللا وصاحبه خلٌفة رسول هللا)صلعم(،المٌل للدنٌا ولو أنه أصبح 

وأٌضا نخلط تكرار صوت الراء داخل كلمات تحمل معنى صالح النفس ومحاولة التنبؤ  عنه.

البر، ذكر، تدبر، المعرفة، النظر، :)من الهفوات الدنٌوٌة والسعً لكسب رضا هللا مثل

ع هللا ٌرضٌك(، وهذا ٌدل على حرص الخلٌفة عمر بن الخطاب على تسٌٌر الشإون بما شرَّ

                                                                                                                                                                                                                              تعالى فً كتابه الحكٌم.

: ترددت صوت المٌم فً تكرار كلمة المإمنون وهً صفة تطلق على المسلم بعدما أسلم المٌم

ٌؽة ، وجاءت بصرسوله الكرٌم صلّى هللا علٌه وسلّموآمن بما أنزل على باهلل عّز وجّل 

 الجمع ألن الخلٌفة ٌخاطب جماعة.

فً نفسه  عمر بن الخطابوكذلك جاءت المٌم لداللة المثابرة واالجتهاد والنٌة التً ٌعملها 

سعٌاً منه لبناء وتؤسٌس دولة إسالمٌة ذات معالم وأركان قوٌة كقوله فً جملة هذه المفردات: 

 لخ(.)المعروؾ، ألهمنً، العمل، المقام، المحاسبة لنفسً...ا

 األصوات المهموسة:-2

بـعد عملٌة اإلحصاء لألصوات المهموسة، التً تظهر فً الجـدول السابـق ٌالحظ بـروز كل 

 مـن: القاؾ 

 داخل الخطبة من بٌن كل األصوات المهموسة.الهاء، الكاؾ، التاء(،

 فما هً داللة هذه األصوات؟        

 النحو التالً:جاء تكرار األصوات السابقة فً الخطبة على 

 .%17.64مرة بنسبة  24: تواترها داخل الخطبة القاؾ

 .%16.91مرة بنسبة  23: تواترها داخل الخطبة الهاء

 .%13.23مرة بنسبة  18: تواترها داخل الخطبة الكاؾ

 .%13.23مرة بنسبة  18: تواترها داخل الخطبة التاء

البٌان الوصفً لهذه األصوات تم ذكره فً قبل دراسة المعانً من األصوات السابقة، ذكر أن 

 الفصل األول فً دراسة األصوات المهموسة.
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 : ٌحمل صوت القاؾ الداللة على القوة والشدة، حٌث ارتبط تردادها بكلمات تحملالقاؾ

 :)موافقة الحق، قصداً، القوة، توفٌقك، الٌقٌن(.معانً الشدة مثل

ضمٌر متصل فً أؼلب المفردات، وقد وظفها الكاؾ: ارتبط تكرارها فً الخطبة على صٌؽة 

داعٌاً إٌاه أن ٌلهمه العون فً تسٌٌر أمور  هللا عّز وجلّ ألنه فً حالة ٌخاطب فٌها الخلٌفة 

:)طاعتك...الشدة على أعداءك، المإمنٌن، وفٌها معنى الخضوع وطلب الرجاء، مثل

 بعّزتك، توفٌقك، الحٌاء منك، ٌرضٌك...الخ(.

ر صوت التاء فً الخطبة بالحركة و السعً لنٌل المراد،بحٌث معظم األلفاظ : ارتبط تواتالتاء

على تسٌٌر أمور الدولة اإلسالمٌة وبناء قواعدها، وهذا ال عمر دلت على رؼبة وعزٌمة 

 :)ابتؽاء، التفكٌر، تدبر، ٌتلوه، ثبتنً(.ٌكون إال بعون اله عّز وجّل، وهذا فً قوله

 المستوى الصرفً:  -2

علماء اللؽة المحدثون مفهوم ومجال علم الصرؾ حتى نسبوا كل دراسة تصل بالكلمة لقد وسع 

أو أجزابها، وتإدي إلى خدمة العبارة أو الجملة، وبعبارة بعضهم تإدي إلى اختالؾ المعانً 

النحوٌة إلى الصرؾ وقضاٌاه إضافة إلى اهتمامه بمسابل صوتٌة ال ٌمكن لعلماء األصوات 

ناء عنه.عند دراستها االستؽ
1 

وعلم الصرؾ على صعوبته بعد أن أشرؾ علم اللؽة وأهمها العتماده على جملة من هذه 

 العلوم على مباحثه وفصوله.

أما البٌانات التً ٌستعملها هذا البحث تنقسم إلى قسمٌن: 
2

 

 بنٌة األفعال: ِفْعٌل، َفْعٌل، افتعل، افعلل، فاعل، )على+فل(، ٌفعل، ال تفعل. -1

  التفضٌل، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صٌؽة المبالؽة، اسمبنٌة األسماء:  -2

                                                           
 .127عبد الرحٌم: علم العنونة، صعبد القادر  -1
 .129نفس المرجع: ص -6
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 ظرؾ الزمان. ظرؾ المكان،

أثناء تولٌه الحكم الطابع الدٌنً أكثر منه  عمر بن الخطابإذ ؼلب على الخطبة التً ألقاها 

الحق واإلعانة على  سٌاسً إال أنها جاءت تعمل أمور تبنى علٌها سٌاسة الحكم مثل: ابتؽاء

 الثبات فً طاعة هللا أثناء الحكم.

أما ما ٌخص البناء الصرفً فٌؽلب على الخطبة األسماء أكثرها على األفعال وما جاء من هذه 

 األخٌرة نجد األفعال المضارعة وأفعال األمر.

 أبتؽً، ٌرضٌك، ٌتلوه، بقٌت...  / أفعال المضارعة:1

 ا، اجعلنً...أرزقنً، آمنو/ أفعال األمر: 2

والمعروؾ أن األمر ٌجب أن  هلل عّز وجلّ ما نجده فً توظٌؾ أفعال األمر أنها كلها موجهة 

فٌها تحمل صٌؽة الدعاء، مسبوقة بلفظة هلل عّز وجّل ٌكون أعلى مرتبة وبما أنها موجهة 

 .هللا عزَّ وجلَّ اللَّهم التً تحمل داللة الدعاء من 

، وتعد داللة على الزمن أهم ما ٌمٌزه عن االسم والحرؾ.أما الفعل: كلمة تدل حدث وزمن
1

   

فداللة األفعال المضارعة فهً تلتزم صاحبها، وتدل على الحركة واالستمرار مثل:بقٌت، 

 ٌتلوه.

أما ما ٌخص األسماء فهً التً تطؽى على الخطبة سواء من حٌث األشٌاء، وجملة المشتقات 

أسماء مجردة أي أنها ذات طابع نفسً أو معنوي أكثر  التً توجد منها القلٌل وهً كما لوحظ

منه محسوس مثل:)الحق، الؽلظة، الشدة، النفاق، ظلم، الٌقٌن، رٌاء، الؽفلة، النسٌان، النٌة، 

 الحٌاء، التفكٌر، التدبٌر...(.

من وراء هذه  الخلٌفةإن بناء الخطبة على األسماء ٌوحً لفكرة الثبات فمن خالل ما ٌرجوه 

األسماء، حٌث ٌرجوا أن ٌكتسب بعضها وٌبتعد عن األخرى، دلٌل على ثبات نفسه واستعداده 

 لكسب اآلخرة بطاعة هللا والحكم بعدل واستقرار أمور الدولة اإلسالمٌة.

                                                           
، 1محمد عكاشة: التحلٌل اللؽوي فً ضوء علم الداللة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، مصر، القاهرة، ط -1 

 .63، ص2335
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عمر بن لقد كان حضور بعض المشتقات فً الخطبة مثل اسم الفاعل الذي ربطه الخلٌفة 

ته وهو ٌحمل داللة االستمرار كقوله:''داع''، وقد جاءت فً بداٌة ببعض من مٌزا الخطاب

 الخطبة ألن هذه األخٌرة كانت عبارة نع مجموعة من األدعٌة.

 عمر بن الخطابكذلك الصفة المشبهة التً تحمل داللة الثبات لصاحبها وقد صّرح الخلٌفة 

 ببعض خصاله التً مٌزته وعرؾ بها كقوله:''ؼلٌظ، شحٌح''.

، وهو ٌذكر هذا فً خطبته، عمر بن الخطابظة والشدة صفتان اتصؾ بهما الخلٌفة فالؽل

 أن ٌمنحه للٌن على أهل الطاعة والمخلصٌن هلل تعالى. هللا عّز وجلْ وٌطلب من 

، وما نالحظه فً الخطبة أن الخلٌفة ٌفضً على خطبته الطابع الدٌنً والداعً هلل عّز وجل

دلٌل على أن الخطبة ذات معالم واضحة وحٌز نفسً بحٌث  على أسماء معنوٌة وهذا مرتكزاً 

 أن عمر ٌرجوا صالح النفس 

 له وللمإمنٌن وبالتالً صالح األمة بحٌث ال تكون إال بــــــــــ: اللٌن ألهل الطاعة.

 .ابتؽاء الحق ومحاربة الفساد من أهل الدعارة والنفاق والظلم 
 .التواضع للمسلمٌن 
 ،واإلخالص فٌه هلل الواحد القدٌر، وؼٌرها الكثٌر واؼلبها نفسٌة  النٌة الحسنة فً العمل

ذات أبعاد اجتماعٌة تبنى على أساسها نظام حكم عادل وبٌد ال تعرؾ الخروج من 

 حدود هللا.
لقد حقق عمر بن الخطاب بما تمٌزه من شدة وحنكة على تحٌق العدالة االجتماعٌة وشهدت 

فتاح على اآلخر واستقرار الوضع الداخلً بعدما شاهدته الدولة اإلسالمٌة أوج توسعها واالن

 األمة اإلسالمٌة من حروب الردة وؼٌرها.

وَعْهد عمر بن الخطاب كان عصرهم الذهبً، ألنه َشؽلهم عن حروبهم الداخلٌة بحروب 

خارجٌة، وألنه رضً هللا عنه مزج فهما عمٌقاً وممتازا لنفسٌة العرب
1

  . 

 المستوى التركٌبً:    -3

أن الؽاٌة من دراسة النحو، هو فهم وتحلٌل بناء الجملة تحلٌال لؽوٌاً ٌكشؾ عن أجزابها، 

وٌوضح عناصر تركٌبها، وترابط هذه العناصر بعضها البعض، بحٌث تإدي معنى مفٌد وٌبٌن 

                                                           

. 38،)د،ت(، ص 13أحمد أمٌن: فجر اإلسالم، دار الكتاب العربً، بٌروت، لبنان، ط - 1  
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عالبق هذا البناء، ووسابل الربط بٌنهما، والعالقات اللؽوٌة الخاصة بكل وسٌلة من هذه 

الوسابل.
1 

ن خالل المحاولة لدراسة المستوى التركٌبً لخطبة عمر بن الخطاب رضً هللا عنه، وم

 سنعرض أنواع الجمل التً سٌطرت على الخطبة وما لها من معانً.

جاءت التراكٌب فً خطبة عمر تتراوح بٌن الطول والقصر وقد كان للنواسخ حضور بارز 

 ومن أمثلة ذلك نذكر:  أن وأخواتهابالتحدٌد 

 ع فؤمنوا.إنً دا -
 إنً شحٌح فسخنً. -
 إنً ضعٌؾ... -

تعمل هذه الجمل  فً مضامٌنها على داللة الحالة النفسٌة التً كان ٌحس بها الخلٌفة، فهو فً 

هذا المقام كؤنه ٌسرد مٌزاته الشخصٌة، وٌرسم من ورابها سٌاسته فً العصر، فالمعلوم عن 

فً سٌره التارٌخٌة العدل، إال أن شدة إٌمانه بعظم ما تواله ٌخاؾ من أن ٌظلم  عمرالخلٌفة 

 مإمناً.

'' وهذا ألن اللّهموقد سبقت هذه الجمل المنسوخة وفً معظم الفترات الخطبة صٌؽة الدعاء''

 الخطبة بؤكملها عبارة عن دعاء ولهذا ٌمكن لنا أن نقول على الخطبة أنها طلبٌة.

 طلبا للعون وتحمل ثقل المسإولٌة. هللامن  عمردعاء الخلٌفة 

 ومن الطلبٌة نجد:

جاءت  وهذه الجملة''ٌـا أٌها الناس'' لقد استعمل الخلٌفة فً بداٌة كالمه بجملة نداءالنداء: 

                                                                                                                                                                                                                لتعبر عن المقام فهو ٌخاطب جماعة من الناس لهذا ٌنادٌهم، وتتركب الجملة من:

لمحلً أداة النداء''ٌا''، والمنادي''أي''والمقصود بالنداء لفظ ''الناس''ولما اشتقت العرب نداء ا

ب''الــ''توصلوا بلفظ ''أي''للتخلص من التقاء الساكنٌن،فً تركٌب )ٌا+الناس(، ولفظ "أي"منهم 

ٌحتاج إلى تفسٌر،وعطؾ البٌان بعدة''الناس''توضٌح له، وال بدله من''ها'' الدالة على التنبٌه، 

وهو وما بعده بمنزلة اسم واحد.
2

 

                                                           
  .19، ص2333، (عبد اللطٌؾ: بناء الجملة العربٌة، دار ؼرٌب، القاهرة، مصر، )د، ط محمد حماسة -1

.861م،َص7112،َ)د،َ(،8َبلقاسمَدفة:َبنٌةَالجملةَالَلبٌةَوداللتهاَفًَالصورَالبٌانٌة،َدارَالهدى،َالجزائر،َجَ- 2  
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على ؼرار بعض األلفاظ  بالفعل ارزقنًمرتبط  مجمله فً الخطبةفً  جاء األمراألمر: 

 األخرى'' ألهمنً وثبتنً''.

 فهً أفعال أمر تعمل بصٌؽة الدعاء، فالخلٌفة ٌدعوا هللا وٌرجوا منه الثبات فً مقام الخالفة.

إن أهمٌة الجملة األولى فً تحلٌل النص، فاالستهالل ٌحتل مكانة بارزة من حٌث أهمٌته من 

عنى أجزاء النص من ناحٌة أخرى، وتحكمه كذلك فً هذه ناحٌة، ومن حٌث عالقته بم

 األجزاء.

لٌعبر عن حالته الشعورٌة ضمن هذا الدعاء من اللَّهم''وقد كان اختٌار الخلٌفة للدعاء ولفظة ''

خوؾ الوقوع فً الظلم وملذات الدنٌا وكذلك المٌل للقوة والتحكٌم فالمعروؾ عنه الشدة و 

 بالتفكٌر والتدبٌر للقرآن الذي هو دستور األمة.القساوة، وأخٌرا كان الدعاء 
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 خاتــــمة:

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد هلل الذي ٌنٌر عقول البشر، الحمد هلل الذي           

 بفضله ٌتم العمل.

فً خاتمة بحثً أتمنى من هللا العزٌز الحكٌم أن أكون قد ُوفقت فً دراستً هذه، التً تناولت 

ان هللا علٌه أثناء فٌها خصابص األسلوب الخطابً فً خطبة الخلٌفة عمر بن الخطاب رضو

 التولٌة دراسة أسلوبٌة.

 وفً هذه الدراسة قسمت بحثً إلى مقدمة ومدخل وفصلٌن وخاتمة.

 تناولت المقدمة: أهمٌة الدراسة،ومبرراتها، والدراسات السابقة وخطة الدراسة ومنهجها.

خطابة والمدخل: قسم إلى خمسة مباحث،أما الفصل األول فكان نظري: عالجت فٌه مسؤلة فن ال

واألسلوب الخطابً،أما الفصل الثانً فكان تطبٌقً: تناولت فٌه لمحة عن أمٌر المإمنٌن 

 وأخٌراً الدراسة األسلوبٌة.

الدراسة: بخاتمة لخصت فٌها أبرز نتابج البحث التً توصلت إلٌها، وبعض  وأنهٌت

التوصٌات، ثم قابمة المصادر والمراجع وٌلٌه فهرس الموضوعات وأنهٌت بحثً بملخص 

 الدراسة.

 وأخٌرا أعرض أهم النتابج التً توصلت إلٌها الدراسة:

استخالصها بعد هذه الدراسة، وإذا تعد جملة هذه العناصر التالٌة مجموعة من النتابج التً تم 

كانت محاولة للموضوع ٌمس أعظم صحابة الرسول صلّى هللا علٌه وسلّم أال وهو الخلٌفة عمر 

بن الخطاب الذي كان قد تحمل من بعده صلّى هللا علٌه وسلّم وبعد أبو بكر الصدٌق رضً هللا 

للبشرٌة، فكانت الخطابة أحسن عنه، حمل راٌة النور، والهدى التً مّنى بها هللا عّز وجّل 

وسٌلة وأبرزها التً اعتمد علٌها فً زمانه تطورا عظٌما فهً أحد وسابل التبلٌػ واإلرشاد 

 فالتبلٌػ والرشاد رسالة فً الفتوحات وهداٌة، فكان حضور لجمٌع المجاالت مفهوما للسٌاسة.

الشعر ولصاحبها  ومنه نستطٌع القول أن الخطابة صنعت لنفسها فً هذا العصر وما صنع

 وعن العصر الجاهلً، فكان لها مكانا راقٌاً.
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تعتبر الخطابة أول الفنون العربٌة انتشاراً وظهورا فً العصر اإلسالمً، إذ تفردت من  

حٌث مضمونها وموضوعاتها ومناسباتها. فالخطابة فً اإلسالم أصبح لها ُبعد أخالقً 

 ن الخطابة عند العرب قبل اإلسالم.وأفق تربوي، كل هذا لم ٌكن موجوداً فً مضامٌ
ُتعد الخطابة وسٌلة من وسابل التنظٌم وإعطاء األوامر فً الؽزوات والفتوحات ما  

 منحها مجاال فً الحروب والمعارك.
إن الخطبة ال ٌمكن أن تنبعث فٌها عناصر القوة، وتدب فً كٌانها الحٌاة، وتحقق منها  

لم ٌوجد لها خطٌب فصٌح متمكن ٌؤسر القلوب اإلفادة التامة، والتؤثٌر المطلوب إذا 

 بفصاحته وٌستمٌل النفوس بقوة تؤثٌره.
تعكس الخطابة شٌباً ٌتمنى المرء إجادته والنبوغ فٌه، فٌصبح خطٌباً بمجرد التمنً،  

 ولكن هناك مراحل تعد أسساً مهمة فً اإلعداد الفنً للخطٌب وبناء شخصٌته الخطابٌة.
سطو إلى ثالثة أنواع منها ما ٌتعلق بالماضً، ومنها ما تنوعت الخطب حسب تقسٌم أر 

 ٌتعلق بالحاضر، ومنها ما ٌتعلق بالمستقبل.
ٌعد األسلوب المعنى الصوغ من ألفاِظ مإلفة على صورة تكون أقرب لنٌل الؽرض  

 المقصود من الكالم، وافعل فً نفوس سامعٌه.
من منزلة الخطٌب فً نفوس تمٌز األسلوب الخطابً بقوة المعانً واأللفاظ إذ ٌزٌد  

 سامعٌه وذلك من خالل اختٌار الكلمات الجزلة، وتعاقب ضروب التعبٌر.

 وما توصلنا إلٌه من نتابج من جانب الدراسة األسلوبٌة نجد:

بروز أصوات الجهر من أصوات الهمس داخل الخطبة وهذا راجع للمواقؾ مرت على  

الجهر كالواو، والٌاء،والالم والٌاء الخلٌفة، التً تفرض علٌه استحضار أصوات 

 والنون، وهذا ٌدل على عظمة تحمل الخالفة،فهو موقؾ ثبات وتدبر.
أما أصوات الهمس فهً أقل من الجهر، فالهمس ٌناسب المواقؾ الهادبة ولٌس موقؾ  

 تولً الخالفة.
ً أما بروز األسماء على األفعال فً الخطبة تحمل نفس الخاصٌة وهً داللة الثبات ف 

 تحمل المسإولٌة من جانب، وحل المشاكل التً وقع فٌها الخلٌفة.
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معظم الجمل جاءت قصٌرة منها القلٌل ٌمٌل للطول، فالمقام مقام سٌاسً ٌحتاج لجمل  

قصٌرة تحمل مؽزى ٌدل على ما ٌمٌز الخلٌفة من بالؼة وبراعة فن القول فً اإلٌجاز 

 والمقام مقام إٌجاد حلول،وال داعً لإلطناب.
ذلك جاءت الكلمات سهلة بسٌطة واضحة ال تحتاج للمعاجم ولكن قلما تجد بعض ك 

الكلمات الؽٌر مفهومة لدٌنا كما ال تحتاج للزخرؾ والرونق،وهذا نهى اإلسالم عنه 

 وتفاداه.
 التوصٌات المقترحة: -

 خلصت الدراسة إلى عدة توصٌات نذكر منها:

ة معرفة سٌرة الخلفاء الراشدٌن توجٌه عناٌة الدارسٌن إلى العصر اإلسالمً وخاص 

ّ وذلك ألجل تنمٌة قدرة العقل والتزود بمعلومات كُ   نجهلها. نا
عمل الدراسات توازن بٌن أدب عصر اإلسالم والعصور التً سبقته، تلك العصور  

التً وصفت أدبابها بالقوة واألصالة لبٌان مكانة أدب العصر اإلسالمً بٌن عصور 

 الذهبً والذي احتل المكانة المرموقة.األدب كونه امتاز بالعصر 
تشجٌع الجامعات على تدرٌس أدب العصر اإلسالمً كمقٌاس وإعطابه حقه كباقً   

 عصور األدب.
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منمد سعيد رمضان البوطي: فقو السيرة النبومة "مع موجز من إلارمخ ال لفاء الراشدمن، دار الفكر،  -33
 م.1991، 11دمشق، سورما، ط
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منمد عبد اهلل جير:األسلوبية والننو"دراسة إلطبيقية في عال ة ال صائص األسلوبية ببعض الظاىرات -34
 م.1988-ه1409، 1ندرمة، طالننومة، دار الدعوة، اإلسك

، 1منمد عبد المنعم خفاجي: األسلوبية والبيان العربي: الدار المصرمة اللبنانية، القاىرة، ط -35
 م.1992-ه1412

منمد عكاشة: التنلي  اللغوي في ضوء علم الداللة، دموان المطبوعات الجامعية، مصر، القاىرة،  -36
 م.2005، 1ط

 م.2012، )د،ط(، 1نور الدمن السد: األسلوب وإلنلي  ال طاب، دار الهومة، الجزائر، ج -37

 -ه1414، 1واضح الصمد: أدب صدر اإلسالم، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، لبنان، ط -38
 م.1994

 الكتب المترجمة إلى العربية: -

وإلر: عبد الرحمن بدوي، دار القلم، بيروت، لبنان،  أرسطو طاليس: ال طابة )الترجمة العربية القدممة(، إلح-1
 م.1979)د،ط(، 

فك موىان: العربية،) دراسات في اللغة واللهجات واألساليب(، إلرجمة: رمضان عبد التواب، مكتبة  -3
 م.1400ال انجي بمصر، القاىرة،)د،ط(، 

2-    Jean le style.et la marque de l’individualité du sujet dons le 
diseur, paris ,1er édition, outre, dictionnaire de linguistique, 
libraire la rousse, Dubois et 1973.    

 الموا ع اإللكترونية:-

الموافق  -ه1428جمادى25علي بن نامف الشنود: ال الصة في علوم البالغة، المكتبة اإللكترونية،  -1
     -mra@hotmail.com-ramyم.10/06/2007لا 
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 فهرس الموضوعات:

 الصفحة: الموضوع:

 / دعاء

 / اإلهداء

 / شكر وتقدٌر

 د -ج-ب-أ المقدمة

  مدخل:

 -02- المبحث األول:مصطلح النثر:المفهوم بٌن اللغة واالصطالح.

 -03- المبحث الثانً:النثر فً العصر اإلسالمً.

 -04- المبحث الثالث:البٌئة السٌاسٌة فً العصر اإلسالمً.

المبحث الرابع:لمحة تارٌخٌة عن الخطابة قبل اإلسالم وفً عصر صدر 
 اإلسالم.

-08- 

 -11- الخامس:الفتوحات اإلسالمٌة ودورها فً تطور الخطابة.المبحث 

  الجانب النظري.الفصل األول:

 -14- فن الخطابة: المفهوم بٌن اللغة واالصطالح.أولً:

 -15- :نشأة فن الخطابة.المبحث األول

 -17- :الخطٌب وصفاته.المبحث الثاني

 -17- :عٌوب الخطابة.المبحث الثالث

 -19- : مراحل إعداد الخطبة وتكوٌنها.المبحث الرابع

 -22- :أنواع الخطب وموضوعاتها بٌن القدٌم والحدٌث.المبحث الخامس

 -25- :تمهٌد حول فن األسلوب الخطابً.ثانيا

 -25- لغة واصطالح. ب:التعرٌف باألسلوالمبحث األول

 -28- :محددات وآلٌات األسلوب.المبحث الثاني

 -30- الخطابً: المفهوم.:األسلوب المبحث الثالث

 -31- :خصائص األسلوب الخطابً.المبحث الرابع

 -32- :ممٌزات األسلوب الخطابً.المبحث الخامس

  الفصل الثالث: الجانب التطبٌقً.

 -34- : عبقرٌة عمر رضً هللا عنه.المبحث األول

 -35- :نبذة عن سٌرة عمر بن الخطاب رضً هللا  عنه.المبحث الثاني

 -36- :عمر والدولة اإلسالمٌة.المبحث الثالث

 -38- :مباٌعة عمر للخالفة.المبحث الرابع

 -40- :دراسة أسلوبٌة لخطبة عمر بن الخطاب أثناء التولٌة.المبحث الخامس

 -59- خاتمة:

 -66- قائمة المصادر والمراجع:

 -68- الفهرس:




