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        ::::    إهداءإهداءإهداءإهداء

أهدي هذا العمل إلى الوالدين العزيزين ، وإلى إخوتي وجميع أفراد عائلتي القريبة  أهدي هذا العمل إلى الوالدين العزيزين ، وإلى إخوتي وجميع أفراد عائلتي القريبة  أهدي هذا العمل إلى الوالدين العزيزين ، وإلى إخوتي وجميع أفراد عائلتي القريبة  أهدي هذا العمل إلى الوالدين العزيزين ، وإلى إخوتي وجميع أفراد عائلتي القريبة  

محمد آية اهللا الجباري وكل األساتذة  محمد آية اهللا الجباري وكل األساتذة  محمد آية اهللا الجباري وكل األساتذة  محمد آية اهللا الجباري وكل األساتذة  . . . . لفـاضل دلفـاضل دلفـاضل دلفـاضل دوالبعيدة ، كما أهديه إلى أستاذي اوالبعيدة ، كما أهديه إلى أستاذي اوالبعيدة ، كما أهديه إلى أستاذي اوالبعيدة ، كما أهديه إلى أستاذي ا

جميع  جميع  جميع  جميع  األفـاضل الذين درست عليهم في الجامعة والمدارس األخرى ، كما أهديه إلى  األفـاضل الذين درست عليهم في الجامعة والمدارس األخرى ، كما أهديه إلى  األفـاضل الذين درست عليهم في الجامعة والمدارس األخرى ، كما أهديه إلى  األفـاضل الذين درست عليهم في الجامعة والمدارس األخرى ، كما أهديه إلى  

أصدقـاء الدراسة والحياة وكل من ساندني في متابعتي لدراستي وشجعني على طلب  أصدقـاء الدراسة والحياة وكل من ساندني في متابعتي لدراستي وشجعني على طلب  أصدقـاء الدراسة والحياة وكل من ساندني في متابعتي لدراستي وشجعني على طلب  أصدقـاء الدراسة والحياة وكل من ساندني في متابعتي لدراستي وشجعني على طلب  

        ............العلم ، وأهدي هذا العمل إلى كل شرفـاء األمة  العلم ، وأهدي هذا العمل إلى كل شرفـاء األمة  العلم ، وأهدي هذا العمل إلى كل شرفـاء األمة  العلم ، وأهدي هذا العمل إلى كل شرفـاء األمة  
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  :  مقدمة

هللا الرحمن الرحيم ، والصالة والسالم على أشرف المرسـلين سـيدنا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه النجـب بسم ا

  .الميامين 

ودراسة مـن لـدن عـدد   الخطابة فن من فنون التواصل االجتماعي اإلنساني ، فقد كان وال يزال مجال بحث 

هذا الفن عند المسـلمين ، لـذلك  بالغة في كبير من المهتمين قديما وحديثا ، والخطاب اإلسالمي له أهمية

الخطبــاء علــى المســتوى الــديني والمــدني والسياســي ، وقــد  هــم يهتمــون بــه أكبــر اهتمــام ويعنــى بــه جمهــور

ألهميتـه وشـرفه ومـا يمثلـه مـن قيمـة  -موضـوع الخطابـة  -أردت في بحثي هـذا أنخـوض فـي هـذا الموضـوع 

 .  ي عند الخلفاء الراشدينومبادئ إسالمية وخاصة قيمة الخطاب اإلسالم إنسانية

  : سبب اختيار الموضوع

إحــدى المــواد  قبــل أن أقــدم علــى هــذا البحــث وأخــوض فــي الموضــوع كنــت قــد درســت مــادة الخطابــة وهــي

الفــن وأردتــه أن يكــون فيــه موضــوع  التــي تــدرس فــي الجامعــة بشــعبة الدراســات اإلســالمية ، استحســنت هــذا

عميــق عــن الموضــوع المناســب وباستشــارتي مــع  تفكيــر طويــل وبحــثبحثــي لنيــل الشــهادة الجامعيــة ، وبعــد 

الجباري الذي أشار لي بإشارة لطيفـة إلـى موضـوع خطـب الصـحابة رضـي  محمد آية اهللا. أستاذي الفاضل د

مـا فيهـا  فاستحسنته واخترت منها خطب الخلفاء الراشـدين لشـرحها وتحليـل مضـامينها واسـتخراج اهللا عنهم

الزمـان والمكـان باعتبـار  يـل عصـري ومفـاهيم حديثـة أردت مـن خاللهـا تكسـير حـواجزمن درر ، وذلـك بتحل

واألمكنـة بقـدر مـا تـركن إلـى المفـاهيم  أن المبادئ التي تدعو إليها هـذه الخطـب ال تـركن إلـى حـدود األزمنـة

 .  والتصورات ، وذلك بلغة العصر لتقريبها إلى األذهان
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  : أهمية الموضوع 

لواقـــع اإلســـالم  تهم ونظـــرتهمســـي مـــدى أهميـــة الخلفـــاء الراشـــدين رضـــوان اهللا علـــيهم وسياتكمـــن أهميتـــه فـــ

الــدين والسياسـة والتربيـة واالجتمــاع  باعتبـارهم القـدوة بعــد رسـول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم فـي والمسـلمين

  آت

يرتهم ، ووجـب ى بهم ويستفاد من خطـبهم وسـذالذين يحت اإلنساني العام واإلسالمي الخاص ، فهم الرجال

  األمة جمعـاء محمـد صـلى اهللا عليـه وسـلم النبوية الذي أقامه معلمهم ومعلم السير على نهجهم ألنه منهج

.  

  :  منهجية البحث

وتطورهـا عبـر العصـور  قسمت البحث إلى فصلين إثنين في الفصل األول تحدثت فيه عن الخطابة ، تعريفها

حسـب الموضـوع وكـل مبحـث تحتـه  حثـينه ، وذلـك فـي مبثم تحدثت عن الخطيب الناجح وصفاته وشروط

موضـوع البحـث وقـد خصصـته لتحليـل خطـب الخلفـاء  مطالب أفصل فيها القول ، وفـي الفصـل الثـاني وهـو

مبحث لكل خطبة وجعلت فيه مطلبين إثنـين األول فـي تحليـل مضـامين  الراشدين حيث جعلته أربعة مباحث

 .  ية ، واهللا ولي التوفيقفي خصائص الخطبة الفن الخطبة والثاني
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  )الفصل األول ( 

 الخطابة 
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   الخطابة وتطورها عبر العصور:  المبحث األول

   تعريف الخطابة وأركانها:  المطلب األول

  : تعريف الخطابة  .1

  .إذا ألقى خطبة  ُب َخطَابَةً الخطابة في العربية من َخَطَب َيْخطُ 

خطابة ، بالفتح     وخطب الخاطب على المنبر'' ) : مادة خطب ( في القاموس المحيط قال الفيروز آبادي 

خطبة أيضًا ، او هي الكالم المنثور المسجع ونحوه ، ورجل خطيب : ، وخطبة ، بالضم ، وذلك الكالم 

  )1(. '' حسن الخطبة بالضم 

مالتهم إلى المبادئ التي هي فن من فنون التواصل الشفهي في مخاطبة الجماهير واستوفي اإلصطالح 

  .يدعو إليها الخطيب 

أنها القاء الكالم المنثور مسجعا كان او مرسال الستمالة المخاطبين إلى رأي أو '' : قال علي محفوظ 

  )2(. '' ترغيبهم في عمل 

  ) 3(. '' مجموع قوانين يقتدر بها على اإلقناع الممكن في أي موضوع يراد '' : وفي اصطالح الحكماء 

  : أركان الخطابة  . 2

  :للخطبة أركان ثالثة '' : عبد الرحمن بوكيلي . قال د 

  .الخطيب ، وهو الذي يلقي الخطبة : أولها 

  .الخطبة ، وهو الكالم الصادر عن الخطيب : ثانيها 

  )4(. '' المخاطب ، وهو المعني بالخطبة : ثالثها 

_____________________________________________  
 -هـ  1426  الثامنة : الطبعة ، لبنان -، بيروت  مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،ر القاموس المحيط للفيروز آبادي أنظ ) 1

  .  )مادة خطب ( ،  م 2005
  .14ص  ، م 1984دار االعتصام  أنظر كتاب فن الخطابة واعداد الخطيب ، علي محفوظ ،)  2
  . 13، ص  نفسه المصدر ) 3
  . 11، ص   الرباط -، طوب بريس  2006عبد الرحمن بوكيلي ، الطبعة األولى . أنظر كتاب األساس في الدعوة والخطابة د  ) 4
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   أنواع الخطابة:  المطلب الثاني

الخطابة انواع ، وكل نوع منها له مميزاته ومواصفاته واالهداف التي تدعو إليها كل خطبة تندرج ضمن 

  .ديم والحديث م القطابة حسب التقسيلخاأنواع  وهذه، هانوع

  :التقسيم  القديم للخطابة   -  1

  .أنواع الخطابة عند أريسطو 

  :فأنواع الخطابة إذن ثالثة '' 

  .الخطابة اإلستشارية )  1

  .الخطابة القضائية )  2

  )1(. '' الخطابة اإلستداللية ، أي خطب المدح والذم )  3

  :التقسيم الحديث للخطابة   -  2

م المعاصرون الخطابة إلى أنواع متعددة ومتنوعة غير التقسيم األرسطي للخطابة ، وقد سلكوا في ذلك قس

باستنادهم على الظروف التي تدعو إلى الخطابة ال على الزمن و الغرض كما فعل أرسطوا مسلكهم الخاص 

  .الذي بنى تقسيم الخطابة على الزمن ، وعلى الغرض 

ال يبني المحدثون تقسيم الخطابة على الزمن ، وال على الغرض من '' : أحمد محمد الحوفي . ل دقا

  )2(. '' كما فعل أرسطو ، ألن الخطبة تستمد نوعها من ظروفها ، ومن اتجاه الخطيب نفسه الخطبة  

  هما من يعطينا نوع الخطبة المعاصر يمكن اعتبار أن موضوع الخطبة وتوجيه الخطيب نفسه  بهذا التقسيم

  ، وهذا تقسيم طبيعي للخطابة ، إذ النوع يدور مع الموضوع حيث دار ، ويستقر معه حيث وتصنيفها

  .استقر 

____________________________  
  .  59، ص  2007أحمد محمد الحوفي ، نهضة مصر للطباعة والنشر ، الطبعة الخامسة . ة ، دانظر كتاب فن الخطاب)  1
  . 63، ص  نفسه المصدر)  2
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ويعتمد على توجيه  م طبيعي يستند إلى موضوع الخطبة،تقسيم الحديث للخطابة تقسيفال'' : وفي ل الحقا

  )1(. '' الخطيب نفسه 

وبمقتضى التقسيم الحديث ، تنقسم الخطابة إلى سياسية ، وقضائية ، وحربية ، وحفلية وعلى هذا األساس 

  .ودينية 

  : الخطابة السياسية  ) 1

فتشمل الخطب البرلمانية ، واإلنتخابية ، والحزبية ، ؤون العامة للدولة ، كل خطبة متعلقة بالش'' 

والخطب التي تلقى في المؤتمرات السياسية الدولية ، سواء المتعلقة بأمور خارجية كالمعاهدات والحرب 

  )2(. '' والسلم ، أو بأمور داخلية كالتعليم واإلقتصاد والزراعة والتشريع ونظام الحكم 

  :بة القضائية الخطا ) 2

  )3(. '' هي التي تلقى في المحاكم سواء كان الملقي ممثل النيابة أم المحامي عن المتهم '' 

  :الخطابة الحفلية )  3

هي الخطب التي تلقى في المحافل لتكريم أو تأبين ، أو في تهنيئة بنعمة خاصة أو عامة ، أو عالج '' 

  )4(. '' مشكلة اجتماعية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________________________________________  
  . 63، ص  نفسه المصدر)  1 

  ) .بتصرف (  64، ص  نفسه المصدر )  2
  . 72، ص  نفسه المصدر )  3
  . 84، ص  نفسه المصدر )  4
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  :الخطابة الدينية  ) 4
ها إلى تقوى اهللا وحبه هي التي تعتمد على إثارة العاطفة لتحبب إليها الخير ، وتنفرها من الشر ، وتوجه'' 

  )1(. '' وخشيته 

  :الخطابة الحربية )  5

  عناوياتهم  وتحميسهم على القتال هي التي تلقى في الحروب على الجيش لتقوية عزيمة الجند والرفع من م

والغرض منها بعث العزيمة في نفوس الجند ، وإذكاء حماستهم ، وتبشيرهم بالنصر ، وبث الثقة ، '' 

  )2(. '' ت وتهوين المو 

 

   تاريخ الخطابة:  المطلب الثالث

عرفت البشرية الخطابة منذ القديم ، فكانت أداة للتواصل فيما بينهم ، ودعوة إلى المبادئ واألفكار 

والمعتقدات ، وما إلى غير ذلك من األمور المتعارف عليها بين األمم والشعوب ، وكانت الخطابة من أبرز 

أجل اإلقناع واإلستمالة ، وقد استعملها األنبياء في دعوتهم ألقوامهم ، فقد  أساليب البيان والدعوة من

:  قال اهللا تعالى . خلد لنا القرآن الكريم عددا من هذه الخطب ، ومنها خطب نوح عليه السالم في قومه 

ُعوِن يـَْغِفْر َلُكْم من ُذنُِبُكْم يَأِن اْعُبُدوا اللَه واتـُقوُه َوَأِط◌ِ . ٌن يقَاَل يَا قـَْوِم ٍإني َلُكْم َنِذيٌر ُمبِ  

        ))))3333((((    ....        نَ َويـَُؤخرُْكْم ِإَلى َأَجٍل ُمَسمى ِإن َأَجَل اللِه ِإَذا َجاَء َال يـَُؤخُر َلْو ُكْنُتْم تـَْعَلُمو 

لم تكن الخطابة مستعملة عند األنبياء في تأثيرهم على أقوامهم وهدايتهم إلى الحق فحسب ، بل كانت 

، بين داع إلى الحق وداع إلى الباطل ، وقد ذكر  مستعملة عند غير األنبياء ولو باختالف مبادئ الدعوة

  .رعون في قومه يدعوهم إلى الضالل القرآن الكريم بعض خطب ف

____________________________  
  . 99، ص  نفسه المصدر ) 1
  . 112، ص  نفسه المصدر ) 2
  . 4.3.2سورة نوح )  3
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َهاُر     َونَاَدى ِفْرَعْوُن ِفي قـَْوِمِه قَاَل يَا قـَْوِم أَلَْيَس ِلي ُمْلُك ِمْصَر َوَهِذهِ     : جاء في قوله تعالى  األَنـْ

ٌر مْن َهَذا الِذي ُهوَ     .    َتْجِري ِمن َتْحِتي َأَفال تـُْبِصُرونَ  فـََلْوال أُْلِقَي     .    َمِهيٌن َوال َيَكاُد يُِبينُ  َأْم أَنَا َخيـْ

  )1(    .        َعَلْيِه َأْسِورٌَة من َذَهٍب َأْو َجاَء َمَعُه اْلَمالِئَكُة ُمْقَترِنِينَ 

  

  :اليونان  الخطابة عند -  1

عرف اليونان الخطابة قديما ، وبرعوا وتفننوا فيها بحكم عقالنيتهم المنطقية وعواطفهم الجياشة ومشاعرهم 

أحمد محمد الحوفي . يقول د .الحساسة ، ولذلك كثر فيهم الخطباء قبل ظهور العلم والفلسفة في أثينا 

 :  

  ) 2( . ''والفلسفة من أثينا ولهذا كثر فيهم خطباء الفطرة ، قبل أن يشرق العلم '' 

ولما شاع الجدل السياسي والقضائي بحكم انتشار الديمقراطية في جميع المدن ، وتنافس األفراد وتناطح 

وكثر النزاع والتقاضي أمام المحاكم الشعبية ، اشتدت الحاجة إلى تعلم الخطابة ، واحتكر . األحزاب 

وقويت الديمقراطية في '' : أحمد محمد الحوفي . قول دي. الفالسفة السفسطائيون تعلمها في البالد 

جميع المدن ، وتنافس األفراد وتناطحت األحزاب ، وكثر النزاع والتقاضي أمام المحاكم الشعبية ، شاع 

الجدل السياسي والقضائي ، فاشتدت الحاجة إلى تعلم الخطابة ، واحتكر تعلمها وتعليم البيان جماعة من 

  )3(. '' يين في النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميالد السفسطائالفالسفة 

  .عند اليونان قبل الميالد بخمسة قرون في كنف الحرية والنضال السياسي والخطابة كانت فنا راقيا 

  

  
______________________________________  

  . 53.  52.  51سورة الزخرف )  1
  . 194حمد الحوفي ، ص أحمد م. انظر كتاب فن الخطابة ، د)  2
  . 194، ص  نفسه المصدر ) 3
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وكان صوت : وقد تزعمها بركليس في القرن الخامس ، وديموسنيس في القرن الرابع '' : ل الحوفي قا

، وصرعت ثينا ، ألن مقدونيا انتصرت عليها م آخر من اهتزت له منابر أ. ق  322ديموسنيس المتوفى 

  )1(. '' ا للعلم واألدب خطابتها ، وبقيت أثينا مراد

والتحفيز على النصر ولذلك اعتمد اليونان في حروبهم على الخطابة ، وكانت وسيلة من وسائل التجييش 

  .ظهر فيهم خطباء كبار 

وقد اعتمدت الحروب اليونانية في شتى مواقفها على الخطابة ، '' : عبد الجليل عبده شلبي . د يقول

  )2(. '' اهم التاريخ ولهذا ظهر هناك خطباء لن ينس

وقد كان أول الفالسفة اليونان الذي درس الخطابة هو سقراط الذي كان معاصرا للسفسطائيين ، وذلك 

  .بعد أن هالته دعوتهم ، وتخوف عقباها على األخالق والقيم الثابتة المقررة 

وبناها على التركيب فدرس الخطابة ، وأسسها على الجدل ، وأقامها على التدليل ، '' : يقول الحوفي 

والتحليل النفسيين ، وأوجب على الخطيب أن يتعرف نفسية الجمهور ليخطب فيه بما يناسبه ويالئم حالته 

 '' .)3(  

تلميذه أفالطون الذي سار على نهجه ، واعتبر الخطابة وسيلة إلى الحق والخير وغرس وجاء بعده 

  )4(. '' األخالق الفاضلة 

رسطو الذي وضع فيه قواعد الخطابة وأصولها وأنواعها وأقسام أدلتها دستورا ويعتبر كتاب الخطابة أل

  .للخطابة ومرجعا للدارسين 

  

____________________________  
  . 40، ص  نفسه المصدر ) 1
  .  143ص ، م بيروت  1986، دار الشروق الطبعة الثانية عبد الجليل عبده شلبي . انظر كتاب الخطابة واعداد الخطيب ، د)  2
  . 195 – 194أحمد محمد الحوفي ، ص . انظر كتاب فن الخطابة ، د)  3
  ) .بتصرف (  195، ص  نفسه المصدر ) 4
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ثم ألف أرسطو في الخطابة كتابه العظيم ، وضع فيه من قواعدها وأصولها وأنواعها '' : الحوفي يقول 

  )1(. '' دارسين إلى اليوم وأقسام أدلتها مما جعل كتابه دستورا للخطابة ومرجعا لل

  

  : الخطابة عند الرومان   – 2

عرف الرومان الخطابة كما عرفها اليونان  وإن كان اإلختالف في المضمون ، إذ ارتبطت الخطابة الرومانية 

بأحوال الحكم ، وكانوا في أول أمرهم محكومين بحكم دكتاتوري استبدادي ، وهذا ما أثر في طبيعة 

  .ليونان الذين كانوا ينعمون بحياة ديمقراطية وجو من الحرية الفكرية والسياسية خطابتهم بخالف ا

وكانت الخطابة في األمة الرومانية شبيهة بهذا كله ، فالرومان كانوا في أول أمرهم '' : الحوفي  يقول

ويثور  محكومين بحكم دكتاتوري استبدادي ، فكانت خطابتهم خافتة ، ثم بدأ الشعب يتحرك لتغيير حاله

  )2(. '' على الطبقة األرستقراطية ، فقويت الخطابة 

والرومان هم تالمذة اليونان أخذوا عنهم العلوم والفنون وتعلموا منهم الخطابة في مدارس رومانية على يد 

  . أساتذة يونانيين يعلمون باليونانية 

ة في مدارس رومانية على أساتذة من هم تالمذة اليونان في العلوم والفنون ، تلقوا الخطاب'' : ل أيضا وقا

  )3(. '' اليونان يعلمون باليونانية 

وبعد تبني اإلمبراطورية الرومانية للديانة المسيحية تحلت الخطابة بالدين ، فنبغ خطباء من رجال الكنيسة 

  وساط المسيحية وتعددت ينشرون الدين ويدافعون عنه ، وبقي األمر كذلك إلى أن ظهر الخالف في األ

  

  

_____________________________  
  . 195، ص  نفسه المصدر ) 1
  . 41، ص  نفسه المصدر ) 2
  . 198، ص  نفسه المصدر ) 3
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عتنقت الحكومة المذهب الكثوليكي ، وازداد األمر سوءا بظهور هرقل بمذهبه الجديد الذي المذاهب وا

  أراد 

خر ، وبطش باألمة الرومانية واستبد بأهلها ، وبفعله هذا به أن يوفق بين المذاهب المتضاربة فزاد مذهبا آ

   .قتل الخطابة وقضى عليها ، وكمم أفواه الخطباء الذين كانت تزخر بهم اإلمبراطورية الرومانية 

أن يخرج خطباء  خليقاوفي العهد المسيحي ظهرت خطب دينية ، وكان الموقف '' : عبده شلبي  يقول

مكبوتة ، فلما صارت ديانة رسمية انشقت على  - كما ذكرنا   -يحية ظلت متميزين كبارا ، ولكن المس

نفسها ، واعتنقت الحكومة المذهب الكثوليكي ، ولما ظهر هرقل بمذهبه الذي قام على وحدة اإلدارة ، 

والذي أراد أن يوفق بين المذاهب المتضاربة كان قصاراه أنه زاد المذاهب مذهبا آخر وكان بطشه وظلمه 

  )1(. '' ل الخطابة وكمم أفواه الخطباء مما قت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_____________________________________________  

  . 159عبد الجليل عبده شلبي ص . الخطابة واعداد الخطيب ، دانظر كتاب )  1
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   :الخطابة عند العرب   -  3

يلقون فيها ... وا لذلك نوادي وأسواقا يعتبر العرب سادة البيان ، وقد برعوا في الشعر والخطابة وأسس

الشعر والخطب ويتفننون فيها ويتبارون ، وكانت الخطابة عندهم فنا من فنون الكالم المنثور ، وبحكم 

وقيم البطولة ، إلى جانب الحماسة والشجاعة طبيعة العرب في الجاهلية فقد كانت الخطابة تتناول 

لقبيلة ، إذ كانت الخطابة تصحب المقاتلين في غمار المعارك إلنتساب لبا اإلعتزاز بالنفس واإلفتخار

وتسهم في مالحم البطولة إلى جانب السيف والخيل ، كما كانت الخطابة تتناول جانب الصلح والدفاع 

  .عن رأي القبيلة 

ال شك أن موضوعات الخطابة الجاهلية هي مستفادة من واقع العصر الذي عايشوه '' : إيليا حاوي  يقول

فهي تتناول كموضوع رئيسي الحماسة والشجاعة وما إلى ذلك من معان تتصل بالبطولة التي كانت تصور  ،

وإذا ما وضعت الحرب أوزارها ، فإن الخطيب كان يتولى . المثال األعلى الذي يتوق إليه الجاهليون 

  )1(. '' عرض شروط الصلح ، والدفاع عن وجهة نظر قبيلته 

صر الجاهلي بالزام من واقع ذلك العصر الفروسي وطبيعة الصحراء ، حيث كان ازدهرت الخطابة في الع

  .اإلنسان العربي يكسب عيشه بالغزو والقتال 

ومن أسباب ازدهار الخطابة عند العرب في العصر الجاهلي انتشار األمية بعدم القراءة والكتابة ، فالعرب 

ئهم من خالل الكتب والصحف وإنما كانت وسائلهم ولم يكونوا يعبرون عن آرافي الجاهلية كانوا أميين 

التواصلية شفهية ، لذلك أسسوا نوادي وأسواقا يجتمعون فيها ويتخاطبون ، ويعقدون اتفاقياتهم السلمية 

  . والحربية 

  

____________________________  
  .  32، ص لبنان  –عند العرب ، ايليا حاوي ، دار الثقافة بيروت  انظر كتاب فن الخطابة وتطوره)  1
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اال أن الجاهليين لم يكونوا يلمون بالكتابة ، وإن ألموا بها ، فإنها كانت كتابة بدائية '' :  ويقول أيضا

فالجاهلي محمول على أن . يسيرة ، ال تتعدى ذكر بعض األرقام التجارية والعقود السياسية ، وما أشبه 

خطابة أيسر أسلوب من أساليبه وأولى الوسائل التي دأب يعبر عن آرائه بأدب شفهي مباشر ، كانت ال

اذًا فالنثر المسموع من دون المكتوب ، كان واسطة التفاهم بين الجاهليين . عليها في سبيل تنازع بقائه 

  )1(. '' حينما يكون هؤالء في جمع غفير يتشاورون بقضية من القضايا التي تمس مصيرهم  وخاصة

  .لبداهة واإلرتجال وهي طبيعتهم بال صناعة وال تأمل والعرب كانوا يخطبون با

وكل شئ للعرب فإنما هو بديهة وارتجال ، وكأنه إلهام ، وليست هناك معاناة وال '' : الجاحظ  يقول

  )2( .'' مكابدة وال إجالة فكرة ، وال استعانة 

  .وكانت عادة العرب في الخطابة أن الخطيب يخطب واقفا متكئاً على العصا 

وكان خطيبهم يخطب واقفا ليستوعب المجلس ويسهل تبليغ خطابه '' : عبد الرحمن بوكيلي  وليق

  )3(. '' ... ويسهل على الناس متابعته ، وكان يقف متكئاً على عصا أو قوس 

وقد سمع النبي '' : قال عنه ابن حجر في اإلصابة . ومن أبرز خطباء الجاهلية الُقس بن ساعدة اإليادي 

 عليه وسلم حكمته ، وهو أول من آمن بالبعث من الجاهلية ، وأول من توكأ على عصا في صلى اهللا

  )4(. '' " ... من فالن إلى فالن " في قول ، وأول من كتب " أما بعد " الخطبة ، وأول من قال  

  

  
  
  

____________________________________________  
  . 32، ص  نفسه المصدر ) 1
  .425، ص  )درويش جويدي. تحقيق د(  2010بيروت ، الطبعة األولى  –البيان والتبيين للجاحظ ، المكتبة العصرية صيدا  انظر كتاب)  2
  . 13عبد الرحمن بوكيلي ، ص . انظر كتاب األساس في الدعوة والخطابة ، د)  3
  . 13، ص  نفسه المصدر ) 4
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  : الخطابة في اإلسالم   -  4

مع ظهور اإلسالم ، فاإلسالم هو دين الخطابة بامتياز ، فكتاب اهللا تعالى هو خطاب  تعاظم نشاط الخطابة

  .كلف بتبليغه محمد صلى اهللا عليه وسلم ومن تبعه إلى يوم الدين للعالمين ،  

والخطابة وإن كان لها امتداد تاريخي إال أنها في اإلسالم تفردت من حيث مضمونها وموضوعها ومناسباتها  

في اإلسالم أصبح لها بُعد أخالقي وأفق تربوي ، كل هذا لم يكن موجودا في مضامين الخطابة فالخطابة 

  .عند العرب قبل اإلسالم 

والواقع أن اإلسالم أحدث ثورة شاملة في الحياة العربية ، أحل فيها معنى الخير '' : ايليا حاوي  يقول

وأوضح لإلنسان معنى وجوده فراد وقيده وحّدده والشر إلى جانب الكرامة والعار ، كما أنه ضبط سلوك األ

  )1(. '' ومعنى الحياة ، منيطا بهما قيماً جديدة وواقفا منهما موقفاً روحيا خاصاً 

  .كل هذا كان حريا بتحويل مسار الخطابة من دعوة قبلية ، إلى دعوة لنشر مبادئ اإلسالم ومثله العليا 

إلى ازدهار الخطابة لتبدل السياسي والديني واإلجتماعي أدى ، فإن اومهما يكن من أمر'' : ويقول أيضا 

إلى الذين يقربون تعاليمها ، ألن الدعوات الجديدة كانت بحاجة دائمة للخطباء في ذلك العصر

  )2(.''الشعب

وكان النبي صلى اهللا عليه وسلم أول خطباء اإلسالم ، وأول من صدح بنور الحق ، فقد كان يخطب في 

  .د نزول كل آية يدعوهم بها إلى عبادة اهللا وحده وترك ما هم عليه من الشرك مشركي قريش بع

  

  

  
____________________________  

  . 80وتطوره عند العرب ، ايليا حاوي ، ص انظر كتاب فن الخطابة )  1
  . 80، ص  نفسه المصدر ) 2
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الوعظ ويؤم عليها الناس في الجمع ومجالس فالنبي كان يتوسل الخطابة لإلقناع والتبشير و '' :  أيضاقال و 

الرأي وفي الحشود ، وقد أثبتت لنا األصول القديمة خطبا له في دعوة بني قومه إلى اإليمان برسالته ويوم 

  )1(. '' فتح مكة وخطبة في المدينة وفي حجة الوداع وخطبا أخرى في أحوال متباينة 

ينة واستقر اإلسالم بها ، شرع الحق سبحانه وتعالى عبادة ولما هجر النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى المد

أسبوعية كل جمعة ، وأوجب فيها خطبة ، وكذلك سن النبي صلى اهللا عليه وسلم الخطبة في العيدين ، 

  .وكلما دخل اإلسالم بلدة إال وأصبحت الخطابة حاضرة فيها 

ة المنورة شرع الحق سبحانه وتعالى لعباده ولما استقر اإلسالم في المدين'' : ل عبد الرحمن بوكيلي ويقو 

فأصبحت الخطابة الزمة لدخول الناس في اإلسالم ، . عبادة أسبوعية كل جمعة ، جعل من شعائرها خطبة 

فكلما أكرم اهللا تعالى بلدة باإلسالم كلما أصبح فن الخطابة حاضرًا فيها يتفنن من خالله الخطباء في 

كما كان النبي صلى اهللا عليه ... حفزين على العمل بطاعته ونصرة دينه مخاطبة العموم مذكرين باهللا وم

  )2(. '' وسلم يتخول المسلمين بالموعظة والتعليم كلما سنحت الفرصة 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان '' : جاء في الصحيحين عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال 

  )3(. '' ة السآمة علينا يتخولنا بالموعظة في األيام مخاف

وعلى هذا النهج سار الصحابة رضي اهللا عنهم والتابعون ، وبقيت الخطابة اإلسالمية مزدهرة وستبقى   

  .كذلك إلى يوم الدين 

  

  
____________________________  

  . 81انظر كتاب فن الخطابة وتطوره عند العرب ، ايليا حاوي ، ص )  1
  . 15عبد الرحمن بوكيلي ، ص . الدعوة والخطابة ، دانظر كتاب األساس في )  2
  " .ما كان النبي صلى اهللا عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي ال ينفروا " رواه البخاري في باب )  3
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  : الخطابة المعاصرة   – 5

الباحثون  في العصر الحديث بفضل وسائل اإلتصال وانتشار العلم والمدارس ، واهتمبرزت الخطابة 

استعادت الخطابة مكانتها في العصر الحديث ألسباب '' : ل إميل ناصيف يقو . واألدباء بفن الخطابة 

  متعددة

والجمعيات الثقافية واإلجتماعية ، وبروز الحركات السياسية منها انتشار العلم والمدارس ، وتأليف األندية 

كذلك ساعد في انتشار ... تقاليد البالية واإلستعمار الداعية إلى التحرر واالنعتاق من قيود العادات وال

  )1(. '' تمرس الدول العربية بالحياة الديمقراطية واإلستقالل الخطابة 

  :ل الحوفي يقو . والمعاصرون أولوا اهتمامهم بالخطابة حتى أصبحت عندهم أم الفنون األدبية 

  )2(. '' كتابة على جالل خطرها أما الخطابة عند المحدثين فقد صرعت الشعر وساَمْت ال''  

كثير من الخطباء العرب في العصر الحديث ، منهم السياسيون والمفكرون والفقهاء واألدباء وقد اشتهر  

وقد نبغ كثيرون من الخطباء العرب أمثال سعيد زغلول ، ومصطفى كامل '' : ل إميل ناصيف يقو . وغيرهم 

  )3(. '' ياض ومّي زيادة ، ومحمد عبده ، وأمين الريحاني ، ونقوال ف

  

  

  

  

  

  
____________________________  

  . 13، دار الجيل ، ص ل من الخطب ، إميل ناصيف انظر كتاب أروع ما قي)  1
  . 206أحمد محمد الحوفي ، ص . انظر كتاب فن الخطابة ، د)  2
  . 13انظر كتاب أروع ما قيل من الخطب ، إميل ناصيف ، ص )  3
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في الخطابة عن القدامى هو األسلوب وطريقة اإللقاء حيث كان الخطيب القديم المحدثين ومما يميز 

يخطب بداهة دون إعداد وتحضير ، معتمدًا فقط على سليقته ، بينما الخطيب المعاصر قد يستغرق في 

طابة إلى أن الختحضير خطبته أياما ، ويمحو ويثبت حتى تستقيم الخطبة فيسمعها للجمهور ، وهذا راجع 

والمحدثون يتصورونها ذات أنواع '' : قال أحمد محمد الحوفي  .أصبحت صناعة بعدما أن كانت َمَلَكة 

عدة ، وذات مراحل وأجزاء ، ولكل نوع من أنواعها أسلوبه وطريقته ، ثم يعنون بالسامعين ونواحي إثارتهم 

من الذاكرة كأنه يرتجل أو  واإلعداد ، ثم يلقي الخطيبويغلب على خطباء العصر الحديث التحضير 

يلمح األوراق لمحًا خاطفا دون أن يدري السامعون وكثيرًا ما يتصرف فيما يلقي ، أو يلقي قارئًا إن خشي 

   )4(. '' أن تخونه الذاكرة ، وإن كان هذا معيباً كما سبق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
____________________________  

  . 206لحوفي ، ص انظر كتاب فن الخطابة ، أحمد محمد ا ) 1
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   أهمية الخطابة في المجتمع اإلسالمي:  المطلب الرابع

تعتبر الخطابة في المجتمع اإلسالمي ذا أهمية بالغة ، ووسيلة من وسائل الدعوة إلى اهللا ، يمارسها الدعاة 

  .ألجل إحقاق الحق وإبطال الباطل 

سالمي بنبل مقاصدها وسمو أغراضها وتنزهها عن امتازت الخطابة في أول العهد اإل'' : ل عبده شلبي يقو 

األغراض الشخصية ، فهي كانت دائما قائمة على الدعوة إلى اإلسالم واتباع مبادئه ، واألمر بالمعروف 

  )1(. '' والنهي عن المنكر ، وتطهير النفوس من األحقاد واإلتجاه باألعمال إلى اهللا وحده 

لها فرضا في صالة الجمعة ، وسن النبي صلى اهللا عليه وسلم خطبة وجعوقد أعطى اإلسالم عناية للخطابة 

العيدين ويوم الحج األكبر ، وذلك لما للخطابة من أهمية في الدعوة إلى اهللا ، وهذا مما أعظم شأنها في 

  .المجتمع اإلسالمي 

مع خطبة مرة جعل اإلسالم الخطابة فرضا في صالة الجمعة ، وهذا يعني أن المسلم يس'' : ويقول أيضا 

في كل أسبوع على األقل ، وأن يكون في كل مسجد خطيب يلقي خطبة في كل أسبوع ، والخطبة سالح 

، وهي مشروعة في العيدين ويوم الحج األكبر الداعية اإلسالمي في كل مناسبة يدعو إلى اإلسالم فيها 

وتولية الحكومات وواليات  وفي الدعوة إلى الحرب أو السلم ثم هي كذلك في حفالت الزواج واألعراس

  )2(. '' العهد 

واليوم وبحكم وسائل اإلعالم واإلتصاالت فقد ازدادت أهمية الخطابة في المجتمع اإلسالمي ، وأصبحت 

  .وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة تبث خطابات عديدة لكبار الدعاة والمصلحين 

  

  

____________________________  
  . 176عبد الجليل عبده شلبي ، ص . بة وإعداد الخطيب ، دانظر كتاب الخطا)  1
  . 174عبد الجليل عبده شلبي ، ص . ، دانظر كتاب الخطابة وإعداد الخطيب )  2
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   مميزات الخطيب الناجح وصفاته وشروطه:  المبحث الثاني

طبة ويختار موضوعها يعتبر الخطيب الركن األساس في الخطابة وعلى أساسه تقوم ، إذ هو الذي يلقي الخ

ويتفنن فيها كيف يشاء ، وهو الذي يوجه كالمه للمخاطَبين ويحاول إستمالتهم إلى رأيه ومبادئه التي يقيم 

ولكي يكون الخطيب ناجحا ، البد أن تتوفر فيه صفات وشروط ومميزات يتميز بها  .بمقتضاها الخطبة 

  .ليكون خطيبا ناجحا يستميل إليه الجمهور 

  

   صفات الخطيب وشروطه:  ألولالمطلب ا

لخطابة وينال استحسان الناس وتقديرهم ، ومن هذه للخطيب من صفات وشروط حتى يتصدر ل البد

الصفات والشروط ما هي حسية وما هي معنوية ، وذلك ليكون الخطيب ناجحا ويتصدر المحافل 

  .والمجامع الخطابية والدعوية ويستميل إليه الجمهور 

وحتى ينال الخطيب ما ذكر من الفضل ، وحتى يكون أهال لتصدر المحافل '' : بوكيلي  ل عبد الرحمنيقو 

وجب أن يتحلى ... ولالستحواذ على انتباه الجماهير ، وحتى يتمكن من التأثير الحسن على قلوبهم 

ا من الشروط والصفات ، بعضها فقهية ، وبعضها ِخلقية جسمية ، وبعضها ُخلقية تربوية ، وبعضهبجملة 

  )1(. '' ... علمية عقلية ، وبعضها اجتماعية 

  

  

  

  

____________________________  
  . 24عبد الرحمن بوكيلي ، ص . انظر كتاب األساس في الدعوة والخطابة ، د)  1
  

21  



  : الشروط والصفات الحسية   -  1

مالة ، منها ما هو يجب أن تتوفر في الخطيب جملة من الصفات والشروط الحسية بغية اإلقناع واإلست

متعلق بالشكل كالهندام ، ومنها ما هو متعلق بالحركات الجسدية كإشارات اليد والرأس والحاجب ، كل 

ورخامة الصوت هذا يؤثر في الجمهور تأثيرا بالغا ، وتجذب انتباهه ، فحسن الهندام والحركات الجسدية 

ويتأثر بكالمه ، وهذه هي فنون استمالة وجهورته تأسر باله وسمعه وبصره ، وتجعله يستمع للخطيب 

  .الجماهير 

والخطيب الذي ال يحسن استعمال هذه الفنون ال يكون ناجحا وال يلتفت إليه حتى وإن كانت الخطبة 

  .ذات حمولة فكرية وعلمية ، فالخطابة هي فن مخاطبة الجماهير بطريقة تؤدي إلى اإلقناع واإلستمالة 

  :الهندام ) أ 

ب أن يكون حسن الهندام ، فالمظهر له أهميته بالنسبة للخطيب ، وهذا ما يعطيه ثقة في البد لكل خطي

فالناس غالبا ما يحكمون على الخطيب من خالل ملبسه حتى قبل أن يتكلم نفسه عند مواجهة الجمهور ، 

سهم في ، وهذا مما ي محترما ومن عرف أهل البلد وعادته وليس غريبا عنه، لكن يجب أن يكون الهندام 

  .نجاح الخطيب وتقدير الناس له واستمالتهم اليه 

  :الجسدية  الحركات) ب 

الخطيب الناجح هو من يحسن استعمال لغة الجسد ، من إشارات بيده ورأسه وحاجبيه ، وذلك حسب 

د وإعجابه ، لكن ال يجب أن يكثر منها حتى يفقالمقام والمقال ، ومثل هذه اإلشارات تثير انتباه الجمهور 

  .طبيعته ، وإنما يوازن بين قوله وحركاته 
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  :جهارة الصوت ) ج 

  .ومما يمدح في الخطيب جهارة صوته ، وهذا من مواصفات الخطيب الناجح  

وقد كان العباس بن عبد المطلب جهيرًا جهير الصوت ، وقد مدح بذلك ، وقد نفع '' : ل الجاحظ يقو 

حين ذهب الناس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فنادى اهللا المسلمين بجهارة صوته يوم حنين 

فتراجع القوم وأنزل اهللا عز وجل . يا أصحاب سورة البقرة هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : العباس 

    )1( .'' النصرة وأتى بالفتح 

  :الشروط والصفات المعنوية   -  2

البد أن نعرج لذكر الصفات والشروط المعنوية التي أن استعرضنا الصفات والشروط الحسية للخطيب  بعد

  .البد منها لكل خطيب حتى يكون ناجحا ويثق الناس بكالمه ويستميلون اليه 

إن كانت الصفات الحسية تقوم على على المؤثرات الجسمية للخطيب ، فإن الصفات المعنوية تقوم 

، فالخطيب إنما يخاطب ذوات مدركة ومفكرة  باألساس على المدارك العقلية والمشاعر النفسية والعاطفية

وإن للمخاطَبين اذانا يسمعون بها وعقوال يفقهون بها ، والمدركات العقلية لها أهمية كبرى في الخطابة 

وكذلك المشاعر النفسية والعاطفية التي تقوم على أخالق الخطيب ومبادئه اإلنسانية واإلجتماعية ، 

أن يتحلى باألخالق اإلسالمية المتمثلة في القرآن الكريم والسنة وخاصة الخطيب المسلم الذي يجب 

  .في هذه المهمة العظيمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ب يتأسىوهو ال النبوية ، كيف 

  

 

  

____________________________  
  . 83انظر كتاب البيان والتبيين للجاحظ ، ص )  1
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  : المواصفات العلمية   -أ 

هذان المصدران هما األساس لكل خطيب ، وبهما يقيم دعائم خطبه ن  :علم بالكتاب والسنة ال ) 1

ُلو َكَما َأْرَسلْ  : ويستدل بهما في كل مناسبة وفي كل حالة ، قال اهللا تعالى  َنا ِفيُكْم َرُسوًال منُكْم يـَتـْ

    )1(.   َتُكونُوْا تـَْعَلُمونَ  َويـُزَكيُكْم َويـَُعلُمُكُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َويـَُعلُمُكم ما َلمْ  َعَلْيُكْم آيَاتَِنا

لذلك كان من الالزم أن يكون الخطيب ذا نصيب وافر من العلم بالقرآن '' : عبد الرحمن بوكيلي يقول 

  )2(. '' فهما عمدته ومادة خطابه ومحور دعوته . وبالسنة النبوية الشريفة الكريم 

بها يفهمون الخطاب ، والخطيب  اللغة هي أداة التواصل بين الخطيب والمخاطَبين ، :العلم باللغة  ) 2

البد أن يكون متمكنا من اللغة وعارفا بعلوم اآللة التي بها يتقن اللسان العربي ، وإن كان مخاطبا بلغة 

وال بأس أن يستعمل الخطيب بعضا من الكالم العامي إن . أخرى غير العربية فلها آلياتها التي تطلب بها 

المفاهيم وتقريبها للناس ، فكثير منهم يجهلون ،  يسيرعلمة ، وهذا لتلم يكن الجمهور كله من الطبقة المت

  .ويسمعون وال يفقهون 

يجب على الخطيب أن يخاطب الناس بما يفهمون ، وعليه أن يكون مدركا  :العلم بواقع الناس  ) 3

  .ق الخطابة لواقعهم ، ملما بمشاكل حياتهم ، عارفا بأحوالهم وطريقة تفكيرهم وعاداتهم ، وهذا هو منط

            )3( .     َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رُسوٍل ِإال بِِلَساِن قـَْوِمِه لِيُبَـيَن َلُهمْ  : قال اهللا تعالى 

وهكذا كان جميع األنبياء يخاطبون أقوامهم بلسانهم ويبينون لهم طريق الهدى والنور ، وعلى هذا النهج     

إن مخاطبة الناس بما يفهمون ، '' : عبد الرحمن بوكيلي . قال د. يجب أن يسير الخطيب المسلم 

  )4(''ثير الحسن في فهمهم وسلوكهم ، كل ذلك يتطلب العلم بأحوالهم وواقعهم ، وعاداتهم ومنطقهم والتأ

______________________________________________  
  . 151سورة البقرة  ) 1
  . 33عبد الرحمن بوكيلي ، ص . انظر كتاب األساس في الدعوة والخطابة ، د)  2
  . 4سورة إبراهيم )  3
  . 34عبد الرحمن بوكيلي ، ص . انظر كتاب األساس في الدعوة والخطابة ، د)  4
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ينبغي للخطيب أن يكون على دراية بأساليب الدعوة لكي ينجح في خطبه  :العلم بأساليب الدعوة  ) 4

  .وذلك بتطوير أدائه وتفعيله وتجديده حتى ال يتحول إلى نمطية سائدة توقع في الملل والنفور 

فإن الداعية الخطيب يحتاج دوما إلى تطوير أدائه وتفعيله وتجديده وإال '' : الرحمن بوكيلي  عبد يقول

وقع في َشَرك الرتابة والجمود والتكرار والسكون ، فينتج عن ذلك ملل المدعوين ونفورهم وضعف 

  )1('' ... استفادتهم 

  : المواصفات الخلقية   -ب 

حتى يستطيع أن يؤثر في الناس ، فالخطيب الذي ال خلق  يجب على الخطيب أن يتصف بالخلق الحسن

قال علي بن أبي طالب . له ال قيمة له ، الخطيب الحسن هو الذي يتصف باألخالق الحسنة ويدعو إليها 

وليكن تأديبه بسيرته . من َنَصَب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره '' : رضي اهللا عنه 

   )2(. '' ومعلم نفسه ومؤدبها أحق باإلجالل من معلم الناس ومؤدبهم . لسانه قبل تأديبه ب

   :المواصفات اإلجتماعية والنفسية   -ج 

وبحكم الخطيب هو بالدرجة األولى شخصية مجتمعية ، كثير اإلقبال على المجتمع ، خطيبا وداعيا ، 

ه وتطلعاته ، وكل ذلك عن طريق مخالطة حتكاك بالمجتمع ليرصد واقعموقعه هذا فعليه أن يكون شديد اال

الناس ودراسة أوضاعهم ومشاكلهم بمنظور اجتماعي إسالمي ، وبهذا فإنه عندما يخاطب الناس يخاطبهم 

  .بما فهمه من واقعهم المجتمعي اإلنساني ، والخطيب قبل هذا كله هو ابن المجتمع وفرد من أفراده 

  

  
  

____________________________  
  . 35عبد الرحمن بوكيلي ، ص . ظر كتاب األساس في الدعوة والخطابة ، دان ) 1
  .  417، ص م  2007 -هـ  1428لبنان ، الطبعة األولى  –البالغة شرح محمد عبده ، دار الكتب العلمية بيروت  انظر كتاب نهج)  2
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عاناة الناس وأزماتهم النفسية النفسية حتى يتسنى له إدراك ماألفراد وانب وعلى الخطيب أيضا أن يدرس ج

لجوانب النفسانية مهم في خطبه ، ألن الخطيب الناجح هو الذي افاتهم الخلقية ، وتناول الخطيب اوانحر 

ويخفف من معاناتها ويشخص حاالتها وكأنه طبيب نفسي يعطي أمال يغوص في غور النفس البشرية 

  .للمريض ليعيش حياة مستقرة في بيئته ومجتمعه 
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   أهمية الخطيب في المجتمع اإلسالمي:  المطلب الثاني

، يدعونه إليهم ويدعوهم إليه  علمهمفي المجتمع اإلسالمي مرجع الناس ومصدر  كان الخطيب وال يزال

والخطيب في . جتماعية ات الدينية والمحافل الوطنية واالفي مجالس األفراح واألقراح ، وفي المناسب

إلسالمي له أهمية كبرى ، فهو الذي يخطب في الناس يوم الجمعة والعيدين ، ويخطب في المجتمع ا

ْوًال ِممْن َدَعا ِإَلى اللِه َوَعِمَل َوَمْن َأْحَسُن قَـ  : قال اهللا تعالى . المجامع ويدعو الناس إلى اهللا تعالى 

   )1(. . . .      َصاِلًحا َوقَاَل ِإنِني ِمَن اْلُمْسِلِمينَ 

عبد الرحمن  يقول. في الحفاظ على المجتمع من الهالك والدمار بدعوته إلى اإلصالح سِهم والخطيب يُ 

كما أنه من عوامل حفظ المجتمع من الهالك وذلك لكونه من عناصر الصالح واإلصالح في '' : بوكيلي 

  )2(. '' األمة 

هو القطب الذي تدور عليه رحى المجتمع ، فصالح و ،  إن للخطيب أهمية بالغة في المجتمع  اإلسالمي

المجتمع من صالح الخطيب وفساده من فساده ، وأهمية الخطيب تكمن في الرسالة التي كلف بتبليغها 

  . للناس ، فهو ينوب عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في تبليغ الرسالة وهداية الناس إلى الطريق القويم 

اتـبَـَعِني َوُسْبَحاَن اللِه َوَما أَنَا  ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللِه َعَلى َبِصيَرٍة أَنَا َوَمنِ  : قال اهللا تعالى 

  )3(.     .  ِمَن اْلُمْشرِِكينَ 

  

  

   

        

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        

  . 33سورة فصلت ) 1
  . 23عبد الرحمن بوكلي ، ص . تاب األساس في الدعوة والخطابة ، دانظر ك)  2
  . 108سورة يوسف )  3
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  )الفصل الثاني (     

  الخطاب اإلسالمي عند الخلفاء الراشدين
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          خطبة الخليفة الراشد أبي بكر الصديق:  المبحث األول

  :سيرته  عننبذة 

عبــــد اهللا بــــن أبــــي ُقَحافَــــة عثمــــان بــــن عــــامر ابــــن كعــــب التيمــــي  )م 634 - 573= هـــــ  13 -ق هـــــ  51('' 

وأحـد  الراشدين، وأول من آمن برسول اهللا صّلى اهللا عليـه وسـلم مـن الرجـالأول الخلفاء : القرشي، أبو بكر

، وعالمــا بأنســاب  ، وغنيــا مــن كبــار موســريهم ، ونشــأ ســيدا مــن ســادات قــريش ولــد بمكــة.  أعــاظم العــرب

، فلـم  وحـرم علـى نفسـه الخمـر فـي الجاهليـة. ، وكانت العرب تلقبـه بعـالم قـريش القبائل وأخبارها وسياستها

. ، وبـذل األمـوال ، واحتمـل الشـدائد ، فشـهد الحـروب ثم كانت لـه فـي عصـر النبـوة مواقـف كبيـرة. بهايشر 

  هــ فحـارب المرتـدين والمتنعـين مـن دفـع الزكـاة 11وبويع بالخالفة يوم وفاة النبي صـّلى اهللا عليـه وسـلم سـنة 

''  .)1(  

  

  :خطبته بعد البيعة 

أيها '' : عليه بالخالفة ، خرج إلى الناس فخطب فيهم ، فقال بعد أن بويع أبو بكر الصديق رضوان اهللا 

الصدق أمانة . الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني 

والكذب خيانة ، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له ، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ 

قوم الجهاد في سبيل اهللا إال ضربهم اهللا بالذل ، وال تشيع الفاحشة في قوم  ال يدع. الحق منه إن شاء اهللا 

هللا ورسوله فال طاعة لي ، فإذا عصيت اأطيعوني ما أطعت اهللا ورسوله . قط إال عمهم اهللا بالبالء 

     )2(.''عليكم

  
________________________  

  .  102ص /   4، ج  2002لطبعة الخامسة عشرة ادار العلم للماليين : لزركلي ل األعالم انظر كتاب)  1

        .... 247/  5، مطبعة السعادة  :انظر كتاب البداية والنهاية البن كثير )  2
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   تحليل مضامين الخطبة:  المطلب األول

تندرج هذه الخطبة ضمن ما يُعرف بخطب اإلفتتاح لوالية الحكم التي يقدم فيها الحاكم برنامجه ومبادءه 

التي سيسير عليها بقيادته لألمة ، وقد أكد الخليفة أبو بكر الصديق رضوان اهللا عليه على مبادئ وتوجهاته 

  . سياسية سيقود بمقتضاها األمة اإلسالمية بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  :ومن هذه المبادئ ما يلي 

  :  مبدأ الشورى   -  1

وهذا على مبدأ الشورى في أول خطاب له بعد البيعة ،  لقد أكد الخليفة أبو بكر الصديق رضوان اهللا عليه

أيها الناس إني '' : ، فقد جاء في خطبته المبدأ يعتبر أصال من أصول السياسة اإلسالمية والحكم الرشيد 

ويعتبر هذا الكالم من أروع . '' قد وليت عليكم ولست بخيركم إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني 

بين الحاكم والمحكوم ، إن هذا الوعي السياسي من قبل الخليفة أبي بكر الصديق  ما قيل عن العالقة

رضوان اهللا عليه يعبر عن القيمة اإلنسانية والمبادئ اإلسالمية التي يجب أن يتحلى بها كل حاكم يتولى 

آن الكريم وهذه المبادئ اكتسبها أبو بكر رضوان اهللا عليه من خالل فهمه للقر قيادة األمة اإلسالمية ، 

وهذا المبدأ هو مبدأ قرآني ونبوي بامتياز ، فالقرآن . ودعوته ، ومصاحبته للنبي صلى اهللا عليه وسلم 

الكريم والممارسة النبوية يدعوان إلى تطبيق مبدأ الشورى بين المسلمين في كل شؤونهم الدينية والدنيوية ، 

  . ذا المبدأ وأمر به بمجرد أن بويع بالخالفة وقد امتثل الخليفة أبو بكر الصديق رضوان اهللا عليه به
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لما تبين أن حقيقة الخالفة نيابة عن صاحب الشرع في حفظ الدين '' : قال ابن خلدون في المقدمة 

أما في الدين فبمقتضى التكاليف الشرعية التي هو : وسياسة الدنيا ، فصاحب الشرع متصرف في األمرين 

  )1(''ايته لمصالحهم في العمران البشريناس عليها ؛ وأما سياسة الدنيا فبمقتضى رعمأمور بتبليغها وحمل ال

وعلى هذا المنهج سار أبو بكر الصديق رضوان اهللا عليه في الحكم ، وتطبيقه لمبدأ الشورى في كل 

  .األمور ألجل صالح الدين والدنيا 

  :مبدأ العدالة   -  2

لحكم اإلسالمي والسياسة الشرعية ، وقد دعا القرآن الكريم في  يعتبر هذا المبدأ أهم مبدأ يقوم عليه ا

كثير من اآليات إلى إقامة العدل في كل شئ وعلى كل شئ ، والعدل من أهم المبادئ التي تستقيم بها 

الحياة  وعليه يحيى الفرد والمجتمع ، والعدل من صفات اهللا تبارك وتعالى ، اتصف به وأمر الناس بإقامته 

  .سهم وعلى المجتمع ، على أنف

ومن خالل خطبة الخليفة أبي بكر الصديق رضوان اهللا عليه ، نرى أنه اتصف بهذه الصفة وطبقها في فترة 

بتطبيق العدل في  -كما في الخطبة   -وأول ما ابتدأ به خالفته أمره . حكمه على نفسه وعلى رعيته 

انة ، والضعيف فيكم قوي حتى آخذ الحق الصدق أمانة والكذب خي'' : المجتمع اإلسالمي ، حيث قال 

فأبو بكر رضي اهللا عنه ال ينظر إلى قيمة . '' له والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء اهللا 

 المرء ومكانته ، بل ينظر إلى قيمة العدل وأنه أساس الحكم اإلسالمي ، وبتطبيق هذا العدل يتقرب إلى اهللا

   .تعالى تبارك و 

  

____________________________  
  . 227، ص م  2007 -هـ  1428نسخة محققة لونان ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ،انظر كتاب مقدمة ابن خلدون  ) 1
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  :مبدأ الجهاد   -  3

ووحدة أراضيه ، ابتدأ دور الجهاد مع أول ظهور لإلسالم ، فقد كان وللجهاد دور في حماية بيضة اإلسالم 

مره جهادا بالكلمة ، مارسه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بمكة أثناء عرض رسالته على مشركي أول أ

قريش ودعوتهم إلى اإلسالم ونبذ الشرك ، فالجهاد أول اإلسالم كان جهاد الكلمة قبل أن يكون جهاد 

  .ساعة إلى قيام ال –سواء جهاد الكلمة أو السالح  –السيف ، وهو فرض على األمة اإلسالمية 

يقوم اإلسالم ، وبتعطيله يذل وقد أكد الخليفة أبو بكر الصديق رضوان اهللا عليه على دور الجهاد الذي به 

وأبو بكر . '' ال يدع قوم الجهاد في سبيل اهللا إال ضربهم اهللا بالذل '' : قال في خطبته . المسلمون 

تكاس المسلمين ، وهو بهذا يؤكد على رضي اهللا عنه كان حريصا على بقاء اإلسالم ونصرته ، وعدم ان

ضرورة إكمال مشروع الدعوة اإلسالمية وإبالغها إلى الناس أجمعين ، وفي نفس الوقت حماية المجتمع 

اإلسالمي من الخطر الخارجي ، والداخلي أيضا ، كما هو الحال في حروب الردة حيث قضى على حركة 

لجيوش أثناء فتح الشام ودحر اوكذلك ارساله ديد ، المرتدين المتمردين وأعادهم إلى اإلسالم من ج

  .جيوش الروم وعينه على الجبهة الشرقية حيث تتربص اإلمبراطورية الساسانية بأرض اإلسالم والمسلمين 

وتأكيد أبي بكر الصديق رضوان اهللا عليه على هذا المبدأ كان عن وعي منه بما يحيط باألمة اإلسالمية 

  .نها ، واستشراف لمستقبل اإلسالم والمسلمين وواقعها وما يهدد أركا
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  : مبدأ اإلصالح   -  4

الدعوة اإلسالمية هي دعوة إلى الصالح ، ومفهوم اإلصالح في اإلسالم مفهوم شمولي ، يشمل الفرد 

والمجتمع ، واإلنسان كونه كائل متغير من حال إلى حال ، ومن طبيعة إلى أخرى ، بين الصالح والفساد 

كان البد من دعوة إلى اإلصالح ، وهذه الدعوة تقوم على مبادئ اسالمية نابعة من القرآن الكريم والسنة ف

  .النبوية ، وذلك لتحقيق سعادة اإلنسان بصالح دنياه وآخرته 

هذا المبدأ بتحذيره من شيوع الفاحشة في المجتمع اإلسالمي وقد بين أبو بكر الصديق رضوان اهللا عليه 

وال تشيع الفاحشة في قوم قط إال عمهم اهللا '' : ال الناس بالء من اهللا ، فقد قال في خطبته حتى ال ين

وهذا ما يؤكد حرصه رضي اهللا عنه على عدم اشاعة الفاحشة في المجتمع اإلسالمي ودعوته إلى '' بالبالء 

  .باإلصالح 

  :مبدأ الطاعة   -  5

نيف على الرعية لكي تستقيم أمورهم الدينية والدنيوية طاعة أولي األمر واجبة ، فقد أوجبها الشرع الح

وذلك بشرط أن يطيع أولوا األمر اهللا ورسوله ، وإال فال طاعة في معصية ، وهذا ما أكده أبو بكر الصديق 

أطيعوني ما أطعت اهللا ورسوله ، فإذا عصيت اهللا ورسوله فال '' : رضوان اهللا عليه في خطبته ، حيث قال 

وهذا المبدأ يقوم على أساس العالقة بين الحاكم والرعية ، لتحقيق المصالح العامة . '' م طاعة لي عليك

وهذا عهد شرعي واتفاق الدينية والدنيوية بين الناس ، والطاعة تعني تفويض األمر وال تعني اإلستعباد ، 

  .مبدئي بين الحاكم ورعيته 
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   خصائص الخطبة الفنية:  المطلب الثاني

ه فظًا غليظًا ، وشخصيته اللينة هذ بو بكر الصديق رضوان اهللا عليه لينًا حنونًا كثير البكاء ، ولم يكنكان أ

انعكست على أسلوبه الخطابي ، فبدا أسلوبه رقيقاً  عن غير ضعف وقويًا عن غير شدة ، وكل خطبه رضي 

ى ألفاظ قوية وعبارات شديدة اهللا عنه تعكس للقارئ شخصيته وطبيعته اللينة ، فقلما نعثر في خطبه عل

وأسلوبه الخطابي ينطق حكمًا فهو دائما يخاطب المعنى في اإلنسان ، ويثير مشاعره ويشحذ عواطفه ، 

  .بجمل قصيرة ومعاني عظيمة ، وخطبته هذه تحمل أكثر من معنى ، وتفيد أكثر من داللة 

  : التنبيه )  1

وذلك ليثير انتباههم ويعظم '' أيها الناس '' بلفظ التنبيه ، رضوان اهللا عليه الخطبة افتتح أبو بكر الصديق 

من شأن الموقف وأهميته ، وهذا ما جرت عليه سنة الخطابة عند العرب ، ونالحظ هذه العبارة في معظم 

  .خطبه رضي اهللا عنه 

  :اإلكثار من صيغتي األمر والنهي )  2

هللا عنه على اإلسالم ، فقد كان يكثر من هذين ك تعبير عن أوامر الشرع ونواهيه ، ومن حرصه رضي اوذل

إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت '' : الصيغتين ، ونجدها في كل خطبه ومنها هذه الخطبة ، كقوله 

وال تشيع الفاحشة في قوم قط إال عمهم '' و '' ... ال يدع قوم الجهاد في سبيل اهللا '' و '' فقوموني 

'' فإذا عصيت اهللا ورسوله فال طاعة لي عليكم '' و '' أطعت اهللا ورسوله أطيعوني ما '' و '' اهللا بالبالء 

.  

  .وتطبيق مبادئه وكل صيغ األمر والنهي هي دعوة إلى إقامة دين اهللا 
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  :استعمال السجع )  3

نعثر في الخطبة على بعض مواطن األسجاع ، وذلك لإلضفاء على الخطبة نوعًا من الجمالية ، وكل هذا ال 

رج الخطبة عن غرضها الرئيسي وهو اإلقناع واإلستمالة ، فالسجع هنا أتى على أساس الفصاحة وليس يخ

إن '' . '' وليت عليكم ولست بخيركم '' : ، فقد جاء في الخطبة  على أساس التلحين في القول

والضعيف فيكم قوي '' . '' الصدق أمانة والكذب خيانة '' . '' أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني 

وهذا السجع مما . '' عندي حتى آخذ الحق له ، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه 

هم ، لكن ال يستعمل كثيرا في الخطبة حتى يفسد غرضها الذي هو اإلقناع تعارفت عليه العرب في خطب

  .واإلستمالة 

  :التدرج في المواضيع )  4

الخطبة متعددة المواضيع ، من ذكر لحالته مع الخالفة إلى تأكيده على العدل إلى حثه على الجهاد 

الطاعة المشروطة ، وهذا تدرج ووصفه للفاحشة ومخافة شيوعها في المجتمع اإلسالمي إلى اإللتزام ب

منطقي ، عرف أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه بحكم ممارسته للخطابة كيف ينظم خطبته ويجعلها ذات 

مواضيع ، ويتدرج من موضوع آلخر مع مناسبة الموضوع لما قبله ، فقد ابتدأ الخطبة بحديثه عن الشورى 

ى الحديث عن الجهاد ثم اإلصالح فالطاعة ، وهذا ثم تدرج إلى العدل والمناسبة ظاهرة ، ثم انتقل إل

  .تسلسل منطقي ال يحسنه إال الخطباء العظام 
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   خطبة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب: المبحث الثاني 

  :نبذة عن سيرته 

ــن نفيــل القرشــي العــدوي، أبــو حفــص عمــر بــن الخطــاب )م 644 - 584= هـــ  23 -ق هـــ  40(''  ــاني  ب ث

 ل، الشـجاع الحـازم، صـاحب الفتوحـاتلراشدين، وأول من لقب بأمير المـؤمنين، الصـح أبـي الجليـالخلفاء ا

كان في الجاهلية من أبطال قريش وأشرافهم، وله السفارة فـيهم، ينـافر عـنهم وينـذر مـن .يضرب بعدله المثل

. ن يعـز اإلسـالم بأحـدهماوهو أحد العمرين اللذين كان النبي صّلى اهللا عليه وسلم يـدعو ربـه أ. أرادوا إنذاره

وهو أول من وضع للعرب التـاريخ الهجـرّي، وكـانوا يؤرخـون  .أسلم قبل الهجرة بخمس سنين، وشهد الوقائع

ـــا. بالوقـــائع ـــاء البصـــرة والكوفـــة فبنيت ـــدواوين فـــي . واتخـــذ بيـــت مـــال المســـلمين، وأمـــر ببن وأول مـــن دون ال

 وكـان يطـوف. حاب األعطيـات وتوزيـع المرتبـات علـيهماإلسالم، جعلها على الطريقة الفارسـية، إلحصـاء أصـ

  )1( .''  ويقضي بين الناس حيث أدركه الخصوم. في األسواق منفردا

  : خطبته بعد البيعة 

ننــي ييع إن اهللا عــز وجــل قــد والنــي أمــركم وقــد علمــت أنفــع مــا بحضــرتكم لكــم وإنــي أســأل اهللا تعــالى أن'' 

 ؤبــه وإنــي أمــر ر يــره وأن يلهمنــي العــدل فــي قســمكم كالــذي أمــعليــه وأن يحرســني عنــده كمــا حرســني عنــد غ

مـن خلقـي شـيئا إن شـاء  مسلم وعبد ضعيف إال ما أعـان اهللا عـز وجـل  ولـن يغيـر الـذي وليـت مـن خالفـتكم

عقــل أ. إن عمــر تغيــر منــذ ولــي  فــال يقــولن أحــد مــنكم ئة هللا عــز وجــل ولــيس للعبــاد منهــا شــإنمــا العظمــ اهللا

ا فـي خلـق ـظلـم مظلمـة أو عتـب علينـ أو ل كانت لـه حاجـةجوأبين لكم أمري فأيما ر  ي وأتقدمالحق من نفس

  ـ فليؤذني

___________________________  
  . 46 - 45/ 5 ، انظر كتاب األعالم للزركلي)  1
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الحـــق مـــن  اوعالنيـــتكم وحرمـــاتكم وأعراضـــكم وأعطـــو  فإنمـــا أنـــا رجـــل مـــنكم فعلـــيكم بتقـــوى اهللا فـــي ســـركم

وأنــا  تحــاكموا إلــي فإنــه لــيس بينــي وبــين أحــد مــن النــاس هــوادة يحمــل بعضــكم بعضــا علــى أن والأنفســكم 

 الزرع فيــه و  حكم عزيــز علــّي عتــبكم وأنــتم أنــاس عــامتكم حضــر فــي بــالد اهللا وأهــل بلــد الصــال يإلــ حبيــب

ومــا أنــا فيــه  تيوجــل قــد وعــدكم كرامــة كثيــرة وأنــا مســؤول عــن أمــان إليــه وإن اهللا عــز بــهضــرع إال مــا جــاء اهللا 

األمنــاء وأهــل بمنــه إال  إلــى أحــد و ال أســتطيع مــا بعــد رتي بنفســي إن شــاء اهللا ال أِكلــهمطلــع علــى مــا بحضــ

  )1( .''  النصح منكم للعامة ولست أجعل أمانتي إلى أحد سواهم إن شاء اهللا

   تحليل مضامين الخطبة:  المطلب األول

 عليــه بعــد توليــه الخالفــة وقــد أوضــح فيهــا معــالم الطريــق هــذه خطبــة الخليفــة عمــر بــن الخطــاب رضــوان اهللا

  .ومنهج الحكم ، ونظرته السياسية وتوجهاته اإلدارية في ظل الحكم الرشيد 

، فمـن خـالل دراسـة خطبـه يمكـن أعظـم عبـاقرة السياسـة فـي التـاريخ يعتبر الخليفة عمر رضوان اهللا عليـه مـن

  .وإبداعات إدارية تشهد كلها لعبقرية هذا الرجل العظيم ومفاهيم سياسية أن نستخلص منها عدة تصورات 

  :والية األمر   - 1

أشــار الخليفــة عمــر بــن الخطــاب رضــوان اهللا عليــه إلــى واليــة األمــر باعتبارهــا ســلطة الزمــة لصــالح األمــة فــي 

قعـا ال بـد منـه دينها ودنياها ، وباعتبارها أمرا من اهللا وجب العمل بمقتضى أوامره سبحانه وتعـالى ، وكونهـا وا

فإنهــا ال ُتطلــب لنفســها وإنمــا تُوهــب لغايتهــا ، يهبهــا اهللا لمــن يشــاء مــن عبــاده بغيــة تحقيــق النفــع واإلصــالح 

  .لألمة في دنياها وآخرتها 

___________________________  
  .46 – 45، ص  م 2002 -هـ  1422بيروت  –، المكتبة العصرية ، صيدا انظر كتاب الفاروق عمر بن الخطاب لمحمد رضا  ) 1
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إن اهللا '' : كليـف مـن اهللا لـه ، كمـا قـال فـي خطبتـه ولم يكن ذلك مطلبا من عمر رضي اهللا عنه وإنمـا هـي ت

  .'' ... عز وجل قد والني أمركم وقد علمت أنفع ما بحضرتكم لكم وإني أسأل اهللا تعالى أن يعينني عليه 

وقـد علمـت '' : هذا ما حرص عليـه عمـر رضـي اهللا عنـه إذ قـال توجب عنه المنفعة لألمة و ثم إن هذا األمر 

وهـذا الحـرص علـى المنفعـة منـه رضـي اهللا . '' أنفع ما بحضرتكم لكم وإني أسأل اهللا تعالى أن يعينني عليـه 

، كمــا جــاء فــي خاصــة عنــه باعتبــاره ولــي األمــر كــان بمبــدأ التقــوى ال بمبــدأ المنفعــة الشخصــية والمصــالح ال

وباعتبــار واليــة . '' ســأل اهللا تعــالى أن يعيننــي عليــه وأن يحرســني عنــده كمــا حرســني عنــد غيــره أ'':  خطبتــه

امتثــاال ألمــر اهللا وتحقيقــا لمصــالح العبــاد ، األمــر تكليفــا مــن اهللا كــان ال بــد مــن مراعاتهــا وااللتــزام بمبادئهــا 

  .ر المسلمين وهذا هو النهج الذي سار عليه الخليفة عمر رضوان اهللا عليه في والية أم

      : العدل   - 2

العدل أساس الحكم وعليه تقوم الدول ، هذا هو المبدأ الذي أكد عليـه الخليفـة عمـر بـن الخطـاب رضـوان 

وأن يلهمني العدل في قسمكم كالذي أمر به وإني امرؤ مسلم وعبد ضـعيف إال مـا أعـان ...'' : اهللا عليه ، 

العدل ، ورغم قوته وشدته فقد كان رحيما بالرعية عادال بيـنهم لـم  وقد ُضرب به المثل في. '' اهللا عز وجل 

بـه لهـو دليـل علـى حرصـه يعرف الظلم له طريقا ، وسؤاله اهللا تعالى أن يلهمه العدل في قسم الرعية كما أمر 

رضـــي اهللا عنـــه علـــى أن يعـــدل بـــين النـــاس ، ويعطـــي كـــل ذي حـــق حقـــه فـــي الحكـــم والعطـــاء ، وباعتبـــار أن 

و المـؤثر فـي شخصـيته فقـد كـان يمثـل بحـق العدالـة اإلسـالمية باعتبـار أن اإلسـالم هـو الـذي يبنـي اإلسالم ه

  .شخصية اإلنسان المسلم ويوضح معالم طريقه في المجتمع والسياسة 
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  : التواضع  - 3

جـاء فـي من تواضع هللا رفعه ، والخليف عمر رضي اهللا عنه تواضع هللا فرفعه ، وتواضع للنـاس فـأحبوه ، فقـد 

إنما العظمة هللا عز وجـل ولـيس . إن شاء اهللا ولن يغير الذي وليت من خالفتكم من خلقي شيئا '' : خطبته 

  .'' للعباد منها شئ فال يقولن أحد منكم إن عمر تغير منذ ولي 

وكـان رضـي اهللا عنـه يلـبس بـردة مرقعـة يمشـي بهـا بـين النـاس مـن شـدة تواضـعه ، وكـان يخـالط النـاس ويفــرح 

، لـم يتغيـر  هاعمر قبل البيعة هـو عمـر بعـد. رحهم ويحزن بحزنهم ولم تكن فيه ذرة كبر وال نشوة سلطان بف

إنمـا العظمــة هللا عــز وجـل ولــيس للعبــاد '' : فيـه شــئ وضـرب مــثال فــي التواضـع ، وهــذا مــا أكـده فــي خطبتــه 

  . '' منها شئ فال يقولن أحد إن عمر تغير منذ ولي 

   :المطالبة بالحقوق   - 4

اإلســالم كفــل حقــوق الجميــع ، مســلمين وغيــر المســلمين ، رجــاال ونســاء ، كبــارا وصــغارا ، ثــم إن اإلســالم 

ــين الحقــوق والواجبــات ، وكــل مــن اســتقرأ مــوارد النصــوص فــي الكتــاب والســنة وجــد هــذا التــرابط  ــوازن ب ي

ائنــا مكرمــا ومســتأمنا بمقتضــى والــتالزم بــين الحقــوق والواجبــات ، فاإلســالم أولــى عنايتــه باإلنســان باعتبــاره ك

  .االستخالف ، وال يحق ألي كائن كان أن يسلبه حقوقه التي أكرمه اهللا بها 

باعتبـاره خليفـة للمسـلمين ومسـتأمنا لقد فهم عمر رضي اهللا عنه مبـدأ هـذا التكـريم فأقامـه فـي حكمـه لرعيتـه 

ورفعهــا إليــه ، فهــو أوال وقبــل كــل ضــرورة المطالبــة بــالحقوق علــى مصــالحهم ، فقــد أكــد رضــي اهللا عنــه علــى 

أعقــل الحــق مــن نفســي وأتقــدم وأبــين لكــم '' : فقــد جــاء فــي خطبتــه . شــئ راع لهــذه الحقــوق وقــائم عليهــا 

  في أمري 
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وهـذا مـا فعلـه رضـي اهللا عنـه . '' فأيما رجل كانت له حاجة أو ظلم مظلمة أو عتب علينا في خلق فليـؤذني 

وق للجميــع وكفلهــا لهــم واتبــع سياســة الراشــدين وطريقــة الصــديقين ، فهــو فتــرة خالفتــه فقــد أعطــى الحقــ فــي

أول من عس بالليل لتنام رعيته وهو أول من عقد اجتماعا سنويا في موسم الحج للقادة والـوالة لمحاسـبتهم 

واالســتماع آلرائهــم ، وهــو أول مــن خــط المــدن ومصــر األمصــار وأمــر أن يكــون المســجد فــي مركــز المدينــة 

لـو عثـرت بغلـة فـي '' : عبد الطرق ومهدها ليسهل السير عليها ، فهو القائل القولة المشهورة من  وهو أول

  )1(. '' العراق لسألني اهللا تبارك وتعالى عنها 

  : القرب من الرعية   - 5

ــالنبي صــلى اهللا عليــه وســلم الــذي كــان  سياســة القــرب مــن الرعيــة مارســها كــل الخلفــاء الراشــدين ، اقتــداء ب

  .، يفرح بفرحهم ويحزن بحزنهم وهذه هي أخالق األنبياء ا بالناس ، قريبا منهم مخالطا لهم رحيم

إن عمر رضي اهللا عنه كان شديد القرب من رعيته ، ولـم تمنعـه مكانتـه السياسـية ومزكـزه القيـادي مـن القـرب 

فقـد أكـد فـي خطبتـه من الناس واالطالع علـى أحـوالهم والنظـر فـي شـؤونهم والعمـل لصـالحهم دينـا ودنيـا ، 

فإنمــا أنــا رجــل مــنكم فعلــيكم بتقــوى اهللا فــي ســركم '' : علــى نهــج سياســة القــرب مــن الرعيــة ، حيــث قــال 

  .'' وعالنيتكم وحرماتكم وأعراضكم 

  : التحاكم  - 6

التحاكم مبدأ يقوم عليه القضاء ، فالناس ال بد لهم من وازع يزعهم حتى تستقيم حياتهم ، وال بد لهم من 
يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه ويمنعهم من أن يحمل بعضهم على بعض ، وقد أكد الخليفة عمر  حاكم
  ______________________ رضي

  . 99، ص   2005خلفاء الرسول لعمرو خالد ، الدار العربية للعلوم ، مطبعة المتوسط ، بيروت لبنان ، الطبعة األولى كتاب   انظر
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وأعطـوا الحـق مـن '' : تحاكم ورفع الدعاوى إليه باعتباره حاكما ، فقد قـال فـي خطبتـه اهللا عنه على مبدأ ال 

ولـم يكـن رضـي اهللا عنـه متسـاهال فـي الحكـم مـع . '' أنفسكم وال يحمل بعضـكم بعضـا علـى تحـاكموا إلـي 

. ''  فإنـه لـيس بينـي وبـين أحـد مـن النـاس هـوادة'' : أحد ، بل كان شديدا على الظالمين ، قال في خطبتـه 

: غاية ينشدها ، وكان العتاب والخصام بالنسبة له أمرا غير مرغـوب فيـه كمـا أكـد فـي خطبتـه فصالح الرعية 

هـذا المبـدأ الـذي أكـد عليـه عمـر رضـي اهللا عنـه يـؤدي . '' وأنا حبيـب إلـي صـالحكم عزيـز علـي عتـبكم '' 

  . إلى صالح المجتمع وبصالح المجتمع تزدهر الدول 

   :دل القسمة بالع  - 7

من أسباب نجاح الدول تقسيم الثروة بالعدل على الرعيـة ، وازدهـار كـل دولـة واسـتقامة رعيتهـا يتحقـق ذلـك 

  .بتطبيق العدالة االجتماعية وتقسيم الثروة بالعدل بين الناس 

لقــد حــرص الخليفــة الراشــد عمــر بــن الخطــاب رضــي اهللا عنــه علــى تحقيــق هــذا المبــدأ إلقامــة دولــة اإلســالم 

  .لة التي يحيى اإلنسان فيها كريما وفق النظام االقتصادي اإلسالمي العاد

كان المجتمع اإلسالمي أول أمره مجتمعا بدويا يكسب رزقه ممـا تنتجـه النخـل مـن تمـر ومـا تجـود بـه اإلبـل 

ة من ألبان ، ولم يكن مجتمعـا زراعيـا وال صـناعيا ، وكانـت المـواد الزراعيـة والصـناعية تأتيـه عـن طريـق التجـار 

حيث كانوا يقومون برحالت تجارية جنوبا إلى اليمن وشماال إلى الشام يتزودون ببعض المنتجات التي يـأتون 

، ولما فتح اهللا علـى المسـلمين وتوجهـت جيـوش الفـاتحين شـرقا وغربـا أثنـاء الفتوحـات بها من تلك البلدان 

خصوصا المدينة المنورة عاصـمة اإلسـالم اإلسالمية ، وبدأت الغنائم والثروات تصل إلى المراكز اإلسالمية و 

  ب 
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ــدأ المجتمــع اإلســالمي يعــرف تحــوال نحــو الرخــاء ، فكــان ال بــد مــن وضــع نظــام لتوزيــع الثــروة وقســمتها  ب

  .بالعدل على المسلمين حسب االستحقاق 

تم أنـاس وأنـ'' : وقد أكد الخليفة عمر رضي اهللا عنه مبدأ القسمة بالعدل كما جاء فـي خطبتـه ، حيـث قـال 

ــه إليــه وإن اهللا عــز وجــل  ــه وال ضــرع إال مــا جــاء اهللا ب قــد عــامتكم حضــر فــي بــالد اهللا وأهــل بلــد ال زرع في

وكــان عمــر رضــي اهللا عنــه حريصــا علــى إقامــة العــدل حتــى فــي تقســيم الثــروة علــى . '' وعــدكم كرامــة كثيــرة 

ــدأ تقــوم الــدول وتزدهــر ال حضــارات كمــا ازدهــرت الحضــارة الرعيــة وإعطــاء كــل ذي حــق حقــه ، وبهــذا المب

  .اإلسالمية 

    :المسؤولية عن األمانة   - 8

سياسة الرعية وأداء حقوق الناس أمانة ، وكل راع مسؤول عن رعيته وُمستأَمن عليهم ، هذا هـو المبـدأ الـذي 

ــا '' : الــذي كــان يــؤمن بــه الخليفــة عمــر بــن الخطــاب رضــي اهللا عنــه كمــا جــاء فــي خطبتــه ، حيــث قــال  وأن

فقـد كـان . '' سؤول عـن أمـانتي ومـا أنـا فيـه مطلـع علـى مـا بحضـرتي بنفسـي إن شـاء اهللا ال أِكلُـه إلـى أحـد م

رضــي اهللا عنــه حريصــا علــى أداء األمانــة التــي كلــف بهــا ، وأقــام العــدل علــى الطريقــة المثلــى ، ولــم يــبخس 

تـه وقــد ضـرب رضــي اهللا عنــه النـاس حقــوقهم ، ومـا ركــن إلـى الظلــم والجـور ، فالرشــد كــان مذهبـه والحــق غاي

  .واإلدارة والحكم أروع األمثلة في السياسة 
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  :االستعانة باألمناء وأهل النصح   - 9

لــم يكــن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب رضــي اهللا عنــه يســتعين علــى أمــره إال باألمنــاء وأهــل النصــح ، ولــم يكــن 

إذا كــان متصــفا باألمانــة والنصــيحة للعامــة ، فقــد  أحــدا فــي الــبالد البعيــدة أو يســتعمله علــى النــاس إال   لييــوَ 

كان رضي اهللا عنه شديد الصرامة في إقامة هذا المبدأ وتنفيـذه ، ومتابعـة كـل مـن انحـرف عـن الجـادة وخـان 

فقـد . واالستماع إليهم وتقـديم النصـح لهـم األمانة ولذلك كان يجتمع مع والته وعماله كل سنة لمحاسبتهم 

 أستطيع ما بعد منه إال باألمناء وأهـل النصـح مـنكم للعامـة ولسـت أجعـل أمـانتي إلـى وال'' : قال في خطبته 

من خالل هـذا المعنـى نعـرف سـر نجـاح سياسـة عمـر رضـي اهللا عنـه فـي رعيتـه ، . ''أحد سواهم إن شاء اهللا 

   .ومن خالل هذا أيضا نلمس قيمة العدل في حكمه الرشيد 
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   خصائص الخطبة الفنية:  انيالمطلب الث

رجل عقل وتفكير وإرادة ، يتصف بالواقعية والعمل ، وكـان رجـال متفـاعال عمر بن الخطاب رضوان اهللا عليه 

مع واقعه ومع الناس ، وكان متحمسا إلقامة الحق ، وطبيعته الواقعية وشخصيته القوية ومواقفه الرزينـة كانـت 

حمــل خطــب الخليفــة عمــر رضــي اهللا عنــه الطــابع العــاطفي والرؤيــة علــى نقــيض المــزاج العــاطفي لــذلك لــم ت

الخياليـة ، فكــان خطابــه خطابــا عقالنيــا عمليــا ، يخاطـب العقــول وال يخاطــب المشــاعر ، وال تكــاد تعثــر فــي 

خطبـــه علـــى التصـــوير واإليحـــاء والترميـــز البالغـــي ، بـــل إنـــه فـــي جـــل خطبـــه يســـتعمل لغـــة المنطـــق والوصـــف 

الخطـــابي يعكـــس شخصـــيته القويـــة ورجاحـــة عقلـــه الثاقـــب المـــدرك للوقـــائع المعبـــر عـــن وأســـلوبه . المباشـــر 

  .خطبه ندرك شخصية هذا الرجل العظيم ، رجل المواقف الصعبة والمبادئ الخالدة الحقائق من خالل 

  : النزعة التعليلية   - 1

الجــر والتعليــل ، وكــذلك تكثــر فــي خطــب الخليفــة عمــر رضــي اهللا عنــه النزعــة التعليليــة المتمثلــة فــي حــروف 

أدوات االستثناء ، وهذا ما يسمى بالروابط المنطقية ، وكـل هـذا يعطـي الخطبـة طابعـا تفسـيريا أكثـر ممـا هـو 

مسلم وعبد ضعيف إال مـا أعـان اهللا عـز وجـل  ولـن يغيـر الـذي  ؤوإني أمر '' : استعراضي ، وذلك مثل قوله 

فـال يقـولن  ئة هللا عـز وجـل ولـيس للعبـاد منهـا شـمـا العظمـإن مـن خلقـي شـيئا إن شـاء اهللا وليت من خالفتكم

ل كانــت لــه جــي وأتقــدم وأبــين لكــم أمــري فأيمــا ر عقــل الحــق مــن نفســأ. إن عمــر تغيــر منــذ ولــي  أحــد مــنكم

  . '' فإنما أنا رجل منكم  ا في خلق فليؤذنيـظلم مظلمة أو عتب علين أو حاجة
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  :اإلقالل من األسجاع   - 2

فة عمر رضي اهللا عنه يُعنى بالبالغة والتعبير في خطبه بقدر ما كان يعنى بالتفكير ، وكان لم يكن الخلي

، لذلك نجد خطبه خالية من النزعة  المشاعرييهدف إلى اإلقناع بالبينة والبرهان بدل النزوع إلى التأثير 

، وإن ورد بعضها فإنما يرد اإليقاعية والزخرفة البيانية ، وعندما ننظر في خطبه ال نعثر فيها على أسجاع 

وهذا من مميزات الخطابة عند الخليفة عفوًا وبداهة ، فقد كان كالمه ُمرَسال يميل إلى اإليضاح والدقة ، 

  .عمر رضي اهللا عنه 

  :األمر والنهي   - 3

يكثر في خطب الخليفة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه صيغ األمر والنهي باعتباره ولي األمر وإمام   

مسلمين وقائدا ومرشدا في نفس الحين ، فقد كان يوجه الناس ويحذرهم بمقتضى األمر والنهي ، وصيغ ال

إن عمر تغير  فال يقولن أحد منكم'' : األمر والنهي نجدها في كل خطبه ومنها هذه الخطبة ، حيث قال 

  .''  في خلق فليؤذني اـظلم مظلمة أو عتب علين أو ل كانت له حاجةجفأيما ر '' : وقوله . ''  منذ ولي

وأعطوا الحق من أنفسكم '' : وكذلك قوله . '' فعليكم بتقوى اهللا في سركم وعالنيتكم '' : وقوله أيضا 

  .'' وال يحمل بعضكم بعضا أن تحاكموا إلي 
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   خطبة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي اهللا عنه:  المبحث الثالث

  :سيرته  عننبذة 

ـــة، مـــن قـــريش )م 656 - 577= هــــ  35 - ق هــــ 47(''  ـــن أمي ـــي العـــاص ب ـــن عفـــان بـــن أب ـــر : عثمـــان ب أمي

مـن كبـار الرجـال الـذين اعتـز بهـم . المؤمنين، ذو النـورين، ثالـث الخلفـاء الراشـدين، وأحـد العشـرة المبّشـرين

ومـن أعظـم . وكـان غنيـا شـريفا فـي الجاهليـة. ولـد بمكـة، وأسـلم بعـد البعثـة بقليـل . اإلسالم في عهـد ظهـوره

أعماله في اإلسالم تجهيزه نصف جيش العسرة بماله، فبذل ثـالث مئـة بعيـر بأقتابهـا وأحالسـها وتبـرع بـألف 

  )1(. '' هـ 23سنة  وصارت إليه الخالفة بعد وفاة عمر بن الخطاب .دينار

  : خطبته بعد البيعة 

لكم علي بعـد كتـاب اهللا  ع ، أال وإنبمبتدِ ع ، ولست تبِ لت ، أال وإني مُ بِ ملت وقد قَ أما بعد ، فإني قد حُ '' 

نتم ، وسـن نَ عـتم عليـه وَسـمَ مـن كـان قبلـي فيمـا اجتَ  اتبـاعَ  : عـز وجـل ، وسـنة نبيـه صـلى اهللا عليـه وسـلم ثالثـاً 

 رة قـدِضـبتم ، أال وإن الـدنيا خَ وجَ ا اسـتَ ـنوا عـن مـأل ، والكـف عـنكم ، إال فيمـُسـتَ  ا لمـسنة أهل الخير ، فيم

لمـوا تثقوا بهـا ، فإنهـا ليسـت بثقـة واع الناس ، ومال إليها كثير منهم ، فال تركنوا إلى الدنيا ، والإلى  تْ هيَ شُ 

  )2(. ''  أنها غير تاركة إال من تركه

  

  
  
  

___________________________  
  . 210/  4 : األعالم للزركليانظر كتاب )  1
  . 30ص /  5، ج هـ  1387لطبعة الثانية بيروت ، ا –دار التراث  : الطبريتاريخ انظر كتاب )  2
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  تحليل مضامين الخطبة:  المطلب األول

هذه الخطبة هي أول خطبة خطبهـا الخليفـة عثمـان بـن عفـان رضـوان اهللا عليـه بعـد مبايعتـه خليفـة للمسـلمين 

ين ، ومـن وقد تطرق فيها إلى مبادئ وأسس تقوم عليها خالفته وسياسته فـي الحكـم باعتبـاره خليفـة للمسـلم

خــالل خطبتــه هــذه تتبــين لنــا هــذه األســس والمبــادئ التــي أرادهــا لــيحكم بمقتضــاها والتــي وعــد المســلمين 

  .بإقامتها ونهج سياسته في الحكم الرشيد 

  :لمسؤولية وقبولها حمل ا  - 1

ف الخالفة مسؤولية عظمى على مـن ُحملهـا ، وهـي أمانـة لمـن يتـولى أمـر المسـلمين وسياسـتهم ، وهـي تكليـ

أكثر مما هي تشريف ، فهي في األصل خالفـة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى األمـة ، وحمايـة للـدين 

  . وجماعة المسلمين 

وقــد تحمــل الخليفــة عثمــان بــن عفــان رضــوان اهللا عليــه هــذه المســؤولية العظمــى وقبلهــا ، فــالقبول هــو شــرط 

ويتحقـق السـلم وتقـام أمـور الـدين والـدنيا اإلسـالمية  لتحمل هذه المسؤولية التي بموجبها تتوطـد أركـان األمـة

  .'' أما بعد ، فإني قد ُحملت وقد قبلت '' : فقد قال في خطبته 

علـى تـولي  وبهذا القول يتبين لنا أن الخليفة عثمان بن عفان رضـوان اهللا عليـه كانـت بيعتـه شـرعية فلـم يُْكـَره 

ورى بـين المسـلمين ، ولمـا انتهـى اليـه األمـر قَِبلـه وُحمــل الخالفـة ولـم يُْكـرِه النـاس علـى ذلـك ، بـل كانـت شـ

  .مسؤوليته ونهج به منهجاً رشيداً ، فأقام اإلسالم ودعا إلى مبادئه وكان من الراشدين 
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  :اإلتباع وعدم اإلبتداع   - 2

 عليـه وسـلم من مبادئ الحكم اإلسالمي تحكيم شرع اهللا بالعمل بما جاء في كتاب اهللا وسـنة نبيـه صـلى اهللا

والخلفاء الراشدين ، فكل من تولى أمر المسلمين وجب عليه إتباع ما جـاء بـه الشـرع وعـدم االبتـداع ، فـإن 

  .البدعة ضاللة إن كانت في أمر الدين أو فيما لم يحقق مصلحة للمسلمين 

ــاال ألوامــر اوقــد أكــد الخليفــة   ــه علــى وجــوب االتبــاع امتث لشــرع وتحقيقــا عثمــان بــن عفــان رضــوان اهللا علي

فهــو رضــي اهللا عنــه كــان . '' أال وإنــي متبــع ، ولســت بمبتــدع : لمطالــب المســلمين ، فقــد قــال فــي خطبتــه 

  .على وعي وإدراك بما يحقق للمسلمين من سعادتهم في دينهم ودنياهم 

  : العمل بكتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم   - 3

عليـه وسـلم همــا حبـل اهللا الــذي يتمسـك بهمـا المســلم ، ومـن تمســك كتـاب اهللا تعـالى وســنة نبيـه صــلى اهللا 

شارحة لـه ، وكـل حكـم اسـالمي البـد فالقرآن الكريم هو دستور األمة ، والسنة النبوية بهما فلن يضل أبداً ، 

أن يقـوم عليهمـا ، وكـل مـن تـولى إمامـة المسـلمين عليـه أن يعمـل بمـا جـاء فيهمـا ، ففيهمـا تتجلـى عدالــة اهللا 

  .الخلق ، وبهما تستقيم الحياة في 

هذا ما كان يدركه الخليفة عثمان بن عفان رضـوان اهللا عليـه ، وكـان عنـده مـن الُمسـلمات وال يُنـاَقش فيهمـا  

أال وإن لكــم علــي '' : ، وتتجلــى لنــا هــذه الحقيقــة فــي خطبتــه ، حيــث قــال فهمــا مصــدرا الحكــم والتشــريع 

  . '' : ... اهللا عليه وسلم ثالثاً  بعد كتاب اهللا عز وجل ، وسنة نبيه صلى

  

  

  

  

  

48  



   :اتباع الشيخين   - 4

الشيخان هما أبو بكر البصديق وعمر بن الخطاب رضوان اهللا عليهما ، فهما أول من أرسى دعـائم الخالفـة 

الراشـدة ، وكـل مــن جـاء بعــدهما يعمـل بسـنتهما فــي السياسـة ، ويســير علـى نهجهمـا فــي الحكـم ، بمقتضــى  

فالمســلمون بــايعوا الخليفــة عثمــان بــن عفــان رضــوان اهللا . صــلى اهللا عليــه وســلم وســنة نبيــه  تعــالى كتــاب اهللا

عليـه علـى كتـاب اهللا تعــالى وسـنة نبيـه صـلى اهللا عليــه وسـلم واتبـاع الشـيخين ، وبمقتضــى هـذا العهـد تـم أمــر 

كتـاب اهللا عـز وجـل ، وسـنة   أال وإن لكـم علـي بعـد'' : الخالفة لعثمان رضي اهللا عنه ، كما قال فـي خطبتـه 

ففـي هـذه الخطبـة . '' ... اتبـاَع مـن كـان قبلـي فيمـا اجتمعـتم عليـه وسـننتم : نبيه صلى اهللا عليه وسلم ثالثـاً 

  .يؤكد رضي اهللا عنه على الوفاء بعهده وما اشترط عليه المسلمون في أمرهم 

  : أهل الخير  ن سنةِ سَ   - 5

والمبـادئ السـامية وإقامـة العـدل  ل العليـاثُـر ، ودعوته هي دعوة إلـى المُ أن اإلسالم هو دين الهدى والنو  بما

فــي األرض ، فــإن كــل مــن ســن ســنة تــدعو إلــى إقامــة هــذه المبــادئ كــان ذلــك محمــوداً ، وكــل مــن ســن ســنة 

كما جـاء فـي الحـديث الشـريف ، عـن أبـي هريـرة أن . سهم في هدم هذه المبادئ كان ذلك ظلماً وعدواناً تُ 

 كـان لـه مـن األجـر مثـل أجـور مـن تبعـه ال يـنقص  من دعا إلـى هـًدى'' : يه وسلم قال  صلى اهللا علرسول اهللا

ذلــك مــن أجــورهم شــيئاً ، ومــن دعــا إلــى ضــاللة كــان عليــه مــن اإلثــم مثــل آثــام مــن تبعــه ال يــنقص ذلــك مــن 

ه حســب مــا جــاء فــي القيــام بــه الخليفــة عثمــان بــن عفــان رضــوان اهللا عليــ أخــذوهــذا مــا  . )1(.''آثــامهم شــيئاً 

يعكــس مــدى  األمــروهــذا . '' وســن ســنة أهــل الخيــر، فيمــا لــم تســنوا عــن مــأل ... '' :خطبتــه ، حيــث قــال 

  .حرص الخليفة عثمان رضي اهللا عنه على الخير وسن سنن أهل الخير 

____________________________  
  . 4831عا إلى هدى أو ضاللة ، حديث رقم رواه مسلم ، كتاب العلم ، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن د)  1
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  : الكف عن الناس إال فيما استوجبوا   - 6

س وسـلب ُمَقـدراتهم وقمـع حـريتهم والمـالكف عن الناس ، وعدم التطاول علـيهم من مبادئ الحكم الرشيد 

العدالـــة  كـــرامتهم ، كـــل هـــذا كفلـــه اإلســـالم لهـــم ، ألنهـــا حـــق مـــن حقـــوقهم اإلنســـانية ، ومبـــدأ مـــن مبـــادئب

اإلجتماعية ، بمقتضى العدل اإللهي الذي هـو العـدل المطلـق ، والشـريعة اإلسـالمية جـاءت لحمايـة مصـالح 

  .اإلنسان وإقامة عدالة اهللا في األرض من أجل سعادة اإلنسان في الدنيا واآلخرة 

هم اســتناداً إلــى عثمــان رضــي اهللا عنــه علــى بصــيرة مــن أمــره ومعرفــة بــأحوال النــاس وحقــوقوقــد كــان الخليفــة 

والكـف عـنكم إال فيمـا ...'': شرع اهللا ، يكف على الناس ، ويؤاخذهم بما استوجبوا ، كما قال في خطبته 

  .وهذا من حسن سيرته رضي اهللا عنه وعنايته بالرعية ، وكل هذا من هدي اإلسالم . '' استوجبتم 

   :التحذير من زينة الدنيا وزخرفها   - 7

بـــين الحيـــاة الفانيـــة والحيـــاة الخالـــدة ، الخطـــاب  واآلخـــرة دار البقـــاء ، الـــدنيا جســـر عبـــورالـــدنيا دار الفنـــاء 

وعالقتهمــا الوجوديــة باإلنســان ، والخطــاب  –الــدنيا واآلخــرة  –اإلســالمي دائمــاً يركــز علــى هــذين القطبــين 

بــة نــرى الخليفــة وفــي هــذه الخط. اإلســالمي يحــذر اإلنســان مــن الــدنيا ويرغبــه فــي اآلخــرة ألنهــا دار البقــاء 

عثمــان رضــي اهللا عنــه كيــف يحــذر النــاس مــن الــدنيا وزينتهــا ويــدعوهم إلــى عــدم الثقــة بهــا أو الركــون اليهــا ، 

أال وان الــدنيا َخِضــرة قــد ُشــهيت إلــى النــاس ، ومــال '' : فقــد قــال فــي خطبتــه . وأنهــا ال تتــرك إال مــن تركهــا 

تثقـوا بهـا ، فإنهـا ليسـت بثقـة ، واعلمـوا أنهـا غيـر تاركـة إال مـن إليها كثير منهم ، فـال تركنـوا إلـى الـدنيا ، وال 

  .'' تركها 
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وقــد جــاء هــذا بعــد أن عــرف المجتمــع اإلســالمي تحــوالً اقتصــادياً وتغيــراً اجتماعيــاً فرضــته الظــروف بفضــل 

القـرار ، وبـدأ والمغانم الكثيرة التي كانت تتـوالى علـى بـالد المسـلمين ، وخاصـة مراكـز الفتوحات اإلسالمية 

النـاس يخرجــون مــن الشــدة والفقـر إلــى الســعة والرخــاء ، وكـانوا قــد بــدأوا يميلــون إلـى شــهوات الــدنيا وزينتهــا 

ويركنون إليها قليًال ، فكـان البـد مـن مثـل هـذا الخطـاب الـذي يـذكر النـاس ويعـرفهم حقيقـة الـدنيا ويحـذرهم 

هللا عليــه لمــا رأى التغيــر بــدأ يطــرأ علــى المجتمــع منهــا ، وهــذا مــا فعلــه الخليفــة عثمــان بــن عفــان رضــوان ا

  .اإلسالمي فأراد أن يُعِلم الناس حقيقة األمر 

  

   خصائص الخطبة الفنية:  المطلب الثاني

ــاللين ، وقــد انعكــس هــذا علــى أســلوبه الخطــابي فكــان  ــه ب ُعــرف الخليفــة عثمــان بــن عفــان رضــوان اهللا علي

األداء وسالسة المباني والمعاني ، وكـذلك ال نعثـر فـي خطبـه رضـي  يحمل طابع الليونة في التعبير والرقة في

اهللا عنه على آثـار بالغيـة ألن خطبـه كانـت خطبـاً عمليـة وليسـت إبداعيـة ، كمـا أن خطبـه ليسـت ذات طـابع 

إيقـاعي وإن كنــا نعثــر فـي خطبتــه علــى جملــة إيقاعيـة إال أن فــي المجمــل العــام هـي خطبــة مسترســلة ال يطغــى 

  .قاع أو الزخرف البياني عليها اإلي

  : التنبيه   - 1

إلثـارة اإلنتبـاه وكثيـراً مـا ُتسـتعمل '' أمـا بعـد '' : افتتح عثمان بـن عفـان رضـي اهللا عنـه خطبتـه بصـيغة التنبيـه 

لـى الشـروع إفـي خطـب العـرب وذلـك لتنبيـه السـامعين '' أيها النـاس '' ، '' أما بعد '' هذه الصيغ من مثل 

  .لقاء السماع في الخطبة ووجوب إ
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  :االستفتاحية '' أال '' اإلكثار من   - 2

االســـتفتاحية ، وذلـــك فـــي انتقالـــه مـــن '' أال '' ُيكثـــر الخليفـــة عثمـــان رضـــي اهللا عنـــه فـــي خطبتـــه مـــن صـــيغة 

أال وإن لكــم علــي '' : وكــذلك قولــه . '' متبــع ولســت بمبتــدع أال وإنــي '' : موضــوع إلــى آخــر ، مثــل قولــه 

أال وإن الـدنيا َخِضـرة '' : وكـذلك . '' : ...هللا عز وجل ، وسنة نبيـه صـلى اهللا عليـه وسـلم ثالثـا بعد كتاب ا

   .ومثل هذا كثير في خطبه رضي اهللا عنه . '' قد ُشهيت إلى الناس 

  : استعمال صيغتي األمر والنهي   - 3

ر الشـــرع ونواهيـــه ، وهـــذا اســـتعمل عثمـــان رضـــي اهللا عنـــه صـــيغتي األمـــر والنهـــي فـــي خطبتـــه معبـــراً عـــن أوامـــ

والخليفـة يفعــل هــذا باعتبـاره إمامــاً للمسـلمين وولــي أمــرهم يحكـم فــيهم شـرع اهللا الــذي هــو اآلمـر والنــاهي ، 

فــال تركنــوا إال '' : األمــر والنهــي بمقتضــى الســلطة الشــرعية المتمثلــة فــي شخصــه ، ومثــال علــى ذلــك قولــه 

  .'' الدنيا ، وال تثقوا بها 

   :السجع  اإلقالل من  - 4

لــم يكــن الخليفــة عثمــان بــن عفــان رضــي اهللا عنــه يســتعمل األســجاع فــي خطبــه ، وإنمــا كــان كالمــه مسترســال 

، كمـا هـو موجـود  في خطبه من أسجاع فإنما هي عفـو وبداهـة يهدف إلى اإلقناع بالبينة والبرهان ، وما ُوجد

  .''أال وإني متبع ولست بمبتدع ''  :وقوله . '' فإني قد ُحملت وقد قبلت '' : في الخطبة في قوله 

  :   التنويع بين الخبر واإلنشاء   - 5

محمــود فــي كــل خطبــة ألنــه يثيــر اهتمــام الســامعين ، فهــذا التلــوين بــين الخبــر واإلنشــاء يضــفي علــى الخطبــة 

بيـــة مصــداقية ويجعلهـــا ذات حمولـــة معنويـــة علمـــاً وفكـــراً وأدبـــاً ، ممــا يوقـــع فـــي نفـــوس الســـامعين آثـــاراً إيجا

    .فيقتنعون بما جاء في الخطبة ويستملون إلى المبادئ التي تدعو إليها 
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   خطبة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب:  المبحث الرابع

  :نبذة عن سيرته 

ـــد المطلـــب الهاشـــمي القرشـــي )م 661 - 600= هــــ  40 -ق هــــ  23( ـــن عب ـــب ب ـــي طال ـــن أب ـــي ب ـــو  عل ، أب

، وأحـد  ، وابـن عـم النبـي وصـهره ن وأحـد العشـرة المبشـرينيالخلفـاء الراشـد ، رابـع المـؤمنينأميـر : الحسن

ولــد بمكــة، .  إســالما بعــد خديجــة وأول النــاس ، ومــن أكــابر الخطبــاء والعلمــاء بالقضــاء الشــجعان األبطــال

  )1( . '' وربي في حجر النبي صلى اهللا عليه وسلم ولم يفارقه

  :خطبته بعد البيعة 

الفـرائض أدوهـا إلـى . نزل كتاباً هادياً بين فيه الخير والشر ، فخذوا بالخير ودعوا الشر إن اهللا عز وجل أ'' 

إن اهللا حــرم حرمــاً غيــر مجهولــة ، وفضــل حرمــة المســلم علــى الحــرم كلهــا ، . اهللا ســبحانه يــؤدكم إلــى الجنــة 

، ال يحــل أذى  والمســلم مــن ســلم النــاس مــن لســانه ويــده إال بــالحق. وشــد بــاإلخالص والتوحيــد المســلمين 

المســـلم إال بمـــا يجـــب ، بـــادروا أمـــر العامـــة ، وخاصـــة أحـــدكم المـــوت ، فـــإن النـــاس أمـــامكم ، وإن مـــا مـــن 

اتقـوا اهللا عبـاده فـي عبـاده وبـالده ، . تخففوا تلحقوا ، فإنما ينتظر الناس أخراهم . خلفكم الساعة تحدوكم 

وجل وال تعصوه ، وإذا رأيـتم الخيـر فخـذوا بـه وإذا  عزإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم ، أطيعوا اهللا 

ُتمْ   رأيتم الشر فدعوه    )2(. ''   َقِليٌل ُمْسَتْضَعُفوَن ِفي اَألْرضِ  َواذُْكُروا ِإْذ أَنـْ

  

      
  
  
  
       

___________________________  
  . 4/295انظر كتاب األعالم للزركلي )  1
  . 5/41انظر كتاب تاريخ الطبري )  2
  

53  



   تحليل مضامين الخطبة:  المطلب األول

طبة هي أولى الخطب للخليفة علي بن أبي طالب رضوان اهللا عليه بعد توليه الخالفة ، وقد هذه الخ

وأمر ونهي في خطابه لرعيته ، تضمنت مجموعة من القيم والمبادئ والمثل العليا ، ما بين إخبار وتذكير 

ذا الخطاب وذلك بعد أن عرف المجتمع اإلسالمي عدة تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية ، فكان ه

  .دعوة إلى اإلصالح ، لذلك نجد فيه وصايا وتحذيرات وبياناً للخير والشر ، عمًال بكتاب اهللا عز وجل 

  : كتاب اهللا هدى وبيان للخير والشر    -  1

القرآن الكريم كتاب هداية بين اهللا فيه طريق الخير والشر ، وهو مرجع المسلمين في العبادات 

سلمون في تنظيم عالقاتهم وترتيب أمورهم الدينية والدنيوية ، وقد أوضح والمعامالت إليه يرجع الم

الخليفة علي بن أبي طالب رضوان اهللا عليه أهمية كتاب اهللا عز وجل وضرورة الرجوع إليه والعمل به ففيه 

 ودعوى الخليفة علي رضي اهللا عنه هي دعوى لتمتين العالقة بين المسلمين وكاتب اهللابيان للخير والشر 

إن اهللا عز وجل أنزل كتابًا هاديًا بين فيه الخير والشر ، فخذوا بالخير '' : فقد قال في خطبته . عز وجل 

  . '' ودعوا الشر 

وتأكيد الخليفة علي رضي اهللا عنه على الخير وترك الشر هو عمل بمقتضى كتاب اهللا عز وجل الهادي إلى 

  .الصراط المستقيم 

    :  دعوى ألداء الفرائض  -  2

إن اهللا فرض على المسلمين فرائض وجب أداؤها إليه امتثاًال ألوامره تعالى ، منها الصالة والزكاة والصيام 

بمقتضى كتابه الكريم وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم ، فالحرص على أداء والحج وكل ما فرضه اهللا عليهم 

فرد أداء الفرائض ليست منحصرة في ال ونتيجة الفرائض إلى اهللا عز وجل من تمام اإليمان ودوام اإلسالم ،

  فحسب ، وإنما تنعكس على المجتمع اإلسالمي كله ، فصالح المجتمع من صالح أفراده وفساده من 
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فسادهم ، هذه هي نظرة اإلسالم للفرد باعتباره قيمة ، ونظرته للمجتمع باعتباره معنى ، فعظيم معنى 

  .ه ، وقيمة الفرد نتاج اإلسالم وحقيقة اإليمان المجتمع هو انعكاس عن قيمة أفراد

علي رضي اهللا عنه الناس في خطبته ألداء الفرائض إلى اهللا عز وجل ، من هنا نفهم سر دعوة الخليفة 

الفرائض أدوها إلى '' : طاعة هللا من جهة ، وصالحًا للمجتمع من جهة أخرى ، حيث قال رضي اهللا عنه 

  .نعم ، فأداء الفرائض إلى اهللا سعادة في الدنيا واآلخرة . '' ة اهللا سبحانه يؤدكم إلى الجن

  :حرمة المسلم ومبدأ اإلخالص والتوحيد   -  3

لم يجعل اهللا حرمة أفضل من حرمة المسلم ، فحرمته أعظم من الحرم كلها ، والمسلم أخو المسلم ال 

في خطبته على ليفة علي رضي اهللا عنه وقد نبه الخ. يظلمه وال يعاديه ، وهو محرم عليه دمه وماله وعرضه 

حرمة المسلم وحذر من انتهاك حرمته باعتبارها أفضل الحرمات كلها ، وال يجوز إيذاء المسلم إال بحق 

إن '' : فقد قال رضي اهللا عنه في خطبته . أوجبه على نفسه ، وكل هذا عمل بمبدأ اإلخالص والتوحيد 

ة المسلم على الحرم كلها ، وشد باإلخالص والتوحيد المسلمين اهللا حرم حرمًا غير مجهولة ، وفضل حرم

وقد ربط . '' والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده إال بالحق ، ال يحل أذى المسلم إال بما يجب . 

فاإلخالص والتوحيد . رضي اهللا عنه حرمة المسلم باإلخالص والتوحيد باعتبار أن اهللا شد به المسلمين 

، ونظرة علي رضي اهللا ن لعالقة المسلمين مع بعضهم البعض ألجل أمة اسالمية صالحة هما صماما أما

عنه لهذا الجانب إنما هو اتباع نبي الرحمة محمد صلى اهللا عليه وسلم كما جاء في الحديث الشريف عن 

مه وال المسلم أخو المسلم ال يظل'' : ابن عمر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

ُيْسِلمه من كان في حاجة أخيه كان اهللا في حاجته ، ومن فرج عن مسلم ُكربة فرج اهللا عنه ُكربة من ُكرب 

   )1(. '' يوم القيامة ، ومن ستر مسلماً ستره اهللا يوم القيامة 

____________________________  
  ) .ودمه وعرضه وماله باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ( رواه مسلم في صحيحه )  1
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  :التذكير بالموت وأمر اآلخرة   - 4

ولكـل محــدث فنـاء ، ومـا المــرء إال طريـد المنايــا وهللا البقـاء ، هـذه ســنة اهللا فـي خلقــه إن لكـل بدايـة نهايــة ، 

جـد من أصول الخطاب اإلسالمي ، فاالنسان مـا وُ التذكير بالموت وأمور اآلخرة . ولن تجد لسنة اهللا تبديال 

فــي هــذه األرض إال لالمتحــان ، واآلخــرة هــي موطنــه األصــلي ، ومــا المــوت إال انتقــال وعبــور مــن حيــاة إلــى 

، وما كان الخليفة علي رضوان اهللا عليـه لينسـى هـذا الموضـوع ، حياة أخرى ، من حياة فانية إلى حياة باقية 

  .ر وترك الشر واتقاء حرمة المسلم بل ضمنه خطابه ليذكر الناس بحقيقته ليكونوا حريصين على فعل الخي

    :دعوة الناس إلى تقوى اهللا تعالى في عباده وبالده   - 5

وفـي حـق كـل الكائنـات الحيـة والجامـدة ، وهـذا نسان مسؤول عـن كـل تصـرفاته فـي حـق العبـاد والـبالد ، اإل

اهللا وتكريمــه  بمقتضــى مبــدأ االســتخالف فــي األرض وحمــل األمانــة ، واإلفســاد فــي األرض هــو ضــد عدالــة

ِفــي  َوِإْذ قَــاَل رَبــَك لِْلَمالِئَكــِة ِإنــي َجاِعــلٌ  : قــال اهللا تبــارك وتعــالى . اإلنسـان ، وكفــر بنعمــة التســخير 

َماَء َوَنْحـُن ُنَسـبُح ِبَحْمـِدَك َونـَُقـدُس  أََتْجَعـُل ِفيَهـا َمـْن يـُْفِسـُد ِفيَهـا اَألْرِض َخِليَفًة قَـاُلوا َوَيْسـِفُك الـد

علـى االسـتخالف وعلـى هـذا فـإن اإلنسـان مسـؤول بمقتضـى   )1(.   قَـاَل ِإنـي َأْعلَـُم َمـا ال تـَْعَلُمـونَ  َلكَ 

وأنهــار ، وكــل مــا خلــق اهللا فــي األرض ، وهــذا مــا  ا يحــيط بــه مــن بهــائم وأشــجار ومجــارعبــاد اهللا وبــالده ومــ

وبالده ، إنكم مسـؤولون حتـى  اتقوا اهللا عباده في عباده'' : أشار إليه رضي اهللا عنه في خطبته ، حيث قال 

وكـل هـذا دعـوة منـه رضـي اهللا عنـه إلـى إقامـة عدالـة اهللا فـي األرض وااللتـزام بتقـوى . '' اع والبهـائم عن البقـ

  .اهللا عز وجل 

  
  
  

_____________________________________  
  . 30: سورة البقرة )  1
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  :دعوة الناس إلى طاعة اهللا وعدم معصيته   - 6

لى وعــدم معصــيته ، فطاعــة اهللا عمــل بــأمره ومعصــيته خــروج عــن أوجــب الحــق ســبحانه علــى عبــاده طاعتــه تعــا

، وأوعــد مــن يخــالف أمــره بعــذاب ألــيم ، فطريــق  أمــره ، فقــد وعــد اهللا الــذين يطيعونــه بــأجر عظــيم وجــزاء منــه

ُحُدوُد اللـِه َوَمـْن ُيِطـِع اللـَه  تِْلكَ  : قال اهللا عز وجل . الفريقين مختلف ، طريق إلى الجنة وطريق النار 

َهـاُر َخالِـِديَن ِفيَهـا َوَذلِـَك اْلَفـْوزُ  َوَرُسوَلُه يُْدِخْلُه َجناتٍ  َوَمـْن يـَْعـِص . اْلَعِظـيُم  َتْجـِري ِمـْن َتْحِتَهـا اْألَنـْ

   )1(.  يُْدِخْلُه نَارًا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب ُمِهيٌن  ُه َويـَتَـَعد ُحُدوَدهُ اللَه َوَرُسولَ 

قــق أيضــاً بوعيــد منــه للظــالمين ، خيــر الطاعــة متحقــق بوعــد مــن اهللا للمــؤمنين ، وجــزاء المعصــية متحفجــزاء 

وهــذا مــا تضــمنته خطبــة الخليفــة علــي رضــي اهللا عنــه فــي دعوتــه النــاس إلــى طاعــة اهللا عــز . وشــر ولكــل أهــل 

وهــذا أعظــم مبــدأ يــدعو إليــه . '' أطيعــوا اهللا عــز وجــل وال تعصــوه '' : حيــث قــال . وجــل وعــدم معصــيته 

  .ناس ، وهو دعوة إلى طاعة اهللا وعدم معصيته الخطيب ألن القرآن الكريم هو خطاب اهللا لل

  : دعوة إلى األخذ بالخير وترك الشر   - 7

ذكر الخليفة علي بن أبي طالب رضوان اهللا عليه في بداية خطبته أن كتاب اهللا فيـه بيـان للخيـر والشـر ودعـا  

والشـر مـن جديـد وكأنـه الناس إلى األخذ بالخير وترك الشر ، ثم عاد فـي نهايـة خطبتـه وفـتح موضـوع الخيـر 

ن المواضـيع التــي تضــمنتها الخطبــة كلهـا تصــب فــي هــذين إصـاغ خطبتــه للحــديث عـن الخيــر والشــر ، حتــى 

المجالين ، وكأن الحياة الدنيا إنما هـي صـراع بـين الخيـر والشـر وأن اإلنسـان واقـع بينهمـا ، فتـارة يميـل إلـى 

إلـى األخـذ بـالخير وتـرك الشـر كمـا اهللا عنـه دعـوى  الخير وتارة يميل إلى الشر ، لذلك نجد في كالمه رضي

واإلنسـان مجبـول علـى الخيـر . '' وإذا رأيـتم الخيـر فخـذوا بـه وإذا رأيـتم الشـر فـدعوه '' : قال فـي خطبتـه 

  ـإال أن قوى 
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 الشر تنازع خيره فيقع في المحظور ، وهذه إشارة لطيفة منه رضي اهللا عنـه لمبـدأي الخيـر والشـر وعالقتهمـا

  .باإلنسان في حياته الدنيا 

  :تذكير الناس بنعمة اإلسالم   - 8

ختام خطبة الخليفة علي رضي اهللا عنه تذكيٌر بنعمة اإلسـالم علـى المسـلمين ، فقـد خـتم خطبتـه بقولـه تعـالى 

ـُتمْ  :  وهـذا تـذكير للمسـلمين بنعمـة اإلسـالم ، لقـد  .   َقِليـٌل ُمْسَتْضـَعُفوَن ِفـي اَألْرضِ  َواذُْكـُروا ِإْذ أَنـْ

عفين فــــي األرض فــــأعزهم اهللا وكثــــر عــــددهم وقــــوى شــــوكتهم  كــــان المســــلمون بدايــــة اإلســــالم قلــــة مستضــــ

  .وناطحت بالدهم بلدان األمم األخرى ، وهذا نصر من اهللا وفتح عظيم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

____________________________  
  . 14 – 13: سورة النساء )  1
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   خصائص الخطبة الفنية:  المطلب الثاني
أفصـح الصـحابة رضـي اهللا عـنهم وأبلغهـم فـي التعبيـر  مـن ب رضـوان اهللا عليـه يُعتبر الخليفة علي بـن أبـي طالـ

وأكثــرهم وصــفاً للمعــاني دقــة للمبــاني ، ويُعتبــر مرجعــاً فــي اللغــة والبيــان ، وذلــك باعتبــار أن أفصــح العــرب 

قـــريش وأفصـــح قـــريش بنـــو هاشـــم ، وكـــان يغلـــب علـــى أســـلوبه الخطـــابي العامـــل الوجـــداني ، فـــرغم تطرقـــه 

عات العامة والسياسية إال أن أسلوبه ينـزع إلـى الطبيعـة الوجدانيـة ، وهـذا ظـاهر فـي خطبـه رضـي اهللا للموضو 

  .عنه 

  :حضور العامل الوجداني   - 1

نــرى فــي الخطبــة حضــور العامــل الوجــداني ، وهــذا نــاتج عــن استحضــار الخليفــة علــي رضــي اهللا عنــه القيمــة 

هــا بجانــب الخيــر مــع ابعــاد الشــر عــن هــذه العالقــة ، والحــديث عــن وربطهــا بالعنايــة الربانيــة وتأطير اإلنســانية 

هــذه العالقــة الربانيــة يثيــر الوجــدان ويحــرك المشــاعر ويســمو بــالروح إلــى العليــاء لمعانقــة الفضــائل ، ورجــاء 

  .رضى اهللا سبحانه وتعالى 

  :اإلكثار من صيغتي األمر والنهي   - 2

هــي ، وذلــك مــن منطلــق شــرعي باعتبــار أوامــر الشــرع ونواهيــه  نجــد فــي الخطبــة كثيــراً مــن صــيغتي األمــر والن

والخليفة علي رضي اهللا عنه باعتباره ولي أمر المسـلمين فإنـه يمـارس سـلطته بمقتضـى كتـاب اهللا تعـالى وسـنة 

فقــد جــاء . نبيـه صــلى اهللا عليـه وســلم ، ملزِمـاً النــاس بوجـوب طاعــة اهللا تعــالى وعـدم معصــيته فـي أمــره ونهيـه 

ال يحــل أذى '' . '' الفــرائض أدوهــا إلــى اهللا ســبحانه '' . '' بــالخير ودعــوا الشــر فخــذوا '' :  فــي خطبتــه

أطيعــوا اهللا عــز وجــل وال '' . '' اتقــوا اهللا عبــاده فــي عبــاده وبــالده '' . '' بــادروا أمــر العامــة '' . ''المســلم

كــل هــذه أوامــر ونــواهي وهــي كثيــرة   .'' وإذا رأيــتم الخيــر فخــذوا بــه وإذا رأيــتم الشــر فــدعوه '' . '' تعصــوه 

  .في الخطبة 
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  : التبيين والتحذير   - 3

وفــي الخطبــة أيضــاً بيــان وتحــذير مــن الخليفــة علــي رضــي اهللا عنــه للنــاس ، فنجــده يبــين أمــراً ويــدعو إليــه أو 

خير ودعـوا إن اهللا عـز وجـل أنـزل كتابـاً بـين فيـه الخيـر والشـر ، فخـذوا بـال'' : ه ، ومثـل ذلـك قولـه يحذر من

  .''الشر

ــه  ــة ، وفضــل حرمــة المســلم علــى ســائر الحــرم كلهــا ، وشــد '' : وكــذلك قول إن اهللا حــرم حرمــاً غيــر مجهول

باإلخالص والتوحيد المسلمين ، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده إال بـالحق ، ال يحـل أذى المسـلم 

وخاصة أحدكم الموت ، فإن الناس أمـامكم ، وإن مـا بادروا أمر العامة ، '' : وقوله أيضاً . '' إال بما يجب 

اتقـوا اهللا '' : وقولـه كـذلك . '' من خلفكم الساعة تحدوكم ، تخففوا تلحقـوا ، فإنمـا ينتظـر النـاس أخـراهم 

وكـل هـذا بيـان وتحـذير للنـاس حتـى . '' حتـى عـن البقـاع والبهـائم عباده في عباده وبالده ، إنكم مسـؤولون 

  .المستقيم يسيروا في الطريق 

  :المزاوجة بين مجالي العبادات والمعامالت   - 4

نلمس فـي الخطبـة مزاوجـة بـين مجـالي العبـادات والمعـامالت ، وذلـك تأكيـدا لمبـدأ الـدين المعاملـة ، وهـذا 

ــاً وعمليــاً ، وهــذه  ــاج فهمــه الصــحيح للــدين وممارســته نظري ــه هــو نت التصــور مــن الخليفــة علــي رضــي اهللا عن

الكبــرى بالنســبة للفــرد لعبــادات والمعــامالت هــي عالقــة ســامية تعكــس عظمــة اإلســالم وأهميتــه العالقــة بــين ا

والمجتمــع، وهــذه العالقــة المحوريــة هــي عالقــة أصــيلة ، أصــولها قرآنيــة وفروعهــا نبويــة ، وتأكيــداً علــى هــذه 

الفـرائض أدوهـا '' : المزاوجة بين العبادات والمعـامالت ، فقـد قـال الخليفـة علـي رضـي اهللا عنـه فـي خطبتـه 

إن اهللا حرم حرماً غير مجهولة ، وفضل حرمة المسلم على الحرم كلهـا ، . إلى اهللا سبحانه يؤدكم إلى الجنة 

وشــد بــاإلخالص والتوحيــد المســلمين ، والمســلم مــن ســلم النــاس مــن لســانه ويــده إال بــالحق ، ال يحــل أذى 

  .'' المسلم إال بما يجب 

  

60  



  :يع التدرج في المواض  - 5

مـن موضـوع إلـى موضـوع آخـر مـع مناسـبة الموضـوع لمـا قبلـه عرف الخليفة علي رضي اهللا عنـه كيـف يتـدرج 

وهذا بفضل حنكته وممارسته الخطابة وإدراكه البعيد ، إن من أهم األمور في الخطابة هو معرفـة التـدرج فـي 

ة فــي خطبتــه عــن كتــاب اهللا المواضــيع مــع وجــوب الحفــاظ علــى المناســبة ، فقــد تحــدث رضــي اهللا عنــه بدايــ

واعتبره بياناً للخير والشر ، ثم ارتقى إلى موضوع آخر وتطرق فيه إلـى أداء الفـرائض إلـى اهللا ، وبهـذا يكـون 

قد ربط الموضوع بالذي قبله مـع اعتبـار المناسـبة ، ثـم أخـذ بعـد ذلـك فـي موضـوع آخـر وحـافظ علـى نفـس 

ثــم التــذكير بــالموت وأمــر اآلخــرة ، إلــى دعــوة حرمــة المســلم ، المناســبة وهــي عالقــة أداء الفــرائض إلــى اهللا ب

الناس إلى تقـوى اهللا فـي عبـاده وبـالده ، ثـم دعوتـه إلـى األخـذ بـالخير وتـرك الشـر ، فخـتم بعـد ذلـك بتـذكير 

وهــذا تــدرج منطقــي وتسلســل موضــوعي بــديع ، وال يــتقن هــذا إال جهابــذة الخطبــاء . النــاس بنعمــة اإلســالم 

                     . وأكابر النجباء
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   : خاتمة

والتعريــف  بعــد هــذا البحــث الــذي خصصــته لخطــب الخلفــاء الراشــدين مــن خــالل تحليــل مضــامين الخطــب

مـن تحـدث فيهـا بإسـهاب  بالمبادئ التي تدعوا إليها ومحاولة تقريبها مـن البنيـة الفكريـة المعاصـرة ، لـم أجـد

بغـض المحـاوالت األدبيـة التـي تهـتم بفــن  مينها أو اسـتنباط مبـادئ مـن كنههـا غيـروال مـن حـاول تحليـل مضـا

بالبحث العلمي فيعطي للموضوع حقـه ويعلـي قـدره سـعيا  الكالم أكثر من مدلوله ، آمل أن يأتي من له دراية

 .  اإلسالمي عند الخلفاء الراشدين ، واهللا ولي التوفيق إلعادة االعتبار للخطاب
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