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 كلمة تمهيدية

 بسم اهلل الرحمن الحيم

ا٢بمد هلل الذم خلق اإلنساف ُب أحسن تقوًن. كالصالة كالسالـ على خّب خلقو 
٧بمد صلى اهلل عليو كسلم ا٤ببعوث إىل خّب األناـ, كعلى آلو كأصحابو مفاتيح ا٢بكم 

 الظلم. كمصابيح

دراسة ٙبليلية الحجاج وخاصائص خطبو " " ٙبت العنوافقد كتبت ىذه الرسالة 
" الستيفاء بعض الشركط ا٤بطلوبة للحصوؿ على درجة سرجانا ىيومانيورا ُب قسم أدبية

اللغة العربية كآداهبا التابعة لكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية ٔبامعة عالء الدين اإلسالمية 
 ا٢بكومية.

الرسالة العلمية بعيدة عن الكماؿ كالتفوؽ, كالٌب قد عنيت أثناء القياـ  ىذه
بإحضارىا صنوفا عديدة من ا٤بشاكل كالعراقيل ا٤بتعلقة بقلة ا٤براجع, فبعوف اهلل كتوفيقو 

 انتهيتي من كتابتها.

ُب ىذه ا٤بناسبة, فقدمت جزيل الشكر كأجل التقدير بعد الشكر هلل تعاىل إىل     
 :ىم كيشارؾ ُب إٛباـ ىذه الرسالة العلمية, كأخص منهم بالذكر كل من يسا

ُب  عداينبَببيٍب تربية حسنة منذ صغرم ك  اقام ذافال -سافر الدين كرٞبة– اكالدي .ُ
 مواصلة كإٛباـ دراسٍب كأسأؿ اهلل أف ٯبزيها خّب ا١بزاء.



ارم الدكتور مسافر فببباألستاذ رئيس جامعة عالء الدين اإلسالمية ا٢بكومية,  .ِ
ـ, س إ كنوابو األربعة الذين قد بذلوا جهودىم كاىتمامهم  للباحث كللجامعة 

 ُب راحة كاٛبئناف. ودراستأف يواصل كن من ٲبحٌب 
النور, ـ.أغ. كنوابو الكراـ  هاعميد كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية , الدكتور برس .ّ

 الذين قد أحسنوا اإلدارة كا٣بدمة.
 ,أٞبد موفقرئيس قسم اللغة العربية كآداهبا الدكتورانداة مركاٌب, ـ.أغ, كسكريَبه  .ْ

الكرٲبْب اللذين قد أحسنا اإلدارة كا٣بدمة ُب القسم نفسو,  ؼ د.ـ. ف, س.أغ,
 حٌب تيسر للباحث كللطالب ٝبيعا من إٜباـ الدراسة بال عسر كصعوبة.

الدكتور , ك ا٤بشرُب األكؿ  الدكتور الفحرم ا٢باج مصطفى ٧بمد نورام ؿ.س., .ٓ
بتوجيو الباحث ُب طريقة الكتابة  االثاين اللذين قد قام ناق ا٤ب فردكس, ـ.أ غ.

 كتبويب ىذه الرسالة.
, الدكتورادكس مكامل الدينناقشي األكؿ,ا٤بـ.أغ., ا٢باج كماؿ الدين,  الدكتور .ٔ

 شتها. ناقشي الثاين اللذين قد قبال ىذه الرسالة كاستعدا ٤بناقا٤ب ـ.أغ
رئيسة مكتبة ا١بامعة كأعضائها الذين قد أحسنوا ا٤بعاملة مع الزائرين كيسركا ٥بم  .ٕ

طريقة اإلعارة حٌب ٛبكنوا كٛبكنتي من ا٢بصوؿ على الكتب الٌب أحتاج إليها ُب 
 إعداد الرسالة .

األساتذة كا٤بدرسْب ا٤بخلصْب الفضالء الذين قد ساعدكا الباحث بأفكارىم  .ٖ
علومهم كتتلمذت بْب أيديهم حٌب ٚبرجت من ا١بامعة بإتقاف كأخذت عنهم 

 علـو كثّبة ٨بتلفة األنواع.
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 تجريد البحث

 سهرول : االسم

 600100111004 : الرقم ا١بامعي

 (أدبية)دراسة تحليلية  الحجاج وخصائص خطبو : عنواف الرسالة

=============================================== 

فهي ٙبتوم  ا٢بجاج كخصائص خطبو )دراسة ٙبليلية أدبية(, تبحث ىذه الرسالة

 .خطبة ا٢بجاج , كخصائصأنواع خطبة ا٢بجاج , كىي تتعلقتْبمشكل على

ها حيث قسمعددا من ا٤بناىج البحثية, ستخدـ ك٢بل تلك ا٤بشكالت, فقد ا

 دـإىل مرحلة ٝبع ا٤بواد, كمرحلة تنظيم ا٤بواد كٙبليلها. ففي مرحلة ٝبع ا٤بواد, استخ

تبية, كذلك ألف ىذا البحث يتمثل ُب الدراسة ا٤بكتبية. كأما ُب كالطريقة ا٤ب الكاتب

, كىي : الطريقة القياسية, الطريقتْب اآلتيتْب ستخدـمرحلة تنظيم ا٤بواد كٙبليلها, فقد ا

 كالطريقة االستقرائية.

الٌب ألقيت َب سقيفة بُب ساعدة عقب كفاة الرسوؿ كلٍب دارت حوؿ  ةكا٣بطب 

حق كل من ا٤بهاجرين كاألنصار َب ا٢بالفة مل ٚبل من بعض ما كاف ٪بده َب ا٤بفاخرات 

ا١باىلية من التنوية با٤باثر كتعداد ا٤بناقب ٨بتلطنا با٤بعاىن اإلسالمية , يقوؿ أبو بكر مثال: 



اس إسالمان , كأكرمهم أحسابان , كأكسطهم داران كأحسنهم )) ٫بن احملاجركف , أكؿ الن

   كجوىان كأكثر الناس كالدة َب العرب ...((

كمثل ذلك يقاؿ َب النزاع بْب بُب ىاشم كبُب أميو , كقد اشتد بعد مقتل عثماف ,     

ككاف ىذا النزع يتخز أحيانان صورة ا٤بفاخرات القدٲبة , ك٪بد أمثلة ٥بذا الضرب َب 

 ب الٌب قيلت بصدد النزاع بْب على كمعاكيةا٢بط

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الباب األول

 الفصل األول: ألخلفية

هبا أكيشتغلها كل إنساف ُب كل ٦باؿ اك إقليم عن رغباهتم  اللغة ىي ألفاظ يعرب

كأغراضهم لكي يتفاٮبوف ُب حياهتم اليومية من بداية إىل هناية من اجلها, كمن ا٤بعركؼ 

منذ طلوع فجر االسالـ فيها نزؿ القرآف الكرًن دستور اللمسلمْب كهبا أف لغة ا٤بسلمْب 

 يتحدث خاًب األنبياء كا٤برسلْب

أدب اللغة ما أثر عن شعراىئها ككتاهبا من بدائع القوؿ ا٤بشتمل على تصور 

كتصوير ا٤بعاين الرقيقة, ٩با يهذب النفس كيرقق ا٢بس كيشقف اللساف.  ,األخيلة الدقيقة

,  االدبيةدب على ٝبيع ما صنف ُب كل لغة من البحوث العلمية ك الفنوف كقد يتلق األ

    ُفيشمل كل ما أنتجتو خواطر العلماء  كقرائح الكتاب كالشعراء.

كاألداب العربية أغِب اآلداب ٝبعاء, ألهنا آداب ا٣بليقة منذ طفولة اإلنساف إىل 

ـ لغة أمة كاحدة, كإ٭با كانت اضمحالؿ ا٢بضارة العربية. فما كانت لغة مضر بعد اإلسال

لغة ١بميع الشعوب الٍب دخلت ُب دين الٌلو أك ُب كنفو, أكدعوىا معانيهم كتصوراهتم, 

كأفضوا إليها بأسرار لغاهتم, ٍب جابت أقطار األرض ٙبمل الدين كاآلدب كا٢بضارة 

                                                           
  ٕ(, ص.ََِٗ, )الطبعة الثالثة عشر؛ القاىرة: دار ا٤بعرفة, تاريخ األدب العريب للمدارس الثنوية كالعلياأٞبد حسن الزيات,   1



فرس كالعلم, فصرعت كل لغة نزلتها ككسعت علـو األكلْب كآداب األقدمْب, من يوناف ك 

كيهود كىنود كأىباش, كاستسكت على عرؾ ا٣بطوب تلك القركف الطويلة, فشهدت 

مصارع اللغات حو٥با كىي مرفوعة الرأس رابطة ا١بأش ترث نتاج القرائح كٜبار العقوؿ من  

كل أدب ك٫بلة, فكانت لغات األمم على اختالفها كا١بداكؿ كاألهنار, ٍب تتشعب, ٍب 

  ِىو اللغة العربية. تتجمع, ٍب تصب ُب ٧بيط كاحد

األدب فن من الفنوف أك فن التعبّب كىو كل إنتاج عقلي كليس من شك أف 

يصور ُب الكالـ أك يكتب ُب الكتاب سواء أحدث ُب نفس قارئو أك سامعو لذة فنية  

كالشعر كالنثر, أك مل ٰبدثها أك الكالـ ا١بيد الذم ٰبدث َب نفس قارئو كسامعو لذة 

عة كالقصة ا٤بمتازة كإىل غّب ذلك فنية سواء كاف ىذا الكالـ شعرا أـ نثرا كاالقصيدة الرائ

 ٩ّبا نسمعو أك نقرأه فنجد فيو لذة فنية 

كتاريخ األدب علم يبحث عن أحواؿ اللغة كما أنتجتو قرائح أبنائها من بليغ 

النظم كالنثر ُب ٨بتلف العصور, كعما عرض ٥بما من أسباب الصعود كا٥ببوط كالدثور, 

                                                           
  ٕ(, ص.ََِٗ, )الطبعة الثالثة عشر؛ القاىرة: دار ا٤بعرفة, األدب العريب للمدارس الثنوية كالعلياتاريخ أٞبد حسن الزيات,   ِ
 ُّـ(, ص.ُِٗٗ-قُُِْ, )الطبعة األكىل, بّبكت: دار ا١بيل, ا٢بياة األدبية َب العصر ا١باىلي٧بمد عبد ا٤بنعم خفاجي,  ّ

1 



اللسن كنقد مؤلفاهتم كبياف تأثّب بعضهم ُب بعض كيعُب بتاريخ الناهبْب من أىل الكتابة ك 

 ْبالفكرة كالصناعة كاألسلوب. 

أدب فلو تطور ا٤بعُب َب العصور العربية, أما َب العصر ا١باىلي كلمة األدب 

أيستعًملت َب الدعوة إىل الطعاـ. ك َب صدر اإلسالـ, كاف يراد هبا رياضة النفس هتذيبها 

لكرٲبة كتتصف بالسّبة ا٢بميدة. ك َب العصر األموم بالتعليم حٌب تكتسب األخالؽ ا

أصبح لفظ األدب يدؿ على كل ما من شأنو بالتثقيف كالتهذيب من شعر ك قصص ك 

أخبار ك أنساب إىل غّب ذلك. ك َب أكاخر العصر األموم ك أكائل العصر العباسي األكؿ 

النثر كما يتصل هبا من )القرف الثاين ك الثالث( اصبح األدب يدؿ على ا١بيد من الشعر ك 

شرح ك نقد كاخبار كانساب كٕبوث لغوية اك ٫بوية أك صرفية. كَب العصر العباسى الثاىن 

)القرف الرابع كما بعده( األدب يدؿ على ا١بيد من الشعر كالنثر كما ٰبتاج اليو من تفسّب 

ألخّب ىو ك بياف ما فيو من أكجو ا٢بسن اك القب. كَب العصر ا٢بديث ال يزاؿ ا٤بعُب ا

 ٓالذل يفهم من كلمة األدب.

الشػػعر مػػن الفنػػوف ا١بميلػػة الػػٌب  األدب ينقسػػم إىل قسػػمْب ٮبػػا الشػػعر كالنثػػر, أٌمػػا

يسميها العرب اآلداب الرفيعة. ىو يصورىا با٣بياؿ كيعػرب عػن إعجابنػا هبػا كارتياحنػا إليهػا 

                                                           

 ٕ(, ص.ََِٗ)الطبعة الثالثة عشر؛ القاىرة: دار ا٤بعرفة,  الثانوية كالعلياتاريخ األداب العريب للمدارس أٞبد حسنالزيات,  ْ
ـ(, َُٖٗ؛ القاىرة: مكتبة جامعة األزىرية ُ)ط األدب ك النصوص َب العصر ا١باىلي كصدر اإلسالـ٧بمود حليفو,   ٧بمد  ٓ

 ِّٖـ(, ص. ُْٔٗالعصرية,  ؛ القاىرة: مكتبة ا٥بنديةُ)ط أصوؿ النقد األديب., أنظر أيضا أٞبد الشايب, ُُص.



ديعػػػة كالصػػػور ا٤بػػػؤثرة الشػػػعر ىػػػو الكػػػالـ ا٤بػػػوزكف ا٤بقفػػػى ا٤بعػػػرب عػػػن األخيلػػػة الب ٔباأللفػػػاظ.

البليغػػة. كقػػد يكػػوف نثػػرا كمػػا يكػػوف نظمػػا. كىػػو أيضػػا أقػػدـ اآلثػػار االدبيػػة عهػػدا لعالقتػػة 

بالشػػعور كصػػلتو بػػالطبع, كعػػدـ إحتياجػػو إىل رقػػي ُب العقػػل, أك تعمػػق ُب العلػػم, أك تقػػدـ 

م  ُب ا٤بدنيػػػة كلكػػػن أكليتػػػو عنػػػد العػػػرب ٦بهولػػػة, فلػػػم يقػػػع ُب ٠بػػػاع بالتػػػاريخ إال كىػػػو ٧بكػػػ

 ٧ٕبكم  مقٌصد.

كالنثر فهو قد عيًرؼى عنػد العػرب كلغػتهم العربيػة تفخػر ك تزخػر بالفصػاحة كالرباعػة 

ُب كالمهػػم كاشػػتهركا بفػػن القػػوؿ فػػالنثر قػػوم اللفػػظ  قصػػّب ا١بمػػل, كاضػػح الفكػػرة, قليػػل 

االسػػػتعارة, مػػػوجزؿ األسػػػلوب, كمػػػن اقسػػػامو : ا٣بطابػػػة, األمثػػػاؿ , الوصػػػايا , ا٣بػػػواطر , 

 الرسائل.

كمن ٍب ىذا أف ا٣بطبة نوع من أنواع النشر كا٣بطابة لغة  ىي توجيو الكالـ ٫بو  

اصطالحا ىي ملكة اإلقتدار على اإلقناع كاستمالة القلوب كٞبل الغّب الغّب لإلفهاـ. ك 

على مايراد منو. ا٣بطابة عند األستاذ عبدا١بليل عبده شلىب ىي فن ٨باطبة ا١بماىّب 

على اإلقناع كاإلستعمالة. كا٤براد باإلقناع ىو ٞبل السامع على بطريقة إلقائية تشتمل 

                                                           

 .ِٓ(, ص. , بدكنسنةالفكرالقاىرة: دار ؛ ُ)جتاريخ  أدب اللغة العربية  ,جرجي زيداف  ٔ

 .ِٓ, ص.تاريخ األداب العريب للمدارس الثانوية كالعليا,تالزيا أٞبد حسن  ٕ



التسليم بصحة ا٤بقوؿ كصواب الرأم كالَبؾ. كا٤بقصود باإلستمالة ىي توجيو عواطف 

 السامعْب كاستجابتهم للرأل الذل تدعو إليو ا٣بطبة. 

ككاف ظهور اإلسالـ بالدعوة العظمى من أىم األسباب الٍب بلغت با ا٣بطابة                

غاية  كما٥با, كجعلت األمر ُب أيدم رجا٥با. فإف الدعوة إىل الدين , كاألمر با٤بعركؼ 

كالنهي عن ا٤بنكر , كقمع الفًب , كردع البدع كٙبميس ا١بند , كل أكلئك من أعراض 

٥با من آم القرآف كحججو معْب ال ينضب , كمدد ال ينفذ ك٤با اختلف ا٣بطابة . ككاف 

ا٤بسلموف بعد مقتل عثماف كتعددت الفرؽ رقت ا٣بطابة رقيا عظيما , العتماد كل 

 حزب عليها ُب نشر ٫بلتو , كتأييد دعوتو.

كأىم ما ٲبيزىا ُب ىذا العصر عذكبة ألفاظها , كمتانة أسلوهبا , كقوة تأثّبىا 

ا من القرآف كانتحاجها منهاج ُب اإلرشاد كإلقناع , كابتدؤىا ٕبمد اهلل  كالصالة كاقتباسه

 على رسولو .

كظل العرب على ما ألفوه ُب ا١باىلية من لوث العمامة كاٚباذ ا٤بٍخصرة   

كالوقوؼ على نشر من األرض , كا٣بطابة من قياـ , إال الولدين عبد ا٤بلك فإنو خطب 

 كىو جالس.



ؿ أف ليس ُب عصور اللغة عصر زىابا خطابة كحفل با٣بطباء كهذا كٝبلة القو   

 العصر النصراؼ العرب عن الشعر إليها .

أشهر خطبائو الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم , كا٣بلفاء الر اشدكف  , كسحباف    

  كئل كزياد بن أبيو , كا٢بجاج بن يوسف , كقطرمُّ بن الفيجاءة.   

مد ا٢بجاج بن يوسف الثقفى أحد جبابرة العرب كا٢بجاج بن يوسف ىو أبو ٧ب 

ق كخدـ  ُْكساستها كموطد ملك بِب أمو , كأحد البلغاء كا٢بطباء ا٤بصاقع كلدسنة 

ا٢بجاج بواليتو عبد ا٤بلك بن مركاف, كإبنيو الواليد كسليماف حٌب كانت ملكو ما بْب 

  ٖاؽ.ق َب عهد سليماف َب مدينة كاسط بالعر  ٓٗالشاـ كالصْب كمات سنة 

كلذلك ُب ىذه الرسالة سيحاكؿ الباحث أف يبحث ٕبثا عميقا عن ا٢بجاج  

 كخصائص خطبتو إنشاء اهلل.

 الفصل الثاني: المشكلة 

لعل ما ذكرناه سابقا من خلفية البحث كاؼ أف يكوف داعيا ك قائدا إىل ٙبديد 

 ا٤بشكالت  َب كتابة ىذا البحث.

                                                           

 ِّٖ{ص. ٓٗ-ُْبّبكف:دار الكتب العلمية . أٞبدا٥با مشى, جواىّبؿ األدب َب أد بيات كإنشاء لغة العرب }الطبعة الرابعة, ٖ
 



كانت خصائص خطبة ا٢بجاج يوسف ٥بذه الرسالة مشكلة رئيسية يعُب كيف  

 بن الشقفى

 كمن ىنا حٌدد الباحث ىذه ا٤بشكلة إىل مشكلتْب اللتاف سيعا١بهما َب ىذه

 الرسالة, ىي:

 كيف كانت أنواع خطبة  ا٢بجاج  يوسو بن الشففي ؟ .ُ

 كيف كانت حصائص خطبة ا٢بجاج  يوسو بن الشففي ؟ .ِ

 الفصل الثالث: توضيح معانى الموضوع

ٙبت ا٤بوضوع "ا٢بجاج كخصائص خطبتو )دراسة ٙبليلية ادبية( ". ىذه الرسالة 

كقبل أف ينتقل الباحث إىل صميم البحث, فينبغي لو أف يشرح معاىن مصطلحات 

 ا٤بوضوع ا٤بتعلقة بالرسالة لسهولة كتابتها كفهمها, كىي يلي:

ىو أبو ٧بمد ا٢بجاج بن يوسف الثقفى أحد جبابرة العرب كساستها "ا٢بجاج " 

 ق ُْكموطد ملك بِب أمو, كأحد البلغاء كا٢بطباء ا٤بصاقع كلدسنة 



كخدـ ا٢بجاج بوالييتو عبدا٤بلك بن مركاف , كإبنيو الواليد كسليماف حٌب كانت 

ق َب عهد سليماف َب مدينة كاسط  ٓٗملكو ما بْب الشاـ كالصْب كمات سنة 

 ٗبالعراؽ.

خاصة ٗبعُب ٱبص, كا٣بصائص مفرده  –: مشتقة من خص  "خصائص "

 َُفضلو كأفراده.

"خطبة" لغة توجيو الكالـ ٫بو الغّب لإلفهاـ. كإصطالحا ىي ٦بموعة القواعد 

الٍب يلتـز هبا ا٣بطيب أثناء إلقائو ا٣بطبة أماـ ا١بمهور كذلك كرفع الصوت كخفضو 

أحيانا, كمراعاة الصور البالغية, كتقسيم ا٣بطبة إىل فقرات, كالضغط على ا٤بواطن 

 فيها إىل غّب ذلك.ا٥بامة 

 "دراسة":,مصدر من فعل درس_يدرس_درسا, كدراسة ٗبعُب "قراءة".

 "ٙبليل": َب ٙبليل ا١بملة ىو بياف إجزائها ككظيفة كل منها.

"أدب": كَب العصر ا٢بديث ال يزاؿ ا٤بعُب األخّب ىو الذل يفهم  من كلمة 

 األدب. 
                                                           

 ِّٖأٞبد ا٥با مشى, جواىّبؿ األدب َب أد بيات كإنشاء لغة العرب ص.  ٗ
 

(, ص : ۷۸۹۱دار ا٤بشرؽ : الطبعة الكاثولكية, السنة  –)الطبعة الثامنة كالقشركف, بّبكت  ا٤بنجد َب اللغة. لويس معلوؼ,  َُ
۷۹ٔ 



 الفصل الرابع: الدراسة السابقة

عددا من الكتب كا٤بؤلفات كاالٕباث العلمية كا٤بوجودة عربية   بعد ارجاع الباحث 

كانت أك غّبىا ا٤بتعلقة هبذا ا٤بوضوع أساسيا كاف أـ ثنويا ؛ يظهر أنو مل يكن ىناؾ 

 موضوع مكتوب.

فهناؾ ٕبوث علمية ٗبوضوعات متفاكتو تضارع موضوع ىذا البحث, على   

خت نور ليلة كلية اآلداب ك العلـو الثقافية سبيل ا٤بثاؿ: الرسالة العلمية الٍب كتبتها األ

"ابن الرومي وخصائص ٔبامعة عالء الدين اإلسالمية ا٢بكومية مكاسر ٙبت العنواف 

كالٍب أالفتها األخت الكبّبة مركة ليمفو ىي طالبة  كلية اآلداب كالعلـو الثقافية  شعره ".

" أحمد شوقي حياتو و ف ٔبامعة عالء الدين اإلسالمية ا٢بكومية مكاسر ٙبت العنوا

 .أعمالو األدبية"

 كىناؾ كتب يكتبها مدرسنا أك أستاذنا منها جواىر األدب ألٞبد ا٥بامشي 

يتكلم عن ا٢بجاج يوسف بن لثقفى , كمنها تاريخ األدب العريب للمدارس الثانوية 

كالعليا ألٞبد حسن الزيات يتكلم عن ا٢بجاج يوسف بن الثقفى كخطبتو كمنها ٣بطابة 

العربية ُب عصرىا الذىيب للدكتور إحساف النص يتكلم عن ا٣بطابة, كمنها , ا٢بياة 



األدبية َب العصر ا١باىلي حملمد عبد ا٤بنعم خفاجي يتكلم عن األدب, كمنها تاريخ  

 أدب اللغة العربية ١برجي زيداف يتكلم عن األدب.

الرسالة األدبية. كإف ك٥بذا أف الباحث ٱبتار ىذا ا٤بوضوع كيبحث عنو لتكوين 

ىذا ا٤بوضوع مل يبحثو الطالب اآلخركف كلذالك فمن ا٤بمكن أف تكتبو الباحثة حٌب 

 يكوف شيأ مفيدا كىو زيادة علم األدب.

 الفصل الخامس: مناىج االبحث 

َب كتابة ىذه الرسالة, سلك الباحث عدة طرؽ َب مرحلتْب, مرحلة ٝبع ا٤بواد ك 

 لها.مرحلة تنظيم ا٤بواد كٙبلي

 مرحلة ٝبع ا٤بواد . أ

َب ىذه ا٤برحلة, استعمل الباحث الطريقة ا٤بكتبية بوسائل قراءة الكتب 

كا٤بقاالت ا٤بتنوعة ا٤بتعلقة هبذا البحث َب ا٤بكتبة ٍب أطلعت عليها 

 مطالعة عميقة للحصوؿ على نتيجة تامة.

 مرحلة تنظيم ا٤بواد كٙبليلها . ب

 كتابة الرسالة. فيما يأٌب:  َب ىذه ا٤برحلة استخدـ الباحث عدة طرؽ َب



الطريقة القياسية كىى القياـ باٚباذ ا٣بالصة من األشياء العامة إىل  –ُ

 األشياء ا٣باصة.

الطريقة اإلستقرائية كىى مرحلة تنظيم ا٤بواد بوسيلة إعراض    –ِ

 ا٣بالصة أكال من األمور ا٣باصة إىل األمور العامة.

الطريقة التارٱبية كىى تتبع سّب تاريخ األدب العرىب عامة كحياة  –ّ 

 ا٢بجاج يوسف بن الثقفى.

 الفصل السابع: أغراض البحث وفوائده

البحث ىو شرط أساسي كمطلق ٤بن أراد قياـ بالعمل العلمي إلٛباـ الدراسة. فا٣بالصة 

بدكنو. كأما األغراض كاإلختصار كاإلستنتاج الصحيح كالسديد ال ٲبكن ا٢بصوؿ عليو 

 كالفوائد ا٤برجوة من ىذا البحث, فكما يلي:

 . أغراض ا لبحث  ُ

 إيضاح عن انواع ا٣بطبة للحجاج بن يوسف . أ

 ايضاح عن خصائص ا٣بطبة اللحجاج بن يوسف    . ب

         . فوائد البحث  ِ



 لتعريف عمن ىو "ا٢بجاج يوسف بن الثقفى". . أ

ُب الدراسة األدبية خصوصا ُب "٤بساعدة الباحث كاآلخرين ُب التعٌمق   . ب

 ا٢بجاج يوسف بن الثقفى". 

أراد الباحث أف يقدـ العلـو الٍب حصل عليها من التعٌلم  بكلية اآلداب  . ت

كالعلـو الثقافية ٔبامعة عالء الدين اإلسالمية ا٢بكومية بواسطة ٧باكلة  

 كتابة البحث العربية.

 

 

 

 

 

 

 



 

 الباب الثاني

 لمحة قصيرة عن الحجاج بن يوسف 

 الفصل األول: نشأتو وحياتو

ُب مهد ا٣بموؿ كالفقر. فزاكؿ  ُْكلد أبو ٧بمد ا٢بجاح بن يوسف الثقفي سنة 

مع أبيو  تعليم الصبية بالطائف , إال أف نفسو الرغيبة الطا٧بة ربأت بو عن الضعة فلفت 

اف عبد ا٤بلك بن  مركاف فجعلو ُب شرطتو . إليو بذكائو رٍكح بن زٍنباع ا١بذامي أحد أعو 

كرأل ا٣بليفة ا٫بالؿ عسكره فشكا ذلك إىل ركح بن زنباع فدلو على ا٢بجاج, فقلده 

إمرة ا١بند فسلكهم ُب النظاـ كردىم إىل الطاعة . ٍب اشتهر أمره كنبو ذكره بقيادة ا١بنود 

ٗبكة  ٍب قتلو كأزاؿ ملكو.  إىل عبد اهلل بن الزبّب, كقد دعا إىل نفسو با٢بجاز, فحاصره

فشبتت كفايتو ك٠بت مكانتو ُب نفس عبدؿ ا٤بلك, فواله العراؽ كىو يضطرب بفتنة 

الشيعة, كيضطـر بثورة ا٣بوارج, فعسفهم عسفان شديدان أذؿ أعناقهم, كطأظأ إشرافهم, 

 كعاد هبم إىل حظّبة ا١بماعة يتعثر ُب أشالئهم, كٱبوض هبم ُب دمائهم
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وؿ حياتو بالعراؽ ًدعامةن ٤بلك عبد ا٤بلك كابنو الوليد يضبتو كيبستو حٌب كبقي ط       

 ُُق. ٓٔطبق ما بْب الشاـ كالصْب. ٍب مات بواسط سنة 

 الفصل الثالني: أخالقو 

كاف ا٢بجاج ظماحان إىل السلطاف كاجملدد, فسلك إليهما سبيل الظلم كالقسوة,          

و اهلل من طالكة اللساف كقوة ا١بناف القسط ألكفر, كتذرع لنيلهما بالفصاحة كالقوة ,كرزق

فانتهى أمره إىل السلطاف القاىر كالكلمة النافذة. قاؿ لو عبد ا٤بلك يومان: كل أمرالء 

يعرؼ عيوب نفسو, فصٍف نفسك كالٍٚبف عِب شيئ . فقاؿ: أنا ا١بوج حقود حسود. 

يدين لو الناس كيذلوا. كمٌب كانت ىذا الصفات ُب متسلط أىلك ا٢برث كالنسل إال أف 

ككاف فصحيحان قوم ا٢بجة اليكاد يعد لو ُب ذلك أحد من أىل زمنو. قاؿ مالك بن 

قى ا٤بنرب فيذكر إحسانو إىل أىل  دينار: ما رأيت أحدان أبْب من ا٢بجاج: إنو كاف لّبى

العراؽ كصفحو عنهم كإسا ءهتم إليو حٌب ألحسبو صادقأ كأظنهم كاذبْب. مع أنو قتل 

الصرب مائة كعشرين ألفان, كتيوُب كُب سجونو منهم ٟبسوف ألف رجل كثالثوف ألف منم ب

 أمرأة.

                                                           
)الطبعة الخامسة والعشرون؛ القاهرة: دار  العربي للمدارس الثانوية والعلياتاريخ األدب أحمد حسين الزيات،  

   11  النهضة، 

 141(، ص. بدون سنة
 



 الفصل الثالث:  نموذج من خطبو

٤با قدـ ا٢بجاج أمّبان على العرؽ دخل ا٤بسجد مٍعتما بعمامة قد غطى هبا أكثر       

فقاؿ كجهو, كصعد ا٤بنرب كىو متتملد سيفو ميتنكب قوسىو, كمكث ساعة ال يتكلم. 

الناس بعضهم لبعض: قبح اهلل بِب أمة إذ تستعمل مثل ىذا على العراؽ! كىمَّ عيمّب بن 

ٝبي أف يرٝبو, فمنعو الناس حٌب يركا عاقبة أمره فلما رأل ا٢بجاج عيوف الناس  ضاىبء الربي

 إليو حسر اللثاـ عن فيو كهنض فقاؿ:

 عمامة تعرفوينأنا ابن جالؿ كطالع الثنايا           مٌب أضًع ال     

يا أىل الكوفة! إين ألرىل رؤكسان قد أينعت كحاف قطافها, كإين لصاحبها! ككأين أنظر 

 إىل الدماء بْب العمائهم كالٌلحى! 

بسوَّاؽ حيطىم   ىذا أكاف الشد فاشتٌدل زًن               قد الفَّها الليل ي

 ليس براعي إبل كال غنم                   كال ٔبزنار على ظهر كضمو 

 قد لفها الليل بعىٍصلىيٌب                     أركىع خرناج من الدكِّمِّ 

 مهاجر ليس بأعرايب                       

 قد مشرَّت عن ساقها فشدُّك              كجٌدت ا٢بربي بكم فجدُّكا 



 ري عردُّ                    مثل ًذراع البكر أك أشدٌ كالقوس فيها كت

 ال بٌد ٩با ليس منو بد!                     

إين كاهلل يا أىل العراؽ ما يػيعىقىعي يل بالشناف, كال ييغمزي جانيب كتٍغماز التنْب. كلقد 

اف نتو بْب فيررتي عن ذكاء, كفيتٌشتي عن ٘بربة. كإف أمّب الؤمنْب أطاؿ اهلل بقاءه, نثر ك

يديو فعجم عيداهنا فوجدين أمرَّىا عودان كأصلبها مكاسران فرماكم يب. ألنكم طا٤با 

 ُِأكضعتهم ُب الفتنة, كاضطجعتم ُب مر اقد الضالؿ.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ْٗص. .تاريخ األدب العريب للمدارس الثانوية كالعلياأٞبد حسْب الزيات,  .  ُِ



 

 الباب الثالث

 الخطبة وأقسامها في صدرل اإلسالم

َب ىذا العصر قض على بعض ضر كب ا٣بطابة الٌب كانت معركفة َب العصر 

ا١باىلى لزكاؿ دكاعيها , ك كجدت ضركب جديدة اقتضتها البيئة ا١بديدة . كمن ألواف 

ا٢بطابة الٌب قضى عليها اإلسالـ ا٤بنافرات كا٤بفاحرات التصا٥با بطابيعة ا٢بياة ا١باىلية 

بلية كالتنافر كالتفاخر با ألنساب كا٤باثر. كقد جاء اإلسالـ كالركح القاٜبة على العصبية الق

فخارب ىذه الركح ا١باىلية الٌب كانت سببان َب كثّب ٩با كاف يقع بْب القبائل من حركب 

 ك كقائع متصالة كهنى عن التفاخر باألحساب كالتنافز باأللقاب . 

إلسالـ , كقد عادت إىل الظهور بيد أف ىذه ا٤بفاخرات مل تنقرض ٛبامان ٗبجىء ا      

كلكن َب صور أخر . حدثت مثال بعض ا٤بفاخرات َب ٦بالس الرسوؿ حْب كانت تقدـ 

عليو كفود القبائل , من ذلك مفخرات بُب ٛبيم للرسوؿ حْب قدـ عليو كفدىم , ككاف 

خطيبهم عطارد بن حاجب بن زرارة كشاعرىم الزبرقاف بن بدر , كقد رد عليهما من 

خطيبهم ثابت بن قس الشماس كشاعرىم حساف بن ثابت كانتهت ا٤بفاخرة  ألنصار

 باعتناؽ كفد ٛبيم اإلسالـ . 
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كا٣بطب الٌب ألقيت َب سقيفة بُب ساعدة عقب كفاة الرسوؿ كلٍب دارت حوؿ حق     

كل من ا٤بهاجرين كاألنصار َب ا٢بالفة مل ٚبل من بعض ما كاف ٪بده َب ا٤بفاخرات 

ية با٤باثر كتعداد ا٤بناقب ٨بتلطنا با٤بعاىن اإلسالمية , يقوؿ أبو بكر مثال: ا١باىلية من التنو 

)) ٫بن احملاجركف , أكؿ الناس إسالمان , كأكرمهم أحسابان , كأكسطهم داران كأحسنهم 

   كجوىان كأكثر الناس كالدة َب العرب ...((

بعد مقتل عثماف ,  كمثل ذلك يقاؿ َب النزاع بْب بُب ىاشم كبُب أميو , كقد اشتد    

ككاف ىذا النزع يتخز أحيانان صورة ا٤بفاخرات القدٲبة , ك٪بد أمثلة ٥بذا الضرب َب 

 ا٢بطب ا٢بطب الٌب قيلت بصدد النزاع بْب على كمعاكية . 

كمن األنواع الٌب انقرضت َب ىذا لعصر سجع الكهاف كذالك التصالو بالوثنية الٌب     

 ىذا العصر ضرب من السجع قصد بو ٧باكاة القراآف قض عليها اإلسالـ . كقد ظهر َب

الكرًن , كىو ىذا السجع الذم جرل على ألسنة ا٤بتنبئْب كالدعاة أمثاؿ مسيلمة 

الكذاب كسجاح التميمية كاألسود العنسى كطليحة األسدل , كمن سجح مسيلمة 

كاؿ ماسر نفسو   قولو:  )) ٠بع اهلل ٤بن ٠بع , كأطمعو ا٢بّب إذا طمع ,  كال زاؿ أمره َب

ٯبتمع , رآكم ربكم فحياكم , كمن كحشة خالكم , كيـو دينو أ٪باكم , فأحياكم علْب 



من صلوات معشرو أبرار , ال أشقاياء كالفٌجار يقوموف الليل كيصوموف النهار , لربكم 

  ُّ .الكبار , رب الغيـو كاألمطار

 الفصل األول : خطبة الجهااد والحض على القتل

ا١باحليوف ا٢بطب الٌب ٙبض على القتاؿ , ككانت بواعث  ىذا القتل ما يقـو كقد عرؼ 

بْب القبائل من نزاع على موارد العي  كتنازع على الرياسة كالشرؼ . فلما جاع اإلسالـ 

كقلت الفتوح احتيج إىل خطباء ٰبثوف ا٤بسلمْب على ا١بهاد ُب سبيل اهلل لنشر الدعوة 

ا٤بشركْب ابتغاء ثواب من اهلل عظيم . ككاف ا٢بلفا الراشدكف  اإلسالمية كيرغبوهنم ُب قتاؿ

كالقواد كشّبا ماٱببطوف ُب ا٢بض على ا١بهاد . مثاؿ ذالك قوؿ أىب بكر من خطبة لو 

قا٥با حْب ندب الناس لفتو الشأـ :  )) أال كإف َب كتاب اهلل من الثواب على ا١بهاد َب 

ٱبص بو , ىى التجارة  الٌب دؿ اهلل عليها سبيل اهلل , ٤با ينبغى للمسلم أف ٰبب أف 

ك٪ٌبى هبا من ا٢بزل , كأ٢بق هبا الكرامة ُب الدنيا كآلخرة (( . كقوؿ عمر من خطبة يـو 

ندبو الناس لفتج بالد فارس : )) إف ا٢بجاز ليس لكم بدار إال على النجعة , كال 

. سّب كا ُب األرض    يقول عليو أىلو إال بذلك . أين الطراء ا٤بهاجركف عن موعد اهلل
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الٍب كعدكم اهلل  ُب الكتاب أف يورثكموىا فإنو قاؿ : ليظهر على الدين كلو , كاهلل 

 مظهره دينو , كمعز ناصره , كموىل أىلو مواريث األمم . . .(( .

ٍب ٪بد طائفة من ا٢بطباء  ينولوف أمر ا٢بض على ا١بهاد كيرافقوف ا٤بسلمْب ُب غز      

ىم الذين عرفوا , )) القصاص (( كقد أصبح ٥بم ثأف كبّب ُب العصر كاهتم كفتوحهم ك 

 األمول .

كحْب انقسم ا٤بسلموف  على أنفسهم كافَبقوا طوائف كشيعا كاف خطباء كل فرقة ٰبضوف 

أنصارىم على قتاؿ ٨بالفيهم مظهرين ٥بم أف اهلل َب جانبهم كأهنم كحدىم على حق 

 ٧بالفتيهم .جهادان َب سبيل اهلل. كخصومهم على باطل , ككانو يعيدك قتاؿ

 الفصل الثاني : الخطبة الدينية 

عرؼ ا١باىليوف ضربان من ا٢بطابة يقصد بو الوعظ كخطبة قس . كقد كثرت 

ىذه ا٢بطب َب صدر اإلسالـ حٌب أصبح الطابع الغالب على ا٢بطب فيو ىو الطابع 

لفاء الرشدين كالوالة َب الديُب, كجل ا٢بطب ا٤بأثورة عن الرسوؿ عليو السالـ كعن ا٢ب

ىذا العصر كانت تدكر حوؿ ىداية ا٤بسلمْب كعظهم كإرشادىم إىل ما فيو خّبىم 

كتبصّبىم بأموار شيهم . كال عجب َب أف تكوف جل خطب ىذا العصر دينية فقد كاف 

الناس حديثى عهد بدين جديد فهم مفتقركف إىل من يوضح ٥بم أحكامو كشرائعو 



فقاـ الرسوؿ كخلفاؤه كالوالة هبذا األمر ,   ِّوا سواء  السبيل .كيسدد خطاىم إذا ضل

كخطبة الوداع الٍب قا٥با الرسوؿ قبيل كفاتو خّب ٭بوذج ٢بطب التشريع الديُب . كقد 

كجدت منذ ذلك العصر ا٢بطب الٍب تلق أيلم ا١بمع كالعيدين . كما لبثت أف أصبحت 

ر كأهبا ا٤بساجد . كقد ٥با تقاليد كأصوؿ خاصة هبا . كاحتلت ا٢بطابة الدينية ذرا ا٤بناب

ذكر لنا أف أكؿ من عمل ا٤بنرب ٛبيم الدارل . عملو للنىب عليو السالـ ككاف قد رأل منابر 

الكنائس با لشاـ . كقد حاكؿ ا٤بستشرؽ بكر أف يوجد صلة بْب ا٤بنابر اإلسالمى ك بْب 

يو باٚباذ مقعد القاضى َب ا١باىلية , كلكن الثابت أف النىب كاف ٱبطب قأمان ٍب أشّبعل

ا٤بنابر فصانع لو من ثالث درجات . كذكر كا أف أبا رافع موىل رسوؿ اهلل ىو الذل عمل 

 لو منربه من أثل الغابة .

كا٣بطب ا١بمعة كالعيدين أصوؿ مقررة , فا٢بطبة َب ا١بمعة تسبق الصالة 

كالصالة سبقها َب غّبىا . كٰبب َب خطبة ا١بمعة أف ٰبمد ا٢بطيب اهلل تعلى كيصل 

على النىب . كخطبة ا١بماعة خطبتاف كينبغى أف يقرأ ا٢بطيب َب األكىل شيئان من القرآف  

,  كسنتها أف يقف ا٢بطيب على منرب أك موضوع عاؿ كأف يسلم على الناس إذا أقبل 

عليهم كأف يعتمد على قوس أك سيف أك عصا كأف يقصر ا٢بطبة عمال بقوؿ الرسوؿ : 

٢بطبة ((  . كتقَبف ا٢بمدلة بالشهادة كقد ركل عن الرسوؿ )) أطيلوا الصالة كأقصر كا ا

قولو : ))ا٢بطبة الٌب ليس فيها شهادة كاليد ا١بذماء (( . كخطبة العيد خطتاف أيضا 



يستفتح ا٢بطيب األكىل بتسع تكبّبات كالثانية بسبع تكبّبات . كٰببوز أف ٱبتب قاعدان . 

أكائل أكثرىا : ))ا٢بمد هلل ٫بمده كير كل ابن قتيبة أنو نتبع خطب الرسوؿ فوجد 

كنستعينو كنؤمن بو كنتوكل عليو . كنستغفره كتوب إليو . كنعوذ باهلل من شركرأنفسنا , 

كمن سيئات أعمالنا . كمن يهده اهلل فال مضل لو كمن يضلل اهلل فال ىادل لو  كأشهد 

مد إال خطبة أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو (( . ككجد كل خطبة مفتاحها ا٢ب

  ُْالعيد فإف أغلب مفتاحها التكبّب. 

كما ىو معلـو أف الوعظ الديُب نوع من ا٣بطبة العامة ك فن من فنوهنا إال أنو   

يتميز عن باقى أنواعها بشركط خاصة كطرؽ معينة ك إف كاف كل نوع من األنواع ا٤بقدمة  

الذل بيناه َب أصوؿ  كذلك . شأف األنواع ا٤بندرجة ٙبت جنس كاحد ك القدر ا٤بشَبؾ

ا٣بطابة يغُب ا٣بطيب أذا دعتو ا٢باجة إىل مباشرة أل نوع من أنواعها . ك٫بن  قدمنا 

الكالـ على الوعظ كإلرشاد اٮباما ن بشأنو ألف ا٢باجة إليو أشد , ك ا٤بزاكلة لو أكثر , ك 

ف عليو ذكرناه َب كتاب ا٥بداية َب فصوؿ على حدة بينا فيها مبادئو كما ينبغى أف يكو 

ا٤برشد من الصفات ا٢بميدة ك اآلدب الكمالية ك الطرؽ الٌب يسلكها َب إرشاد ا٢بلق 

إىل ا٢بق كما إىل ذلك ٩با تقدـ َب ذلك الكتاب , ك٤با االفائدة َب فن الوعظ ك اإلرشاد 

نقوؿ : غّب خاؼ عليك أف مصادر الوعظ كإلرشاد كينابيعو الصافية ىى الكتاب كالسنة 
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ر ذكل النفوذس العلية الٍب ال ٚبرج عنهما , فإف كل ما تراه من طرؽ ٍب خالصة أفكا

الوعظ إ٭با ىو معاىن الكتاب كالسنة تكيفها العقوؿ بكيفيات ٨بتلفة بالتصريح أك 

االستنباط, كأف أجود الناس َب ىذا التكييف ك إلبداع ىم الكملة من ٞبلة الشريعة 

ىم أكثر الناس أثران َب ىدا ا٤بقاـ,  كاألخالؽ , كلذلك كاف ا٤بتحققوف من الصوفيو

كبقدر ما يكوف اقَباب ا٤بعُب اإلرشادل من الكتاب كالسنة يكوف نفوذه إىل القلوب 

كتأثّبه َب النفوس كتلقى العقوؿ لو بالقبوؿ. كمن ىذا تعلم سر إعجاز القرآف الكرًن, 

ككقوفو على أحواؿ كأنو جاء بأبلغ األساليب كأعجز العامل بلفظ ك معناه كمتانة أسلوبو 

البشر جليها كخفيها, كاستقصائو أمراض النفوس ظاىربىا كباطنها, ألف منزلو ىو ا٣بالق 

لكل شىء, كالعامل بكل شىء, فقرع ببلغ حكمو كحكيم كعظو النفوس العاتية كقهر 

بقوة سلطانة القلوب القاسية بالكفر كالعناد كاألنفة كالكرب ياء, كأمر عباده الصا٢بْب 

ْب إليو أف يصلحوا بو أمر العباد بتصحيح العقائد كإصالح األعماؿ كهتذيب الداع

النفوس كتنظم شئوف االجتماع, فمن فتح قلبو ٥بدايتو ككاف على استعداد تاـ للتأثر بو  

كفاه َب الرجوع إىل اهلل تعاىل استماعو لو بسالمة ذكقة كفطرتو, فسليم الفطرة كالذكؽ 

لغفلة شأف اإلنساف ا٢بى فكيف بأعظم ىاد كأكرب مؤثر, يكفية أقل منو إذاعرضت لو ا

ذلك التاب ال ريب فيو ىدل للمتقْب. لذلك كانت ا٢بطبة كأساليب الوعظ َب الصدرؿ 

 األكؿ تدكر حوؿ الكتاب كالسنة ال غّب. 



ك٤با ترجع الذكؽ العرىب َب ا٤بسلمْب ككثرة األمراض النفسية أخذ ا٣بطباء كالوعاظ 

ب الوعظ ٗبايؤثر َب السامعْب حسب أحوا٥بم كاستعدادىم, كالكل يتصرفوف َب أسالي

مرجعة الكتاب كالسنة سواء َب ذلك ا٤بسائل االعتقادية أك العملية أك ا٢بلقية أك 

االجتماعية, ككل ذلك نتيجة تولد األفكار الراقبة ا٤بهذبة. كمن ىذا يتبْب لك فضل 

لق, كأنو إ٭با أرسل رٞبة للعا٤بْب, رسوؿ اهلل ) صلى اهلل عليو ك سلم ( على سائر ا٢ب

كفضل القرآف ألنو ىدل كشفاء خالؼ الكتتب السماكية السابقة عليو, إذ لو جاءت 

هبذا اإلعجاز ٤با ظهر أماـ العقوؿ فضل ٥بذه الكتاب كال ٤ببلغ ىذا الكتاب, كستعلم إف 

٢بلفاء شاء اهلل تعاىل عند مركرؾ على خطب رسوؿ اهلل, صلى اهلل عليو ك سلم, كا

الراشدين كالتْب كالتابعْب مل بإحساف ما يزيدؾ إٲبانان هبذا القوؿ. فإف إذا نظرت أىل 

خطب رسوؿ اهلل, صلى اهلل عليو ك سلم, كىى قليلة موجزة جدان ٪بدىا دائرة حوؿ 

التوحيد كتصحيح العقائد, كنبذ البدع ا٤بستهجنة, كترؾ العادات ا٤بتحكمةالضارة بنظاـ 

 كاف ٥با السلطاف األعلى على نفوس ا١باىلية. العامل, كالٌب  

أما بقية كالمو, صلى اهلل عليو كسلم, فكاف يدكر حوؿ تقرير الشرع كتبْب 

ا٢بالؿ كا٢براـ ك ا٢بث على مكاـر األخالؽ الٌب مل يعلموىا كمل يتعودكىا, كلكل كالـ 

حيد كأمهات مقتضيات دعت إليو. فإف الكتب كانت تبعث إىل الكفار لدعوهتم إىل التو 

 الفضائل العامة الٍب ال ٱبتلف فيها العقالء. 



كبعد أف دخل الناس َب دين اهلل أفواجان كأشرب َب قلوهبم حبو كالتفاىن فيو كالغّبة    

عليو مل تكن مهمة معهم إال بياف ما شرع اهلل من ا٢بالؿ كا٢براـ ك إسداء النصيحة 

عليهم, ك كاف اقتداؤىم بو. صلى اهلل عليو  كاقتالع العادات ا٤بتحكمة فيم ٨بافة أف هتيج

كسلم. كإخالصهم َب ٧ببتو حاجزان منيعان من ٛبرد نفوسهم خصوصان بعد العلم اليقِب 

بصحة دعواه اإلٲباف الكامل بصدؽ رسالتو. كذلك كاف شأف ا٣بطب الدينية يبْب فيها 

التذكّب باهلل كاليـو  ما تدعو إليو ا٢باجة من األحكاـ ألثشريعة كا٢بوادث اإلجتماعية مع

اآلخر ليصابركا على مشاؽ ا١بهاد كاجتماؿ مكائد األعداء إلعالء كلمة اهلل كاحملافظة 

على دينو القوًن. كلذلك كانت نفوسهم متشوقة للشهادة زاىدة َب الدنيا راغبة َب لقاء 

 اهلل تعلى. كذلك كاف شأف أىب بكر ك عمر ك عثماف رضواف اهلل عليهم مل تتغّب َب

عصرىم أساليب الوعظ كا٣بطابة بعد رسوؿ اهلل, صلى اهلل عليو كسلم, إال َب أحواؿ 

خاصة قليلة دعت إليها ا٢باجة كخطبهم َب أكؿ بيعتهم ألف لذلك شأنان خاصان يدعو 

إىل االختالؼ ك ككالـ أىب بكر رضى اهلل عنو مع أىل الردة, كىكذا من االخواؿ الٍب 

على عهد رسوؿ اهلل, صلى اهلل عليو كسلم. كلذلك  حدثت َب ا٤بسلمْب, كمل تكن 

 كانت خطبهم َب األحواؿ ا٢باصة قليلة جدان. 

٨بالؼ اإلماـ على رضى اهلل عنو ك كـر اهلل كجهو فإف خطب َب فنوف ٧بتلفة 

األف الفًب كثرت بعد قتل عثماف, رضى اهلل عنو, كما سبق ككاف التنازع َب ا٢بالفة 



الكالـ َب ا١بهاد ك ذـ ا٤بنافقْب ك ا٤بنشقْب ك أىل العصياف, شديدان لذالك  أكثر  من 

كتكلم َب الوعظ كأكثر من ذـ الدنيا كالتحذير منها, كأنو رضى اهلل عنو أحس أف سبب 

ىذه االنتقال بات حب الدنيا كالغفلة عن اهلل تعلى, فكاف يعظ الناس ٰبسب أحوا٥بم 

 كما ىم عليو من األخالؽ كاألىواء. 

كـر اهلل كجهو أكؿ من تفنن َب أساليب الوعظ ك كسع مادتو, ككل   كأف عليان 

ذلك نتيجة االنفعاالت النفسية ا٢بقة ك االحتكاكات الفكرية الصادقة الٌب أك جبت 

تلك ا٢بكم البالغة ا٤بلتقطة من ينابيع الكتاب كالسنة ك قضايا العقل الصحيح, كقد 

٤بسلمْب يـو منذ كقد كرب عليو ذلك كعظم ساعد على إبرازىا عوامل الفساد ا٤بنتشرة َب ا

الديو خصوصان َب شباب اإلسالـ كَب عصر الصحابة الذين اىتدك اهبدل رسوؿ اهلل, 

صلى اهلل عليو كسلم, كاستنار كابنوره, كأف أكثر مادة يستمد منها ا٣بطيب بعد الكتاب 

 كالسنة خطب اإلماـ على, رضى اهلل عنو, كحكمو البالغة. 

أف ا٢بطابة الدينية اإلسالمية ابتدأىا رسوؿ اهلل, صلى اهلل عليو  كصفوة القوؿ

كسلم, كما سبق, كاستمرت إىل يومنا ىذ. كقد اشتهر فيها بعد اإلماـ على رضى اهلل 

عنو أبو ٰبٓب عبد الرحيم اشهّب بابن نباتة َب القرف الرابع, كلو ديواف خطب عُب بشر 

وزل عامل اآلفاؽ ك كاعظ العراؽ, كحجة اإلسالـ حو كثّبكف, كاشتهر بعده اإلماـ ابن ا١ب



الغزاىل, كأبو القاسم الز٧بشرل ك لو كتاب أطواؽ الذىب َب ا٤بواعظ كا٢بطب, ك ىؤالء  

كانوا َب القرف ا٢بامس, كمن مشاىّب العهد األخّب الشيخ عثماف األلوس صاحب 

  ّبكف. ))غالية ا٤بواعظ (( كالشيخ شعيب صاحب ))الركض الفائق((كغّب ىم كث

 الفصل الثالث:الخطبة السياسية 

أصبح للعرب َب ىذا العصر دكلة منظمة دينها اإلسالـ كدستورىا القرآف , 

ٚبضع ٢باكم كاحد يسوس أموارىا كيصرؼ شؤهنا كيشرع ٥با النظم كيبعث الوالة كالعماؿ 

ها إىل األمصار, ككاف ىذا ا٢باكم يستهل حكمو ٖبطبة يوضح فيها ا٣بطة الٍب  سينهج

َب سياسية أمور الرعية  , ككذالك كاف يصنع الوالة َب أمصارىم . فكانت ىذه ا٣بطب 

 الصورة األكىل للخطابة السياسية عند العرب . 

كحْب اختلف ا٤بسلموف أثر كفاة الرسوؿ عليو السالـ حوؿ ا٣بالفة : كيف تكوف 

ا٣بطب ك٤بن تكوف , نشطت ا٣بطابة السياسية , ككانت خطب السقيفة باكورة 

السياسية الٌب تتعرض لشئوف ا٢بكم كا٢بالفت ك كالية أمور ا٤بسلمْب . ٍب كثرت ىذه 

ا٣بطب حْب ظهرت حركة الردة ك بعد مقتل عمر ٍب حْب افَبقت كلمة ا٤بسلمْب إباف 

عهدل عثماف كعلى . كانقسموا أخزابان كطوائف يدعى كل منها أنو صاحب ا٢بق 

ياسية ٚبتلط َب ىذه ا٣بطب با٤بعاين الدينية لشدة ارتباط باا٢بالفتة , ككانت ا٤بعاىن الس



السياسية باالدين عصرئذ . كعلى اإلٝباؿ كاف الطابع الديُب َب خطب صدرؿ اإلسالـ 

ىو الغالب ٍب انعكس األمر َب العصر األمول فغلب على ا٣بطابة فيو الطابع 

   ُٓالسياسى.

س النيابية أك الشرية أك النو ادكل ا٣بطبة السياسية ىي الٍب تٌلقى َب اجملال      

العمو مية الٌب ينظر فيها النواب كرجاؿ الشورل َب شئوف الدكلة كأمور الرعية لسن القو 

النْب العادلة كتنظيم الدك أر الر٠بية كا٤بالية , كالعدؿ , كا٢بربية , كا٤بعارؼ كما يناط بكل 

مة كرقيها ما ديان كأدبيان كالعمل منها , ك٥بذه ا٣بطب شأف كبّب فإف عليها مدار حياة األ

َب حرب كالسلم , كتكوف ُب الدكؿ الدستورية ا٢برة سواء أكانت ٝبحرية يدرىا نواب 

األمة , أـ ملكية ٱبضع ملكهل للدستور, فيملك على الدكلة كال يسوسها إذ ا٢بكم 

اصة , أما الدكؿ فيها لنو اهبا , كمثلها الوالياة ا٤بتحالفة أك ا٤بمتاز َب تدبّب شئوهنا ا٢ب

 ذات السلطة ا٤بطلقة فال  ألف زماـ األمر َب يدالفرد يأمر كينهى كما يشاء.

كىي من أصعب أنواع ا٣بطابة ألف حركات األمة نتيجة مد , جزر منشؤه سيطرة 

األفراد على ا١بمهور , أك ا١بمهور على األفراد . فيتبع ا٣بطيب ىذه األمواج آمر ان َب 

غباهتم , فال ىو موقن باالنجاح كال اإليقاف كال ي  منو كل اليأس القـو أك خاضعان لر 

ككثّبان ما نرل من خطباء السياسة من يذكؽ َب احملالس النيابية أك عند احتكاكو 
                                                           

 ّٖ, ص. ا٣بطابة العربية َب عصرىا الذىىب. الدكتور إحساف النص,  ُٓ



با١بمهور لذة الظفر كاالنتصار . أك أمل ا٣بيبة كا٥بزمة , كىذ دليل كاضح على حرج 

ع األمة كالسالمة من ا٤بضار كاألمل َب ا٤بوقف . كلضماف العدؿ كؿ الوصوؿ إىل ما ينق

 النجاح ٰبب أف تتوافر َب ا٣بطيب السياسى زيادة على ما تقدـ الصفات اآلتية :

األكىل   :أف يكوف ذا دراية تامة بالقو انْب  الدكلية , كا٢بفوؽ الشخصية كا٤بدنية ملمان 

لصلة ذلك حياة األمة َب بأسرار  الدكلة الداخلية كا٢بارجية كأحوا٥با ا٤بادية كاألدبية  

صعودىا كىبو طها فيتسُب لو إظهار العدؿ كنصرة ا٢بق كإدراؾ الصواب كالعمل على ما 

 فيو سعادة األمة.

الثانية   : أف يكوف ٨بلصان َب ٧ببة كطنو , بريئان من كل أنانية كغرض شخصى أك ٙبيز 

 إال للخّب احملض. إىل نصرة إنساف أك خذالنو فال يرل إال حياة األمة . كال يعمل 

الثالثة   : أف ٰبسن درس األمور الٌب يدكر عليها البحث كمعن النظر َب ٝبيع كجو ىها 

 ليكوف حكمو فيها عن بصّبة تامة بعيدان عن ا٣بطأ كالزلل. 

 الرابعة   : أف يكوف حر الضمّب فال ٲبلكو ألحد .مستقال َب رأيو ال مقلدان فيو لغّبه. 

عان ذا عارضة كلسن. بعيدان عن الغضب ليستطيع أف يقـو َب ا٣بامسة :أف يكوف شجا

كجو معارضيو كيلزمهم ا٢بجة , ك ىذه ك إف كانت من لواـز ا٣بطيب مطلقان إال أهنا ٗبثل 

 ا٣بطيب السياسى ألـز , فما أحسن العلم مع ا٢بلم , كما أحسن األحالص. 



سية كالعقلية على ما فيو كعلى اخطيب السياسى إذا أشار بشىء أف يقيم األدلة ا٢ب   

 من منافع لالمة, كبالعكس إذا أراد ا٤بنع منو. 

كمن خطبة لإلماـ على كـر اهلل كجهو يبْب أنو ال بد للناس من أمّب حيث قاؿ َب    

ا٣بوارج ٤با ٠بع قو٥بم: )) ال حكم إال اهلل (( : كلمة حق يراد هبا الباطل. نعم إنو ال 

ولوف: ال إمرة إال اهلل, كأنو البد للناس من أمّب بر أك فاجر حكم إال اهلل, كلكن ىؤالء يق

يعمل َب إمرتو ا٤بؤمن كيستمتع فيها الكافر, كيبلغ اهلل فيها األجل, كٯبمع بو الفىء, 

كيقائل بو العدك, كتأمن بو السبيل, كيؤخذ للضعيف من القول حٌب يسَباٞبن فاجر. ك 

هم قاؿ: حكم اهلل انتظر فيكم, كقاؿ: أمااإلمرة َب ركاية أنو رضى اهلل عنو ٤با ٠بع ٙبكيم

الربة فيعمل فيها التقى, كأما اإلمرة الفاجرة فيتمتعفيها الشقى إىل أف تنقطع مدتو, 

 كتدركو منيتو.

كمن أمثلة اإلشارة با٤بنع من الشىء قوؿ ٰبيالرب مكى اللهادل. ك كاف قد عـز ا٥بادل    

على أف ٱبلع أخاه ىاركف من ا٣بالفة كيبايع البنو جعفر فصده ٰبي عن ذلك مبينان ضرر 

فعلو فقاؿ: يا أمّب ا٤بعمنْب إف فعلت ٞبلت الناس على نكث األٲباف ك نقض العهود, 

ل ذلك كلو تركت أخاؾ ىاركف على كالية العهد, ٍب بايعت ١بعفر ك٘برأ الناس على مث

بعده كاف ذلك أككد َب بيعتو, ك لو حدث بك حادث ا٤بوت ك قد خلعت أخاؾ 



كبايعت البنك جعفر, كىو صغّب دكف البالوغ افَبل خالفتو كانت تصح ككاف مشايخ 

تأتيو عفوان, كلو مل بُب ىاشم يرضوف ذلك كيسلموف ا٣بالفة إليو, فدع ىذا األمر حٌب 

يكن ا٤بهدل بايع ٥باركف لوجب أف تبايع أنت لو لثال ٚبرج ا٢بالفة من بيت أبيك. كىى  

 ُٔكما ترل من أبلغ ما عرؼ َب ا٤بشورة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  ْٖ)دكف طابعة؛ مصر: داراالعتصاـ (, دكف سنة. ص.  فن ا٣بطابة ,على ٧بفوظ  ُٔ



 الباب الرابع

 خطبة الحجاج بن يوسف

 الفصل األول :موضوعات الخطابة السياسية ومنزلتها 

قى َب اجملالس النيابية  أك الشعورية  أك النودل ا٣بطابة السياسية  ىي الٍب تل

العموية الذل ينظر  فيها  النواب كرجاؿ الشورل َب شئوف الدكلة ك أمور الرعية لست 

العادلة ك تنظيم الدكائر الر٠بيو كا٤بالية, كالعدؿ كا٢بربية, كا٤بعارؼ كما يناط بكل منها. 

مة كرقيها ماديان كأدبيان كالعمل َب ا٢برب ك٥بذه ا٣بطب شأف كبّب فإف عليها مدار حياة األ

 كالسلم, كتكوف َب الدكاللستورية ا٢برة سواء أكانت ٝبهورية يدبرىا 

 نواب األمة, أـ ملكية ٱبضع ملكها للدستور.

تتناكؿ ا٣بطابة السياسية كل مالو صلة بأحوؿ الدكلة كشؤهنا العامة. داخلية كانت أـ 

 سية َب العصر األمول, تنقسم إىل األنواع التالية. خارجية. كرأينا أف ا٣بطابة السيا

 ا٣بطبة السياسية ا٣بالصة. .ُ

كقد رأينا أف العصر األموم ٩بلوء بأنواع األحزاب كتنواع السياسية, حيث كل حزب لو 

نظره سياسية خاصة, نستعن هبا َب خطة أخزاهبم, كال شك أف خطب األمويْب 
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كأنصارىم أكثرىا شيوعا لكوف ا٢بكم َب أيديهم كلذا, حاكلو أف يصبع الناس باألفكار 

ال ٗبوضوع ٨بتلف. كاحتجاهبم ٢بقهم َب ا٢بكم. كرأيهم ليتمكنوا َب ا٢بكم كفنا طوي

كمطالبة الرعبة بالطاعة حيث أهنم نالوا ا٣بالفة كرىا, بياف خطة ا٢بكم شعارا لو َب 

مستهل كال يتو كاستقرار الناس بو, كجاء كذلك خطب ا٢بجاج مليئة بالوعيد كالتهديد. 

كذلك الَبغيب   كلعلو أكثر خطباء بُب أمية إعتمادا على ىذه األسلوب, كٯبمع

كالَبىيب كٙبدل اإلعداد كشتم ا٤بعارضْب كالفخر كا٤بباىة كاإلعتداد بالقوة, كل ذلك من 

موضوعات ا٣بطابة السياسية ا٣بالصة من عصر بُب أمية. كيضاؼ با٤بوضوعات باإلقرار 

بعدـ الكماؿ, على فحزىم بأنفسهم كاستغالؿ مقتل عثماف, كمزح السياسية بالوعظ,  

 ة َب ا٣بطب السياسية لبِب أمية.  كلها موجود

 ا٤بناظرات السياسية   ِ

كاف ظهور الفرؽ كاألحزاب السياسية َب عصر بُب أمية إلزدىار لوف ا٣بطابة يعتمد على 

ا١بدؿ كقرع ا٢بجة با٢بجة فضال عن ا٤بهارة البيانية . كتلك ا٤بظاىرة الٌب كانت تقـر بْب 

إياد األدلة على صواب خطتو كسالمة  خطباء األحزاب السياسية, كل منهم ٰباكؿ

 مبادئو كعلى أنو أحق األحزاب لتوىل أمور 



كا٤بناظرات السياسية االموية بريئة أجنبىي كىي فن عرىب خالص, حيث مل يكن منطق    

أرسطو قد عرؼ َب ذلك ا٢بْب , أذا عن يكتب الفالسفة مل تكن قد ترٝبة بعد. 

قتهم مستمدة من القرآف اكرًن كالشعور العريب فا٣بطباء السياسيوف إعتمدكا على سلي

 كخطب أسالفهم كأقوا٥بم.

 ا٤بشاكرات السياسية   ّ

كانت األحواؿ السياسية َب عصر بُب أمية كثّب, ماتدعوا إىل عقدـ ٦بالس للتشاكر   

كتبادؿ األراء , كمن ىذه اجملالس كاف يتكلم من عرؼ من القـو برجاحة الفكر كصواب 

ظر,  كل يديل برأيو كيشّب باٚبذ موقف أزاء ا٢بدث الياسى ا٣بطّب الذل الرأم كبعد الن

أكجب اجتماع القـو لتبادؿ الرأم كا٤بشورة, كَب ىذه اجملالس الثورية كانت تتجلس براعة 

ا٣بطباء السياسيْب َب استمالة الفـو إىل أرائهم كإقناعهم بصواب نظرهتم. كىذه ا٤بدكالت 

تعقدىا القببلة َب لعصر ا١باىلى للتشاكر فيما يلم هبامن شبيهة باجملالس الٍب كانت 

أحداث كخطوب, كىي ظاىرة ٥با شأهنا َب داللتها على تشبع العريب بالركح الدٲبو 

 قراطية الٌب تتناَب اإلستبداد برأم كاإلنقياد األعمى للموجهْب الزعماء.

 . ا٣بطب ا٢بريةْ



كتذكي ا٢بماسة َب نفوس, ا٤بقاتلْب  ا٢بطب ا٢برية ىي الٌب ٚبص على قتاؿ العدك    

كٙبملهم على اإلستباؿ كاإلستشهاد. كتكثر ىذه ا٣بطب بكثرة الفتوح ا٣بارجية كا٢بركب 

الداخلية َب عصر بُب أمية من دكاعى إزدىار ا٣بطابة ا٢بربية. ككما ىو معركؼ, أف 

 البياف الناصع.النفس العرىب سريعة اإلنفاؿ كالتأثر, سريعة اإلستجابة للكالـ الراعع ك 

كتنوعت ىذه ا٣بطب إىل خطب الفتوح كا٤بغارل كىي ترغيب ا١بنود َب ا١بهاد إبتغاء  

ثواب اهلل كراية اإلسالـ, كَب ا٣بطب ا٢بركب الداخلية, ٘بد خطباء كل فرقة ٱبصوف 

ٝباعتهم على القتاؿ مدعْب أهنم ا٭با ٯباىدكف الكفار كا٤براؽ كأف مصّبىم جنات 

 النعيم.

 اياا٢بربية ك السياسية . الوصٓ

من ضركب ا٣بطابة السياسية ىذه ىي الوصايا الٍب كاف ا٣بلفاء كإقطاب السياسية       

يوصوف ذكيهم أك عما٥بم أك قادهتم يرشدكهنم فيها إؿ الطريق الذل ينبغى ٥بم أف 

يسلكوىا, كالسياسية الٌب يتبعوهنا كا٣بطة الٌب ينتهجوهنا. كرٗبا صدرت الوصية عمن 

ؼ با٣بربة السياسية أك ا٤بهارة ا٢بربية كالدىاء كيعد النظر, كلو مل يكن من رجاؿ عر 

ا٢بكم كأرباب السلطة. كىذه الوصايا منها ما ىو سياسي خالص, يتناكؿ خطة القتاؿ 

 كفن ا٢برب



 االفصل الثانى: خطب الحجاج السياسية.

 : ىذا الفصل قدـ الكاتب خطب ا٢بجاج بن يوسوؼ الثقفى , ك ىي    

 ا٣بطبة األكؿ : قا٥با َب ا٤بسجد ا٢بجاج بالكوفة :  . أ

 )أنا ابن جال ك طالع الثنايا مٌب أضع العمامة تعرفوين(. 

يا أىل الكوفة إين ألٞبل الشر ٰبملو ,  كأخذكه بنعلو ك أجزيو ٗبثلو : ك إين ألرل أبصارا 

احبها . ككأين طا٧بة ك أعناقا متطاكلة , كرؤ كسا قد أينعت . كحاف قطافها ك إين لص

 أنظر إىل الدماء بْب العمائم ك اللحى تَبقرؽ. 

األخالؽ , ما يقعقع يل بالشناف . كال يغمز جانيب كتغماز التْب . ك إف أمّب    

نشر كنانتو بْب يديو فعجم عيداهنا فوجدين أمرىا عودا  –أصاؿ اهلل بقائو  -ا٤بعمنْب

كأصلبها مكسرا فر ماكم يب ألنكم طا٤با أكضعتم َب فهًب ك اطجعتم َب مر اقد الضالؿ 

 كسنتم سنن الفٌب . 

ألقر عنكم فر ع ا٤بركة كال عصتكم عصب السلمة  ا كاهلل أل٢بونكم ٢بو العصا كأم   

كأضربتكم ضرب غرائب اإلبل , فإنكم لكأىل )قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها 



رغدا من كل مكاف , فكفرت بأنعم اهلل فأذاقها اهلل نباس ا١بوع كا٣بوؼ ٗبا كانوا 

 يصنعوف (. 

إال فيت , كال أىم إال أمضيت , كال أخلق إال فريت فإيام ك ىذه ك إين ك اهلل ال أعد   

الشفعاء كالزر افات ك ا١بماعات . كقاؿ كقيال. كما تقوؿ , كفيم أنتم ك ذلك : أما كاهلل 

 لتستقيمن على طريق ا٢بق أك األد عن لكل رجل منكم شغال َب جسده. 

ك جهكم حملاربة عدككم مع كإف أمّب ا٤بئمنْب أمرين بأعطائكم أعطياتكم , كأف أ  

ا٤بهالب بن أيب صغرة , كإين أقسم بااهلل ال أجد رجال ٚبلف بعد أخذ عطائو بثالثة أياـ 

 ُٕإال سفكت دمو ك أهنبت مالو ك ىدمت مَبلو.

 ا٣بطبة االثانية : قا٥با باالبصرة :   . ب

رأسو أيها الناس: من أعياه داؤه. كمن الستطاؿ أجلو فعلي أف أعجلو. كمن ثقل عليو 

كضعت عنو ثقلو كمن الستطاؿ ماضي عمره قصرت عليو اباقية . إف للسيطاف طيفا 

كللسلطاف سيفا فمن ٠بعت سريرتو , صحن عفوبتو. كمن كضو ذنبهر فعو صلبو , كمن 

 مل تسعو العافية مل تضف عليو ا٥بلكة. كمن سبقتو بادرة فمو سيق بدنو سفك دمو.

                                                           

َُٖ-َُٕا١بزء األكؿ, الطبعة األكؿ؛ دار العلم للماليْب, بّبكت, دكف سنة, ص, ا٤بنهاج ا١بديد ُب األدب العريب, عمر فركؽ,    ُٕ   



أعذر كأتو عد ٍب ال أعفو إ٭با أفسدكم ترنييق كال تكم  إين اندر ٍب ال انظر , كأخذر ٍب   

كمن اسَبحى لببو ساء أدبو. إف الـز ك العـز سلباىن سوطي ك أبدال ين بو سيقى. فقائمو 

َب يدل ك٪بده ُب عنقى. كزبابو فالدة ٤بن عصاٌب. كاهلل ال أمر أحد أف ٱبرج من باب 

 ُٖضربت عنتو.من ابواب ا٤بسجد فيخرج من الباب الذل يليو إال 

 ج. ا٣بطبة الثالثة, كجهو ألىل العراؽ بعد دير ا١بماجم:     

يا أىل العراؽ. إف الشيطن قد إستبطنكم ٨بالط اللحم ك الدـ كاعصب كا٤بسامع ك 

اإلبَباؼ, ٍب أفضى إىل اإل٠باخ ك األ٨باخ ك األشباح ك األركاح, ٍب أتع فعش , صم 

كشقاؽ, ك أشعر كم خالفا. اٚبدٛبوه دليال باضى, كفرخ, ٍب دب كدرج, فخشاكم نفاؽ 

تتبعو نو, كقائدا تطيعو نو, ك مؤٛبنا تشاكرك نو كتستأمرك نو, فكيف تنفعكم ٘بربة, أك 

ينفعكم بياف, ألستم أصحاىب باألىواز حيث منيتم ا٤بكر كاجتمعتم على الغدر, كاتفقتم 

يكم بطرَب كأنتم تتسلوف على الكفر, كظنتم أف اهلل ٱبذؿ دينو خالفتو, كأنا كاهلل أرم

لواذا, كتنهزموف سراعا. كيـو الزكية كما يـو الزاكية, ٩با كاف من فتسلكم كتنازعكم 

كٚباذلكم كبرا ئة اهلل منكم, كتكوف قلوبكم إذا ك ليتم كاإلبل الشاردة عن أكطاهنا النوازع 

, اليسألو ا٤برء منكم عن أخيو, كال يلول الشيخ على بنيو, حْب عضكم السالح

ك٬بعتكم الرماح. كيـو دير ا١بماجع كما يـو ا١بماح, هبا كانت ا٤بعارؾ كا٤بالحم, بضرب 
                                                           

, كأصدقائو,    .ِْٔ-ِْٓ: ص.ُِٕٗالطبعة الرابعة, كزارة ا٤بعارؼ ا٤بملكة الربية السعودية, األدب كالنصوص, ٧بسن أٞبد باـر ُٖ   



يزيل العاـ عن مقيلة, كيذىل ا٣بليل عن خليلة. ياأىل العراؽ ياأىل اكفراف بعد 

الفجراف, كالغدراف بعد ا٣بذالف كالنَبكة بعد الَبكات, أف بعثناكم إىل ثغوركم غللتم 

ر جفتم, كإف خفتم نافقتم, التذكركف نعمة, كال تشكركف معركفا, كخنتم, ك إف أمنتم أ

استخفكم ناكث, كال استفواكم غاك, كال استنقذكم عاص, كال استنصر كم ظامل, كال 

اسعضدكم خالع, إال لبيتم دعوتو, ك أجبتم صيحتو , كنفر ٍب إليو خفافا كثقاال, كفرسانا 

ناعب, أك زفر زافر إال  كنتم أتباعو كرجاال. يا أىل العراؽ ىل شغب شلغب, أكنعب 

كأنصاره؟ يا أىل العراؽ أمل تنفعكم ا٤بواعظ؟ أمل تزجر كم الو قائع ؟ أمل يشدد اهلل  

 عليكم كطأتو, كيذقكم حرسيفو, كأليم بأسو كمثال ؟. ٍب إلتفت إىل أىل الشاـ فقاؿ: يا

 ذر, كيباعد عنها ا٢بجرأىل الشاـ إ٭با أنا لكم كالظليم الرامح عن فراحو ينفى عنها الق

, كيكوهنا من ا٤بطر , كٰبميها من الضباب, كٰبميها من الضباب, كٰبرسها من الذباب. 

يا أىل الشاـ: أنتم ا١بنة ك الربد, ك أنتم ا٤بالءة كا١بلد , أنتم األكلياء كاألنصار,  

ـ من كالشعار كالدثار , بكم يذب عن البيضة كا٢بوذة, كبكم ترمى كيائب األعداء كيهز 

 ُٗعاند كتوىل.

 الفصل الثالث : خصائص خطبو السياسية 

                                                           

.  ُِّ-ُِِ,ص.َُِٖا١بزء التاسع, مطبعة السعادة, مصر: البداية كالنهاية, إ٠باعيل بن كثّب,    ُٗ   



كإذا رأينا خطبة ا٢بجاج بن يوسف الثقفى باالكوفة حينما قدـ إليها , فإننا ٪بد َب     

ىذه ا٣بطبة خصائص منها , الطابع الدكل , حيث إعتمد ا٢بجاج  َب خطبتو بالطابع 

ل هبا َب خطبتو مأخوذة من الطابع العرىب ا٣باَب , ك ذلك أنتكوف األبيات الٍب يتمث

كشعراء البدكية , ككذلك أمثا٥بو صوره كانت مستمدة من البيئة البدكية , كىذا كاضح 

مقطع ا٣بطيب كىي أما كاهلل , ألف ٢بو نكم ٢بو العصا كألقر عنكم قرع ا٤بركة 

 كألعصبئنكم عصب السلمة كاألضر بنكم ضرب غرائب اإلبل.  

باألثر القرآين َب خطبتو كقد اقتبس من األيات القرآنية ما ىي كيتأثر كذلك ا٢بجاج   

مالئمو ٔبو ا٣بطبة. كىذا يدؿ على أف ا٢بجاج عرؼ القرآف الكرم. كىذا يؤيد على ما 

قيل عليو من أنو ختم القرآف ثالث ختمات َب ليلة كَب الصالة كىو كذلك حفظ القرآف 

الشكل للقرآف . ففى خطبتو بالكوفة , العظيم. كلعل ىاذا ما يدفعو إىل كضع النقط ك 

, حيث قاؿ ا٢بجاج , ُُِ٪بد فيها أية من القرآف اقتبسو من سورة النحل األية: 

فإنكم لكلها, قرية كانت أمة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكاف , فكفرت بأنعم 

خصائص  اهلل فأذاقها اهلل لباس ا١بوع كا٣بوؼ ٗبا كانو يصعوف . اإلشتشهاد باشعر من

أخرل ٥بذه ا٣بطبة . فقد رأينا َب قوؿ ا٣بطبة بيتا من الشعر , كاستهل بذالك بدال يدؿ 

من استهاللو با٢بمد كالشناء عليو. فبدأ ا٣بطبة بالشعر كىو بيت لسحيم بن كثيل 

الرياحى:  أنا إبن جال كطالعالثنايا, مٌب أضع العمامة تعرفوين. كفالحظ أيضا َب ىذه 



اللمعاين َب تركيب ٨بتلفة للتأكيد كللتأثّب ُب السامعْب , كما يكثر ا٣بطبة تكسرار 

 استعماؿ أدكات التوكيد كغّبىا من األدكات التعجيبة . 

كرأينا أيضا َب ىذه ا٣بطبة األسلوب التسصويرل. فكاساف ا٢بجاج بن يوسف يعتمد    

قد أخذىم الرعب على اإلتباف بالصور ا٤بخيفة إرىابا با٤بعارضيو كال ريب أف سامعيو 

كىم يسمعونو يشبو رؤكسهم بالتمار الٍب حاف قطافها كَب ىذه الصورة مافيها من 

السخرية باا٤بعا رضْب كإلستخفاؼ بأصرىم. كقد شبو نفسو َب ىذه ا٣بطبة بالسهم 

القول قد اختاره ا٣بليفة بْب سهاـ كثّبة ٛبتلى هبا كنا نتو لّبمى هبا أعدائو. فحطتبو ىذه 

 لصور كاألخلية ك أكثرىا مستمد من البيئة البدكية. مزدٞبة با

كَب خطبتو الثانية الٌب قا٥با باالبصرة أنو استعمل أيضا أسلوب القمع كالشدة كالعنف    

كالقسوة َب إٞباد الثورات الٌب قاـ هبا ا٣بوارج كالشيعة ضد بُب أمية فتمكن من القضاء 

طبة ا٤بذكورة كجدناىا بكشرة السجع عليها كاستتب األمر لفضلو لبُب أمية. ففى ا٣ب

كالتوازف من أك٥با إىل آخرىا كقولو, من أعياه داؤه فعندل دكاؤه. من ثفل عليو رأسو. 

 كضعت عنو ثقلو. 



إف للشيطاف طيقا كا٤بسلطاف سيفا. ككذلك للكنايات بأسلوب التمثيل كا٤بوازنة,     

من مل يرضو أف يعي  مطمئنة  كقولو : كمن مل تسعو العافية مل تضق عليو, ا٥بلكة أل

 مرتاحا َب ظل طاعة أىلكناه .  

كإلٯباز من خصائص ٥بذه ا٣بطبة كما رأينا َب انفقرة األخّبة من ا٣بطبة, قاؿ : إىن    

أنذر ٍب ال أنظر, كأخذر ٍب ال أعذر كأتوعد ٍب ال أعفو: فهذه العبارة القصّبة َب حده 

يقة ال يستطيع السامع الرد عنها ففيها من اإلٯباز كالسجع ٙبمل معاف ك اضحة رق

التهديد ك الوعيد ا٤بهيف, كما ىو شأف ا٣بطيب, حٌب ال يتخلف أخد من الناس منو 

 فيتحد كراء َب صف كاحد.

كهبا كاة األسلوب القرآىن مظهر أخر من مظاىر التأثّب القرآين, فقد بلغ من إعجاب    

بارهتم كتوخوا ٧باكاة ألفاظو كتعابّبه األدباء هبذ األسلوب أف هنجوا هنجة َب بعض ع

كطريقة أدائو. كرٗبا جعل كالمو َب نظاـ الفواصل إمعانا َب ىذه احملاكاة. ك٪بد مثل ىذا 

َب خطبة ا٢بجاج بن يوسف بعد كقعة دير ا١بماجم أف يقوؿ فيها, ٍب يـو الزاكية كما يـو 

ك ٧باكاة لقولو تعاىل: الزاكية ... ٍب يـو دير ا١بماجم كما يـو دير ا١بماجم. كذل

 القارعة, مالقارعة. 



ك٪بد كذلك َب ىذه ا٣بطبة أف ا٢بجاج بن يوسف يسلك إزائهم سبيل التحدل    

السافر, ك يلو ال بقضبا هتم متوعدين. فاليتورع عن شتم منا ىضية أقبح شتم كإلصاؽ 

اإلستخقاؼ النعوت ك أللقاب ا٤بستقبحة هبم ك ٙبقّبىم ما شاء ٥بم التحقّب. ك إظهار 

هبم ك التهوين من شأهنم, كقولو َب ىذه ا٣بطبة, يا أىل العراؽ. يا أىل الكفراف بعد 

 الفجراف, كالقدراف بعد ا٣بذالت كالَبكة بعد النزكات. 

 

 

 

 

 

 

 خامسالباب ال

 الخـــــــــــاتـــــــــــــمــــــــــــة

إختتاـ ٥بذه الرسالة البسيطة بل قصّبة, قاـ الكاتب بتقدًن الفصلْب من ىذه      
 الرسالة كٮبا ا٣بالصة كاإلقَباحات.

 الفصل األول: الخالصة



من األحسن  ىذه الرسالة بتقدًن ا٤بشكالت كٙبديدىا,عن حث الكاتب بعد أف يب     
يزداد فيها اإلزدىار كاإليضاح أف يذىب الكاتب إىل إستنتاج ما قدمو من البحوث لكى 

من األىداؼ البحث, كمن األقل بل األفصح أف تقدـ األجوبة التحليلية من ا٤بشكالت 
 الٌب قدمها ُب الباب األكؿ.

أنواع الٌب انقرضت َب ىذا لعصر سجع الكهاف كذالك التصالو بالوثنية الٌب أما  .ُ
ن السجع قصد بو ٧باكاة قض عليها اإلسالـ . كقد ظهر َب ىذا العصر ضرب م

القراآف الكرًن , كىو ىذا السجع الذم جرل على ألسنة ا٤بتنبئْب كالدعاة أمثاؿ 
, كمن د العنسى كطليحة األسدلمسيلمة الكذاب كسجاح التميمية كاألسو 

سجح مسيلمة قولو:  )) ٠بع اهلل ٤بن ٠بع , كأطمعو ا٢بّب إذا طمع ,  كال زاؿ 
مع , رآكم ربكم فحياكم , كمن كحشة خالكم , أمره َب كاؿ ماسر نفسو ٯبت

كيـو دينو أ٪باكم , فأحياكم علْب من صلوات معشرو أبرار , ال أشقاياء كالفٌجار 
 .يقوموف الليل كيصوموف النهار , لربكم الكبار , رب الغيـو كاألمطار

صائص منها , الطابع الدكل , حيث إعتمد ا٢بجاج  َب خطبتو بالطابع من ا٣بك  .ِ
ا٣باَب , كذلك أنتكوف األبيات الٍب يتمثل هبا َب خطبتو مأخوذة من  العرىب

الطابع كشعراء البدكية , ككذلك أمثا٥بو صوره كانت مستمدة من البيئة البدكية , 
كىذا كاضح مقطع ا٣بطيب كىي أما كاهلل , ألف ٢بو نكم ٢بو العصا كألقر 

ضرب غرائب  عنكم قر ع ا٤بر كة كألعصبئنكم عصب السلمة كاألضر بنكم
 اإلبل.

 الفصل الثانى: اإلقتراحات
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قد تبْب لنا من خالؿ البحوث السابقة أٮبية الدراسة ا٣بطبة, فاباإلضافة إىل ذلك      
 قدمت ثالثة افَباحات ليستفيد منها القراء, كىي كما يأٌب:

 أقَبح إىل ا٤بدرسْب كا٤بدرسات أف يبذلوا جهدىم ُب االىتماـ الكتب األدب. .ُ
ىل طلبة ا١بامعة اإلسالمية ا٢بكومية ٗبكاسر عامة كطلبة قسم اللغة العربية أقَبح إ .ِ

كأداهبا خاصة أف يزكدكا أنفسهم ٖبربة كافية أك مهارة كافية هبا ما االنتفاع با 
 ا٣بطبة بشٌب أنواعها.

أقَبح إىل رئيس جامعة عالء الدين اإلسالمية ا٢بكومية ٗبكاسر أف ٲبد مكتبة  .ّ
 ٌب تتعلق بااألدب. ا١بامعة بالكتب ال
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 . َُٖٗبن كثّب,إ٠بعيل. البداية ك النهاية , ا١بزء التاسع, مطبع السعادة, مصر: 

, الطبعة األكىل, بّبكت: دار ا٢بياة األدبية َب العصر ا١باىليخفاجي, ٧بمد عبد ا٤بنعم, 

 ـ.ُِٗٗ-قُُِْا١بيل, 

, الطبعة الثالثة عشر؛ ريب للمدارس الثنوية كالعلياتاريخ األدب العالزيات, أٞبد حسن, 

 .ََِٗالقاىرة: دار ا٤بعرفة, 

 ؛ القاىرة: دار الفكر, دكف سنة.ُ, جتاريخ  أدب اللغة العربية  زيداف, جرجي,

عبد ا١بليل, عبد الشلي,ا٣بطابة كاعداد ا٣بطيب, الطيعة األكؿ, بّبكت : مطابعة دار 

 ق. َُُْ \ـ  ُُٖٗالشرؽ,
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العسكرل, أبو ىالؿ.كتاب الضاعاتْب, الطبعة األكىل, القاىرة, دار إحياء الكتب 

 .  ُٔٓٗالعربية : 

 عطية, حسن علي. ا٤بعجم الوسيط, ا١بزء األكؿ, الطبعة الثامنة., القاىرة : دكف سنة.

عمر فركح,ا٤بناىج ا١بديد ُب العديب العريب, ا١بزء األكؿ , الطبعة األكىل, بّبكت:دار 

 امل للماليْب, دكف سنة.الع

. مكاسر: كلية اآلداب ك رسالة ليلة, نور. " إبن الركمى ك خصائص شعره".

 قََُِ العلـو الثقافية ٔبامعة عالء الدين اإلسالمية ا٢بكومية ,

. رسالة ليمفو, مركة. " أٞبد شوقى ك خصائص شعره) دراسة ٙبليلية أدبية (.

ٔبامعة عالء الدين اإلسالمية  مكاسر: كلية اآلداب ك العلـو الثقافية

 قَُُِ ا٢بكومية ,

, كاصدقاء. األدب ك النصوص, الطبعة الرابعة., كزارة ا٤بعارؼ ا٤بملكة  ٧بمد اٞبد بارـك

 .ُِٕٗالعربية السعودية, 

معلوؼ, لويس.ا٤بنحد ُب اللغة, الطبعة الثالثة ك العشركف.,بّبكت: ا٤بطبعة الكاثو ليكية 

 . ُٖٔٗدار ا٤بشرؽ, 



دار  –)الطبعة الثامنة كالقشركف, بّبكت  ا٤بنجد َب اللغةوؼ, لويس, معل

 . ۷۸۹۱ا٤بشرؽ : الطبعة الكاثولكية, السنة 

ا٤بنحد ُب اللغة ُب األعالـ .الطبعة ا٣بامسة عشر., بّبكت: الطبعة الكاثو ليكية دار 

 .ُٕٖٗا٤بشرؽ, 

 . َُٖٗالؿ, مصر:منقرب , رزؽ اهلل. تاريخ دكؿ اإلسالـ, ا١بزء األكؿ,مطبعة ا٥ب

النص, احساف, ا٣بطابة العربية َب عصرىاالذىىب, الطبعة الثانية, دارا٤بعارؼ ٗبصر: سنة 

ُٗٔٗ. 

 ا٥بشمي, أٞبد, جواىر األداب, الطبعة الثالثوف, دارالفكر: دكف سنة.

, الطبعة معجم ا٤بصطلحات العربية ُب اللغة كاألدبكىبو, ٦بدم, ككامل ا٤بهندس, 

 ـ . ُْٖٗت : مكتبة لبناف, السنة الثانية, بّبك 

 

 

 

 

 


