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سنتعرف اليوم على
ّ
مهارة

• االستنتاج

ي الوارد في الخطبة والسبب والنتيجة من خالل استعراض
من خالل األسلوب الحجاج ّ
سلوكيّات غير المقبولة على زياد بن أبيه
العقوبات على ال ّ

سنتعلّم عن
نثري قديم
الخطبة لون
ّ
زيّاد بن أبيه
محاور الخطبة
مقومات الخطيب
ّ
سياسيّة في العصر األموي
خصائص الخطب ال ّ
مضمون الخطبة
األساليب الّتي ُو ِّ ّ
ظفت في الخطبة

الخطبة
•

 -تعريف الخطبة :الخطابة مشتقّة من ال ُخطبة.

•

ي بليغ يتكلّم به خطيب فصيح متو ّج ًها إلى جمهور من المستمعين ،يستميلهم ويقنعهم بشتّى األساليب البيانيّة
الخطبة :كالم منثور شفو ّ
والبالغيّة.

•

تتكون الخطبة من مقدّمة وعرض وخاتمة
ّ

•

يم ّهد الخطيب في المقدّمة لموضوعه،

•

يتطرق لصلب الموضوع من خالل العرض،
ث ّم
ّ

•

ويل ّخص أه ّم األفكارالتي وردت في صلب الخطبة في الخاتمة.

 محاور الخطبة:•  -1المق ّدمة " :أ ّما بعد" ،وتكون عادة بعد االنتباه ،واالستماع للقول.

ي ،تتناول الخطبة سياسة ال ّدولة ،وأسس اإلدارة والحكم ،تمزج بين
ي دين ّ
•  -2الموضوع :موضوع الخطبة سياس ّ
الوعيد والتّرهيب ،والتّرغيب في التزام األوامر ،والتّقيّد بالمطلوب الّذي يعود بالنفع والخير واألمان ،والعقوبة

مرد والعصيان.
بسبب الت ّ ّ
مرد ألجل االستقرار والهدوء واألمان في العراق.
•  -3الخاتمة :عودة إلى التّهديد والوعيد والتّحذير من الت ّ ّ

مقومات الخطيب النّاجح
ّ
صوت
•  -جهارة ال ّ
صوت ومراعاة اإليقاع
•  -حسن ال ّ
•  -جودة اإللقاء ،الفصاحة والثّقافة.

سياسيّة في العصر األموي
 خصائص الخطب ال ّ•
•
•
•
•
•
•
•
•

 االستهالل بالبسملة والحمدلة (وهذا ناقص في خطبة زياد لذلك س ّميت البتراء= مقطوعة) االستناد إلى القرآن الكريم والحديث ال ّمشوهة).
شريف (إذا لم تتض ّمن ذلك تس ّمى شوهاء= ّ
ّ
والروح اإلسالميّة :من ناحية اللّغة ،والمصطلحات الديّنيّة.
 التّأثّر بالفكروالطابع واأللفاظ ّ
 العناية بشؤون المجتمع من خالل التّقويم واإلصالح والتّوجيه لمحامد األخالق. وحدة الموضوع والتّرابط المعنوي بين أجزاء الخطبة. اعتماد التّرغيب والتّرهيب واالشتمال على العاطفة. اتّخاذ البراهين واألدلّة والحجج كوسيلة لمخاطبة العقول واإلقناع ،وتفنيد مزاعم الخصوم. العبارات المر ّكبة وجزالة األلفاظ.صور البيانيّة.
 -استخدام األساليب وال ّ

•  -تميل إلى ّ
الطول عادة حسب مقتضى الحال.
•  -تُمزَ ج أحيانًا بال ّ
شعر والحكم واألمثال.
•  -وحدة الموضوع والتّرابط المعنوي بين أجزاء الخطبة.
•  -اعتماد التّرغيب والتّرهيب واالشتمال على العاطفة.

•  -اتّخاذ البراهين واألدلّة والحجج كوسيلة لمخاطبة العقول واإلقناع ،وتفنيد مزاعم الخصوم.
•  -العبارات المر ّكبة وجزالة األلفاظ.
صور البيانيّة.
•  -استخدام األساليب وال ّ
•  -تميل إلى ّ
الطول عادة حسب مقتضى الحال.
•  -تُمزَ ج أحيانًا بال ّ
شعر والحكم واألمثال.

مناسبة الخطبة:
سنة الخامسة واألربعين للهجرة ،اختار معاوية بن أبي سفيانَ زيا َد ابنَ أبيه واليًا على البصرةِ ،وأضاف إليه خرسانَ
•  -في ال ّ
بن أبي طالب رضي هللا عنه ،والخارجين على الخالفة األمويّ ِة.
يِ ِ
وسجستانَ  .وكانت البصرة ُ مع ِق ًال ألنصار الخليف ِة عل ّ
ت .كما ّ
ضعف الوال ِة
ي ،مع
أن هذا
ولهذا ،كانت منبعًا
للفتن والفساد والثّورا ِ
االنفالت ال ّ
َ
ِ
ِ
ي قد اقترنَ بانحالل أخالق ّ
سياس َّ
إصالحها وإخضا ِعها بال ّ
والعنف ،ويضبط األمن واالستقرار.
ش ّد ِة
وكثر ِة تولّيهم وعزلهم .فكانَ ال ب َّد من
ِ
ِ
المنبر وألقى ُخطبتَه ال ّ
لخلوها من الحمدلة والبسملة
ص ِع َد
شهيرة َ بـ " البتراء " .و ُ
• ل ّما وصل زيا ٌد إلى البصرةِ َ
َ
س ّميت بالبتراء ّ ِ

المتمردين العصاة بانّه ليس كسابقيه
ي على عادة الخطابة اإلسالميّة لحاجة الموقف في إرهاب
والتّسبيح وال ّ
ّ
صالةِ على النّب ّ
من الوالة .وكذلك ّ
سلط ِة
بر َر إعالنَه
األحكام العُرفيّةَ على البصر ِة وإخضا َعها لل ّ
ألن لغتها كانت كقطع ال ّ
سيف الباترة .وفيها ّ
َ
ُ
حيث َج ْ
ْ
والوعظ والتّهدي ِد
اإلنذار
اس،
أثرا
األمن فيها .وقد
األمويّ ِة وتأكي َد
معت بينَ
تركت َ
ِ
كبيرا في نفوس النّ ِ
ً
تلك الخطبةُ ً
ِ
ِ

ي بليغ.
والوعي ِد بأسلوب لَغو ّ

تقسيم الخطبة:
•

الموضوع

• 1

مثالب أهل البصرة .والتّنديد بالجرائم

ضاللة الّتي عكف عليها أهل العراق.
• تفصيل سبل ال ّ
• 2

ص
النّ ّ

الريب"
"أ ّما بعد ..مكانس ّ

تبيان نهج وسياسة زياد ابن أبيه العمليّة في الحكم.

• التّوبيخ والعقوبة للمذنب والتّسامح مع من ال يُخطئ.

ي  ..بقدومنا سيبتئس"
"حرام عل ّ

• 3

مرجعيّة واليته وشرح عالقة الحاكم بالمحكوم.

"أيّها النّاس ..فأنفذوه على أذالله".

• 4

اإلنذار األخير.

"وأيم هللا ..صرعاي".

عبارة أ ّما بعد،
ي ( .غير موجودة وتدلّل على الحالة النّفسية
•  -عادة هذه العبارة تأتي بعد البسملة والحمدلة وال ّ
صالة على النّب ّ
والحال).
ي مقصد الخطبة.
• هدفها تحضير المستمعين لالستماع بعد االنتباه لما تق ّدم للموضوع ّ
الرئيس ّ

 شرح الخطبة:لريب").
•  -1مثالب أهل البصرة .تفصيل سبل ال ّ
ضاللة الّتي عكف عليها أهل العراق "( .أ ّما بعد ..مكانس ا ّ
علَ ْي ِه
• أ َ َّما بَ ْعدُ ،فَإِ َّن ْال َج َهالَةَ ْال َج ْهال َءَ ،وال َّ
ارَ ،ما فِي ِه ُ
سفَ َهاؤُ ُك ْمَ ،ويَ ْشتَ ِم ُل َ
ي ِبأ َ ْه ِل ِه َ
علَى النَّ ِ
ضاللَةَ ْالعَ ْميَا َءَ ،و ْال ِغ َّ
ي ْال ُموفِ َ
ور ْال ِع َ
اب ّ ِ
ّللاَ ،ولَ ْم تَ ْس َمعُوا
ظ ِام ،يَ ْنبُتُ فِي َها ال َّ
ع ْن َها ْال َك ِب ُ
ص ِغ ُ
يرَ ،وال يَت َ َحاشَى َ
يرَ .كأَنَّ ُك ْم لَ ْم ت َ ْق َرأُوا ِكتَ َ
ُحلَ َماؤُ ُك ْم ِمنَ األ ُ ُم ِ
ب ْال َك ِر ِيم ِأل َ ْه ِل َ
صيَتِ ِه ،فِي َّ
ي ِ الَّذِي ال يَ ُزو ُل.
الز َم ِن ال َّ
عتِ ِهَ ،و ْالعَ َذا ِ
ع َّد هللاُ ِمنَ الث َّ َوا ِ
ب األ َ ِلي ِم ِأل َ ْه ِل َم ْع ِ
طا َ
َما أ َ َ
س ْر َم ِد ّ

•  -ال ّ
ضاللة والفسوق واالنحراف الّتي يعيشها أهل البصرة /العراق الّتي
شرح :يبيّن
ويصور زياد ابن أبيه ال ّ
ّ
استدعته لوالية البصرة واستخدام سياسة العنف والتّهديد ،ليعيد األمن واالستقرار بعد الفساد منها:
وتصرفاتهم الحياتيّة الّتي ت ّدل على الفوضى والعصيان لبني أميّة  /الخروج عن القانون  /ال ّ
شرع،
•  -سلوكيّاتهم
ّ
وعصيان الوالة.

سلوكيّات الحياتيّة بال نظام الّتي تد ّل على عدم العلم وبدون عقل.
• أ -الجهالة الجهالء :األفعال وال ّ
سير حسب تعاليم ال ّ
شرع واإليمان.
• ب -الضاللة العمياء :األفعال الّتي تد ّل على عدم ال ّ
صرف الّذي يودي بصاحبه إلى النّار.
صرف بال مسؤوليّة وبفوضى ،هذا الت ّ ّ
ي :الت ّ ّ
• ج -الغ ّ
ي ع ّمت المجتمع
سلوكيّات الفاسدة ليست مقصورة على ال ّ
•  -هذه ال ّ
صغار والكبار أي ً
سفهاء بل العقالء ،ال ّ
ضا  .أ ّ
بأكمله.
صغار على أسس فاسدة ،والكبار ال يبتعدون عنها ،فالمجتمع انهارت مبادئه واسس اإلصالح فيه.
• فتربية ال ّ

أن أهل البصرة لم يقرأوا القرآن ولم يعملوا بشرعه ،الثّواب الكثير ّ
سلوكيّات تدل على ّ
للطائع والعذاب الدّائم
•  -هذه ال ّ

شريفة وال ّ
للعاصي .فهذا هو قانون هللا الدّائم للبشرية جمعاء ،فإنّهم بذلك ابتعدوا عن الحياة ال ّ
شرع الحنيف وتعاليم القرآن
واإلسالم الّتي تبيّن الحالل والحرام.

الرئيسة:
•  -اإلجمال للنّقاط ّ
•

ي الموفي بأهلة إلى النّار.
-1توضيح طرق الضالل :الجهالة الجهالء ،الضاللة العمياء ،الغ ّ

صغير والكبير وقعوا في المفاسد.
•  -2الحكماء وال ّ
سفهاء وال ّ
•  -3االتّذكير بالقرآن في االبتعاد عن شهوات الدّنيا والعمل للفوز باآلخرة.

ضاللة الّتي عكف عليها أهل العراق .الجميع مسؤول عن الفوضى اجتماعيًّا
• مثالب أهل البصرة .تفصيل سبل ال ّ

ودينيًّا.
• أَت َ ُكونُونَ َك َم ْن َ
ش َه َواتُ َ ،و ْ
امعَهُ ال َّ
س َّد ْ
ط َرفَ ْ
علَى ْالبَا ِقيَ ِةَ ،وال تَ ْذ ُك ُرونَ أَنَّ ُك ْم أَ ْح َدثْت ُ ْم
س ِ
ار ْالفَا ِنيَةَ َ
ت َ
ت َم َ
ع ْينَهُ ال ُّد ْنيَاَ ،و َ
اختَ َ
الم ْال َح َد َ
صوبَةُ؟
ث الَّذِي لَ ْم ت ُ ْسبَقُوا ِإلَ ْي ِهِ ،م ْن ت َ ْر ِك ُك ُم ال َّ
يف يُ ْق َه ُر َويُؤْ َخذُ َمالُهَُ .ما َه ِذ ِه ْال َم َو ِ
ير ْال َم ْن ُ
اخ ُ
اإل ْس ِ
ِفي ِ
ض ِع َ
ْص ُرَ ،و ْالعَ َد ُد َ
َوال َّ
َارةِ
غي ُْر قَ ِليل؟ أَلَ ْم يَ ُك ْن ِم ْن ُك ْم نُ َهاة ٌ يَ ْمنَعُونَ ْالغُ َواةَ َ
ار ْال ُمب ِ
ج اللّ ْي ِل َوغ َ
ض ِعيفَةُ ْال َم ْسلُوبَةُ فِي النَّ َه ِ
ع ْن َدلَ ِ
ع ْن
مرئ ِم ْن ُك ْم يَذُ ُّ
ع ْدت ُ ُم ال ّدينَ  .تَ ْعتَذ ُِرونَ بِغَي ِْر ْالعُ ْذ ِرَ ،وت ُ ْغ ُ
ب َ
ضونَ َ
ار؟ قَ َّر ْبت ُ ُم ْالقَ َرابَةََ ،وبَا َ
علَى ْال ُم ْخت َ ِل ِسُ .ك ُّل ا ِ
النَّ َه ِ

سفَ َها َء ،فَلَ ْم يَزَ ْل بِ ُك ْم َما تَ َر ْونَ
اءَ ،ولَقَ ِد اتَّبَ ْعت ُ ُم ال ُّ
عاقِبَةًَ ،وال يَ ْر ُجو َمعَادًاَ .ما أَ ْنت ُ ْم بِ ْال ُحلَ َم ِ
صنِي َع َم ْن ال يَخ ُ
َاف َ
َ
س ِفي ِه ِهَ ،
الم ،ث ُ َّم أ َ ْ
ب.
ِم ْن قِيَ ِ
ط َرقُوا َو َرا َء ُك ْم ُكنُو ً
سا فِي َم َكانِ ِس َّ
الر ْي ِ
اإل ْس ِ
ام ُك ْم دُونَ ُه ْم َحتَّى ا ْنت َ َه ُكوا ُح َر َم ِ
•  -ال ّ
ضا حسب تفسير زياد ابن
ي وال ّ
سلوكيّات الّتي سلكها أهل البصرة  /العراق أي ً
شرح :من أسباب الضاللة والغ ّ
أبيه

يتصرفون ّ
كأن ال ّدنيا أعمت عيونهم فال ينظرون إال إلى شهواتها وشغلتهم عن اآلخرة.
• -
ّ
شهوات .وهذا سبيل ال ّ
كأن الدنيا أغلقت آذانهم فال يسمعون إال صوت ال ّ
• ّ -
شيطان في االبتعاد عن الهداية واآلخرة.

•  -اختاروا الحياة الدنيا والفانية ّ
ضلوها على اآلخرة ال ّدائمة ونعيمها وهي جزاء
الزائلة وزينتها ومغرياتها وف ّ
المؤمنين.
تصرفاتهم في معامالتهم لم يسبقهم إليها
سك بال ّدنيا وترك اآلخرة  -لم يعملوا بشرع اإلسالم ،فتغيّرت
• نتائج – التّم ّ
ّ
أحد:
سكر واللهو.
•  -سكوتهم عن ظلم ال ّ
ضعيف وسلب ماله - .انتشار بيوت ال ّدعارة وال ّ

يحركوا
•  -انتهاك حقوق المستضعفين  /المرأة ال ّ
ضعيفة بصورة جليّة ودون خوف من العقاب بكثرة دون أن ّ
ساكنًا.

• يتساءل مستغربًا الئ ًما مؤنّبًا :أليس فيكم عقالء يمنعون الظالمين المجرمين من ظلمهم وسرقتهم في الليل والنّهار.
صب للقريب ّ
• ّ -
يفرق بين قريب وبعيد.
إن سلوككم يد ّل على التّع ّ
الظالم المجرم ،وبذلك ابتعدتم عن ال ّدين الّذي ال ّ
سلب.
سارق فش ّجعتم الفساد والنّهب وال ّ
سلوك الفاسد ،وسكتّم عن ال ّ
•  -اختلقتم األعذار والتّبريرات غير المقبولة لل ّ
•  -ك ّل واحد منكم يدافع عن السفيه الفاسد ّ
الظالم من أقربائه ،وهذا فعل من ال يخاف العقاب في ال ّدنيا واآلخرة.
•  -لذلك لستم عقالء ألنّكم اتّبعتم ّ
فاستمروا في أفعالهم حتّى انتهكوا ما ح ّرم اإلسالم من حرمات.
سفهاء،
الظلمة ال ّ
ّ
شك وال ّ
تصرف الفاسدين المختبئين الواقعين في دائرة ال ّ
شبهات .فتركوكم كأوكار الوحوش المختبئة لكنّها
وهذا
ّ
مفترسة.

•  -2تبيان نهج وسياسة زياد ابن أبيه العمليّة في الحكم .والعقوبة للمذنب والتّسامح مع من ال يُخطئ "( .حرام
ي ..بقدومنا سيبتئس")
عل ّ
ي َّ
الطعَا ُم َوال َّ
صلُ ُحِ ،إالّ بِ َما
ض َه ْد ًما َو ِإ ْح َراقًا .إنّي َرأَيْتُ ِ
ش َر ُ
آخ َر َه َذا األ َ ْم ِر ال يَ ْ
س ّ ِوي َها بِاأل َ ْر ِ
• َح َرا ٌم َ
ابَ ،حتَّى أ ُ َ
علَ َّ
صلَ َح بِ ِه أَ َّولُهُِ :ل ٌ
ع ْنفَ ،و ِإنّي أ ُ ْق ِس ُم بِا ِ
ض ْعفَ ،و ِش َّدة ٌ فِي َ
ين فِي َ
يم
غي ِْر ُ
غي ِْر َ
َ
الو ِل َّ
هلل ،آل ُخ َذ َّن َ
ي بِ ْال َم ْولَىّ ،وال ُم ِق َ
ِب َّ
س ِعي ٌد" ،أو
ص ِحي َح ِبال َّ
الظا ِع ِنَ ،وال ُم ْق ِب َل ِب ْال ُم ْد ِب ِرَ ،وال َّ
س ِق ِيم ؛ َحتّى يَ ْلقَى َّ
س ْع ٌد فَقَ ْد َهلَ َك َ
الر ُج ُل ِم ْن ُك ْم أَخَاهُ فَيَقو ُل" :ا ْن ُج َ
يم ِلي قَنَات ُ ُكم.
تَ ْست َ ِق َ
•  -ال ّ
ضح زياد بن أبيه سياسته ودستوره في حكم البصرة وفي معاملة النّاس والمفسدين ،ويبالغ في
شرح :يو ّ
التّهديد بالقسم

•  -يقسم بأنّه لن يتناول الطعام وال ّ
تستتب
شراب حتّى يقضي على الفساد ،ويحرق أسبابه ،والعاملين به حتّى
ّ
األمور ،وتعود إلى سابق عهدها .ويرى ّ
والرعب وإخماد
بأن إصالح الدين والنّاس بطريقة الوعيد والتّهديد ّ
النّفوس للقضاء على الفساد:
•  -1نهج اللين في غير ضعف.
•  -2ال ّ
تشف.
ش ّدة في غير عنف .عدم المبالغة في مراقبة األمور ،والعقاب المطلوب بال لؤم او حقد أو
ّ
المتمردين وإنهاء الفوضى واستتباب األمن.
•  -3اإلصرار على سحق
ّ
•  -سيعاقب على ال ّ
شبهة .فعلى اإلنسان أن يكون صادقًا واض ًحا بأنّه بريء من األخطاء والمخالفات.

صلة للمجتمع كك ّل:
•  -يُقسم وتصوير التّهديد والعقوبات بصورة مف ّ

سيّد بفعل الخادم أو المسؤول عنه.
ي ِب ْال َم ْولَى" = عقاب ال ّ
الو ِل َّ
• أ " -آل ُخ َذ َّن َ
يم ِب َّ
سان في البلدة ألنّه مسؤول عن المسافر أو المهاجر.
الظا ِع ِن"= عقاب ال ّ
• بّ "-وال ُم ِق َ

• جَ " -وال ُم ْق ِب َل ِب ْال ُم ْد ِب ِر" = عقاب القادم بذنب الذّاهب.
س ِق ِيم" = عقاب سليم الجسم بذنب المريض ( ّ
ألن المعافى يمكنه إرشاد المريض).
ص ِحي َح ِبال َّ
• دَ " -وال َّ
• سيقوم بالعقوبات المنصوصة حتّى ال يكون حديث النّاس لبعضهم البعض إال بالنّحاة منها ،فيقولون للواحد انج
بجلدك يا سعد فقد مات أخوك سعيد .وهذا مثل  ....حتى تضعون عصا ّ
الطاعة
• يرى زياد ّ
أن المجتمع يجب أن يكون متالح ًما ،وعليه فك ّل واحد مسؤول بدوره عن الفساد واإلصالح ،ومن

يسكت عنه فهو شريك فيه.

صدق في قوله ،والعقوبات الّتي سينفّذها حسب ال ّ
شريعة والحديثة.
•  -وصف زياد نفسه بال ّ
ي ِب ِك ْذبَة ،فَقَ ْد َحلَّ ْ
ي
ت لَ ُك ْم َم ْع ِ
ير بَ ْلقَا ُء َم ْشهورة ٌ .فَإِذا تَعَلَّ ْقت ُ ْم َ
صيَ ِتي ،فَإِ َذا َ
• ِإ َّن ِك ْذبَةَ األ َ ِم ِ
س ِم ْعت ُ ُمو َها ِم ِنّي ،فَا ْغتَ ِم ُزو َها ِف َّ
علَ َّ
َّاي َو َدلَ َج اللّي ِل فَإِنّي ال أُوتَى ِب ُم ْد ِلج إالّ
ض ِ
علَ ْي ِه ،فَأَنا َ
ب ِم ْن ُك ْم َ
ام ٌن ِل َما َذ َه َ
َوا ْعلَ ُموا أ َ َّن ِع ْندِي أَ ْمثَالَ َهاَ .م ْن نُ ِق َ
ب ِم ْنهُ .فَإِي َ
َّاي َو َدع َْوى ْال َجا ِه ِليَّ ِة ،فَإِ ِنّي ال أَ ِج ُد
سفَ ْكتُ َد َمهَُ .وقَ ْد أ ُ ِ ّج ْلت ُ ُك ْم ِفي ذّ َ
َ
لك ِبمقَ ْد ِار ما يَأ ِتي ْال َخبَ ُر الكوفَةَ َويَ ْر ِج ُع ِإلَ ْي ُك ْمَ .و ِإي َ
عا بِ َها ِإالّ قَ َ
عقُوبَةً :فَ َم ْن أَ ْغ َرقَ قَ ْو ًما أَ ْغ َر ْقنَاهُ،
سانَهَُ .وقَ ْد أ َ ْح َدثْت ُ ْم أ َ ْح َداثا ً لَ ْم ت َ ُك ْن؛ َوقَ ْد أَ ْح َدثْنَا ِل ُك ِّل َذ ْنب ُ
أَ َحدا ً َد َ
ط ْعتُ ِل َ
ش قَب ًْرا َدفَنَّاهُ فِي ِه َحيًّا.
ب بَ ْيتًا نَقَ ْبنَا َ
َو َم ْن أَ ْح َرقَ قَ ْو ًما أَ ْح َر ْقنَاهَُ ،و َم ْن نَقَ َ
ع ْن قَ ْلبِ ِهَ ،و َم ْن نَبَ َ
شرحِ " :إ ّن ِك ْذبَةَ
•  -ال ّ
األمير بَ ْلقَا ُء مشهورة ٌ " -يؤ ّكد للرعية ّ
بأن ما يقوله سينفّذ ،ألنّه ال يخلف وعده وال يخرج عن
ِ
ً
صدق ،على اعتبار أنّه يه ّددهم في خطبته .يقصد ّ
ومجازا متميّزة عن
أن خطبته صادقة ومرئية واضحة،
ال ّ
غيرها ،وتنتشر بسرعة ،فإذا كذب يمكنهم عصيانه ،وبعد سماعها وعدم تنفيذها يمكنهم أن يعيّبوه على الكذب،
ولديه من الخطب والتّهديد الكثير.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ّ
الحق
 فيحذّر من الكذب ،ومن أصيب بمصيبة؛ سرقة ،أذيّة فزياد سيضمن له إعادة ماله وما أخذ منه وإعادةإلى نصابه.
س ّر؛ ّ
جول )
ساعي في الفتنة في الليل \ ال ّ
 يحذّر زياد من اقتحام البيوت لالعتداء أو ال ّألن عقوبته القتل (.منع الت ّ ّ
 يحذّر زياد من العودة إلى الدعوة إلى عادات الجاهليّة كالعصبيّة القبليّة ...فعقاب من دعا إليها قطع لسانه.أن أهل الكوفة قد ابتدعوا عادات فاسدة لم تكن في اإلسالم من قبل ّ
يبيّن زياد ّ
فسن لها عقوبات جديدة تالئمها:
 عقوبات زياد الجديدة لذنوب مستح َدثة لم يسنّها اإلسالم من قبل (الجزاء من جنس العمل):ميّزة هذه العقوبات
العقاب
 الذنبالمعاملة بالمثل ،عقوبات قاسية تصل إلى ح ّد الموت.
الغرق
 الغرق"
"
الحرق
 الحرقالمعاملة أكثر من المثل
القتل
 نقب البيت" " "
"
يدفن فيه حيًا
قبرا
 -من نبش ً

•  -يطلب زياد من أهل البصرة  /العراق االنصياع ألوامره حتّى يعيشوا بأمان.
سانِيَ .وال ت َ ْ
عا َّمت ُ ُك ْم ،إالّ
ظ َه ُر ِم ْن أَ َح ِد ُك ْم ِريبَةٌ بِ ِخ ِ
ي أ َ ْي ِديَ ُك ْم أ َ ْل ِسنَت َ ُك ْم أَ ْكفُ ْ
علَيهَ َ
الف َما َ
ف َ
• فَ ُكفُّوا َ
ع ْن ُك ْم يَدِي َو ِل َ
ع ِنّ َ
عنُقَهَُ .وقَ ْد َكان ْ
ت قَ َد ِمي .فَ َم ْن َكانَ ِم ْن ُك ْم ُم ْح ِسنًا فَ ْليَ ْز َد ْد
َت بَ ْينِي َوبَيْنَ أ َ ْق َوام ِإ َح ٌن ،فَ َجعَ ْلتُ َذ ِل َك َدب َْر أ ُ ْذنِي َوتَ ْح َ
ض َربْتُ ُ
َ
ع ِل ْمتُ َّ
ف لَهُ
أن أ َ َح َد ُك ْم قَ ْد قَتَلَهُ ال ِ ّ
ضي ،لَ ْم أَ ْك ِش ْ
س ُّل ِم ْن بُ ْغ ِ
سا َء ِت ِهِ .إ ِنّي لَو َ
سانًاَ ،و َم ْن َكانَ ِم ْن ُك ْم ُم ِسيئًا فَ ْليَ ْنزَ ْع َ
ع ْن ِإ َ
ِإ ْح َ

علَى
قِنَا ً
ص ْف َحتَهُ ،فَإِ َذا فَعَ َل َذ ِل َك لَ ْم أُن ِ
ور ُك ْمَ ،وأَ ِعينُوا َ
ِي ِلي َ
َاظ ْرهُ .فَاستَأنِفُوا أ ُ ُم َ
عاَ ،ولَ ْم أَ ْهتِ ْك لَهُ ِستْ ًراَ ،حتَّى يُ ْبد َ
س.
أ َ ْنفُ ِس ُك ْم؛ فَ ُر َّ
س ُّرَ ،و َم ْس ُرور ِبقُد ِ
ب ُم ْبتَئِس ِبقُد ِ
سيَ ْبتَئِ ُ
ُومنَا َ
سي ُ َ
ُومنَا َ
•  -ال ّ
شرح :يطلب زياد من أهل البصرة تصفية القلوب من البغض ّ
ألن بقاء الكره يطيل الحزن ولن يبلغوا هدفهم؛
بأن ينصاعوا ألوامر الخالفة وأمر واليته عليهم بـأن ال يؤذوه ويقاوموه أو يذ ّموه أو يشتموه .وبالمقابل سيفعل
ضح ّ
أن المسألة ليست شخصيّة بل تتعلّق بالحكم عا ّمة .فمن ُ
ش ّك فيه فعل مؤامرة فعقابه القتل.
بالمثل .ويو ّ

ضح أنّه يبدأ بالمسامحةّ :
أن ك ّل كره بينه وبين فئات مختلفة قد نسيها .فمن كان من أهل البصرة قد
•  -أ ّما زياد فيو ّ
غيّر وعمل الخير فليكمل بذلك ومن ضمر ال ّ
ش ّر واإلساءة فليتركها.
• لو عرفت ّ
سل بسبب كرهي لن أكشف أمره أو سوءته حتّى يصارحني ،فإذا فعل ال أناقشه
أن أحد منكم مرض بال ّ
أو أعاتبه وعفوت عنه( .هنا يخفّف من وعيده وتهديده) .ويطلب منهم أن يكملوا حياتهم ّ
الطبيعيّة بما يساعدوا

أنفسهم عدم العقاب.
إن خالفتي وواليتي عليكم سيت ّم فيها تطبيق ال ّ
• ّ
شريعة والقانون .فستُفرح المظلومين الّذين عانوا من المؤذين ،من
ناحية أخرى من ّ
ظن أنّه سيفرح بحكمنا وهو ظالم معتد على أموال وحياة النّاس سيحزن بتطبيق القانون

•  -زياد حريص على تنقية المجتمع من الكره واإلزعاج والمخالفات األخالقية وال ّ
شرعية ،فقسوته وسياسة القمع
الّتي يتح ّدث بها لم تكن غاية إنّما وسيلة الستتباب األمن وسيادة القانون .فهو يطلب بلين في البداية قبل استخدام
العنف وال ّ
ش ّدة فهذه سياسته المحنّكة فهو من دهاة العرب.
علَى أ َ ْذال ِل ِه).
• مرجعيّة واليته وشرح عالقة الحاكم بالمحكوم (.أَيُّ َها النَّ ُ
اس ..فَأ ْن ِفذُوهُ َ
هللا الَّذِي أَ ْع َ
س ْل َ
ع ْن ُك ْم ِبفَ ْيء ِ
ان ِ
هللا الَّذِي
اس! ِإنَّا أ َ ْ
س ُك ْم ِب ُ
سو ُ
ع ْن ُك ْم َذا َدة ً :نَ ُ
• أَيُّ َها النَّ ُ
طانَاَ ،ونَذُو ُد َ
سةًَ ،و َ
سا َ
صبَ ْحنَا لَ ُك ْم َ
ط ِ
علَ ْي ُكم َّ
ص َحتِ ُكم لَنَاَ .وا ْعلَ ُموا
علَ ْينَا ا ْلعَ ْد ُل فِي َما ُو ِلّينَا .فَا ْست َ ْو ِجبُوا َ
عةُ فِي َما أ َ ْحبَ ْبنَاَ ،ولَ ُك ْم َ
الطا َ
خ ََّولَنَا .فَلَنَا َ
ع ْدلَنَا َوفَ ْيئَنَا ِب ُمنَا َ

ب َحا َجة ِم ْن ُك ْمَ ،ولَو أَتَانِي َ
ع ْن َ
طا ِرقًا بِلَيْلَ ،وال
ع ْنهُ ،فَلَ ْن أُقَ ِ ّ
أَ ِنّي َم ْه َما قَ َّ
طا ِل ِ
ع ْن ثَالث :لَ ْستُ ُم ْحتَ ِجبًا َ
ص َر َ
ص ْرتُ َ
ع َ
طا ًء َوال ِر ْزقًا
َحابِ ً
سا َ

ست ُ ُك ْم ْال ُم َؤ ِ ّدبُونَ لَ ُك ْمَ ،و َك ْهفُ ُك ُم الَّذِي ِإلَ ْي ِه تَأ ْ ُوونَ َ ،و َمتَى
• َع ْن ِإبَانَةَ ،وال ُم َج ِ ّم ًرا لَ ُك ْم بَ ْعثًا .فَا ْد ُ
هللا ِبال َّ
سا َ
الح ِأل َ ِئ َّم ِت ُك ْم فَإِنَّ ُه ْم َ
عوا َ
ص ِ
ظ ُك ْمَ ،ويَ ُ
ض ُه ْم ،فَيَ ْشت َ َّد ِل َذ ِل َك َغ ْي ُ
طو َل لَهُ ُح ْزنُ ُك ْمَ ،وال ت ُ ْد ِر ُكوا َحا َجت َ ُك ْمَ ،م ْع أَنَّهُ لَو
صلُ ُحوا ت َ ْ
يَ ْ
صلُ ُحواَ .وال ت ُ ْش ِربُوا قُلُوبَ ُك ْم بُ ْغ َ
هللا ْ
أن يُ ِعينَ ُكالًّ َعلَى ُك ّلَ .و ِإ َذا َرأ َ ْيت ُ ُمو ِني أ ُ ْن ِفذُ ِفي ُك ْم األ َ ْم َر ،فَأ ْن ِفذُوهُ َعلَى أ َ ْذال ِل ِه.
ا ْست ُ ِج َ
يب لَ ُك ْم ِفي ِه ْم لَ َكانَ ش ًَّرا لَ ُك ْم .أ َ ْسأ َ ُل َ
•

 ال ّشرح :بعد أن أيقن زياد ّ
قرر أن يبيّن لهم حقيقة مرجعيّة واليته وحكمه وحكم بني
بأن الفزع ّ
دب في نفوس المستمعين ّ

أميّة الّتي تعتمد على المرجعيّة الدّينيّة اإلالهيّة :فهو يتو ّجه إليهم مخاطبًا ،مبيّنًا عالقته بهم الّتي ترتكز على األمور التّالية:
•  -لقد ساد عليهم وأصبح حاك ًما من بني أميّة للعراق يدافع عنهم ويحكمهم بإرادة هللا وبشريعة هللا ،لذلك:
•  -عليهم ّ
الطاعة له بما يرغب كطاعة هللا .وبالمقابل يحكمهم بالعدل واإلنصاف.
•  -يطلب منهم أن يستحقّوا العدل والحكم بأمر هللا بتقديم النّصيحة له.

صر في ثالثة أمور مه ّمة ( وهذه تد ّل على صفات وأخالق الحاكم العادل ):
•  -يؤكّد أنّه لن يق ّ

• أ -لن يتن ّكر عن سماع طالب حاجة ولو طرق بابه ً
ليال.
ّ
والموظفين وعطاءات المحتاجين ).
• ب -لن يمنع رزقًا أو عطاء عن أحد في وقته المح ّدد (.رواتب الجنود

ّ
وموظفي ال ّدولة ) من العودة إلى أهلهم.
العدو (
• ج -لن يمنع الجنود الّذين يقاتلون في أرض
ّ
صالح ،فهم ملجأهم
•  -يطلب منهم أن يطلبوا من هللا أن يصبح حال والتهم ألنّهم الح ّكام الّذين يرشدونهم إلى ال ّ
الرعيّة.
وحماتهم الّذين يرجعون إليهم ساعة الخطر فعندما يصلح الحاكم تصلح ّ
•  -ينهاهم عن كره الح ّكام ألنّه يزيد غضبهم ،ويؤ ّدي بالمحكومين إلى الحزن ّ
الطويل ،وعدم قضاء حاجاتهم .فلو
أجاب هللا دعاء المحكومين لن يكون إال سيئًا للناس وليس جيّدًا .ويطلب من هللا أن يت ّم التّعاون بينهم ،وإذا نفّذ
أمرا قبلوه.
فيهم ً

•  -اإلنذار األخير .ال ّدائريّة :وهي اختتام الخطبة بما بدأها منن تهديد ووعيد للحرص على االستقرار ونشر األمن
في البصرة
• َوأ َ ْي ُم ِ
عاي.
ص ْر َ
ص ْر َ
يرةً ،فَ ْليَ ْح َذ ْر ُك ُّل ْام ِرئ ِم ْن ُك ْم أ َ ْن يَ ُكونَ ِم ْن َ
هللا ِإ َّن ِلي فِي ُك ْم لَ َ
عى َكثِ َ
شرح :التّذكير في النّهاية بالعقوبة ال ّ
•  -ال ّ
يصور عقوبته بأنّه يتخيّل القتلى
شديدة بالقسم وفيه مبالغة بالتّهديد :فهو
ّ
الكثر الّذين سينفّذ فيهم العقوبة .لذلك فهو يحذّرهم واحدًا واحدًا بأن يكون من هؤالء القتلى الّذين ال يمتثلون
ألوامره.

ص:
سياسيّة كما تتظهر في النّ ّ
•  -مميزات الخطبة ال ّ
المتمردين الخارجين على بني أميّة ،وفي إعالن
سلطة لبني أميّة وقمع
•  -الخطبة سياسيّة الّتي يمثّل فيها زياد ال ّ
ّ
األحكام العرفيّة في حالة ّ
الطوارئ والقالقل والفوضى لتثبيت األمن واالستقرار .ترسم سياسة زياد وطريقة حكمه
في البصرة\ العراق ،والّتي تعتمد على:

مرد الّتي تحتاج إلى
•  -1إبراز المشكلة :توضيح الواقع من حالة الفساد واالنفالت والفوضى واالضطراب والت ّ ّ
كبحها وإعادة النّظام واالستقرار.
لردع.
•  -2طرق الح ّل :بعد توضيح أسباب الفساد ،وإلقاء المسؤوليّة على الجميع .والعقوبات ال ّ
صارمة ل ّ
صالحيّات ال ّدينيّة ،ودور الحاكم
• -3بصيص التّفاؤل :مرجعيّة حكمه وعالقة الحاكم بالمحكوم من حيث مصدر ال ّ
والمحكوم.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• شخصيّة زياد بن أبيه كما تنعكس في خطبته
أ-القسوة -:شخصيّة تنضح بالقسوة والبطش والجبروت .وتستجيب لالنتقام والقتل.
مرة إلخماد نفوسهم.
 يحيط نفسه باإلرهاب وتخويف لرعيّته الذين يسمعونه ّأول ّلذلك لم يبدأ بالبسملة والحمدلة ليظهر انّه ليس كغيره من الوالة الّذين سبقوه.
ّ
والطلب والهدوء واالتّزان -:والتّسامح مع من ال يُخطئ
ب -اللّين
 عليهم ّالطاعة له بما يرغب كطاعة هللا .وبالمقابل يحكمهم بالعدل واإلنصاف.
 يطلب منهم أن يستحقّوا العدل والحكم بأمر هللا بتقديم النّصيحة له.صر في ثالثة أمور مه ّمة ( وهذه تد ّل على صفات وأخالق الحاكم العادل ):
 يؤ ّكد أنّه لن يق ّأ -لن يتن ّكر عن سماع طالب حاجة ولو طرق بابه ً
ليال.
ّ
والموظفين وعطاءات المحتاجين ).
ب -لن يمنع رزقًا أو عطاء عن أحد في وقته المح ّدد (.رواتب الجنود
ّ
وموظفي ال ّدولة من العودة إلى أهلهم.
العدو
ج -لن يمنع الجنود الّذين يقاتلون في ارض
ّ
صالح ،فهم ملجأهم
 يطلب منهم أن يطلبوا من هللا أن يصبح حال والتهم ألنّهم الح ّكام الّذين يرشدونهم إلى ال ّالرعيّة.
وحماتهم الّذين يرجعون إليهم ساعة الخطر فعندما يصلح الحاكم تصلح ّ

األساليب الفنيّة والبالغيّة
•
•

•
•
•
•
•

 -1تقسيم الخطبة إلى فقرات متسلسلة األفكار ،واضحة ال ّداللة.
صغير وال ..الكبير ..ما أع ّد..
 -2االزدواج :الجهالة الجهالء ،الصاللة العمياء ..سفهاؤكم ..حكماؤكم ..ينبت ..ال ّ
الثواب الكريم ألهل طاعته والعذاب األليم ألهل معصيته ،كمن طرفت عينه ال ّدنيا ،وس ّدت مسامعه ال ّ
شهوات ،إنّا
خولنا.
أصبحنا لكم سادة وعنكم ذادة .نسوسكم بسلطان هللا الّذي اعطانا ،ونذود بفيء هللا الّذي ّ
 الغرض من االزدواج :إيقاع موسيقي ،إثراء اللّفظ ،تكثيف المعنى وتوكيده.ور ُك ْمَ ،وأ َ ِعينُوا..
 -3األسلوب الخطابي :الطلب وجوابه :فَ ُكفُّوا ..أ َ ْكفُ ْ
ف ..فَاستَأنِفُوا أ ُ ُم َ
علَ ْي ُكم ..الغرض ال ّ
شمولية الجميع دون
 األسلوب الخطابي :النّداء :أَيُّ َها النَّ ُع ْن ُك ْمَ ..
اس ..كاف الخطاب :لَ ُك ْمَ ..
استثناء.
عواّ ..
 ّالطلب بالم األمر :فليحذر..
الطلب :فَا ْستَ ْو ِجبُواَ ..وا ْعلَ ُموا ..فَا ْد ُ
 ّالطلب بالنّهيَ :وال ت ُ ْش ِربُواَ ..وال ت ُ ْد ِر ُكوا - ..االستعارة :كهفكم ..تأوون.

صا في جمل أفعال األمر ،والجمل الشرطيّة ،والتّحذير الّتي تحتاج إلى
•  -4قصر الجمل والعبارات :خصو ً
عبارات قصيرة.

•  -5أسلوب ال ّ
ش..
ب ..فَ َم ْن أَ ْغ َرقَ َ ..و َم ْن أَ ْح َرقَ َ ..و َم ْن نَقَ َ
س ِم ْعت ُ ُمو َهاَ ..م ْن نُ ِق َ
شرط :فإذا تَعَلَّ ْقت ُ ْم ..فَإِ َذا َ
بَ ..و َم ْن نَبَ َ
ع ِل ْمتُ َّ
أن أَ َح َد ُك ْم قَ ْد قَتَلَهُ
سا َءتِ ِهِ .إ ِنّي لَو َ
سانًاَ ،و َم ْن َكانَ ِم ْن ُك ْم ُم ِسيئًا فَ ْليَ ْنزَ ْع َ
ع ْن ِإ َ
• فَ َم ْن َكانَ ِم ْن ُك ْم ُم ْح ِسنًا فَ ْليَ ْز َد ْد ِإ ْح َ
صلُ ُحوا..
ال ِ ّ
ضي ..فَإِ َذا فَعَ َل َذ ِل َك لَ ْم أُن ِ
صلُ ُحوا تَ ْ
ص ْرتُ َ ..و َمتَى يَ ْ
يبَ ..م ْه َما قَ َّ
س ُّل ِم ْن بُ ْغ ِ
َاظ ْرهَُ ..ولَو أَتَانِي ..لَو ا ْست ُ ِج َ
َو ِإ َذا َرأ َ ْيت ُ ُمو ِني..
َّاي َو َدع َْوى ْال َجا ِه ِليَّ ِة..
•  -6أسلوب التّحذير :إيّاي ودلج اللّيلَ ...و ِإي َ

•  -7أسلوب االستفهام البالغي :أتكونون كمن طرفت عينه الدّنيا وسدّت مسامعه ال ّ
شهوات؟
• الغرض :التّذكير والتّأنيب والتعنيف.
•  -ما هذه المواخير ألم يكن نهاة تمنع الغواة؟
• الغرض :تأنيب وتعنيف وبرهنة صدق ادّعائه.
إن ..فقد ..فَإِ ِنّيّ ..
إنّ ..
•  -8التّوكيدّ :
إن ..الم المزحلقة.
•  - 9أسلوب الّنفي :لَ ْم ت َ ْق َرأُواَ ..ولَ ْم ت َ ْس َمعُوا ،وال تذكرون ..ألم يكن ..لم تُسبقوا ..ال يخاف ..وال يرجو ..ما أنتم ..فلم يزل..
ساَ ..وال ِر ْزقًاَ ..وال ُم َج ِ ّم ًرا..
ف لَهُ قِنَا ً
عاَ ،ولَ ْم أ َ ْهتِ ْك ..لَ ْم أُن ِ
ص َر ..لَ ْستُ ُم ْحت َ ِجبًاَ ..وال َحابِ ً
َاظ ْرهُ ..فَلَ ْن أُقَ ِ ّ
لَ ْم أ َ ْك ِش ْ
ش َه َواتُ َ ،و ْ
ي ،النّار ،كتاب هللا ،الثّواب ..العذاب ..ال ُّد ْنيَا ،ال َّ
ار ْالفَانِيَةَ َعلَى
اخت َ َ
•  -10األلفاظ اإلسالميّة  /الدّينيّة :الضاللة ،الغ ّ
الم...
اإل ْس ِ
ْالبَاقِيَ ِة ،أ َ ْح َدثْت ُ ْم فِي ِ

صريحّ ،
ّ
وإن،
ي ..وإنّي اقسم باهلل
صريح وال ّ
آلخذن .للتوكيد بالقسم غير ال ّ
•  -11أسلوب القسم والتّحذير :حرام عل ّ

والم القسم ونون التّوكيد ..للمبالغة بتأكيد أقواله وا ّدعائه.
•  -القسم :أيم هللا .الغرض تأكيد أقواله.

•  -12التّكرار :صرعى وصرعاي.
•  -13أسلوب الحصر والقصرَ :وال ت َ ْ
عنُقَهُ.
ض َربْتُ ُ
ظ َه ُر ِم ْن أ َ َح ِد ُك ْم ِريبَةٌ ِب ِخ ِ
عا َّمت ُ ُك ْم ،إالّ َ
علَيهَ َ
الف َما َ

س ِعي ٌد".
س ْع ٌد فَقَ ْد َهلَ َك َ
•  -14أسلوب ضرب المثل" :ا ْن ُج َ

منكرا فليغيّره " ..إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به (
ناص :يُفهم معنى الحديث في المسؤوليّة" من رأى منكم
•  -15الت ّ ّ
ً
سورة النّحل – آية  ) 126أو " وكتبنا عليهم فيها ّ
س ّن
أن النّفس بالنّفس والعين بالعين واألنف باألنف واألذن باألذن وال ّ
س ّن ( سورة المائدة – آية .) 45
بال ّ
•  –16أفعال األمر المباشرة :فَا ْغت َ ِم ُزوهَاَ ،وا ْعلَ ُموا،

صراع والح ّل .النّهاية.
•  -17األسلوب القصصي :البداية والتّعقيد .ال ّ
ّ
آلخذن ..إيّاي..
ي ،إنّي رأيت،
• -18التّنويع في الضمائر :المتكلّم والمفرد والجمع :حرام عل ّ
سلطة للتّفخيم
غرق قو ًما أغرقناه ،أحرقناه ..الغرض :داللة على ال ّ
• ضمير الجمع :حين يتكلّم باسم الوالية والحكم :من ّ
والتّعظيم ،أنّه يتحدّث باسم جمع الخالفة.
س ُك ْمَ ..ونَذُو ُد ..خ ََّولَنَا ..فَلَنَا..
سو ُ
صبَ ْحنَا ..نَ ُ
•  -19الحديث بلغة الجمعِ :إنَّا أ َ ْ
ي ّ
الطعام وال ّ
•  -20استخدام حروف ال ّ
أسويها باألرض هد ًما
شراب حتّى ّ
ش ّد ( قطب جد ) لكثرة التّهديد والوعيد :حرام ع ّ
ّ
بالظاعن والمقبل بالمدبر والمطيع بالعاصي ...
وإحراقًا ،المقيم

•  -البالغة:
سةًَ ،ذا َدة ً ..أ َ ْع َ
طانَا ،خ ََّولَنَا ،أ َ ْحبَ ْبنَاُ ،و ِلّينَا..
• أ -ال ّ
سا َ
سجع :الجهالء والعمياء ..الصغير والكبير ..طاعته ومعصيتهَ ..
سفهاء ،نهاة
قربتم وباعدتم ..الحلماء وال ّ
• ب -الطباق :سفهاؤكم وحلماؤكم ،ال ّ
صغير والكبير ،الفانية والباقية ..الليل والنّهارّ ..
يم بِ َّ
وغواة .أوله وآخرهِ ..ل ٌ
الظا ِع ِنَ ،وال ُم ْقبِ َل بِ ْال ُم ْدبِ ِر،
ض ْعفَ ،و ِش َّدة ٌ فِي َغي ِْر ُ
ين فِي َغي ِْر َ
الو ِل َّ
ع ْنفَ ،
ي بِ ْال َم ْولَىّ ،وال ُم ِق َ
س ِق ِيم ..يأتي ويرجع ،نبش ودفن ،لنا عليكم ولكم علينا .لنا عليكم ولكم علينا.
ص ِحي َح ِبال َّ
َوال َّ
• ت -المقابلة :الثّواب الكريم ألهل طاعته والعذاب األليم ألهل معصيته ،محسنًا فليزدد إحسانًا ..مسيئًا فلينزع إساءتهُ ،م ْبت َ ِئس
س.
س ُّرَ ،و َم ْس ُرور ِبقُد ِ
ِبقُد ِ
سيَ ْبتَئِ ُ
ُومنَا َ
سي ُ َ
ُومنَا َ
ت قَ َد ِمي.
• ث -التّرادف :ال ّ
ي ..الدنيا والفانيةَ .دب َْر أ ُ ْذنِي َوت َ ْح َ
ضاللة والغ ّ
• ج -التّشبيه :كأنّكم لم تقرأوا ..كمن طرفت..
• ح– الجناس :الجهالة الجهالء .قَ َّر ْبت ُ ُم ْالقَ َرابَةَ ،كنوس ومكانس ،سعد وسعيد،
صغير وال ..الكبير.
• خ -االزدواج :الجهالة الجهالء ،الضاللة العمياء ..سفهاؤكم ..حكماؤكم ..ينبت ..ال ّ

صغير ..س ّدت مسامعهَ ..و َك ْهفُ ُك ُم الَّذِي ِإلَ ْي ِه تَأ ْ ُوونَ .
• د -االستعارة :ال ّ
ضاللة العمياء ،ينبت فيها ال ّ
ص ْف َحتَهُ .كناية عن المصارحة
ف لَهُ ِقنَا ً
• ذ -الكناية :لَ ْم أ َ ْك ِش ْ
ِي ِلي َ
عاَ ،ولَ ْم أ َ ْه ِت ْك -كناية عن المواجهة ،،يُ ْبد َ

ت قَ َد ِمي – كناية عن اإلهمال واالحتقار والنّسيان.
والمكاشفة .فَ َجعَ ْلتُ َذ ِل َك َدب َْر أ ُ ْذ ِني َوتَ ْح َ
• ر– الجناس :الجهالة الجهالء .قَ َّر ْبت ُ ُم ْالقَ َرابَةَ ،كنوس ومكانس ،سعد وسعيد،

صغير وال ..الكبير.
• ز -االزدواج :الجهالة الجهالء ،الضاللة العمياء ..سفهاؤكم ..حكماؤكم ..ينبت ..ال ّ
صغير ..س ّدت مسامعهَ ..و َك ْهفُ ُك ُم الَّذِي ِإلَ ْي ِه تَأ ْ ُوونَ .
• س -االستعارة :ال ّ
ضاللة العمياء ،ينبت فيها ال ّ
ص ْف َحتَهُ .كناية عن المصارحة
ف لَهُ ِقنَا ً
• ش -الكناية :لَ ْم أَ ْك ِش ْ
ِي ِلي َ
عاَ ،ولَ ْم أ َ ْه ِت ْك -كناية عن المواجهة ،،يُ ْبد َ
ت قَ َد ِمي – كناية عن اإلهمال واالحتقار والنّسيان.
والمكاشفة .فَ َجعَ ْلتُ َذ ِل َك َدب َْر أ ُ ْذ ِني َوت َ ْح َ

صعبة الفصيحة الّتي تطابق مقتضى الحال في التّهديد
•  -اللّغة :رفيعة المستوى ،تتض ّمن الكثير من المفردات ال ّ
والوعيد

يِ ،إ َح ٌن..
صعبة :وهي كثيرة :ال ّ
•  -المفردات الكالسيكية ال ّ
سرمد ّ

نشكركم على حسن إصغائكم
ونتمنّى لكم النّجاح

