
   

 أ
 

 
 

  بُعْيدى فتِح القدس، بن زكير البُ َنى الّتركيبيرة يف خطبة القاضي ا
 بالغيرة()دراسة حنويرة 

 

 

 

 وغ   و إنوس                                   ااوي     در 

 

 

 

 اجيستري يف اللرغة العربيرةم
  كلية اللغات

 

 م2017هـ / 1438

 



   

 ب
 

 
، ابن القاضي خطبة يف الّتركيبيرة البُ َنى   القدس فتحِ  بُعْيدى  زكير

 (بالغيرة حنويرة دراسة)

 
 إنوسا  ويدراوغو

MAR153BI643 

 

 تكميلي مقدم لنيل درجة املاجيستري  يف اللرغة العربيرة حبث

 اللرغاتكلية 

 :املشرف

يرد ساملالدكتور  املشارك األستاذ  العوضي السر

 املشرف املساعد:

  الدركتورة زهراء العبيدياألستاذ املساعد 

 

 

 م2017 مايوه  /1438شعبان



   

 ج
 

 

 

 

 ميحّرلا نمحّرلا هّللا مسب
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 د
 

 Approval page/  االعتماد صفحة

 : ويدراوغو إنوساالطالب حبث اعتماد مت
 من اآلتية أمساؤهم:

 املشرف:
  االسم:

  التوقيع:
 املشرف املساعد 

  االسم:
  التوقيع:

 املشرف على التعديالت
  االسم:

  التوقيع:
 رئيس القسم

  االسم:
  التوقيع:

 عميد الكلية
  االسم:

  التوقيع:
 عمادة الدراسات العليا

  االسم:
  التوقيع:

  



   

 ه
 

  Viva committeeصفحة التحكيم / 

 التوقيع االسم عضو جلنة مناقشة
 ..................... ......................................... اجللسةرئيس 

 ..................... .......................................... املناقش اخلارجي األول

 ..................... ........................................ املناقش اخلارجي الثاين

 ..................... ......................................... الداخلي األولاملناقش 

 ..................... ......................................... املناقش الداخلي الثاين

 ..................... ......................................... ممثل الكلية

 
  



   

 و
 

  إقرار

 هذا ابن وأقر إليها، أشرت اليت املراجع من كان ما إال وجهدي عملي من البحث هذا أبن أقر
 مؤسسة أو جامعة أي من علمية درجة أي على للحصول يقدم ومل قبل، من قدم ما بكامله البحث

 أخرى. تعليمية أو تربوية
 ويدراوغو إنوسا اسم الطالب:

  التوقيع:
 م2017-05-12 التاريخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 ز
 

DECLARATION 

I acknowledge that this research is my own work except the resources mentioned in the 

references and I acknowledge that this research was not presented as a whole before to obtain 

any degree from any university, educational or other institutions 

 OUEDRAOGO INOUSSA 
Name of student 

  
Signature 

 12-05-2017 
Date 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 ح
 

 

 

 

 

 

 

  جامعة املدينة العاملية
 إقراٌر حبقوق الطربع وإثباٌت ملشروعية األحباث العلميرة غري املنشورة

 حمفوظة © 2017 حقوق الطبع
 ويدراوغو إنوسا

 )دراسة حنويرةبالغيرة(خطبة القاصي ابن زكي بعيد فتح القدس البَن الّتركيبيرة يف

ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري املنشور يف أّي شكل أو صورة من دون إذن  
 مكتوب موقع من الباحث إال يف احلاالت اآلتية:

 االقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه. -1
مباليزاي من هذا البحث مبختلف الطرق، وذلك ألغراض استفادة جامعة املدينة العاملية  -2

 تعليمّية، ال ألغراض جتارية أو رحبية.
استخراج مكتبة جامعة املدينة العاملية مباليزاي نسًخا من هذا البحث غري املنشور، ألغراض  -3

 غري جتاريّة أو رحبية.
 أكدر هذا اإلقرار. 

 .......................االسم: 

 .......................التوقيع: 

 ........................التاريخ: 



   

 ط
 

 اإلهداء

 إىل املخلصني يف تربييت من والدّي واألقارب ومجيع أخوايل ..

 إىل مجيع إخواين املضطهدين يف بالد الّشام وفلسطني ..

 إىل مجيع من تعّلمت منهم اإلخالص جلماعة املسلمني من أساتذيت احملرتمني ..

إليهم مجيًعا أهدي هذا البحث راجًيا من اّلّل بفضلهم أن جيعله انفًعا لقارئه وسامعه ومجيع من تعّلق 
 به .



   

 ي
 

  الشكركلمة 

ا ، أشكره على ممن ستار فضله منذ الّزمن الّسحيق، ملا أسدل علّي ّلّل شكري قبل كّل حمسن وقريب
ّية من احلفظ والقضاء حليت الّتحصيل، وما مّن به علّي منذ ر أخفى من العيوب وسرت من الغيوب

، أشكره وأسأله املزيد وزفرات العجز والّشقاء واهلوان، وما كفكف عّّن من دموع األحزان ابالستمرار
؛ سّيدان كر ملن جعل من عصره مجال العصور، ومنطلق علوم الّلغة والّدينمّث الشّ  إنّه على ذلك قدير.

، ومن هم حإحسان من األسال  الّصاحلني، ومن واالبته أمجعني عليه وعلى لله وصحاحمّمد صّلى اّللّ 
 ، ومن هبم اقتدى إىل يوم الّدين.نذ القرون بالد الّشام وفلسطنيفتح على أيديهم م

: فال يسعّن أن أشكر يف ختام هذه اجلولة العلمّية مجيع من جعل اّلّل يف يده أسباب أّما بعد
ابدًًئ هبذا القصر العلمّي الفريد وما احتوى يف مجيع مرافقه من ، دراسيت منذ طفوليت إىل هذا احلني

دّكتور حمّمد بن خليفة الّتميمّي، ؛ جامعة املدينة العاملّية من رئيسها األستاذ الالعلومأهل الفكر و 
وأساتذهتا وسائر ومجيع عمدائها  م ابلّشكر كّلّية الّلغات، وأخّص منهوإدارهتا وجيمع املوظّفني

؛ فضيلة الدّكتور ة الّشفيقة، وأستاذيت املرشدإليها، ذاكرًا منهم ابخلصوص: مشريف األمني املنتسبني
 هذا البحث من الّنصح ، ملا قّدما يل يفوفضيلة الدّكتورة زهراء العبيدي الّسّيد سامل العوضي،

بعة .كما أشكر يف هذا الّصدد صاحب الفضل يف متاوما تعبا فيه من أعباء الّتصحيح ،والّتوجيه
، ومن صاحبه يف رمي، سعادة الدّكتور سيكو توريأوراقي منذ بداية إجراءايت لإللتحاق هبذا البلد الك

، اخلدمات منذ وصويل إىل هذا اليوم، األستاذ عيسى كوسيب، واألستاذ عبد الّرمحن جريامثل ذلك من 
 أهله فأشكر كّل من كان له فجزاهم اّلّل أحسن اجلزاء.وال يفوتّن يف هذا الّسياق أن أعود ابلفضل إىل

اّليت أحسنت  ولثرت منهم ابلذّكر تلك األّم الّرؤوم ، وأخّص يت هبذه املرحلةيد عون يف مواصلة دراس
تطيع يف ، وذلك الّصديق اّلذي مل يسأم من مساعديت مبا يسإحساهنا واّلّل هبا وبفضلها عليمإخفاء 

لى  وأختم بشكر من هلم فضل الّتقدمي يف الّشكر ع .غوخمتلف مراحلي الّدراسّية، األخ أاب بكر ويدراو 
، ملا اعتنيا يب من بني أبنائهما لعزيزين صاحيب القلبني الّرحيمني: والدّي اكّل مشكور بعد اّلّل والّرسول

، من وحشة الفراق وكثرة الرّتحال ، وما صربا عليّ حنو حتقيق الّنجاح يف طلب العلومابحلّض والّتحفيز 
 .بيهما يف الّدنيا والّدار األخريرحهما ويريح قلفأن جيعل هلما يف دريب ما ي أسأل فاّللّ 
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 امللخص

بعد حتريره من أيدي الّصليبّيني. وهي منوذج  ألقيت يف األقصىخطبة  إّن خطبة القاضي ابن زكّي أول
كما أهنا مثال عملي، مت  ،  مجاليات بالغّية جاذبة لالنتباهو فّذ اشتمل على تراكيب لغويّة الفتة للّنظر، 

كنظريّة الّنظم عند -،ا علماؤان أانقة الّلغة ومجاهلاالّنظراّيت الّلغويّة واألدبّية اّليت حفظ هب توظيففيه 
إىل  وغريها ،عبد القاهر اجلرجايّن القائمة على استنطاق الرّتاكيب الّنحويّة واستخراج معطياهتا البالغّية

ومثل هذه اخلطبة حتتاج إىل من -، وحتافظ على موروثها الّلغويّ اهلاتطبيقات حتيي الّلغة وتبقي مج
 ،عداد اخلطب املنربيّةيف إ رزةيف هذا العصر إىل قدوات اب فضاًل عن حاجتنايُْظهرما فيها من جتليات؛ 

فّن أديّب قائم ابعتبارها ، يف املناسبات املختلفة لّرشيقةوأساليبها ا لقواعد الّسليمة لّلغة العربّيةوفق ا
رسني إىل استخدام أ كثري من الّداجلّص لغوّي يستحّق الّدراسة والبحث؛ خاصة بعدما ، ونبذاته

 الرّتاث وجفا هبا فيوشك أن يكون ذلك سبًبا لذهاب ريح نبهار ت الغربّية يف دراساهتم واالالّنظرايّ 
، وإلقاء الّضوء على اخلطيب شف الّنقاب عن شخصّية هذاوأتيت هذه الّدراسة لك .منابعه الثرَّة
ما يف ذلك ، مستخدليل ما فيها من أنواع الرّتاكيب، وإبراز من خالهلا املعاين ولرار اإليقاعخطبته وحت

تهًجا يف الّدراسة ، ومنكّله بوصف أجواء خلطبة واخلطيب  ، ممّهًدا قبل ذلكأدوات الّنحو والبالغة
من الزمن؛ يلقي الّضوء على فّن الّنثر يف تلك احلقبة ه املنهج الوصفي. وتكمن أمهية هذا البحث يف أن

توظيف نظرية النظم ومتثل يف  أمنوذج انجحخصائصه ومميزاته وعلى رأسها فّن اخلطابة، فضال عن أنه 
يف لوحة نثرية متكاملة األركان؛ ميكن النسج على  ربط العناصر البالغّية والرّتاكيب الّنحويّةذلك يف 

الّلغويّة والبالغّية  وجود تناوب كبري بني الّظواهرإىل الّدراسة  ابخلطابة. وقد توصلت منواهلا للمهتمني
 ، وبني إنشائّية وخربيّةمسّية مع غلبة األوىل على األخرى؛ فاجلمل فيها منّوعة بني فعلّية وايف اخلطبة

الرّتاكيب أنواع من  ّللتخت، و كّل ذلك كثرت األوصا  واإلضافات  ويف وغلبة اإلنشائّية على اخلربيّة،
، واستخدمت خالهلا أدوات البيان. وقد جاء البحث يف اجلناسات والّسجعات والطّباقات والّتوراّيت

   .فصول مخسة مشفوعة خبامتة حتوي النتائج والتوصيات مث املصادر واملراجع
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ABSTRACT 

No doubt that the Qadi Bin Zakiy’s sermon has been the first to be delivered in Aqsa Mosque 

after its emancipation from the tight grip of crusaders. And it’s a unique example that consists 

of striking linguistic synthesis, and captivating rhetorical aesthetics, it’s also a practical 

example of which deployment of linguistic and literary theories is accomplished, and of 

which our scholars preserve the beauty and elegance of language – like the systems theory by 

Abdul-qahir Jurjani, which is based on interrogating syntax and rhetorical data, and the like, 

to applications that revitalize language and preserve its aesthetics, and conserve its linguistic 

heritage. Such a sermon needs someone who brings out its manifestations; as well as the need 

in this era of role models who prepare and deliver pulpit sermon that conforms to the valid 

rules of Arabic language and its lively styles in various occasions, as literary art which stands 

on its own and also a literary text that deserves both research and study, especially after many 

researchers have resorted to utilization of Western theories in their studies and are fascinated 

by them and this has almost become the reason behind the disappearance of the trend of (old 

Arabic) heritage and dryness of its rich sources. Against this background, this study seeks to 

reveal the personality of this orator, and sheds light on his sermon, analyzes its contents such 

as types of compositions, brings out through it the significations and effects of rhythm, while 

deploying in doing that rhetoric and grammar tools. Before all this, its introduction centers on 

the description of the ambiance of both the orator and his sermon. It follows descriptive 

method. Likewise this study’s importance lies in the fact that it sheds light on the art of prose 

in that era, its characteristics and its features on top of which is oratory, as well as the fact that 

it’s a successful example of deployment of systems theory, it exemplifies this by linking 

rhetorical components and syntax in a prosaic picture integral in its approach; which could be 

replicated by those interested in oratory. The study comes to a conclusion that there’s 

significant interchange between rhetorical and linguistic phenomena in the sermon; for its 

sentences vary between Actual Sentences to Nominal Sentences, with the dominance of the 

former, between Constructional and Declarative, with the dominance of Declarative, and in all 

this, Depiction and Genitives abound, and types of Paronomasia, Assonance, Counterpoints 

and Antonomasia permeate the syntaxes while using rhetorical tools. The study is carried out 

in five chapters, accompanied by conclusion that contains findings and recommendations, 

then sources and references. 
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مة  البحث مقدر

 .وعلى لله وصحابته أمجعني، احلمد هلل رّب العاملني والّصالة والّسالم على الّنيّب األمني

 بعد: أّما

املوايل  تملـّا قام كادت تذهب  العصر العّباسي وأواخره  أواسطيف العربّية اخلطابةفإّن ريح 
 ما فقد قّصروا اخلطابة على وقّل الّنضال ابلّسنان والّلسان؛ ،بسياسة دولة بّن العّباس وقيادة اجليش

ْين أعادا هلا روحها الّتربيزي الّلذّ حّّت عصر اخلطيب البغدادي واخلطيب  ،ع والعيدينم  لقى يف اجلُ يُ 
ملـّا استعجم  ،قيل من قبل األسال  ما مّث ضعف اإلبداع وكثر الّتقليد واستظهار ،فضلها هلا واجتلبا

وظّلوا على  ،املسلمون وضعفت ألسنة الوّعاظ فلم يستطيعوا إنشاء اخلطب يف املوضوعات املختلفة
 .(1)الّنهضة احلديثةتلك احلال يف القرون الّطويلة حّّت عصر 

قيل يف فتح البيت املقدس على يد الّسلطان صالح الّدين  ما ،وكان من نوادر فرتة الّضعف
ختلوا  وال ،بن زكيّ ا خطبة القاضي حميي الّدين امن أشعار وخطب دينّية أتيت على ذروهت ،األيّويب

وبكى يف ترّجي وقوعها ، سنيًنا طويلةأسباب متّيزها من عظمة املناسبة اّليت طاملا انتظرها املسلمون 
فظهر  معرّبة عن كّل الّشعور ،فتأيت هذه اخلطبة مكفكفة لكّل الّدموع ،الكثري من الّشعراء والكّتاب

 ،ويف تراكيبها العديد من الّتشبيهات والكناايت والّتصويرات ،يف كلماهتا الكثري من األوصا 
البالغّية  هوكثرت فيها الوجو  ،والفعلّية واالمسّية ،واإلنشائّيةيّة ن اخلرب وتنّوعت فيها أشكال اجلمل م

اخلطيب كلَّ ذلك سبياًل للّتعبري عن الفرح وتصوير اخّتذ  ،والطّباق والّتورية وغريهااملختلفة كاجلناس 
وحتليل عباراهتا إجالًء لتلك اخلصائص  ،ممّايستدعي الّدارس للوقو  عليها وفّك تراكيبها ،املوقف

خاّصة وأّن  ،واألديب يف عصران احلاضروالآليل الّتعبرييّة وما يفيد كّل منهما للّدارس الّلغوي  ،كيبّيةالرتّ 
 .اودراسته اهذه اخلطبة وأمثاهلا ممّا غّطى الّتاريخ عليها غباره وأنسى الّناس ذكره

 ،اختيار هذه اخلطبة الّنموذجّية للباحث مناوإحيائه درًسا لغوايا  ،واستنهاًضا للموروث األديبّ 
  وذلك من الّنواحي املشار إليها أعاله. ،لتدرور  يف فلكها دراسته
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 خلفية البحث: -1

اهلجري وقد جاءت   دسن طبقات الكّتاب يف القرن الّسارائد الطّبقة الرّابعة مالفاضل  يعترب القاضي
وانفرد يف تكثيف  ،اجلناسات والبديعيّاتمن حيث كثرة  ،كتاابته شبيهة جداا بكتاابت ابن العميد

سار جنًبا جبنٍب و  ،الّتورايت يف كتاابته وسار على دربه من جاء بعده من الكّتاب حّّت العصراحلديث
انعكست تلك الطّبيعة املألوفة  قدالقاضي ابن زكّي الّدين و  ،ضل يف هذا األسلوبمع القاضي الفا

ها من الّسجعات واجلناسات والطّباقات منّوًعا خالهلا أشكال فقد أكثر في؛  عنده يف خطبته القدسّية
ومن خربيّة إىل إنشائّية وخّللها مبجموعة من اإلضافات  ،اجلمل من فعلّية إىل امسّية أو العكس

الّصليبيني وببعضها عن اإلقتباسات عّرض ببعضها عن ضالل وأكثر عند افتتاحها من  ،واألوصا 
 .الّتوفيق على الفتح وابلبعض اآلخر عن فرحه وشكره ّلّل هبذا ،عليهم اهنزامهم وانتصار املسلمني

فقد أكثر منها على اخلربيّة ولعّل ذلك اختيار مايناسب املوقف فهو  ّما اجلمل اإلنشائّيةأ
زايدة الّدعاء من هللا ونصح للمسلمني وحتذير من الوقوع و  ،قف فرح وشكر هلل وعرض الّطموحاتمو 

اجلمل جاءت تلك وقد  ،يوشك أن تضعف شوكتهم وتشّطط مشلهم وتفّرق صفوفهميف املعاصي اّليت 
 منها: ،أيًضا على صوٍر خمتلفة

 أيّها النّاس ... :الّنداء -1

أليس هو البيت الذي  ت كقوله عند ذكر فضل البيت ووجوب عناية املسلمني به:ماواالستفها -2
 هأليس هو البيت اّلذي أمسك هللا في عّظمته امللوك...هو البيت اّلذي ذكره هللا يف كتابه... أليس 

 الّشمس على يوشع ألجله أن تغرب...

 واحذروا. واعلموا... فاحفظوا... هللا... كقوله: فامحدوا،  األوامر والّنواهي -3

اللهّم ذّلل به معاطس  الّلهّم عّم بدولته البسيطة... الّلهم أدم سلطان عبدك... كقوله:،  الّدعاء -4
 الكّفار...

 .أعاله مّت ذكرهايف املعاين اّليت  ،خرهامن هذه اجلمل يف وسط اخلطبة ويف لوقد أكثر 
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 بري عن فرحه واالستشهاد على؛حيث أراد اخلطيب الّتع فكان افتتاح اخلطبة هبا ،أمرا اجلمل اخلربيرة
وكذلك  "احلمدهلل...". بـــ القرلنّية كّلها تبدأ الّصليبيني فساق يف مضمارها جمموعة من اآلايت ةضالل

فساق  ،بدر والقادسّية والريموك وغريهاابملعارك االسالمّية العظيمة ك حني أراد وصف املعركة وتشبيهها
 الوصف مجالً تناسبه. هلذا

 وجاءت أكثر تراكيب ، أكثر من االمسّية الفعلّيةاجلمل على أنّه يف كّل ذلك أكثر من 
ومذّل  ،احلمد هلل معّز اإلسالم بنصره كقوله:،  ا إضافّية أكثرها سيق لغرض الوصفتراكيبً أمسائها 

 ونصره ألنصاره... ،وإعزازه ألوليائه ،إظفاره وإظهاره ... ومصّر  األمور أبمره ،الّشرك بقهره

أيّها  ومنها: ،أّما الّسجعات واجلناسات فهي من أكثر الّظواهر البالغّية وقوًعا يف اخلطبة
ملايّسره على أيديكم من اسرتداد  ،والّدرجة العليا ،برضى هللا اّلذي هو الغاية القصوى االّناس أبشرو 

 هذه الّضالّة من األّمة الّضالّة.

"أليس هو البيت اّلذي أمر هللا تعاىل موسى أن أيمر قومه  ومن الّسجعات أيًضا قوله:
 وألقاهم يف الّتيه عقوبة العصيان. ،عليهم وغضب ،ابستنقاذه فلم جيبه إالّ رجالن

 وهي : ،البناء الفّّن هلذه اخلطبة مثّلت ة مقامات ، أربعتفرّع إىل فقد  شكل عامّ ّما هيكل اخلطبة بأ

قد تناول فيها اخلطيب محد هللا وشكره وساق فيها اآلايت و  )مقام احلمد والثرناء(: :املقام األورل
 . القرلنّية

أوصا  خمتلفة الّصيغ لغرض الرّبط بني  فيهوالترمثيل(:  )مقام املدح والوصف املقام الثراين
لى صنيعهم وهتنئتهم على وكذلك مدح اجملاهدين وشكرهم ع ؛الّشخصّيات واألحداث الّتارخيّية

ومن الّشخصّيات املذكورة يف  ،غ أدوات الّتصوير وأساليبهله أببمثّ وصف ذلك اإلجناز وتصوير  إجنازهم،
وعثمان  ،وعمر بن اخلطّاب ،مّث أيب بكر الّصّديق ،لّسياق حضرة املصطفى صّلى هللا عليه وسّلمهذا ا

فقد ذكرهم اخلطيب لغرض تشبيه  ؛-رضوان اّلّل عليهم أمجعني-وعلّي ابن أيب طالب ،ابن عّفان
ألحداث فهي م والّصمود على طريق احلّق. أّماز حلم وايف العز  ،صفات الّسلطان صالح الّدين بصفاهتم

ومن أعظمها املعارك والفتوحات؛كبدر والقادسّية  ،تلك اّليت حصلت على أيديهم يف فجر اإلسالم
ابن اخلطّاب. أّما من  املؤمنني عمر األّول على يد أمري سومن الفتوحات فتح القد ،والريموك
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فهو اإلسراء واملعراج  ،هاألحداث األرضّية الّسماويّة املّتصلة اّتصااًل وثيًقا بتقديس القدس وتعظيم
 امللفتان بوضوح إىل أمهّّية البيت وفضله.

ألّن ، نصح املسلمني ابلّتقوى وعدم اإلغرتار مبا أجنزوهوفيه :)مقام النرصح واإلرشاد( املقام الثرالث
أنه أن يضعف قّوهتم مّث زجرهم عن اقرتاب كّل ما هو من ش ،اتح احلقيقّي هو هللا ليس أيديهمالف

 .من املعاصي والفجور مشلهمويشّتت 

عاء والترعريض(األخريو  ،واملقام الررابع ودولته مصحوب معه مبدح  الّدعاء للّسلطان وفيه :)مقام الدر
 مباشر. غري

 :مشكلة البحث

الكالم ج يإىل البحث عن  أسلوب مثايل يف نس ،ّلغة العربّية يف عصران الرّاهنلدارس ال تدعو احلاجة
ويصعب اعتبار ما نسمعه ممّا يقال عند إلقاء اخلطب واملواعظ يف احملافل واملنابر  ،فظ والّتعبرييف اللّ 

 ،ّية بني أوساط اجملتمع العريبّ فقد فشت العامّ  ،ملقاالت املختلفة عّينات يف ذلكحولنا من اخلطب وا
،كما  يف اإلذاعات واملدارس وغريها ،ثّقفالبطولة والتّ ارها رمز وكثر استخدام الكلمات الّدخيلة واعتب

كنظريّة الّنظم عند عبد القاهر -،ا علماؤان أانقة الّلغة ومجاهلااّليت حفظ هبأّن الّنظراّيت الّلغويّة واألدبّية 
نسيت وزويت -وغريها ،اجلرجايّن القائمة على استنطاق الرّتاكيب الّنحويّة واستخراج معطياهتا البالغّية

حتيي الّلغة وتبقي هلا وأمثاهلا تطبيقات على الّرغم من احلاجة امللّحة إىل ارسني املعّربني الدّ من عند كثري 
رسني إىل استخدام الّنظراّيت الغربّية يف أ كثري من الّداوقد جل ،، وحتافظ على موروثها الّلغويّ مجاهلا

وبناًء على  أثره. دراساهتم واالغتباط هبا فيوشك أن يكون ذلك سبًبا لذهاب ريح الرّتاث وجفا 
ماسبق كّله فإّن احلاجة تدعو إىل الوقو  على منوذج مثايّل من األعمال األدبّية وإجراء مايلعب من 

ديّب والّلغوّي واالستفادة منها، عليه الّتطبيقات دور الّتنبيه واإليقاظ إىل أمهّية العودة إىل املوروث األ
ها هي  الرّكون الّذهّّن لدى كثري من الّدارسني فإّن املشكلة اّليت يسعى هذا البحث إىل عالج

واالغرتار بكّل جديد على حساب القدمي مع وجود مناذج مهّمة تقدر بدورها على اهناض الّدراسات 
 الّلغويّة واألدبّية إىل أقصى ما يتمّّن هلا.  
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 :أسئلة البحث

  ؟القرن الّسادس اهلجريثريّة يف ماخصائص تراكيب األعمال النّ  -1

واّليت جعلت منها منوذًجا ميكن الوقو  عليه دون غريها من  القاضي ابن زكيّ  خطبةمباذا متّيزت  -2
 ؟خطب تزامنت معها 

 ؟ على مثل هذه اخلطبة هاوتطبيق نظريّة الّنظم ميكن توظيف كيف  -3

 :أهداف البحث

 إىل حتقيق األهدا  الّتالّية:بحث ال هذايرمي 

 .الوقو  على خصائص األعمال الّنثريّة يف القرن الّسادس اهلجري -1

عّدة جتعل منها منوذًجا مشرًفا ومتّيزت من نواح  تفّردت به خطبة القاضي ابن زكيّ  ر ماظهاإ -2
 خلطب هذا العصر. 

تنوّع تراكيب اجلمل ك- ها فيهااخلطبة لظهور كثري من دواعي علىتوظيف نظريّة الّنظم  -3
 وكذلك البحث عن عالقة هذه الرّتاكيب حإيقاعاهتا الّلفظّية ،والبحث عن أسرار ذلك -والعبارات

 لعّله يكون منوذًجا حيتذى به يف دراسات تطبيقّية الحقة ختّص الّنصوص الّنثريّة املتنّوعة.

 :أمهرية البحث

 :العمل يف وأتيت أمهّية هذا

اّليت كاد الّتاريخ  ابن زكيّ وهو خطبة القاضي  ؛األدب العريبأنّه يساعد على معرفة أثر من لرار  -1
اخلطبة من خصائص به فضاًل عن أّن الوصول إىل معرفة ماتتمّيز  يرمي  عليها ستاره وينسينا ذكرها.

يزكي احلاّسة الّنقديّة ويزيد من الثّروة الّلغويّة ويثري األساليب لدى  -يف حّدذاته-عن غريها هلو عمل 
 ابخلطابة وأثرها وأصوهلا. من يهتمّ 
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ذي متّيز من الّ و  ،وحماكاته فيهيساعد على معرفة طريقة كالم صاحب هذه اخلطبة  هأنّ  عن فضالً  -2
 ؛ وذلك ابلوقو  على أسرار بنائها ولبنات تراكيبها.بني أقرانه يف زمانه

خالل حتليلها يلقي من اابت النّثريّة يف القرن الّسادس وصف مثل هذه اخلطب املنربيّة والكت -3
 الّضوء على فّن الّنثر يف تلك احلقبة وعلى رأسها فّن اخلطابة.

حبيث  ،ة أمنوذًجا انجًحا يف ربط العناصر البالغّية والرّتاكيب الّنحويّةاعتبار هذه اخلطب إمكانية -4
 القدمي.ميكن وضعها على ميزان نظريّة الّنظم اّليت أشار إليها عبد القاهر اجلرجاين منذ 

 :حثمصطلحات الب

ّن " "البُ  ح لصط:  م مايستحّق اإلشارة إليه من مصطلحات هذا البحث هي مصطلحانلعّل 
اع تراكيب اخلطبة ويقصد به الباحث مجع البنية ؛ إذ مّتت العنونة به فتًحا لباب الوقو  على كّل أنو 

ت محد، ة إىل مقاماتنوّع مقامات اخلطب  قصد بهويُ  "املقامات وكيفية بنائها ، وكذلك مصطلح :"
 وتعريض. ،ونصح وإرشاد، ومدح ووصف
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 أدبيات البحث :لثراينالفصل ا

 :، وحتته مبحثان)القاضي ابن زكير وخطبته القدسيرة(: اإلطار النرظريأوراًل: 

 ابلقاضي ابن زكير وخطبته: الترعريف: املبحث األورل

 نصر اخلطبة وروابطها املبحث الثراين:
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 لقاضي ابن زكير وخطبته:الترعريف اب :املبحث األورل

 :نسبه ومولدهلقاضي ابن زكير  و الترعريف اب املطلب األورل:

هو حميي الّدين بن زكّي الّدين أبو املعايل حمّمد بن أيب احلسن بن  :الترعريف به ونسبه ومولده :أورالً 
ني عثمان بن علّي بن عبد العزيز بن علّي بن احلسني بن حمّمد بن عبد الّرمحن بن أابن بن أمري املؤمن

القرشّي امللّقب حميي الّدين املعرو  اببن زكّي الّدين الّدمشقّي الفقيه  ،عّفان رضي هللا عنه
 .(1)عيّ الّشاف

وكذلك ولداه  وكان أبوه وجّده وجّد أبيه قضاة ، ،من بيت كبري (2)ه بدمشق550ولد عام 
وكان أبوه أبو احلسن علّي امللّقب زكّي الّدين كثري  ،هر وحميي الّدين حيىي بن حمّمد()زكّي الّدين الطّا

ثالث  بغداد يف صفر سنة ؛ فخرج إىل مّكة حاجاا وعاد إىلستعفى عن القضاء فأعفياخلري والّدين فا
وحّدث ببغداد  ،كثري   مسع منه خلق ،ان عايل الطّبقة يف مساع احلديثوك ،وسّتني ومخسائة فأقام هبا

ّوال سنة ومل يزل هبا إىل أن تّويف يوم اخلميس الثّامن والعشرين من ش ، ومسع عليه النّاس،ّدة إقامتهم
وصّلي عليه جبامع القصر ودفن مبقربة اإلمام أمحد بن حنبل رضي هللا عنهم  ،أربع وسّتني ومخسمائة

 أمجعني. 

 ،افظ أيب القاسم ابن عساكر ألّمهوهو جّد احل ،بدمشق (3)وكان جّده أّول من ويّل القضاء
ترجم البن زكّي ومل يزد على  -ابن عساكر- وقد أشار ابن كثري يف كتابه البداية والّنهاية إىل أنّه

؛ ه بعثمان بن عّفان رضي اّلّل عنهوعلى ذلك اعتمد أبوشامة يف الّروضتني لنفي اّتصال نسب ،القرشيّ 
 .(4)حيث بنّي أنّه لوكان كذلك لذكره ابن عساكر ألهّنم أجداده وذكره فخر له

 

                                                           

امير عماد الّدين ، : ظرملّا فتح الّسلطان صالح الّدين حلب أبقى اخلطابة والقضاء بيد الّشافعّيني / ان (1) ، ص سنا الربق الشر
227  
230، ص  4/1،  وفيات األعيانابن خلقان ، :انظر  (2)  
  476-475، ص 14/1،  2، طالبداية والنرهاية ابن كثري ، :طران (3)

يل على الرروضتني،أبوشامة ،  :انظر   (4)  31ص  الذر
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 :أساتذته وتالميذه :اثنًيا

وكذلك من عبد الّرمحن بن أيب احلسن  ،الّشافعّية، أنّه مسع من والده لّسبكّي يف الطّبقاتذكر ا
لقوصّي واجملد بن لّشهاب اوروى عنه ا: " ابن عساكر، ومجاعة ، قالوالّضياء ابن هبة هللا ،اراينّ الدّ 

 .(1)وحّدث عنه ابإلجازة أمحد بن أيب اخلري" ،عساكر، ومجاعة

وكان ينهى الّطاّلب عن  لكاّلسة، جتاه تربة صالح الّدين، رس يف الّتفسري يذكره ابوكان له د
وكان حيفظ  ،ه شيء من ذلك ابملدرسة الّتقويةاالشتغال ابملنطق وعلم الكالم وميّزق كتب من عند

 وحيّفظها أوالده . ،يدة املسّماة "املصباح للغزايل"العق

فإّن الباحث  ،ر عن علمه وفنونهبن زكّي وما ذكومع مدائح العلماء اّليت كثرت على القاضي ا
وال يعّن  ،ملذكورة له إاّل خطبته القدسّيةعلى مؤّلف يسند إليه وال عمل من أعمال الكتابة ا مل يقف

ذي جيعل الوصول األمر الّ  ،ار الّتاريخ أبسباب غري معروفة؛ فقد تكون مغطّاة بغبذلك عدم وجودها
بعد اجلمعة  ؛ وذلك لوجود ذكر لبعض خطبه يف الكتب كخطبه األربعة اّليت ألقاهاإليها من الّصعاب
 ،فإّن أاب شامة ذكر يف الّروضتني؛ ذكرهم مراسالته مع القاضي الفاضلوك ،متوالية الثّانية من الفتح

ي الفاضل ومن الّتأكيد أنّه إذا كان يستلم رسائل القاض ،كان يوّجهها القاضي الفاضل إليهرسائل  
ولعّل سبب  ،تلك األعمال وإن وجدت ّكد بقّلةؤ لكّن احلّق يف الّنهاية أن ي ،ت فيهاستكون له جماواب

ن يقّدمها مع ابن ، وخدماته اّليت كاعشرة سنواتابلقضاء ملّدة  ابن زكي ذلك اشتغال القاضي
 إضافة إىل كونه مل يعمر طويالً. ،عصرون  قبل ذلك

عديدة من الفقه واألدب  : كان القاضي حميي الّدين ابن زكّي ذا فضائلفضائله وقضاؤه :اثلثًا
 .الّنظم املليح واخلطب والّرسائل وله ،وغريمها

قال: "صاحب  ،ّنبالء" بعد ذكره بيت ابن زكّي يقول اإلمام الّذهيب يف كتابه "سري أعالم ال
 . "(2)فنون وذكاء وفقه ولداب وخطب ونظم...

                                                           

افعيرة الكربى الّسبكّي ،     (1) 157، ص  6/1، طبقات الشر
  (2) 359ص 21/1، 11، ط سري أعالم النربالء الّذهيب ،  
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 "،(1)منشًئا بليًغا فصيًحا ... ،أديًبا لكربى: "... وكان فقيًهاويقول الّسبكّي يف الطّبقات الّشافعّية ا
وقال: "قال أبوشامة كان عالـًما صارًما حسن اخلّط والّلفظ". وكان القاضي ابن زكّي أّول من خطب 

العلماء وعّرض بعضهم عندما تطّلع إىل اخلطابة كثري من  ،بعد حتريره من أيدي الّصليبّينيابألقصى 
وسيأيت  زكّي ، ؛ فكان احلّظ للقاضي حميي الّدين ابناملنرب واستعّدوا للّصعود على ،هر البعضوأظ

 احلديث عليه يف مكانه إن شاء اّلّل. 

وهو اّلذي صّلى على  ،لّدين مكانة مكينة ومنزلة عاليةعند الّسلطان صالح ا وكان البن زكيّ 
(2)ه589الّسلطان ابجلامع األموي بعد وفاته عام 

. 

عبد هللا ن زكّي الّدين على القاضي شر  الّدين أيب سعد وقد اشتغل القاضي حميي الّدين اب
دمشق وأضيف وويّل قضاء  ،حلكم، وهو أّول من ترك الّنيابة، وانب عنه يف ابن حمّمد بن أيب عصرون

مشس الّدين  وخلع عنها قبل وفاته بشهور ووليها ،(3)وكان انظر أوقا  اجلامع ،إليه قضاء حلب أيًضا
ويذكر  ه،588شهر ربيع األّول عام:  وكان توليته قضاء دمشق يف األربعاء من ،بن الّليثّي ضماانً 
نبأ بن الفضل بن  استناب فيها القاضي زين الّدين ،لربق أنّه لـّمـا ويّل قضاء حلبالعماد يف سنا ا

 .(4)سليمان املعرو  اببن البانياسيّ 

وقيل  دفن يومه ، بسفح جبل قاسيون ،بدمشق و  598شعبان سنة  تّويف رمحه هللا يف وفاته :رابًعا : 
 . -رمحه اّلّل تعاىل-إىل أن تّويف 5فكان يعرتيه شبه الّصرع  ه خولط يف عقله ،إنّ 

 

 

                                                           

افعيرة الكربى الّسبكّي  ،     (1) 158ص 6/1، طبقات الشر
  (2) 1/1،   1، ط األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليلجمري الّدين  احلنبلي ،  :انظر  

ظاهر يف اجلهة ذكر الّسبكّي يف الطّبقات الّشافعّية الكربى أّن امسه موجود على ميني قّبة الّنسر ، خبّط كويّف ، بفّص أبيض ، وأنّه 
افعيرة الكربى الّسبكّي : الّشرقّية / انظر 158ص 6/1، ، طبقات الشر  (3) 

، عماد الّدين ،  امير 228ص  سنا الربق الشر (4)  
البداية والّنهاية أّن احلافظ عبد الغّّن دعا عليه هو والّدولعّي فأصابه هذا املرض ، وماات مها يف نفس الّسنة ؛  ذكر ابن كثري يف  

  (5 )  218، صالبداية  والنرهاية ابن كثري،  :لسبب  أهّنما قاما عليه . / انظر
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 : مناسبة اخلطبةاملطلب الثراين : 

بعد أن حّرره أمري املؤمنني عمر بن اخلطّاب عني عاًما حتت وطأة الّصليبّيني ظّل املسجد األقصى تس
؛ فقد وهنت اخلالفة اإلسالمّية عشّية احلروب لّسابعة عشر من اهلجرة الّنبويّةالّسنة ا رضي اّلّل عنه يف

ناحها الّشرقي كانت هناك ففي ج ،فرّقت مجاعاهتا وتبّددت سلطاهتاالّصليبّية واضمحّلت قّواهتا وت
ويف  ،القاهرةالفاطمّية يف وشيعّية وهي اخلالفة  ،بغدادهي اخلالفة العّباسّية يف : سنّـّية و خالفتان

يالت عديدة عرفت مبلوك جناحها الغريّب حصلت انقسامات كثرية بني أبنائها فقامت نتيجة ذلك دو 
ممتلكاهتم والّتوّغل يف كان ذلك كّله طريًقا ممّهًدا للّصليبّيني والبيزنطّيني للّسيطرة على   ،الّطوائف
مظهرين يف  ،ئسوحترّكوا بربكة البابويّة ورهبان الكنا ،ان احلروب بينهم وبني املسلمنيفنشبوا نري  ،بالدهم

فنهبوا البالد وقتلوا العباد  ،واايهم االقتصاديّة والّسياسّيةسريهم ذاك انتصارهم للمسيحّية مبطّنني ن
اب إىل فتحرّكت مجوع حاشدة من شّّت نواحي أورو  ،قصور وتنادوا إىل تركة املسلمنيوأحرقوا املباين وال

ان على حساب فأّسسوا فيها إمرباطوراّيهتم القويّة قامت فرتات من الّزم ،اكيا وفلسطنيالّرها وأنط
 حرّيت روائح جثث املسلمني ارع ومرافق البالد أاّيم حروهبم،ففاهت من الّشو  الّدولة اإلسالمّية،

 إالّ أن يتّم نوره فأىب اّللّ  ،هائّي على الّداينة اإلسالمّيةوكان الغرض القضاء النّ  ،ساكنيها الغاصبني حيًنا
 ة الرّتكّيني.ويف الّشرق ابلّسالجق ،ة اإلسالم يف الغرب ابملرابطنيولوكره الكافرون؛ فحفظ جرثوم

؛ فلّما ضعفت اخلالفة العّباسّية بسيطرة ةأثرًا من لرار أوالئك الّسالجق وكان قيام الّدولة األيّوبّية
فكان عواًن هلم حّّت قضوا على  ، استنجدوا )بطغرل بك(لعّباسّينيالبويهّيني الّشيعّيني على اخللفاء ا

املؤامرات الّشيعّية وكذلك  ،ملعادات الّصليبّية والبيزنطّيةنفوذهم ووقف مع القائم أبمر هللا ضّد ا
إاّل أّن  ،مّث ابن ألب أرسالن )ملكشاه(، ور بعده ابن أخيه )ألب أرسالن(ولعب نفس الدّ  ،الفاطمّية

م، عرفت مجاعاهتم ابسم ، وسار على درهبم من جاء بعدهأوالده البالد بعده هذا األخري اقتسم
كان من أبرزها وأعظمها أاتبكّية عماد الّدين الزّنكّي اّليت ظهرت تلبّية حلاجة املسلمني   ،األاتبكة
رة فتعامل معهم األس ،ستخالص البالد من أدانس الكّفاروا ،اجلهاد نصّبة يف االستنهاض إىلاحلثيثة امل
 ،ويّب، وأخوه أسد الّدين شريكوهوب وابنه صالح الّدين األيّ جنم الّدين أيّ  ،واّليت من أبرز رجاهلااأليّوبّية 

مّث وصلوا إىل الّذروة بتوحيد  ،سم يف عهد نور الّدين ابن زنكيّ فلعبت هذه الفئة األخرية الّدور احلا
الّسلطان صالح فأعلنوا اجلامعة اإلسالمّية حبكم  ،الفاطمّي مبصرالبالد بعد الّسقوط الّنهائّي للحكم 
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واحلروب كات اإلخضاع للّتمّرد الّداخلّي وحترّكوا بعد ذلك إىل حترير القدس بعد حر  ،الّدين األيّويبّ 
كان من أعظمها معركة حّطني اّليت مّهدت الطّريق إىل فتح   ،ة مع العدّو الّصلييّب اخلارجيّ املتكاثر 

 . (1)ه583القدس يف رجب عام 

ارتفعت الّشمس وحان وقت يوم اجلمعة الّسابع والعشرين من رجب عندما  ان فتح القدسوك
حّّت إذا أتى اليوم  ،غاهلم أبعمال الفتح وحفظ احلصونها النشفلم يستطع املسلمون أداء الّصالة،

وامتألت   ،األقصى وابتهجت نفوسهم ابألفراحاجتمعت مجوع املسلمني يف  ،من شعبان (2)الرّابع
ورفعوا  ،األدانس، وجّنبوا عنها األوران نوا قد طّهروا البيت منوكا ،لوهبم ابلّسرور فارتفعت األصواتق

فانتظروا  ،الّصالة ، وحيعل املنادي إىل، وأظهرو يف البيت احملراب(3)عمارة اخلطبة ونصبوا عليها املنرب
وكان قد تقّدم إىل الّسلطان  ، األانمى أعنيالّصاعد على املنرب واحلائز بفضل اإلرشاد والّظهور عل

بعض وأبقوا ما واستعّد ال ، أوىل مجعة تقام يف هذا املكانجهابذة من العلماء يطلبون فرصة اإللقاء يف
حّّت إذا دان وقت اخلطبة  ؤوس لرؤية من يقع عليه اإلفراز،وتطاولت األعناق والرّ  ،أكّنوه يف قلوهبم

–قال أبو شامة  ،كّي ليقوم هبذه املهام، ويؤثّر مبا يف وسعه من البيانز اندى الّسلطان القاضي ابن 
: "فصعد وسعد، ومحد وأمحد، وأّدى املعاين الّشريفة ألفاظه، ونّبه األقاصي واألداين -مادنقاًلعن الع

نهج وامل ، املفروضتني على الوجه املشروعوأتى ابخلطبتني ، املسامع، وجلت املدامع، وجالإيقاظه
وأبرع  قتّض به أبكار اإلشعارات أببدع الرباعات وذكر يف الفتح البكر ما ،، والّشرط املوضوعبوعاملت

ق؛ وفاز ابلّسبق وحاز الفضيلة على فضالء الغرب والّشر  ، ونطق ابحلّق،، وصدح ابلّصدقالعبارات
! قياس ألفاظهأين قس يف عّكاظه من ف ، له بنشر املعايل أضمخ طيب،فهو لنشر املعاين أضّم خطيب

قره واحتقرا أعراضهما عند ولوعاشا الفتقرا إىل ف ن سجعاته! وابن نباتة من نباته!وأين سحبان م
وأرضى  ،اًما أكمل بصالته الفرضوقام إم ونزل  املؤمنني مّث لسلطان املسلمني،ودعا ألمري ،جوهره

                                                           

  (1) 23-9، صالفتح القسري يف الفتح القدسي، عماد الّدين :انظر  
ثر املؤّرخني على يرى ابن شّداد أّن الّصالة مّتت يف يوم الفتح لكّن ذلك وهم فيما يبدو يل ملا ذكر أعاله  ، والجتماع أك  (2)

لطانيرة واحملاسن اليوسفيرة ابن شّداد ، :ظرانعكس ما قال/ ،    135، ص 2، ط النروادر السر
ر الّدين بن زنكّي كان قد أعّد منربًا للمسجد األقصى قبل فتحه ، وهو ذكر عماد الّدين  يف سنا الربق ، أّن امللك العادل نو (3)

نور الّدين   منرب عظيم تعب يف صناعته الّنّجارون ، فلّما فتح الّسلطان صالح الّدين القدس أمر حإحضار ذلك املنرب وفاء بوعد
  315-314، ص  سنا الربقعماد الّدين ، : رمحهما هللا / انظر
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 ،وسّر الّسلطان بنصبه ورفعه رض،أهل الّسماء واألبس ْمِت دعواته والّطمأنينة يف ركعاته وسجداته 
يف سواد األهبة  ،ذت ابألبصار أشّعة أنوار اخلطبةفقد أخ ره حبورًا منه جبالء بصره ومسعه،وامتأل صد

(1)وكرمت سرائر الزّلفى إىل اّلّل والقربة" ،وعظمت أخطار املهابة يف خواطر احملّبة
. 

حّّت رفعه فوق قّس بن  خطبته،مدح اخلطيب والّتقريظ على وجلّي أّن العماد قد ابلغ يف 
يف كما رفعه على سحبان بن وائل صاحب العجائب   ،دة الّذي  يضرب بفصاحته األمثالساع

لكّن احلّق يقال: إّن العماد مل يكن ليقول هذا الكالم إاّل ملا وجد يف  الرّتاكيب وحامل لواء البيان ،
، والقول مبا يناسب يف املعاين واأللفاظانل فيها  والّتوفيق اّلذي ،خطبة اخلطيب من سحر البيان

فيها  فقد افتتح اخلطيب خطبته بكالم رّب األانم قاصًدا فيه هّز القلوب مبعاين اآلايت اّليت ،املقام
وهي املعاين اّليت كان حيملها شعور احلضور يف ذلك املقام؛ فهم قبل هذا  محد اإلله العلّي العالّم،

شّدة البالء، ثـّم حّّت كاد يزيغ قلوب بعضهم من  ،من قبل األعداءصاابت تطهادات واغالفتح يف اض
لطّباقات ووجوه املعاين وأردفها اجلناسات وا ،ألسجاع، وزيّنها برشاقة األلفاظأتبع اخلطيب االقتباس اب

اريخ التّ  ووّظف ،الرّاقية وحكمها العاليةوحّسن تراكيبها ونوّع عباراهتا وزّخر ألفاظها مبعانيها  ،والبيان
يه يف صلواهتم يف بداية واستقبال املسلمني إل ،لبيت فتكّلم عن اإلسراء واملعراجيف اإلقناع بفضل ا

 ،سّية والريموك ووقعاهتا العظامومّد احلديث إىل فتوح الّرسول والّصحابة الكرام من بدر وقاد ،اإلسالم
ام بعد ذلك مبهّمة الّداعي الرّاعي يف وق ،ذلك املكان فتوح عمر بن اخلطّابواّليت من أمّهها للذّكر يف 

الّنصائح والّتواصي؛ فحّذر من الوقوع يف املعاصي اّليت خيشى أن تكون سبًبا يف ذهاب ما هم أصبحوا 
 ،فضل قرابنوقّدموه من أ قرلن ملا أجنزوه من أعظم األعمالومدحهم بشهادات ال ،املعايل عليه من

 ها أببدع العبارات وأمجل األلفاظ.وكلّ  ،دعا للّسلطان واملسلمني والبالدو 

 

 

 

 
                                                           

ولتني أبوشامة ،     (1)  3/247، الرروضتني يف أخبار الدر
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 نصر اخلطبة وروابطها :املبحث الثراين

 املطلب األورل: نصر اخلطبة وحتقيقه

        (1) َّ  جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱ

 (2) َّ ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم  جم

 ين ىن من خن حن جن يمىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل

 مح جحمج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ(3) َّ
 (4) جخ

 حف جف مغ جغ مع جع  مظ حطمض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس ُّٱ
 جم هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف
 (5) َّ  خن حن جن مم خم حم

ٱ(6)  َّ  رت يب ىب نب مب زبرب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ُّّٰ

 جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 (7) نئ مئ زئ  رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي

 مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّٱ 

 (8)َّ جح مج حج  مث هت مت خت حتجت هب

 ،ومدمي الّنعم بشكره ،ومصّر  األمور أبمره ،احلمد هلل معّز اإلسالم بنصره ومذّل الّشرك بقهره
على  وأفاض ،وجعل العاقبة للمّتقني بفضله ،بعدله اّلذي قّدر األاّيم دوالً  ،مبكره نومستدرج الكافري

                                                           

45ية اآلسورة األنعام،   (1)  
4 -2ية اآل ،سورة الفاحتة  (2)  
1ية ، اآلسورة األنعام   (3)  
111ية اآل ،سورة اإلسراء   (4)  
  (5)  5-1ية اآل ،سورة الكهف 
59ية اآل ، سورة الّنمل  (6)  
2-1ية اآل ،سورة سبأ  (7)  
1-2ية اآل ، سورة فاطر  (8)  
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 على خليقته فال والظّاهر ،ميانع فالفوق عباده  القاهر ،كّلهدينه على الّدين   وأظهر ،عباده من ظّله
 يدافع. يريد فال واحلاكم مبا يراجع؛ يشاء فال مبا واآلمر ،ينازع

وتطهريه بيته املقّدس من أدانس الّشرك  ،وإعزازه ألوليائه ونصره ألنصاره ،أمحده على إظفاره وإظهاره
 .(2)جهاده وظاهر محد من استشعر احلمد ابطن سرّه ،(1)وأوضاره

ومل  ،اّلذي مل يلد ،الّصمد (4)الفرد األحد  (3)إله إالّ هللا وحده الشريك له الواحد وأشهد أن ال
 وأرضى به ربّه. ،ابلّتوحيد قلبه شهادة من طّهر ،أحد ومل يكن له كفوا، يولد

 لياًل من املسجد (6)هاّلذي أسرى ب ،وداحض اإلفك ،الّشرك (5)أّن حمّمًدا عبده ورسوله دافع وأشهد
 ،ها جّنة املأوىعند ،إىل سدرة املنتهى ،إىل الّسموات العلى وعرج به منه ،األقصىاحلرام إىل املسجد 

 طغى. زاغ البصر وما ما

                                                           

الوضر حمرّكة: وسخ الّدسم والّلنب، أو غسالة الّسقاء والقصعة وحنومها، وبقّية اهلناء، وما تشّمه من ريح جتدها من طعام فاسد،  (1)
والّلطخ من الّزعفران وحنوه، فكّلها تلتقي يف معّن الوسخ وهو املقصود به يف اخلطبة؛ إذ قصد به  أوساخ املشركني املزاح عن البيت 

  492، ص قاموس احمليط ي،/ فريوز لابد
/ وانظر   251، ص البداية  والنرهاية ابن كثري، :ات األعيان: " ظاهرجهاره" / انظريف الداية والّنهاية والّروضتني ويف وفي (2)

  231، ص  وفيات األعيان ابن خلقان، : / وانظر 248ص  الرروضتني  أبوشامة 
،  351ص البداية والنرهاية   ابن كثري :ت األعيان إسقاط لكلميت: الواحد والفرد / انظريف البداية والّنهاية، والّروضتني ووفيا (3)

  231، ص وفيات األعيانابن خلقان  :، / وانظر  248ص  الرروضتنيأبوشامة  :/ وانظر
لفرد الّذي ال يتجزّأ وال الفرق بني الواحد واألحد، أّن الواحد: هو الفرد اّلذي مل يزل وحده، ومل يكن معه لخر، واألحد: هو ا(4)

يقبل االنقسام؛ فالواحد هو املتفّرد ابلّذات، يف عدم املثل، واألحد هو املتفّرد ابملعّن، والواحد: يطلق على العاقل وغري العاقل، 
يستخدم يف  واألحد ال يطلق إاّل على العاقل، وإذا قيل: واحد فإنّه ميكن أن يكون هناك ران، أّما األحد فليس له ران، والواحد

احلساب والّضرب والعدد والقسمة، وال يدخل يف ذلك األحد، والواحد: يؤّنث ابلتّاء واألحد يستوي فيه املذّكر واملؤّنث، واألحد: 
يثّّن وجيمع والواحد ال يقبل ذلك. أّما بني الواحد والفرد فالفرد يفيد االنفراد من القرن والواحد يفيد االنفراد يف الّذات؛ تقول: 
فالن فرد يف داره، وفالن واحد أهل عصره؛ أي تفّرد بصفة ليس لغريه يف ذلك العصر، وهللّا واحد؛ أي  ذاته منفردة من الّشبه 

 . معجم الفروق اللرغويرةشبكة املشكاة اإلسالمّية  : ، وانظر141-140، صالفروق اللرغويرةواملثل. انظر أبو هالل العسكري، 
يف الّروضتني ووفيات األعيان : "رافع الّشّك  وداحض الّشرك ورافض اإلفك" ؛ بزايدة األوىل ، وتغيري يف يف البداية والّنهاية و (5)

ص البداية والنرهابة ابن كثري بن  :الثّانية ؛ أي : رافض بدل دافع ، وكذلك يف الثّالثة ؛ أي : رافض اإلفك بدل داحض / انظر
وليتني الرروضتني يف أخبارأبوشامة ،  :/ وانظر 251  231، ص وفيات األعيان ابن خلقان  :/ وانظر 248ص  الدر
وليتنيأبوشامة  :يف الّروضتني : اّلذي أسرى بعبده ليالً" / انظر  248، ص  الرروضتني يف أخبار الدر (6)  
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وعلى أمري املؤمنني عمربن  ،الّصّديق الّسابق إىل اإلميان (1)هللا عليه وعلى خليفته أيب بكر صّلى 
عّفان ذي  (2)املؤمنني عثمان بن وعلى أمري الّصلبان؛ البيت شعار اخلطّاب أّول من رفع عن هذا

وعلى  ؛مزلزل الّشرك ومكّسر األوران ،املؤمنني علي بن أيب طالبأمري  وعلى الّنورين جامع القرلن؛
 لله وأصحابه والّتابعني هلم حإحسان.

يّسره هللا على  ملا ،والّدرجة العليا ،برضى هللا اّلذي هو الغاية القصوى أبشروا أيّها الّناس:      
ورّدها إىل مقّرها من اإلسالم بعد ابتذاهلا يف أيدي  ،ذه الّضالّة من األّمة الّضالّةأيديكم من اسرتداد ه

وإماطة الّشرك  ،البيت اّلذي أذن هللا أن يرفع ويذكر فيه امسه هذا وتطهري ،املشركني قريًبا من مائة عام
وإّنّه  ،فإنّه بّن عليه ،ورفع قواعده ابلّتوحيد ،فيهارمسه واستقرّ  (3)عليها رواقه دّ أن امت بعد ،عن  طرقه

ومعراج نبّيكم حمّمد عليهما  ،إبراهيمموطن أبيكم  وهو ،ه ومن بني يديهفمن خل (4)أّسس ابلّتقوى
 ومقصد األولياء ،مقّر األنبياء وهو ،وقبلتكم اّليت كنتم تصّلون إليها يف ابتداء اإلسالم ،(5)الّسالم

 ،وصعيد املنش ،أرض احملشر يف وهو ،والّنهي األمر (7)لِ ز  نـ  ومنزل تـ   ، ومهبط الوحي ،الّرسل (6)ومقرّ 
صّلى - ملسجد اّلذي صّلى فيه رسول هللاوهو ا ،يف األرض املقّدسة اّليت ذكرها هللا يف كتابه املبني وهو

عبده ورسوله وكلمته اّليت ألقاها إىل إليه البلد اّلذي بعث هللا  وهو،ابملالئكة املقرّبني -هللا عليه وسّلم
 فقال تعاىل ،ومل يزحزحه عن رتبة عبوديته ،وكّرمه بنبّوته ،اّلذي شرّفه هللا برسالته ،رمي وروحه عيسىم

                                                           

.251ذكر ابن كثري صفة أيب بكر ومل يذكر امسه ؛ أي : "وعلى خليفته الّصديق.." /  املصدر الّسابق ص   (1)  
  (2) 249ص كتاب الرروضتنيأبوشامة  :مل يزد أبوشامة كلمة "ابن عّفان" / انظر  

ومنه قوله صّلى اّلّل عليه –تدور كلمة الّرواق يف معّن : اجلسم أو جمموعة من األجسام ، والّسرت ، والّظالم ، والبيت واخليمة ، (3)
  1781، ص  1/ ط لسان العربوسّلم يف حديث الّدجال: فيضرب رواقه فيخرج إليه كّل منافق / انظر : ابن منظور ، 

وفيات ل هذه اجلملة وهي قوله : "وشّيد بنيانه ابلّتمجيد فإنّه أّسس على الّتقوى" / ابن خلقان  يف وفيات األعيان ، زايدة قب (4)
  231، ص  األعيان

، وذكر العطف يف وهو موطن  232، ص : وفيات األعيان يف وفيات األعيان : "عليه الّصالة والّسالم" / ابن خلقان ،  (5)
 أبيكم فاء . 

235ن الّرسل" ، املصدر الّسابق ص يف وفيات األعيان : "ومدف  (6)  
232يف وفيات األعيان : "ومنزل به ينزل األمر والّنهي". /  املصدر الّسابق ، ص   (7)  
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 من زن رن  ممام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ُّٱ:

 (1) َّ زي ري ٰى  ين ىن نن

 ىي ني مي زيري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام ُّٱ وقال:(2) 
 هتمت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي
  خض حض جض مص خص حص مسخس حس جس مخجخ مح  جح مج حج مث

َّ (3)  

 وال ،إليه بعد املسجدين إالّ  (4)تشّد الّرحال ال، ورالث احلرمني ،وراين املسجدين ،قبلتنيأّول ال وهو
واصطفاه من سّكان  ،ّنكم ممّن اختاره هللا من عبادهولوال أ ،عليه بعد املوطنني إالّ  (5)تعقد اخلناصر

فطوىب لكم  ،يباريكم يف شرفها مبار وال ،ها جمارريكم فيجيا خّصكم هبذه الفضيلة اّليت ال ملا ،بالده
والفتوح  ،والعزمات الّصّديقّية ،البدريّة (6)والوقعات ،على أيديكم املعجزات الّنبويّة من جيش ظهرت

 ،الريموكّية (7)والوقعات ،جددمت لإلسالم أاّيم القادسّية ،والفتكات العلويّة ،واجليوش العثمانّية ،العمريّة
   واهلجمات اخلالديّة. ،واملنازالت اخليربيّة

                                                           

171ية ،اآلسورة الّنساء   (1)  
زاد ابن خلقان بني هاتني اآليتني مجلة طويلة ، وهي قوله : " كذب العادلون ابّلّل وضّلوا ضالال بعيًدا "ماخّتذ اّلّل من ولد  (2)

ية  اآلوماكان معه من إله إذا لذهب كّل إله مبا خلق ، ولعال بعضهم على بعض سبحان اّلّل عّما يصفون " سورة املؤمنون،  
  232لّسابق، ص ابن خلقان،  املصدر ا\91

  (3) 17لية ،االسورة املائدة  
من حديث الّرسول صّلى اّلّل عليه وسّلم : " ال تشّد الّرحال  إالّ إىل ثالثة مساجد : مسجدي هذا ، ومسجد احلرام ،  (4)

  628،كتاب احلّج ، ابب  ال تشّد الّرحال ، ص صحيح مسلم ومسجد األقصى" أخرجه اإلمام مسلم   يف 
يقال فالن تثّن به أو إليه اخلناصر ؛ أي يبدأ به إذا ذكر أشكاله وأمثاله  لشرفه ، ويقال : هذا أمرتعقد عليه اخلناصر ؛ أي  (5)

/ واخلنصر بكسر الّصاد وفتحها ، اإلصبع   259، ص 4، طاملعجم الوسيط يعتّد يه وحيتفظ عليه ، / جممع الّلغة العربّية ، 
  388ص قاموس احمليط رة ابلّضّم د ابلّشام من عمل حلب / الفريوز لابدي ، الوسطى أو الّصغرى ، وخناص

233ص وفيات األعيان ، يف وفيات األعيان : "الواقعات البدريّة" / ابن خلقان ،  (6)  
233يف وفيات األعيان : " املالحم الريموكّية " بدال من الوقعات / املصدر الّسابق ، ص   (7)  
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يف مقارعة  (3)بذلتموه من مهجكم لكم ما وشكر ،ءنبّيه أفضل اجلزا (2)هللا عن حمّمد (1)فجزاكم
 ،داءـــعـــالسّ  وأرابكم اجلّنة فهي دار ،تقرّبتم به إليه من مهراق الّدماء ومنكم ما (4)وتقّبل مّنا ،األعداء

  ،رهاـب شكـواجــب (5)وا هللــومــــــوق ،اــــدرهــــّق قــــح ،ةـــمـــعـــّـ هذه الن -كم هللاـــمــــرح– درواــــاقــــف

الفتح اّلذي فتحت  هو فهذا ،وترشيحكم هلذه اخلدمة ،عليكم بتخصيصكم هبذه الّنعمة (6)فله الّنعمة
به عيًنا األنبياء  وقرّ  ،وابتهج املالئكة املقرّبون ،الظّلماء (7)وتبّلجت أبنواره ،أبواب الّسماءله 

 عليكم من الّنعمة أبن جعلكم اجليش اّلذي يفتح عليه البيت املقدس يف لخر فماذا ،واملرسلون
أن تكون الّتهاين  (9)فيوشك ،أعالم اإلميان (8)فرتة من الّرسل واجلند اّلذي يقوم بسيوفهم بعد ،الّزمان

 أكثر من الّتهاين به بني أهل الغرباء. (10)به بني أهل اخلضراء

 ٱُّٱٹٱٹ فقال تعاىل: خطابه؟ (11)ونّص عليه يف، البيت اّلذي ذكره هللا يف كتابهأليس هو 

 ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل
  ( 12)ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ خي حي جي يه  ىه مهجه

                                                           

ولتني   اكم" / أبوشامة ،يف الّروضتني "فجاز   250، ص الرروضتني يف أخبار الدر (1)  
251املصدر الّسابق ، ص  :يف الّروضتني تقدمي وأتخري ؛ أي : "نبّيه حمّمد" /انظر  (2)  
889، ص قاموس احمليط املهجة : دم القلب ، والّروح ، يقال : خرجت جمته وبذلت له مهجيت / جممع الّلغة العربّية ،  (3)  
ولتني أبوشامة   :مل ترد هذه الّلفظة عند أيب شامة / انظر  250، ص الرروضتني  يف أخبار الدر (4)  
. 233، ص وفيات األعيان   زاد ابن خلقان لفظ "تعاىل" بعد لفظ اجلالل / ابن خلقان ،  (5)  
233يف وفيات األعيان : "فله املّنة " ، بدال من "الّنعمة" / املصدر الّسابق ، ص   (6)  
ولتني أبوشامة ، : وب زايدة "وجوه الظّلماء" / انظريف الّروضتني  ومفرّج الكر     (7) 250ص الرروضتني يف أخبار الدر
  (8)   250املصدر الّسابق ، ص  :يف الّروضتني : "النّبّوة " ، بدالً من : "الّرسل". / انظر 
بني هاتني الكلمتني عند ابن خلقان عبارة : "أن يفتح على أيديكم أمثاله" ، وقوله : "أن تكون الّتهاين به بني أهل اخلضراء  (9)

أكثر من الّتهاين به بني أهل الغرباء "هذه عنده" وأن تكون الّتهاين ألهل اخلضرا أكثر من الّتهاين ألهل الغرباء "  / ابن خلقان ، 
  233ص  ، وفيات األعيان

يقصد هبا الّسماء ، والغرباء : األرض .  (10)  
233، ص  وفيات األعيانابن خلقان زاد ان خلقان : "يف حمكم خطابه" ،  (11)  

 ) 12) 1ية ،اآلسورة اإلسراء 
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 الكتب األربعة من إهلكم عزّ  وتليت فيه ،وأثنت عليه الّرسل ،(1)عظّمته امللوكأليس هو البيت اّلذي  
 ؟وجلّ 

 ، الّشمس على يوشع ألجله أن تغرب (2)أليس هو البيت اّلذي أمسك هللا عّز وجّل فيه
 وابعد بني خطواهتا ليتيّسر فتحه ويقرب؟

 ،فلم جيبه إاّل رجالن أليس هو البيت اّلذي أمر هللا تعاىل موسى أن أيمرقومه ابستقاذه
 العصيان؟ (3)وألقاهم يف الّتيه عقوبة ،وغضب عليهم من أجله

 ووّفقكم ملا ،على العاملني (4)إسرائيل وقد فّضلهم عنه بنو تْ ل  ك  ن   هللا اّلذي أمضى عزائمكم ملا فامحدوا
وأغناكم مبا  ،ومجع كلمتكم وكانت شّّت  ،كان قبلكم من األمم املاضية (6)عنه أمم ممّن (5)خذل

 أمضته كان وقد عن سو  وحّّت.

وشكرلكم  ،وجعلكم بعد أن كنتم جنوًدا ألهويتكم جنده، أّن هللا قد ذكركم به فيمن عندهفليهنكم 
 وما ،ونشر الّتقديس والّتحميد ،البيت من طيب الّتوحيد أهديتم إىل هذا املالئكة املنزّلون على ما

فهو اآلن يستغفرلكم  ،اخلبيث (7)واالعتقاد الفاسد ،طرقهم من أذى الّشرك والّتثليث أمطتم فيه عن
 ى عليكم الّصلوات املباركات.ويصلَّ  ،أمالك الّسموات

                                                           

يف وفيات األعيان : "عظّمته امللل" ، ويبدويل أّن هذه الّلفظة أنسب وأليق ابلّسياق أكثر من غريها النتهائها ابلالّم اّليت هي  (1)
  233، ص   وفيات األعيانقافية الّسجع يف تلك العبارة / ابن خلقان ،

ولتنيالررو أبوشامة  :هذه الّلفظة ساقطة عند أيب شامة ؛ أي لفظة "فيه" / انظر  251، ص  ضتني يف أخبار الدر (2)  
233، ص  وفيات األعيانعند ابن خلقان : "عقوبة للعصيان" ، لكّنه ثقيل يف الّسياق / ابن خلقان   (3)  
  233عند ابن خلقان : "فّضلت " ،  املصدر الّسابق ، ص   (4)
  233( عند ابن خلقان : "خذل فيه" ، املصدر الّسابق  ، ص (5

ولتني أبو شامة ، : يف الّروضتني : "ملا ُخذل من كان قبلكم  من األمم املاضيني" / انظر (6) ، ص   الرروضتني يف أخبار الدر
، وعندابن خلقان: "ملا خذل فيه أمم كانت قبلكم من األمم املاضني" وزاد : "ومجع ألجله كلمتكم" ، / ابن خلقان  251

  233، ص  وفيات األعيان،
  233، ص  وفيات األعيانابن خلقان ، عند ابن خلقان /  الفاجر ،(7)
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ّسك ـمواحرسوا هذه الّنعمة عندكم بتقوى هللا اّليت من ت ،هذه املوهبة فيكم -رمحكم هللا- فاحفظوا
 ،ورجوع القهقرى ،الّردى (1)ومواقف ،واحذروا من اتّباع اهلوى ،ومن اعتصم بعروهتا جناوعصم ،هباسلم

وجاهدوا يف هللا حّق  ،(3)بقي من الغّصة وإزالة ما ،وخذوا يف انتهاز الفرصة ،عن العدى (2)والّنكول
وأن  ،وإايّكم أن يستزّلكم الّشيطان ،من عبادهوبيعوا أنفسكم عباد هللا يف رضاه إذ جعلكم  ،جهاده

وجبالدكم يف  ،وخبيولكم اجلياد ، بسيوفكم احلداد الّنصر إليكم أن هذا (4)فيخّيل ،الطّغيانيتداخلكم 
 "إّن هللا عزيزحكيم".، الّنصر إالّ من عند هللا هللا ماو ،(6)اجلالد (5)موضع

الّنصر  وخّصكم هبذا ،واملنح اجلزيل ،الفتح اجلليل بعد أن شرّفكم هبذا -عباد هللا- واحذروا
 فتكونوا ،عظيًما من معاصيه وأن أتتوا ،من مناهيه كثريًا أن تقرتفوا ،وأعلق أيديكم حببله املتني ،املبني

واّلذي لتيناه لايتنا فانسلخ منها فأتبعه الّشيطان فكان من  ،كاّليت نقضت غزهلا من بعد قّوة أنكاراً 
 هللا اذكروا، (7)هللا ينصركم انصروا ،هو أفضل عباداتكم وأشر  عاداتكمف ،واجلهاد اجلهاد   ،الغاوين
 بقّية وتطهري ،األعداء (8)وقطع شأفة  ،جّدوا يف حسم الّداء ،هللا يزدكم ويشكركم اشكروا ،يذكركم

                                                           

ولتنييف الّروضتني ووفيات األعيان : "موافقة الّردى" / أبوشامة ،  (1) / وابن خلقان ،  251، ص : الرروضتني يف أخبار الدر
  233، ص  وفيات األعيان 

953، صاملعجم الوسيط نكل عن األمرنكوال : جنب ونكص ، يقال : نكل عن العدّو : جممع الّلغة العربّية ،   (2)  
  (3) 654الغّصة ماعرتض يف احللق من طعام أو شراب /  املصدر الّسابق ، ص  
233، ص وفيات األعيان "خيّيل لكم " ، يف وفيات األعيان / ابن خلقان ،   (4)  
ن اجلالد " ، عندابن خلقان ، وكذلك : "ال واّلّل ما الّنصر إالّ من عند اّلّل"."يف مواط  (5)  
القاموس  فريوز لابدي ، :ّوة والّصرب على املكروه / انظر اجلالد : من ماّدة جُلد جالدة وجلودة ، وجلًدا ؛  الّشّدة والق (6)

ابلّسيف ، يقال :جالده ابلّسيف وحنوه جمالدة وجالًدا ؛ أي ضاربه به ويف املعجم الوسيط : اجلالد : الّضرب  \ 281، ص احمليط
، املعجم الوسيط  جممع الّلغة العربّية ،  :، ويف املثل : لوال جالدي ُغنم تالدي ؛ أي لوال مدافعيت عن مايل سلب  وُأخذ / انظر

   129ص 
فة األعداء" ، بداًل من "قطع" ، و"طّهروا" بداًل من : زاد ان خلقان هنا : "احفظوا اّلّل حيفظكم " ، وكذلك " قلع شا(7) 

 "تطهري" ، وزايدة : "من هذه األجناس" بني كلمة :"األرض" ، وكلمة : "أغضبت" . 
/ وكال  469ص املعجم الوسيط   الّشأفة : قرحة فتستأصل ابالكّي ، وشْأفـ ت ُه ؛ أي أزاله من أصله / جممع الّلغة العربّية ،(8)

ناسب سياق الكالم ؛ فالّشرك املزاح عن املسجد وسخ كان قد متّكن فيه ، ومتّكنهم فيه كان قد أغراهم أن يّتخذوه مقراا املعنيني ي
 رئيًسا هلم يف شؤوهنم الّدينّية. 
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ابلثارات  (1)فقد اندت األاّيم ،أصوله واجتّثوا فروع الكفر واقطعوا ،هللا ورسولهاألرض اّليت أغضبت 
 واملّلة احملّمديّة. ،اإلسالمّية

 وأذّل هللا من كفر. ،وغلب هللا وقهر ،فتح هللا ونصر ، أكربهللا

مهمكم  إليها ومهّمة فأخرجوا ،وفريسة فناجزوها ،أّن هذه فرصة فانتهزوها -رمحكم هللا- واعلموا
فقد  ،واملكاسب بذخائرها ،أبواخرها فاألمور ،عزماتكم وجّهزوها سرااي إليها وسريوا ،(2)وأبرزوها

 قبالة الواحد منهم منكم فكيف وقد أضحى يف ،(3)املخذول وهم مثلكم أودون العدوّ  أظفركم هللا هبذا
 نث مث زث رث يتىت نت مت  زت رت يب ٱُّٱ:  قال تعاىل وقد ،عشرون
 مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث  ىث
 .(4) َّ زن رن

"إن ، املسلمني بنصر من عنده (5)معشر وأيّدان ،بزواجره أعاننا هللا وإاّيكم على اتّباع أوامره واالزدجار
 (6).اّلذي ينصركم من بعده" ينصركم هللا فالغالب لكم وإن خيذلكم فمن ذا

 ،القاطع سيفك، املعرت  مبوهبتك، كلنعمت دك اخلاضع هليبتك الّشاكراللهّم وأدم سلطان عب
الّسّيد األجّل  ،والّذاّب عن حرمك وحرم رسولك املمانع ،واحملامي عن دينك الّدافع ،وشهابك الالّمع

سلطان اإلسالم  ،صالح الّدنيا والّدين ،وقامع عبدة الّصلبان ،النّاصر جامع كلمة اإلميان امللك
                                                           

  234ص وفيات األعيان "ايللثّارات اإلسالمّية " ، عند ابن خلقان / ابن خلقان ،  
ولتني ابوشامة ، :مهمكم وبّرزوها " / انظرلّروضتني : "فأخرجوهلا يف ا (1)    (2)251، ص   الرروضتني يف أخبار الدر

 234، ص   وفيات األعيان/ وابن خلقان ،   251يف الّروضتني  ووفيات األعيان : "أو يزيدون" / املصدر الّسابق ، ص  (2)
، وأيّهما قصد اخلطيب فقد أصاب بتعليله بعد ذلك بقوله : "وقد أصبح يف قبالة الواحد منكم منهم عشرون" ؛ فإذا كانوا مثل 
املسلمني يف الظّاهر فهم دوهنم يف حساب اّلّل ، وكذلك إذا كانوا أكثر منهم ألّن املسلم الواحد يساوي يف القّوة عشرين رجاًل من 

 الكّفار. 
 65ية اآل ،سورة األنفال (3)

234، ص   وفيات األعيانابن خلقان ،  \"معاشر املسلمني" ، ابجلمع عند ابن خلقان   (4)  
قسّي الكالم ، وأمضى قول حتّل به األفهام ، كالم الواحد الفرد العزيز العالّم ، قال اّلّل تعاىل : "وإذا قئ القرلن فاستمعوا له (5)

، أعوذ ابّلّل من الّشيطان الّرجيم بسم اّلّل الّرمحن الّرحيم ، وقرأ أّول احلشر ، مثّ قال لمركم وإاّيي مبا أمر اّلّل  وأنصتوا لعّلكم ترمحون
به من حسن الطّاعة فأطيعوه ، وأهناكم وإاّيي عّما هناكم عنه من قبح املعصية فال تعصوه ، وأستغفر اّلّل يل ولكم وجلميع املسلمني 

  235در الّسابق ، ص فاستغفروه" / املص
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حميي دولة أمري  ،بن أيّوب أيب املظفر يوسف )صالح الّدين( ،البيت املقّدس ومطّهر ،واملسلمني
 املؤمنني.

 واشكر ،حلنيفي جزاءهوأحسن عن الّدين ا ،واجعل مالئكتك براايته حميطة ،اللّهم عّم بدولته البسيطة
 عن املّلة احملّمديّة عزمه ومضاءه.

 املشارق واملغارب دعوته. يف وانشر ،ووق لإلميان حوزته ،اللهّم أبق لإلسالم مهجته

 ،وابتلى املؤمنون ،الظّنون (1)بعد أن ظّنت به ،كما فتحت على يديه البيت املقدساللهّم ف
 تلقاه منهم كتيبة إالّ  وملكه صياصي الكفرة ونواصيها فال ،األرض وقواصيها (2)فافتح على يديه داين

 طائفة بعد طائفة إالّ أحلقها مبن سبقها. وال ،فرقها مجاعة إالّ  وال ،مزّقها

وأصلح  ،وأنفدذ يف املشارق واملغارب أمره وهنيه ،سعيه -صّلى هللا عليه وسّلم-اللهّم اشكر عن حمّمد 
 املمالك وأكنافها.به أوساط البالد وأطرافها وأرجاء 

 ،وانشر ذوائب ملكه على األمصار، وأرغم به أنو  الفّجار ،الّلهّم ذّلل به معاطس الكّفار
 واثبت سرااي جنوده يف سبيل األقطار.

واشدد  ،واحفظه يف بنيه وبّن أبيه امللوك امليامني ،لك فيه ويف عقبه إىل يوم الّديناللهّم ثّبت امل
 أوليائه و أوليائهم. حإعزازواقض  ،عضده ببقائهم

 وتتخّلد على مرور ،اللهّم فكما أجريت على يده يف اإلسالم هذه احلسنة اّليت تبقى على األاّيم
 وأجب دعوته ودعاءه يف قوله: ،فارزقه امللك األبدي اّلذي الينفد يف دار املّتقني ،مواألعوا الّشهور

 هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ"
 .(3)"(2) َّ  مح جح مج حج مث

 

                                                           

ولتني أبوشامة  ، : أيب شامة وكذلك عند خلقان / انظراجلار واجملرور غري موجودين عند  (1)  252ص  ،الرروضتني يف أخبار الدر
  253، ص   وفيات األعيانابن خلقان ، :/ وانظر

19ية ،اآلسورة الّنمل   (2) 
  (3) 227-218، ص  1/4، يف أخبار بين أيروب مفررج الكروب مجال الّدين حمّمد بن سامل بن واصل ،  
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 بط اخلطبة من أتثريات عصر اخلطيبروا املطلب الثراين:

من حيث البناء الفّّن  ،ة القاضي ابن زكّي، وكثري من أعمال أهل عصرهكبري بني خطب  هناك شبه 
قاؤهم يف نطاقات عديدة: دينّية، ولعّل سبب ذلك الت ،فيها، بل حّّت يف بعض ألفاظها واملعاين الواردة

يبّية والعصر عصر حروب صل ،نبوع القرلن وأحاديث خري األانم؛ فاالستقاء من يواترخيّية ،واجتماعّية
خاّصة  ،، من زمن آلخرءهنزامات بني املسلمني واألعداواّليت توّزعت االنتصارات فيها واال ،وغريها

 وأنّ تلك الكتاابت أكثرها يف موضوع فتح القدس.

لويته يف الّنيل على عن أهليته هلذا املنصب وأو كتاابت اخلطيب نفسه اّليت تعرّب   وتتعّلق ابخلطبة بعض
وبذلك تكون عناصر هذا الّتأثري  ،ظائر أخرى يف الفرتات قبل الفتحواّليت يلتمس هلا ن هذا املأرب،

 متجّسدة يف نقطتني مها:

 الّنقطة األوىل:  روابط اخلطبة  يف معاين تنّبؤ الفتح قبل وقوعه.

 الّنقطة الثّانية: روابط اخلطبة من أتثري عصر اخلطيب يف البناء الفّّن واملعاين املختلفة. 

 روابط اخلطبة  يف معاين تنبرؤ الفتح قبل وقوعه. النرقطة األوىل:

، وفتوحات الّسلطان صالح وب الّصليبّينيمن الكتب الّتارخيّية واملّتصلة أكثر حبر  ورد يف كثري
 وهو قوله: ،ه مدًحا للّسلطان لـّما فتح حلبوأنّه قال ،ه إىل القاضي ابن زكيّ يت ينسبونب ،الّدين

 (1)مبّشر بفتوح القدس يف رجبوفتحك القلعة الّشهباء يف صفر   **   

فكان هذا البيت سبًبا يف حصوله على فرصة إلقاء خطبته من بني العديد من العلماء؛ إلعجابه به 
ه قبل وقوعه أبربع سنوات قد مّت، ويف الوقت اّلذي الفتح اّلذي بّشر بالّسلطان صالح الّدين؛ فإّن 

ولـّما سئل  ،وم الّسابع والعشرين من شهر رجبوهو شهر رجب؛ فقد كان اتريخ الفتح  الي حّدده،
"أخذته من  تفسري ابن  :ه قال بكّل أمانة علمّيةالقاضي ابن زكّي عن  مصدر تنبّئه اّلذي وّفق في

 مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ٱُّٱله تعاىل: بّرجان يف قو 
                                                           

، وذكر البيت عماد الّدين يف سنا الربق برواية أخرى وهي : وفتحكم حلًبا  229، ص: وفيات األعيانابن خلقان ،  (1)
  226، صسنا الربق ابلّسيف يف صفر #  مبّشر بفتوح القدس يف رجب / عماد الّدين ، 
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  مض خض حض جض مصخص حص مس خس  حس جس مخجخ مح جح مج حج

َّ (1)
 

مل أزل أتطّلب تفسري ابن بّرجان  أان على هذا البيت وهذه احلكاية،قال ابن خلقان: "ولـّما وقفت 
وذكر له حسااًب طوياًل وطريًقا يف استخراج ذلك حّّت حّرره من قوله  ،هذه الّصورةحّّت وجدته على 

:(2)
." جخ مح" 

(3)
 

                                                           

4-1سورة الّروم ، اآلية   (1 ( 
230، صوفيات األعيان، ابن خلقان   (2)  
 يعتمد تفسري ابن بّرجان هلذه اآلايت على أشياء مخسة :(3)

 )ُغلبت  الّروم وغ لبت الّروم(  األّول : قراءتني هلا

 الثّاين : روايتني حتّدد وقت نزول الّسورة ، ومها :

 سنوات قبل اهلجرة.5البعثة ؛ أي من  8أهّنا نزلت وقت غلبة فارس على الّروم ؛ أي يف عام   -أ

 أشهر . 9أهّنا نزلت يف وقت غلبة الّروم على فارس ؛ أي بعد اهلجرة بسنة و -ب

 .9إىل 3الثّالث :أسرار كلمة : "بضع" ؛ وهي أهّنا تطلق على العدد من 

 الرّابع : حتديد املكان "يف أدىن األرض" ، وهي بالد الّشام وابلّتحديد : القدس وما حوهلا.

 شهر. 1000اخلامس : معّن كلمة الّسنة يف أصل داللتها عند العرب ؛ وهو أهّنا تعّن : 

 وبذلك يكون الّتحليل على الّنحو اآليت :

أشهر من اهلجرة ،  9إّن ابن بّرجان اختار القراءة الثّانية لآلية ليؤّكد على أّن نزوهلا كان عند غلبة الّروم على فارس بعد سنة و
من اهلجرة ؛ فسيغلبون : أي بعد غلبة عمر عليهم سيغلبون 15راهم ابلغلبة القادمة بعد غلبة عمر عليهم عام وبذلك تكون بش

كما يف اآلية الكرمية ، وذلك إذا   -خالل سّتة سنوات–ه  ، وكانت تلك الغلبة يف بضع سنني 489وذلك اّلذي مّت يف الّسنة 
سنوات  83.3)أي عدد أشهر الّسنة عندان اآلن( = 12على 1000ّسم شهر( فنق1000اعتربان الّسنني سنوات العرب وهي )

ه ، وهذا هو بضع الّسنني ؛ أي الّسنة الّسادسة حسب =حساب العرب ، ويدخل يف 499=6ه يف 83.3هجريّة ، فنضرب 
وهو اّلذي كان  ، وهي سنة احتالل الّصليبّيني للقدس وقتلهم للمسلمني ، مّث يُغلبون بعد هذا الغلب 489هذا البضع سنة 

 ه؛ أي الّسنة الّسابعة يف حساب العرب وقدمّت. 583أن يقع يف الّسنة :-حسب ابن بّرجان-متوقـًّعا
فتوّقع الفتح يف الّسنةالّسابعة ألنّه  7وعلى أّي شيء يعتمد ابن بّرجان ليؤّكد هذا األخري؟ على أّن كلمة بضع يدخل فيها العدد 

 سنوات.7لبة الّروم على فارس كان بني غلبة فارس على الّروم وغ
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يف مطالبة  العمادومنها: قصيدة  ،طيب يف الّتنّبؤ ابلفتوحعصر اخلوهلذا البيت أشباهه من أبيات 
سيب القدس ك الّسلطان جبارية من سيب األسطول املنصور يف الّسنة الثّانية والّسبعني ومخسمائة وكذل

، وكذلك  يف سنة فتح طاه الّسلطان تلك الّسنة ما سألفكان أمله موفـًّقا فأع ،قبل فتح كّل منهما
 :وهي ،القدس

 تبّدل الوحشــــــــــة ابألنــــــــــسيومل اململوك مملوكة   **   

 بطلعة تشرق كالّشمـــــــس**      خترجه من ليل وتواسيه

 سواكن البلبال والــــــــــــــمسّ بة قد حركت   **   فوجدة الغر 

 أحكم الّتقوى من األسفال تدع يهدم شيطانه ما   **   

 سىب األسطول ابألمسع اليوم مبطلوبه ممّــــــا   **   فوق

 (1)الّســـــــيب من الــــــــــــــــقدسوإّنّن لمل بعده كرامي   **   

 :يّل صالح الّدين أمر مصرلـّمـــا و  ومنها قول اخلطيب اجللياين

 أاب الـمظـــــــــّفـــــــــر حظاا خطَـّــــــــه األزلْظف ر ّن مبا مل حيوه ملك   **   لت  
                                                                                                                                                                                     

ه ، وهذا هو املوعد اّلذي مّت فيه الفتح بالزايدة والنقصان ، فسبحان اّلّل اّلذي أهلم هذا العامل 583ه=83.3ه+489إًذا : 
 هبذه الّنجابة والفطنة.

-بعد غلبهم هذا سيغلبون أيًضاوخالصة الكالم يف تفسري اآلية أن نقول : غلبت الّروم على فارس يف حرهبم الثّانية معهم وهم من 
يف بضع سنني  )حبساب العرب يف القدمي ( ،  -إالّ أّن املغلوب عليهم املوعود هلم مل ميّيز فال يعّن ابلّضرورة أن يكون الّروم أيًضا 

ضع الّسابع ، وابلّتحديد ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر اّلّل اآليت وراء نصر الّروم وهو نصره هلم يوم االنتصار على الّصليبّيني يف الب
ه ، مقارنة ابملّدة الّزمنّية اّليت كانت بني هزمية الّروم أمام فارس يف حرهبم األوىل وانتصارهم عليهم يف احلرب الثّانية ، 583سنة 

 وهي سبع سنوات والفرق بني املّدتني يف املرحلتني :

تنبيه األفهام إىل تدبرر ب القدمي. ./ انظر ابن بّرجان  الّلخمي ، أّن األوىل كانت حبساب العرب اجلديد ، والثّانية حبساب العر 
 .328-322، ص  1، ط الكتاب احلكيم وتعررف اآلايت والنربأ العظيم

226، صسنا الربق ، عماد الّدين   (1)  
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 ابحلزم والعزم مل خُيْص ص هبا اأُلول دليل ذلك لراء لك اقرتنت   **  

 فكان له ابلفعل كّل مامتّناه له. ،ّلك صالح الّدين زمام كّل األمورفهذه األبيات قيلت قبل أن يـُم

 ومها: :فتح القدس قبل وقوعه بعشرة سنوات  لرجل يسّمى الّنْسر تنّبأ هبماوذكر أبوشامة بيتني

 للّدين بعد إايسه أن ينصرام ل ك الّصياصي الّصواصي انصٌر   **   

 قُتل قيصريُطوى الطِّراز له وي  وسيفتح البيت املقّدس بعدما   **   

  :ب يف البناء الفينر ومعاين الفتحروابط اخلطبة من أتثري عصر اخلطي :النرقطة الثرانية

اخلطبة؛ من يقوم فّن اخلطابة على شكل منطقّي يف تقسيم أجزاء   التأثري يف البناء الفينر للخطبة: -أ
وعلى هذا الّشكل عر  كثري من اخلطب يف العصور املختلفة وفيه سارت  ،مقّدمة وعرض وخامتة

والّدليل  ،الّسماح بــ: االستهالل والعرض وقصاراان" خطبها وعليه يقول أرسطو: أجزاء األمم يف نسج
ه ومعّن هذا أنّ  ت إاّل توّسًعا يف أدلّة اخلطيب،واملساجلة ليس ، أّما الّتفنيد يف شأن األدلّة ،واخلامتة

؛ وهو يف إاّل أّن أرسطو يف هذا الّتحديد زاد عنصرًا رابًعا مسّاه الّدليل ،"(1)ماهو إاّل جزء من األدلّة
وهو العرض؛ إذ ال يتّم العرض إاّل أبساليب خمتلفة تقصد يتجزّأ عن العنصر اّلذي قبله  الاحلقيقة 

هذا الّشكل الفّّن للخطبة نسج  وعلى للمخاطب،وراءها اإلقناع وهو مايوجب سوق األدلّة املنطقّية 
، وخطب ينّية وخطب حربّية وخطب سياسّيةخطباء العصر األيّويب خطبهم ؛ فجاء منها خطب د

 وغريها...، اجتماعّية

وإذا وقفت تقارن بني هذه اخلطب يف أشكاهلا وخطبة القاضي ابن زكّي أدركت أّن كّلها جاءت يف 
 نفس القالب وعلى نفس املنوال .

زواج  ا يشفي الغليل من هذه اخلطب خطبة حمّمد بن عبد احملسن املشهور اببن الرّفاء يف عقدولعّل ممّ 
سًبا وصهرًا، وشرع املاء بشرًا فجعله ناحلمد ّلّل اّلذي خلق من ، ومنها "مملوكة من مماليك اخلليفة

وأشهد  ،وأشّد هبا للّرشاد أزرًاّلّل شهادة أعّدها للمعاد ذخرًا، وأشهد أن ال إله إاّل ا ...الّنكاح لعباده
، صالة هم هبا أحّق ه وصحبهصّلى اّلّل عليه وعلى لل ...ورسوله املبعوث إىل العامل طرااأّن حمّمًدا عبده 

                                                           

  (1) 229، ص  اخِلطابة أريسطوطاليس، 
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األئّمة املهدّيني وأولد من  اّلذي فاق األعمام شرفًا وقدرًاوعلى عّمه العّباس بن عبد املطّلب  وأحرى،
أمري املؤمنني اّلذي أوسع اإلسالم إجناًدا  دان اإلمام النّاصر لدين اّلّل ،سيّ جّد موالان و  جنوًما زهرًا،

صّلى اّلّل عليه صالة ترفع له  ل الكفر والعناد إرغاًما وقهرًا ،وقمع أه ،، وأوسع األانم إرفاًدا وبرااونصرًا
 يف الّدارين رتًبا وذكرًا .

واألعمال املفّضلة عند احلاجة إليها على  ،لّسنن املنّوه هبا شرًعا وعقالً : فالّنكاح من اوبعد
، ونسخت نفالً، وبه مّتت احلكم اإلالهية، ووردت الّشريعة احملّمديّةت إذا كانت أفضل العبادا

وفالنة  أثناء عقد الّنكاح بني فالن ...املناسب الطّاهرة الزّكّية ورسخت أقدام املسافحة اجلاهلّية،
 ،ملوكّية ملًكا عظيًما مؤتنًفاوهبذه امل ذه العبوديّة يف التّلقيب شرفًا،يني هباملكتف ،مملوكي اخلدمة الّشريفة

م الّدين يف على صداق مبلغه كذا وكذا فخارًا ّلّل وألمري املؤمنني صلوات اّلّل عليه صالة دائمة إىل يو 
ابلّنصر والّتمكني  املؤمنني،وجعله مقرواًن ألمري  ، وململوكيه يف هذا العقد املتني،هذا املرسوم املبني

 .(1)أقول قويل هذا وأستغفر اّلّل العظيم يل ولسائر املسلمني " فاء والبنني،وململوكيه املذكورين ابلرّ 

وممّا حيسن إردافه هلذه اخلطبة يف هذا املضمار خطبة صالح الّدين األيّويب يف احلّث على 
عن جثثهم توقـًّيا من رائحتها ليتشاورا فيما اجلهاد يف املصاّ  األعظم ملّا غلبوا على العدّو وابتعدوا 

 ،الّصالة والّسالم على رسول اّللّ : "بسم اّلّل واحلمد ّلّل و ألمر، فقال الّسلطان رمحه اّللّ بقي من ا
وقد الحت لوائح الّنصرة  ،وعدّوان، قد نزل يف بلدان، وقد وطئ أرض اإلسالمموا أّن هذا عدّو اّلّل اعل

قلعه ، واّلّل قد أوجب بّد من االهتمام ب وال ،، وقد بقي يف هذا اجلمع اليسريىلعليه إن شاء اّلّل تعا
 ،ننتظرها، سوى امللك العادل وهو واصلساكران ليس وراءان جندة وأنتم تعلمون أّن هذه ع ،علينا ذلك

الرّأي كّل الرّأي عندي و  ، أن ينفتح البحر جاءه مدد عظيمإىلوهذا العدّو إن بقي وطال أمره 
 . (2)فاليخربان كّل منكم ماعنده يف ذلك " ناجزته،م

من صور  جتدمها خمتلفتني يف صورة طبتني الّنموذجيتني املذكورتني،وإذا أعدت الّنظر إىل اخل
ممّا يشري بوضوح إىل أّن خطب هذا  : الّصناعة الّلفظّية والطبعّية،وهي ،هذا الفّن يف هذا العصر

                                                           

 114، نقال عن ذيل مرلة الّزمان لليونيّن، ص  األورلفنر اخلطابة يف العصرين األيرويب واململوكي  عامر فتحي، (1)
ولتني، ( أبوشامة2)   56، ص  1/ 4الرروضتني يف أخبار الدر
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بل وقد يتنوّع عمل خطيب واحد يف موقف  بني خطيب ولخر، يف الّصورتني من العصر كانت تلقى
 واحد فيصطبغ هباتني الّصبغتني يف نفس اآلن .

من املاء "احلمد ّلّل اّلذي خلق  :جتد أّن مقّدمتها من قولهفإذا نظرت يف اخلطبة األوىل 
 "أّما :ويبدأ عرضها من قوله ،فع له يف الّدارين رتًبا وذكرًا"ر صّلى اّلّل عليه صالة تبشرًا..." إىل قوله: "

على صداق مبلغه كذا وكذا فخارًا ّلّل وألمري املؤمنني صلوات اّلّل عليه صالة " :بعد..." إىل قوله
"أقول قويل هذا  :وبعدها خيتم بقوله إىل لخر دعائه ، رسوم املبني..."دائمة إىل يوم الّدين يف هذا امل

 سلمني".وأستغفر اّلّل العظيم يل ولكم ولسائر امل

وإذا الحظت على هذه اخلطبة جتد فيها غلبة الّصنعة بكثرة السجعات والبديعّيات؛ حيث 
وقد جانست  ومل ترد عبارة منها إالّ  مّث الّنون، خرى ختتم ابلالّم،بدأها جبمل ختتتم ابلرّاء وأتبعها أب

 .غريها يف حرو  اخلتام

لكالم حلاجة املوقف اخلطيب اختصر يف ا ويف خطبة الّسلطان صالح الّدين األّيويّب جتد أنّ 
الة والّسالم على صّ بسم اّلّل واحلمد ّلّل وال: "ّدمته يف هذه الكلمات اليسريةفجاءت مق ،إىل ذلك

، أيّها ، وبعدأّما بعد :ات العرض املسخدمة عند غريه )مثلمّث شرع يف العرض بدون كلم ،رسول اّلّل"
؛ إذ ه مل خيالف أوالئك الّناس متاًمالكنّ  من الّناس، ما يفعله كثريكما ختمها بدون دعاء ك  الّناس..." ،

 ذلك طلبه لراء الّناس يف قوله:و  ة كما يفعله اخلطباء يف الّدعاء،جاءت كلماته اخلتامّية إنشائيّ 
خطورته وبنّي هلم دليله يف  فكما بدأ الكالم خبرب أّكد للّناس ،يخربان كّل منكم ماعنده يف ذلك"فال"

 وهو األمر املذكور. اس بكالمه بتكليفهم مبوجب فهمهم،أييت يف اخلتام بعد أن يقتنع النّ  ،ذلك

 وخطبة القاضي ابن زكّي وإن كانت مناسبتها غري مناسبة هاتني اخلطبتني إاّل أهّنا أيًضا أتت
 ات .وجاءت أكرب ظاهرة بالغّية مؤثّرة فيها: الّسجعات واجلناس ،متكّونة من مقّدمة وعرض وخامتة

أيًضا وصالة  فبعد اقتباس اخلطيب آلايت الّتحميد وتطويله يف ذلك افتتح كالمه حبمد اّللّ 
مّث شرع يف العرض واستطرد يف بيان فضل املسجد األقصى فساق لسبب ذلك  ،الّنيبّ وسالم على 

دي أي القصص املتعّلقة به واألحداث الواقعة فيه ليقيم لنفسه احلّجة يف مدح من قام حإنقاذه من
مّث دعا  ،ّّت يعمروا مجيع األرض ابإلسالمويطلب منهم املواصلة على مثل ما فعلوه ح الكّفار،
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دلّة يف وعرضها القصص واأل ،م؛ فكانت بداية اخلطبة  احلمدللّسلطان وختم بذلك الّدعاء الكال
 .وختامها الّدعاء ،فضل البيت مثّ الّنصائح

ت الّصنعة فيها بشيء من لفاظ هذه اخلطبة فقد ظهر أّما من حيث الّصنعة والبديهّية يف أ
وأكرب دليل على ذلك  ،د مع ذلك معاين اخلطبة الرّاقية؛ إذ كثرت احملّسنات البديعّية ومل تفساإلقتصاد

ظهور ظواهر أخرى معنويّة وبيانّية يف غاية من الّروعة واجلمال مصحوبة يف كّل ذلك بكّل ما يناسب 
 املقام من مقال.

أثّرت يف معاين خطبة القاضي ابن زكّي جمموعة من الّرسائل والقصائد : أثري يف معاين اخلطبةالتر  -ب
 اّليت كتبت بعيد فتح القدس أو قبيله عند الفتوحات الّتمهيديّة إىل أرض القدس. 

ة وإىل رسائل كثرية إىل الّشخصّيات اإلسالميّ  كتبت يف هامش فتح القدس: أتثري معاين الررسائل -1
تب رأسهم العماد الكا وهذه الّرسائل مكتوبة من قبل كّتاب كثريين أييت على ،البالد تبّشر ابلفتح

 .وسو  نبدأ برسائله قبل غريه ،األصفهاين

ميّثل بطل الّرواة يف ذلك؛ فقد تنوّعت  فتحه جيد أّن الكاتب األصفهايّن إّن من يقرأ اتريخ القدس و 
؛ فمن كتبه: الفتح القّسي يف الفتح القدسّي اّلذي عرضه فيها هذا املوضوع وكثرت أساليبه كتبه يف

( ملا فتح ليفه فأثّن عليه ولثر أن يسّميه )الفتح القّسي يف الفتح القدسيعلى القاضي الفاضل بعد أت
يه،  ومن  وملا وّفق يف تناول قضااي الفتح بشكل مل يسبق إل ،ليه  فيه  بفصاحة قّس بن ساعدة اّلّل ع

 وسنا الربق وغريها. الربق الّشامي، ،كتبه كذلك

سلوبه البديع وعباراته أّما أساليبه اّليت نّوعها يف هذه الكتب فهي: سرده الوقائع كّلها أب
عند ذكر األحداث املتعّلقة  وكذلك نصوص قصائده ،املسجوعة، وإيراده بعض نصوص رسائله فيها

 هبا .

ا حّّت حتّسنت حاله بُعيد د فتح القدس كان مريضً فمّما يؤّكد بطولته فيها أنّه عن ،أّما رسائله
فلّما كان الّناس يف استعجال لكتابة رسائل البشرى عن الفتح إىل  وكان يف دمشق للعالج، الفتح،

ن سبيل وهلذا الوادي م، وهلذه املأدبة انر، هلم الّسلطان: "هلذه القوس رار الّشخصّيات والبالد قال
عماد: "حّّت  قبلت وجاءهم الرّبح وركدت الرّيح وفاح العرار ورمى الّشيح قال ال ،اخلاطر الفالين ..."
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وكتبت يف ذلك  -قال- ...ح ولقيّن الّسلطان بكّل عر  هبيجوقالوا: مرحًبا مبن صّبحنا وجهه الّصبي
 ".(1)اليوم سبعني كتاب بشارة وكّل كتاب مبعّن بديع وعبارة...

يل أّن اّلذي  يبدوو - ،من معاين رسائل العمادّي بكثري وقد أتثرت خطبة القاضي ابن زك
؛ -ائله حسب ماذكره هو نفسه يف كتبهرس العماد؛ إذ كانت اخلطبة قبل كتابة استفاد من غريه هو

وإشارة  ،ففي رسالة العماد إىل )الّديوان العزيز( وصف البيت املقدس بثاين املسجدين ورالث احلرمني
ل رالث ين املسجدين، بفهو را. ..طهريه من أدانس الكّفار يقول: "إىل أّن به مواقف األنبياء ففتحه ت

إلسالم بعد  طول وإسفار صبح ا ،ص أخيه البيت املقّدس من األسرفليهن البيت احلرام خال ،احلرمني
كما فيه    من أدانس األرجاس ..."،وتطهري مواقف األنبياء صلوات اّلّل عليهم  ،راعتكار ليل الكف

اّلّل عليه على  "وجعل عصر أمري املؤمنني صلوات: ، يقولّسلطان بسبب الفتحشر  زمان ال ذكر
كما الّدين به والّدنيا مكّماًل "،   وكّمل هبذا الفتح الّشريف شر  زمانه فأصبح فخر ،األعصر مفّضالً 

فيه يز املسلمني وتعز  له من دار الكفر إىل داراإلميان،أشار إىل الّتغيري اّلذي حصل يف القدس من نق
"ولقد حّل الكفر عروة عروة،  :ولهأبساليب عديدة وكلمات يف صيغ كثرية؛ فمنها ق ،وتذليل الكّفار

ومنها: "وجنوم الّرجوم على شياطني الكفر  باله ررارًا وعقوده أنكارًا..."،وعادت ح وهّد ذروة ذروة،
 .(2)بسيو  أهل اإلميان منقّضة .."

وصف البيت  ؛ ففيضي ابن زكّي بل حّّت ألفاظ بعضهالقاوهذه املعاين كّلها موجودة يف خطبة ا
 وال ،إليه تشّد الّرحال بعد املسجدين إالّ  ال ،ورالث احلرمني ،وراين املسجدين ،وهوأّول القبلتني: "قوله

مقّر كما أّن وصفه مبوقف األنبياء يوافق قول اخلطيب "وهو   ..." ،بعد املوطنني إاّلعليه تعقد اخلناصر
ويف اإلشارة إىل فضل عصر الّسلطان  .."،ومهبط الوحي ،ومقّر الّرسل ،ومقصد األولياء ،األنبياء

 ،بعد أن ظّنت به الظّنون ،كما فتحت على يديه البيت املقدساللهّم فموافقة لقوله يف الّدعاء: "
 كان ..."؛ فإّن الظّنون مل تظّن إاّل لكون امللوك قبله قطعوا عن فتحه رجاءهم حّّت املؤمنون يوابتل

: وكان قبل هذا الكالم قوله ذا اخلري واحلائز على ذلك الفضل،عصر الّسلطان هو الّشاهد على ه
فله الّنعمة عليكم  ،وقوموا هلل بواجب شكرها ،حّق قدرها ، هذه الّنعمة -رمحكم هللا- فاقدروا"

                                                           

313، ص سنا الربقعماد الّدين ،   (1)  
ي د الّدين األصفهاين ، عما  83-82، صالفتح القسر (2)  
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ويف الّتنويه ابلّتغيري  ،..."، وكّلها يف ذلك املعّنوترشيحكم هلذه اخلدمة ،بتخصيصكم هبذه الّنعمة
أبشروابرضى هللا اّلذي هو الغاية اّلذي حصل أبرض القدس يقول القاضي ابن زكّي: "أيّها الّناس 

ورّدها  ،الّضالّة من األّمة الّضالّةيّسره هللا على أيديكم من اسرتداد هذه  ملا ،والّدرجة العليا ،القصوى
 ،هللا أكرب، كما فيه قوله: ""ي املشركني قريًبا من مائة عامإىل مقّرها من اإلسالم بعد ابتذاهلا يف أيد

كناية عن   ؛ فالّضالّة املسرتّدة هي القدس،"وأذّل هللا من كفر ، وغلب هللا وقهر ،فتح هللا ونصر
صر انتصار املسلمني على والنّ  إىل أيدي املسلمني، والفتح فتح القدس،خروجها من أيدي الكّفار 

والقهر قهر اّلّل الكّفار حإخراجهم منها وهم   ش املسلمني على جيش الّصليبّيني،يوالغلبة جل الكّفار ،
 كارهون.

 -سلطان اليمن- أخيه سيف اإلسالم وقد أورد رسالة أخرى طويلة يف الفتح القّسي وّجهها إىل    
معناه قول هو يوافق يف و  ني عاًما ونيفا يف أيدي الكّفار،ومنها الكالم عن فتح البيت بعد مكثه تسع

"؛ فإّن النّيف والّتسعني ليس بعيًدا بعد ابتذاهلا يف أيدي املشركني قريًبا من مائة عام ...اخلطيب: "
ملسيحّيني املزاح عن هذا كما تكّلم فيها عن اعتقاد ا  ؛ ولذلك فهو قريب من مائة عام،ةعن مائ
"وأربع فيه الّتثليث فعّز صليبه وصلبه  :يف قوله لّتثليث اّلذي هو الّشرك بعينه،وهو االعتقاد اب املكان،

، وكذلك "أمطتم فيه عن طرقهم من أذى الّشرك والّتثليث وما "... ، وذلك يوافق قول اخلطيب:"(1)
اّلذي  ،ّليت ألقاها إىل مرمي وروحه عيسىالبلد اّلذي بعث هللا عبده ورسوله وكلمته ا وهو: "معّن  قوله

  اك يق ُّٱٱ:فقال تعاىل  ،ومل يزحزحه عن رتبة عبوديته ، بنبّوتهوكّرمه  ،شرّفه هللا برسالته

 ىن نن من زن رن  ممام يل ىل مل يك ىك مك لك

 (2)َّ زي ري ٰى  ين

أّن تلك وقد أورد أبو شامة يف الّروضتني رسائل أخرى كتبت بعيد الفتح بدون ذكر كاتبيها ويبدو يل 
والفروق بينها يف صيغ   متقاربة،ل نفس املوضوع  أبساليب ؛ فكّلها تتناو الّرسائل أيًضا  للعماد

 التماس أشباهها يف كالم اخلطيب، الّتعابري وقليل من املعاين؛ ومن املعاين الزّائدة يف بعضها واّليت ميكن
وتسّلمنا القدس يف يوم كانت يف مثل ليلته ليلة املعراج : "سراء واملعراج وذلك من قولهالكالم عن اإل

                                                           

ي ،عماد الّدين  105، ص  الفتح القسر (1)  
  (2) 172ية ء، اآلسورة الّنسا
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ونّص عليه  ،البيت اّلذي ذكره هللا يف كتابه أليس هو  قول اخلطيب"؛ فإّن ذلك يوافق يف وجه ل"(1)
 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ: فقال تعاىل ؟ يف خطابه
ّمًدا ّن حمأ وأشهد: " وقوله ، (2) َّ خي حي جي يه  ىه مهجه ين ىن من خن حن

احلرام إىل هذا املسجد من املسجد  هبي اّلذي أسر  ،وداحض اإلفك ،عبده ورسوله دافع الّشرك
والعماد إمّنا ذكر اتريخ الفتح  ،..."إىل سدرة املنتهى ،ج به منه إىل الّسموات العلىر  وع   ،األقصى

وهو املعّن املصرّح به يف قويل اخلطيب  ًها لشر  البيت وإن مل يصرّح به،املناسب لليلة املعراج تنوي
 املذكورين.

مام الّناصر رسالة طويلة كتبها القاضي الفاضل إىل اإل وقد ذكر ابن خلقان يف وفيات األعيان
املسلمون وصواًل إىل وقد وصف فيها معركة حّطني واملعارك الّتمهيديّة اّليت خاضها  ،لدين اّلّل ابلعراق

ة وقد كان اخلادم لقيهم الّلقا: "نزال املالئكة وذلك يف قولهومنها ذكر نصر اّلّل املؤمنني حإ فتح القدس،
هوالفتح اّلذي فتحت  فهذا: "وهو يوافق قول اخلطيب ،"(3)وأجنده مبالئكته ،اّلّل مبداركته فأمّده األوىل

كما حتّدث عن الّتليث يف   ،"وابتهج املالئكة املقرّبون ،وتبّلجت أبنواره الظّلماء ،له أبواب الّسماء
وهو يوافق ما سبقت اإلشارة إليه من كالم  خلمس وكان الّتثليلث يقعدها.."،: "وأقيمت اقوله

 اخلطيب عند الوقو  على رسائل العماد .

لطان -2  :  القصائد القدسيرات والقصائد يف مدح السر

عاين خطبة القاضي ابن زكّي فيها، قصائد من القصائد القدسّيات اّليت يـمكن إدراك بعض م
 : على الفتوحله يف تشجيع الّسلطان ومنها  قو  اخلطيب اجللياين،

 و ه ْت ُعُمد اإلسالم فاشُدْد هلا دعماًكا لــم يبق للّدين غـيـــره   **   فيامل

 فُقّص جناحيه أبقصى الُقوى ق صما ؤم فريق الّشرك يف الّشام طائر   **  فشُ 
                                                           

ولتني  ،أبوشامة  (1) ، ويالحظ تكرير هذا املعّن عند العماد يف كثري من كتاابته ؛ فقد ذكره  224، صالرروضتني يف أخبار الدر
، ويف  229، ويف ص 221، وعنه نقل أبوشامة وذكره يف كتابه ، ص :  73يف الفتح القّسي ملّا أراد ذكر يوم الفتح يف  ص 

 خمتلف البالد.الّرسائل  املوّجهة إىل 
 ( 2) 1ية اآل ،سورة اإلسراء 
182، ص  1/7، وفيات األعيان ، ابن خلقان  (3)  
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 ردمــــــــــــــــافإنـــــــــــــــــــــّهم أيجوج أفرغ هبا ُخِصصت بتمكني فُعّم الِعدى ردى   **   

 وعزمتك القصوى ورميتك األصمىفذا املسجد األقصى ومهّتك العلى   **   

 فمن ذا اّلذي يقوى لبنياهنا هدمـــــاتـُْرِد الفرنج بوقعــــــة   **   فإن أنت مل 

 (1)ـــــاوما لن يُلقاها سوى يوسٍف حزمـــــــــقدس ُمنية قـــــــــــــــــادر   **   وليس كفتح ال

فإهّنا تُعّد من القصائد  معانيها  أهّنا قيلت قبل الفتح، فهذه األبيات وإن كانت تُفهُم من
وهي يف هذا املعّن توافق بعض أقوال  ق الفتوح واّليت منها فتح القدس،احلربّية اّليت ساعدت على حتقي

وانتهاز الفرص قبل فوات  اخلطيب يف تشجيع املسلمني على مواصلة سريهم لفتح ما بقي من البالد
 ،صرواهللا ينصركمان ،هو أفضل عباداتكم وأشر  عاداتكمف ،اجلهاد   واجلهاد  يقول اخلطيب: " األوان،
 وتطهري ،وقطع شأفة األعداء ،جّدوا يف حسم الّداء ،هللا يزدكم ويشكركم اشكروا ،هللا يذكركماذكروا

فقد اندت األاّيم ابلثارات  ،أصوله واجتّثوا فروع الكفر واقطعوا ،األرض اّليت أغضبت هللا ورسوله بقّية
وفريسة  ،أّن هذه فرصة فانتهزوها -رمحكم هللا- واعلموا: "ويقول أيًضا ،"واملّلة احملّمديّة ،اإلسالمّية
 فاألمور ، عزماتكم وجّهزوها إليهاسرااي وسريوا ، مهمكم وأبرزوها إليها ومهّمة فأخرجوا ،فناجزوها
 ".واملكاسب بذخائرها ، أبواخرها

 :ويف هذا املعّن يقول العماد

 فإّنك قد صرّيت دينارهم ف لسا ودّمر على الباقني واجتّث أصلهم   **  

 خراسان والّنهرين والرّتك والفــــــــرسا وإن بالد الّشرق مظلمة فخذ   **  

 بعزمك وامأل من دمائهم الّرسا بعد الفرنج الُكرج فاقصد بالدهم   **  و 

 ومنه قول جنم الّدين يوسف بن احلسني بن اجملاور الوزير العزيزي :

 واستأد فرضي جزية وموّظففخذ اخلراج من البسيطة كّلها   **   

 (1)وابسط لرمحتها جناح تعّطفواقبض على الّدنيا بكّف زهادة   **   
                                                           

ولتني ، أبوشامة    (1) 263، ص الرروضتني يف أخبار الدر



   

35 
 

 :ليث وإحالله مكانه الّتوحيد قولهوله يف مدح الّسلطان إليقافه  الّتث

 وأقام يف اإلجنيل حّد املصحف أنصف الّتثليث من توحيدهم   **   قد

 : الّتثليث أبيات من قصيدة مطلعها وللخطيب اجللياين  يف الكالم عن

 من لل األصفر إذ حني به حانواّلّل أكرب أرض القدس قد صفرت   **   ا

وقد متّّن فيها إزاحة القائلني ابلثّالوث عن أرض القدس وحتويلهم  إىل موّحدين ، كما مدح فيها  
 ومنها قوله: ،الّسلطان رمحه اّلّل  تعاىل

 ويـ ْرهب  القول ابلثّالوث رهبانُ  يوّحد  أهُل الّشرك قاطبة   **   حّّت 

 (2)ـــــــــق حّنانُ كأنّه م ل ك يف اخللـ**      ومن أحّق بـملك األرض من ملك 

وشّبه الّسلطان  يها معارك الّسلطان ابلقادسّية،ومن أبيات له يف قصيدته الفتحّية الّناصريّة شّبه ف
 بــــعمر بن اخلطّاب  وهو قوله:

 (3)أكنا  لوبّية جُتلى وذا عمر أما رأيتم فتوح القادسّية يف   **  

ن جيش ظهرت على أيديكم املعجزات فطوىب لكم م" قول اخلطيب: فهذا يوافق يف معناه
والفتكات  ،واجليوش العثمانّية ،والفتوح العمريّة ،والعزمات الّصّديقّية ،والوقعات البدريّة ،الّنبويّة
 ".واهلجمات اخلالديّة ،واملنازالت اخليربيّة ،والوقعات الريموكّية ،جددمت لإلسالم أاّيم القادسّية ،العلويّة

 ومثله قول أيب الفضل عبد املنعم بن عمر بن حّسان األندلّسي اجلِلياين 

 يف تشبيه جنود الّسلطان وأعماله أبعمال اخللفاء الرّاشدين  والّصحابة الكرام:

 أخرى الّزمان على ُخرب خبربتــــــــــــــــــــــهأاب املظّفر أنت اجملتىب هلدى   **   

                                                                                                                                                                                     

237، ص الرروضتني يف أخبار الرروضتني ، أبوشامة  (1)  
262، ص املصدر الّسابق  (2)  
263، ص املصدر الّسابق  (3)  
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 يف قـُّلة التَّّل قّضى كنه ِعربتــــــــــــــــــــــه**      فلو رلك وقد حزت العال عمر

 عبيدة فّدى من مسرّتـــــــــــــــــــــه أبورلك وأهل القدس يف ولــــــــه   **    ولو

 عهد الّصحابة يف استمرار ِمرّتهارت بك املّلة احلسّن فنحن على   **   د

 ْلك املظّفر سام يف مربّتـــــــــــــــــــهموأنت كامسك صّديق وصاحبه الـــ   **   

 (1)ُعال علّي يف إيثار نصــــــرتــــــــــــــه ـان يؤيّـــــــــــــــــــــده   **   ويف الّساللة عثمــــــــ

 ومن هذا املعّن أيًضا قول فتيان الّشاغوري يف تشبيه عمل الّسلطان بعمل قائد جيش عمر يف
 وذلك قوله: ،؛ حيث جعلهما مشرتك نْيِ يف متجر واحدالفتح األّول وهو عمرو بن العاص

 (2)عمرو فأنت شريكه يف الـمتجروأعدت ما أبداه قبلك فاحًتا   **   

 :ن سبقه من امللوك  وذلك يف قولهويف  تلك القصيدة  ذكر  فضل الّسلطان على م  

 ردى قبيل الكفر ما مل ُيكفرِ أالّدين لإلسالم إْذ   **    أهدى صالح

 العـــــلماء يف قدمي األعصــــــــرحم مل يؤرّخ مثل هــــــا   **   رب  الـــــــــــــمال

 ويف تشبيه الّسلطان وأعماله قول اجلّوايب:

 فاروقها عمر اإلمام األطهراي يوسف الّصّديق أنت لفتحها   **   

 نت يف نصر النّبّوة حيدروألريعة بعده   **   وألنت عثمان الشّ 

 : تشبيهه بعمر بن اخلطّابويقول أبو احلسني ابن جبري األندلّسي يف فضل الّسلطان هبذا الفتح ويف

 من الّزمن األّول الغابرل ُكم ذخر اّلّل هذي الفتوح   **   

 (1)هبا الصطناعك يف اآلخروخّصك من بعد فاروقه   **   

                                                           

235، ص الرروضتني يف أخبار الرروضتنيأبوشامة،   (1)  
اغورير  فتيان الّشاغوري،  143، ص ديوان فتيان الشر (2)  
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 :الّدين على من سبقه من امللوكح ويقول العماد يف تفضيله صال

 وأشر  من أضحى وأكرم من أمسىرأيت صالح الّدين أشر  من غدا   **   

 (2)فأنت اّلذي من دوهنم فتح القدساال يستحّق القدس غريك يف الورى   **   ف

 ويقول يف قصيدة أخرى:

 وصيته يف مجيع األرض جّوابأبشر بفتح أمري املؤمنني أتى   **   

 واستصعب الفتح لـِما أُغلق البابابل تصو ره   **   ماكان خيطُر يف 

 (3)مضت على الّناس من بلواه أحقابوخام عنه امللوك األقدمون وقد   **   

 أيًضا يف قصيدة مدح هبا امللك األفضل )أحد أبناء الّسلطان(: ويقول

 فوفيتم بشفاء ذاك الـمعضل**      والقدس أعضل داؤه من قبلكم

 زمًنا وغّلتهـــــــم بـــــــــه مل تـُْبلـــــل**      درج الـملوك على متّّن فتحه

 ما قد تعّذر يف الّزمان األّولا   **   وأتى زمانكم فأمكن لخرً 

 للقدس يف الـماضي وال املستقبل**      ما كان قّط وال يكون كفتحكم

 تُم يف الفتــــــــح مامل يُفعلوفـــــــــعل**      أوجدمُت منه اّلذي عدم الورى

 طُلتم به قـُبُلوا بعّض األنـمــــل**      أيدي الـملوك تقاصرت عن مفخر

 (4)نصر الـمحّق بكم وقهر الـمبطل**      أحيـــــــيـــــــــــتُم شرع الكرام ولـم يزل

 :د انتصار املالئكة جليش الّسلطانويقول يف أتكي
                                                                                                                                                                                     

241، ص الرروضتني يف أخبار الرروضتنيأبوشامة ،  (1)  
233، ص  املصدر الّسابق  (2)  

234ص  ،املصدر الّسابق (3)  
ولتني أبوشامة،  242، ص  الرروضتني يف أخبار الدر (4)  
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 (1)ُعداتك جّن األرض يف الفتك ال اإلنسا**      وظّنهمجنودك أمالك الّسماء 

 فأحلقهم هبم. ،د وجند بدر اّلذي نزل من الّسماءفهو وإن كان مشبّـًها فألنّه وجد صلة بني هذه اجلنو 

 ،الّسلطان على من سبقه من امللوك وفضل ،سن اجلويّن يف نزول جنود الّسماءويقول احل
  :تسعني عاًما الّصليبنّي بعد وقوعه حتت نفوذهم وإنقاذ اّلّل به البيت من أيدي 

لْ  ااْلم  اِء هِل ذ  ا**      ِك أ ْعو انُجنُد السَّم   اْلف ْتُح بـُْره انُ  م ْن ش كَّ ِفيِهْم فـ ه ذ 

 و ق ْد م ض ْت قـ ْبُل أ ْزم اُن و أ ْزم انُ **      م ّت  ر أ ى الّناُس م احن ِْكيِه يفِ زم نِ 

 هل  اِسو ى الش ْكِر اِبأْل فـْع اِل أ ْْث انُ **      فـُُتوُح اأُل ْنِبي اِء و م اه ِذي اْلُفُتوُح 

يُد يف ي ِدهِ  انُوا**      أ ْضح ْت ُمُلوُك اْلِفر نِج الصِّ  ص ْيًدا و م اض ُعُفوايـ ْومًاو م اه 

انٌ **      ك ْم ِمْن ُفُحوِل ُملوٍك ُغوِدُروا و ُهمُ   و ِنْسو انُ  خ ْوُ  اْلِفرجِْن ِة ِوْلد 

 ف خ ام  ع نـْه ا و ُصمَّْت ِمْنُه ل ذ انُ **      ط ر ابـُْلسٌ  هِ ِاْست ْصر خ ْت مب ِلْكش ا

او ك ْم م ِلٍك ِمْن بـ ْعِدِه ن ظ ر   م  يُْطو ى و حُيْو ى و ْهو  س ْكر انُ **      ــــــالْ  ه ذ   اإْلِْسال 

ُد هللِا ت ْصرُُخ و ال ُم أ ْنص ارُُه ُصمٌّ و ُعْمي انُ **      ْــــ ــــِتْسُعون  ع اًما ِبال   ِإْسال 

يِن د ْعو تـ ُهمْ   م ْن ُهو  لِْلِمْعو اِن ِمْعو انُ  أبِ ْمرِ **      ف اآْل ن  ل ىبَّ ص ال ُح الدِّ

انُوا**      لِلنَّاِصِر اد ِخر ْت ه ِذي اْلُفُتوُح و م ا ِك ُمْذ ك   (2) مس  ْت هل  ا مِه ُم اأْل ْمال 

 :زير العزيزي يف هذا املعّن أيًضاجنم الّدين يوسف بن احلسني بن اجملاور الو  ويقول

 (3)وصدورها بك عن قليل تشتفي**      جاءت جنود اّلّل تطلب أثرها

 
                                                           

233ص املصدر الّسابق،  (1)  
238، ص  الرروضتني يف أخبار الرروضتني، أبوشامة  (2)  
237، ص املصدر الّسابق  (3)  
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 نظريرة النرظم :: املطلب الثرالث 

إعجاز القرلن فاعتمد املعتزلة ومن حيذو حذوهم يف قضّية أراد اإلمام عبد القاهر اجلرجاين الّرّد على  
ومها : قضّية  على شيئني عظيمني يتوّصل هبما إىل إبراز قيمة البالغة القرلنّية وتعبرياته املعجزة؛

ونظريّة الّنظم؛ حيث يرى املعتزلة أّن سّر -جواز قرضه وحفظه ووايته وفضله والّرّد على منكريه-الّشعر
أزلياا من أن أيتوا مبثله أو ينسجوا مثل نسجه وليس  اإلعجازالقرلين يعود إىل تعجيز هللا البشر قدرًا

اإلعجاز عندهم يف تراكيب عباراته وال يف أخباره الّتارخيّية املذكورة كما ذهب إىل ذلك غريهم، 
فتصّدى اإلمام للّرّد عليهم مؤّسًسا بذلك طريقة جديدة يف نظريّة الّنظم؛ وهي طريقة االعتماد على 

ب الّتعبرييّة  حسبما تقتضيه أحكامه؛ فنظريّة الّنظم عنده نسج الكالم وفق الّنحو وإحكام الرّتاكي
األحكام الّنحويّة ومعرفة الطّرق املتعّددة يف الرّتاكيب ألداء معاٍن معّينة، يقول اإلمام :"اعلم أّن الّنظم 

ر  مناهجه ليس إالّ أن تضع كالمك الوضع اّلذي يقتضيه علم الّنحو وتعمل على قوانينه وأصوله وتع
اّليت هنجت فالتزيغ عنها ، وحتفظ الّرسوم اّليت رمست لك؛ فالختّل بشيء منها ..."، وقد أشار اإلمام 
يف ظّل ذلك إىل الفروق بني أنواع اجلمل االمسّية واجلمل الفعلّية وأنواع كّل من األخبار والّشروط 

تصّدى ملسائل الفصل والوصل وأجوبتها، وحرو  املعاين وماتلتقي عليها وماتفرتق فيها،كما 
 والّتعريف والّتنكري والّتقدمي والّتأخري واحلذ  والّتكرار واإلضمار واإلظهاروغريها .

وقد بنّي أبساليب خمتلفة يف غريموضع من كتابه الفروق بني نظم احلرو  ونظم الكلم؛ حيث بنّي أّن 
املعّن اّلذي يعطيه ترتيب احلرو  ؛ نظم احلرو  اليقتضي مراعاة للمعّن ونظم الكلم هو أن تراعي 

ومن أمثلة األّول، قوله:"رضب"، ومن الثّاين قوله:"ضرب"؛حيث قصد هبذين املثالني بيان عدم املعّن 
يف األّول وعدم وجود ماجيب مراعاته فيه؛ إذ المعًّن يقصد وراءه، أّما الثّاين فالبّد من مراعات املعّن 

 .(1)يف الرّتتيب

األصل واألحّق للّتقدمي بني كّل من الّلفظ واملعّن ؛ فبنّي أّن الّلفظ تبع للمعّن وهو كما بنّي اإلمام 
ليس إالّ وعاء جيعل فيه املعاين، وهو حسب اإلمام متقّدم على املعّن يف الّنطق ومتأّخر عنه يف الّنظم، 

ية العناية ابملعّن أّواًل قبل الّلفظ يف فقصارى الكالم اّلذي قصده يف هذا املوضوع هو اإلشارة إىل أمهّ 

                                                           

55-49، ص دالئل اإلعجازعبد القاهر اجلرجاين ،  :نظرا( 1) 
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الّنظم وإبقاء كّل يف أصله؛ فإن مجل كالمهما فأحسن ابلّنظم كماالً ومجاالً وإالّ فجمال املعّن أهّم من 
 .(1)مجال الّلفظ

ابقة:: اثنًيا راسات السر   الدر

األدابء وكان أكثر ما بعض الكّتاب املؤّرخني والباحثني بعناية  ظيت خطبة القاضي ابن زكيّ لقد ح
بعضها مكتوبة لنيل درجات علمّية وبعضها  ها دراسات حديثة وحبوث معاصرةيّتصل ابألدب من

يّتصل من هذه الّدراسات ابلّتاريخ فأكثرها كتب   أّما ما دراسات مصّغرة نشرت يف اإلنرتنت؛اآلخر 
اّصة وأكثرها كتب قدمية وبعضها تتناول موضوعات اترخيّية عاّمة وخكبرية األحجام كثرية اجملّلدات 
ضع عليها يد فّض عنها غبار الّتاريخ أو ييمن  -حسب علم الباحث-خمطوطات مل يوجد حّّت اآلن 

الّتارخيّية ضمًنا من يف هذه الكتب  عن خطبة القاضي ابن زكيّ  والّتحقيق، وقد جاء احلديث ةالعناي
سوقًا ملا دعت إليه وذكر اخلطبة فيها  ،الكتباليّت تناوهلا أصحاب هذه من املوضوعات  بني العديد

ونظرًا للمنهجّية البحثّية احملّتمة على العناية مبا يقرب أكثر من دراسة اخلطبة اّليت ميكن  مناسبتها
خصائص  اعتبارها احملاوالت األوىل حول هذه اخلطبة فإّن الباحث سيكتفي هنا بذكر اآليت مع ذكر 

 :وتدعو احلاجة إىل سّد ثغراهتا وما يعوزها كّل دراسة

 ،عامر فتحي حمّمد الّشيخ ،األّول دراسة حتليلّية أدبّية فّن اخلطابة يف العصرين األيّويّب واململوكيّ  -1
حيتوي هذا البحث على مائتني وسبعة : م2015الّشرق األوسط عام حبث ماجيستري يف جامعة 

طابة يف العصرين املذكورين يف عنوانه )األيّويب يف: فّن اخل عشرين صفحة وتتحّدد أبعاد دراستهو 
وتناول  ،طب اّليت ألقيت يف هذين العصرينواململوكّي األّول ابلّشام ومصر( من خالل تتّبع اخل

يّتسم ابلوصفية والّتارخيّية  ن خالل حدود هذا البحث فإنّه؛ فكما بدا محليل األديبنها ابلتّ خطبتني م
 ،اختارها لذلك خطبة القاضي ابن زكيّ ديب وكان من الّنصوص اّليت مع شيء يسري من الّتحليل األ

 وقد حتّددت دراستها عليها يف الّتايل:

من الفرح اّلذي غمر قلوب املسلمني يف  ؛عّر  الباحث ابختصار اخلطيب وأشار إىل جّو اخلطبة -أ
مّث البناء الفّّن  ،ذلك اليومّلعوا إىل صعود املنرب ذلك اليوم وساق يف ذلك أخبار اخلطباء اّلذين تط

                                                           
  81، صدالئل اإلعجازعبد القاهر اجلرجاين ،  :نظرا ( (1
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وخامتتها  ،املّتسم ابإلطناب املناسب للمقاموعرضها  ،ّدمتها اّليت تناسبت مع املوضوعللخطبة؛ من مق
 املشتملة على الّدعاء.

انب البالغّي جمماًل ال عرض الباحث اخلطبة مقطّعة؛ حيث خّللها بتحليله مرّكزًا على اجل -ب
لّتحليل اّلذي حظيت به اخلطبة يف عرضه بـــــسبع صفحات؛ إذ إّن وميكن تقدير حجم ا تفصيال،
وقد بدأ عرضها مع الّتحليل من الّصفحة الثّامنة  ،أتخذ ماال يقّل  عن  صفحات مخسةاخلطبة 

 ائتني.املوالسّتني بعد املائة إىل الّصفحة الّثمانني بعد 

وصًفا هليكل اخلطبة قبل يم املفّصل لعناصر الّتحليل فلم يقّدم سوينقص الّدارس يف دراسته الّتق
صرحيه أبّن الّتحليل تولعّله يعذر يف ذلك ل-ومل يقّسم الّتحليل حسب املوضوعات البالغّية  ،حتليلها
 وإمّنا جزّأها حسب املقّدمة والعرض واخلامتة فذكر ما -ومل خيّصص اجلوانب األدبّية اّليت سيدرسهاأديّب 

ذكره يف  موضوع بالغّي يف العرض كان قد متّ عاد ذكر أرمبا ابختصار و  كّل منها من ظواهر بالغّيةيف  
 أّما خصائص الرّتاكيب الّلغويّة يف اخلطبة فلم يشر إىل شيء منها. املقّدمة،

 ،؛ حبث خمتصر منشور يف امللتقى الرّتبويمشس الّصباح نور ،ملسجد األقصىشرح لدرس يف ا -2
 ،ومل يشر إىل مجاليات فّنية فيها ،خطبتهكر هذا الّدارس شيًئا عن اخلطيب، ومل يورد يذ  : ملم2016

 وإمّنا أشار فقط إىل معاين اخلطبة وقّدم شرًحا جممالً هلا غري معتمد على تقسيمات معّينة.

حبث  ،معايل عبد الّسالم احلليب ،ة يف عهد صالح الّدين األيّويبّ رسائل القاضي الّسياسيّ  -3
ألّول منها ترمجة ا قّسم الباحثة حبثها إىل ثالثة فصول تناولت يف القسم :م2013ماجيستري عام 
وجعل الفصل الثّاين يف الّرسائل اّليت كتبها القاضي حول توحيد  ،وحياته ومكانته للقاضي الفاضل

ارك أّما الفصل الثّالث فخاّص يف الّرسائل اّليت كتبها حول مع صالح الّدين مصر والّشام واملوصل،
إىل الفصل  سائل بتسلسل من الفصل الثّاين وقد رتّبت  الباحثة هذه الرّ  ،صالح الّدين مع الّصليبّيني

فكما هو واضح من خالل عناية الباحثة أهّنا  ،سة رسالةالّنهاية إىل مائة ومخ وتوّصلت يف ،األخري
سائل القاضي الفاضل وليس القاضي ابن زكّي الّدين وإن كان بينهما اّتصال وصداقة عكفت على ر 

 أاّيم احلروب الّصليبّية إالّ أّن الثّاين مل يعثر عنه كثري من املكاتبات مثل األّول.
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قّدم : اجلامعة األردنّية ،ور عبد العزيز عبد املهديتالدّك ،دراسةحتقيق و ابن زكي وخطبته القدسّية  -4
والّتدريس وأشار بعد ذلك إىل اشتغاله ابلقضاء  ،خطيب وشيئا عن والديه مّث شيوخهالباحث ترمجة لل

كي قبل نك بذكر فضله وعالقته مع ابن الزّ وذكر بعض تالميذه معقبا ذل ،واإلشرا  على األوقا 
على  صالح الّدين األيّويب مّث شرع بعد ذلك يف الكالم حول اخلطبة وفضل اخلطيب يف احلصول

ي أشار إليه  ذّ وهو الفضل ال-فرصة قوهلا من بني العديد من العلماء اّلذين تطاولوا إليها ومل جيدوها 
؛ فذكر تالؤم مقّدمة ذكر الّسمات الفنّـّية يف اخلطبة وانتقل الباحث بعد ذلك إىل -كثري من الكتب

د والّصالة على الّنيّب سائًقا يف واشتمال املقّدمة على الّتحميد والّتشهّ  ،اخلطبة مع موضوعها وخامتتها
وواصل بعد ذلك يف ذكر  ،يف أمهّية تلك العناصر يف اخلطبةذلك قول كّل من اجلاحظ وابن األثري 

ئها مناسبة للمعّن ورسالة وجمي وكثرة بديعياته ،وب اخلطيب وأشار إىل وضوح كالمهالّروعة يف أسل
 .اخلطبة

 -1: ا أنه اعتمد يف ذلك على مخسة كتبمصّرحً وقد اهتّم الباحث بتحقيق اخلطبة 
شفاء  -5 ،مرلة اجلنان -4 مفرّج الكروب، -3، وفيات األعيان -2 ،الّروضتني يف أخبار الّدولتني

 القلوب.

)فّن اخلطابة يف العصرين  قهويالحظ تداخل شديد يف دراسة هذا الباحث والباحث اّلذي سب
الظّن أبّن أحدمها استقى من  وتعليقهما وحتليلهما للخطبة ممّا يدعو إىليف أفكارمها اململوكي واأليّويب( 

وماينقص هذا ينقص ذاك وما اختلفا  ،وترّسم على خطواته القدر الكبري ،ينبوع اآلخر الكثري والكثري
 إالّ يف الّشيء اليسري.

 :اقتضت منهجيرة البحث ذكر ما يلي وقد 

يالحظ ورود الكالم عن مناسبة اخلطبة وفضل اخلطيب يف أكثر الكتب اّليت ذكرت فيها اخلطبة؛  -أ
 يعود إىل سببني مها:  ذلك ولعلّ  ،ابخلطبة ومل يذكر ذلك بل يكاد يندر دراسة أو كتاب اعتّن

 عظمة املناسبة وكون ذكرها هو الغاية يف كثري من تلك الكتب. -1
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: الّروضتني يف املصادر وترديد كثري من كلماهتا؛ كــــ كتاب الباحثني من نفساقتباس كثري من  -2
وكتاب: شفاء القلوب يف مناقب بّن أيّوب وغريمها اّليت ميكن احصاء عددها رمبا  أخبار الّدولتني،

 أو لقّلة املصادر فيها.رب زماهنم من زمن احلدث، أو لق مؤلّفيها ابخلطبة أكثر من غريهم لعناية

هو أّن هذه الكتب والّدراسات ستفيد الباحث بشيء من مفاتيح دراسته  ،به التصريح ممّا جيب  -ب
 عليه فإهّنا ستكون من مراجع هذا البحث والينابيع اّليت  يستقي منها. للخطبة؛

 خيتلف هذا البحث عن كّل ماسبق يف األمور اآلتية: -ج  

والّدراسات  -واملّتصلة ابخلطابة وشخصّية اخلطيب منها أكثر-اجلمع بني الّتمهيدات الّتارخيّية -1
 الّتطبيقّية.

فكاره وميوله من وإبراز أ -مقاالته ،رسائله، قصائده-ربط خطبة اخلطيب بكتاابته األخرى  -2
 وإبراز األفكار املشرتكة بينهم، وكذلك الرّبط بني أعماله واألعمال الّشبيهة هبا ،خالل هذا الرّبط

 لتقاء هذه األفكار.وأسباب ا

ووفق األفكار  ،وضواعات البالغّيةويّة واملعناصر الّتحليل وفق القواعد الّنحالّتقسيم اجلديد ل -3
 األساسّية اّليت قامت عليها اخلطبة.

 .غّي وإسفار نتائج  ملموسة عنهمااجلمع بني الّتحليل الّنحوّي والبال-4
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 البحث يةمنهج الفصل الثرالث:

واصًفا عبارات اخلطبة مبا فيها ، املنهج الوصفي :العمل القد اختار الباحث هلذ: البحث منهج -1
وحبثًا عن أسرار بناء  ،فة ابختال  بناء الّلفظ وتركيبهالرّتاكيب على ضوء مقامات وسياقات خمتل

ابألّول ألمهّيته  ابدًئً  ،ليل الّلغوّي والّتحليل البالغيّ اجلمل والفقرات والّنهج الّتحليلي اجلامع بني الّتح
إلفراز نتيجة جامعة بني ، ّية يف اخلطبة وصواًل إىل األخرييف الّتمهيد وإظهار  املعاين األساس

 العنصرين.

ورأى الباحث ضرورة وصف الرّتكيب اهليكلي للخطبة متهيًدا إىل معرفة وصف عباراهتا من حيث 
مّث إىل إيقاع  ،كيف ترّكبت و ،اجلمل ووصف ما ترّكبت منهاإىل  وصوالً  ،يّة واإلنشائّية وأسرارمهااخلرب 

 هذه الرّتاكيب وعالقتها مبعانيها.

 إجراءات البحث: -2

 جمتمع البحث والعيرنة: -أ

بعد حتريره من أيدي  خطبة ألقيت يف األقصى فرتة فتح البيت املقدس من الّدولة  األيّوبّية، وأوىل
 .الّصليبّيني

 حدود البحث: -ب

 فيما يلي: الّدراسة هلذا البحثد أبعايتحّدد 

يف نصوص اخلطب الوقو  على نّص خطبة  القاضي ابعتباره عيّنة معرّبة عن كيفية تراكيب  -1
 اهلجري. دسالقرن الّسا

مّث القيام بتحقيق اخلطبة من ، الّتمهيد لدراسة اخلطبة برتمجة صاحبها وبيان أتثري عصره يف عمله -2
 والّتارخيّية اّليت اعتنت بذكرها. الكتب األدبّية
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وتركيب فقراهتا وعباراهتا إلبراز رسالتها العاّمة والعالقة ، وصف اخلطبة من حيث بنائها اهليكلي -3
وصواًل إىل إبراز عالقة  ،متهيًدا إىل فّك جزيئيات بنائها ووصف كلماهتا وتصنيفها بني األفكار فيها؛

 وقو  على مجلها من حيث االمسّية والفعلّية.هذه الكلمات بعضها ببعض من خالل ال

 )املعاين والبيان والبديع(. الوقو  على الّظواهر البالغّية يف اخلطبة من خالل علومها الّثالثة -4

بدًءا ابإلشارة إىل الّظواهر الّلفظّية وانتهاًء ابلّظواهر املعنويّة ليكون ختام البحث رجوًعا إىل بدايته 
 الرّتابط والّتعانق بني أجزائه.خلًقا لروح 

 أدوات البحث: -3

 وابخلصوص املعينة منها على كشف املعاين وأسرار الّتعبري. ،القواعد الّنحويّة -1

 وخاّصة موضوعات علم املعاين. ،العناصر البالغية -2

 الّداللّية.لّسياقات ا -3

  األدلّة الّتارخيّية. -4

 

 

 

 

 

 

 

 



   

46 
 

 وفيه عنصران البياانت،يل حتل :عالفصل الرراب

 وحتته مبحثان ،لّتركيب اهليكلي واجلملي للخطبةحتليل ا :العنصر األورل

 الّتركيب اهليكلي للخطبة املبحث األورل:

  الّتركيب اجلملي للخطبة :املبحث الثراين
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 الّتركيب اهليكلي للخطبة املبحث األورل:

  املطلب األورل: الّتركيب الفقري

؛ وذلك راجع إىل  ة قبل اجلمعة اّليت ألقاها فيهامل تكن مكتوبة وال معدّ  يبدو أّن خطبة القاضي
؛ وعليه فإّن الكالم عن فقرات هذه اخلطبة يكون م هبذه املهّمة كان قريب الّصالةكون اختياره للقيا

إدراك معانيها جزاء تسّهل اعتبارًا لألفكار الواردة فيها واّليت ميكن على ضوئها تقسيم نّص اخلطبة إىل أ
فإنّه  ،؛ من املقّدمة والعرض واخلامتةوإىل جانب احرتام اخلطيب للّشكل الفّّن للخطبة ،ورسالتها العاّمة

 : ارها الّدليل إىل تقسيم فقراهتاات ميكن اعتبنثر معانيها يف أربع مقام

 على نعمة الفتح والّنصر،اخلطيب محد هللا وشكره  قد تناول فيهو  :املقام األورل )احلمد والثرناء(  
ه جمموعة من الّتحميدات القرلنّية طّول يف اقتباسها حّّت رأى بعض من ذكر اخلطبة أنّ وساق فيها 

؛ فإّن مبالغة مل توافق الّصواب -حسب ما يبدو يل–إالّ أّن ذلك  ،(1)ذكر كّل حتميدات القرلن الكرمي
األنسب والقول  ،(2)واضع العشرة اّليت ذكرها اخلطيبتنحصر عددها يف املحتميدات القرلن الكرمي ال 

يذكر مجيع وكان قصده أن : "خلقان  يف وفيات األعيانقول ابن  -حسب ما يبدو يل-يف  هذا 
ن يقصد لوال ضيق ؛ فإنّه مل يذكر كّلها لكّن إكثاره منها يوحي إىل ما كا(3)"حتميدات القرلن الكرمي

 ،ظلموا واحلمد ّلّل رّب العاملني"فقطع دابر القوم اّلذين : "هذه الّتحميدات بقوله تعاىل أد، وقد باملقام
وأتبع هذه اآلايت  ،املالئكة رسالً..": "احلمد ّلّل فاطر الّسماوات واألرض جاعل وختمها بقوله تعاىل

ومصّر   ،رك بقهرهومذّل الشّ  ،هاحلمد ّلّل معّز اإلسالم بنصر " :د وشكر مصاغني أبسلوبه؛ فقالحبم
وصحابته  ،د والّصالة على الّنيّب الكرميوثّّن الّتحميد اب الّتشهّ  ،"...ومدمي الّنعم بشكره ،األمور أبمره

)أيب بكر وعمر وعثمان وعلي(؛ والتّابعني هلم إىل يوم الّدين،  وعلى رأسهم اخللفاء الرّاشدين أمجعني
من املسجد  هاّلذي أسرى ب ،وداحض اإلفك ،الّشرك ًدا عبده ورسوله دافعأّن حممّ  وأشهد: "فقال

                                                           

 351، ص 14/1،  البداية والنرهاية، ابن كثري :منهم اإلمام ابن كثري يف كتابه البداية والّنهاية / انظر (1)
ومن الّتحميدات اخلارجة عن ما ذكره اخلطيب قوله تعاىل : " ..وقالوا احلمد ّلّل اّلذي هاان هلذا وما كّنا لنهتدي لوال أن هدان  (2)

حلمد ّلّل اّلذي وهب يل على الكرب إبراهيم وإمساعيل .." ، قوله تعاىل : "...احلمد ّلّل بل أكثرهم ال اّلّل.." ، ومنها قوله تعاىل :" ا
يعلمون "، وقوله تعاىل : " فإذا استويت أنت ومن ّمعك على  الفلك فقل احلمد هلل اّلذي جنّاان من القوم الظّاملني" ....إخل ، وهي  

 كثرية تبلغ عددها سبعة وعشرين لية . 
 231، ص وفيات األعيان، ابن خلقان :انظر (3)
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ه صّلى هللا علي.. إىل سدرة املنتهى ،وعرج به منه إىل الّسموات العلى ،قصىاألاحلرام إىل هذا املسجد 
وعلى أمري املؤمنني عمربن اخلطّاب أّول من رفع  ،الّسابق إىل اإلميان ،وعلى خليفته أيب بكر الّصّديق

 وعلى وعلى أمرياملؤمنني عثمان بن عّفان ذي الّنورين جامع القرلن؛ شعارالّصلبان؛البيت  عن هذا
ومكّسر األوران وعلى لله وصحابته والّتابعني هلم  مزلزل الّشرك ،أمري املؤمنني علي بن أيب طالب

 حإحسان".

فضائل البيت مصحوب بذكر  على إجنازهم مدح اجملاهدين وهتنئتهم: )املدح والوصف( واملقام الثراين
ويبدأ  لثّناء على من يقوم هبذه املهام،كما تستوجب ا  تستوجب انقاذه من أيدي الكّفار، املقّدس اّليت

"أيّها النّاس أبشروا برضى اّلّل اّلذي هو الغاية القصوى والّدرجة العليا ملا يّسر على : ذلك  من قوله
أليس هو البيت اّلذي أمر هللا تعاىل " :إىل قوله .."أيديكم من اسرتداد هذه الّضالّة من األّمة الّضالّة .

وألقاهم يف الّتيه عقوبة  ،وغضب عليهم من أجله ،قومه ابستقاذه فلم جيبه إاّل رجالن موسى أن أيمر
 حيث أورد كثريا من االستفهامات مفادها الّتأكيد على فضل البيت ومكانته يف؛ "؟العصيان
فيه على كر أوصافه والوقائع الّتارخيّية بعد أن ذ  ،وما يوجب كّل ذلك من اإلعتناء واإلنقاذ ،اإلسالم

 ،وحمشر اخللق يوم اجلزاء ،ومنزل الوحي من الّسماء ،مّر الّدهور واألعوام؛ فهو مقّر الّرسل واألنبياء
الّصالة والّسالم ليلة  وإليه أسري ابلّنيّب عليه ،املسجدين، ورالث احلرمنيوراين  ،وهو أوىل القبلتني

 وعّذب املعاندون من أقوام األنبياء واملرسلني. ،إسرائيل وللّتغافل عن محايته نكلت بنو ،املعراج

أو صافًا قصد هبا أتكيد وحدة عقيدة اإلسالم   ،من يف هذا املدح ويف تلك األوصا وقد أض
؛ وشّبه شخصّياهتم بشخصّياهتم ،فربط أبعماهلم أعماهلم اجلهاد،وأهدا  الّسلف ومن بعدهم يف 

وذكر  ،وما طوت من عظائم األحداث دسّية والريموك واخليربوالقا ذكر بدرًا ونزول أمالك الّسماء،ف
، وعثمان زماته، وعمر بن اخلطّاب وفتوحهبكر الّصّديق وع وأاب ،عليه الّصالة والّسالم ومعجزاته الّنيبّ 

فطوىب لكم  ...: "لد بن الوليد وهجماته، يقولوخا ،، وعلّي بن أيب طالب وفتكاتهوجيوشه بن عّفان
والفتوح  ،والعزمات الّصّديقّية ،والوقعات البدريّة ،من جيش ظهرت على أيديكم املعجزات الّنبويّة

 ،الريموكّيةوالوقعات  ،جددمت لإلسالم أاّيم القادسّية ،والفتكات العلويّة ،واجليوش العثمانّية ،العمريّة
 ."واهلجمات اخلالديّة ،واملنازالت اخليربيّة
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 ،درب اجلهاد وفتح بقّية البالد على الّسري يفملسلمني ا حثّ وفيه  :)النرصح واإلرشاد( ثالثرالال مقام 
كما   ،إضعا  ما بنوه من عظيم العمران اّلذي من شأنه ،واالبتعاد عن العصيانابلّتقوى ونصائح هلم 

ليس  ،احلقيقي هو اّلّل الواحد القّهار؛ ألّن الفاتح ر مبا وّفقهم اّلّل له من الفتوحنصحهم بعدم االغرتا
 ،هذه املوهبة فيكم -رمحكم هللا- فاحفظواأيديهم والجالدهم يف اجلهاد ؛ وذلك يبدأ من قوله: "

 ،وعصم ومن اعتصم بعروهتا جنا ،ّسك هباسلمـمواحرسوا هذه الّنعمة عندكم بتقوى هللا اّليت من ت
وخذوا يف انتهاز  ،والّنكول عن العدى ،ورجوع القهقرى ،ومواقف الّردى ،واحذروا من اتّباع اهلوى

هللا يف رضاه إذ وبيعوا أنفسكم عباد  ،وجاهدوا يف هللا حّق جهاده ،وإزالة مابقي من الغّصة ،الفرصة
 فيخّيل إليكم أن هذا ،وأن يتداخلكم الطّغيان ،وإايّكم أن يستزّلكم الّشيطان ،جعلكم من عباده

، ّنصر إاّل من عند هللاهللا ماالو ،وجبالدكم يف موضع اجلالد ،وخبيولكم اجلياد ،بسيوفكم احلداد الّنصر
اّلذي ينصركم من  "إن ينصركم هللا فالغالب لكم وإن خيذلكم فمن ذا: إىل قوله "إّن هللا عزيزحكيم".

 .بعده"

عاء والترعريض( الررابعاملقام  يف مصحوب مبدح  ابلّتوسعة والبقاء،للّسلطان ودولته  دعاء وفيه :)الدر
املعرت  ، لنعمتك اللهّم وأدم سلطان عبدك اخلاضع هليبتك الّشاكرأ ذلك من قوله: "معناه، ويبد

يف اإلسالم اللهّم فكما أجريت على يده : "...." إىل قولهوشهابك الالّمع ،سيفك  القاطع ،مبوهبتك
فارزقه امللك األبدي اّلذي  ،واألعوام وتتخّلد على مرورالّشهور ،هذه احلسنة اّليت تبقى على األاّيم

  وأجب دعوته ودعاءه يف قوله ،الينفد يف دار املّتقني
 هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ُّٱ

 (1) َّ  مح جح مج حج مث

 

 تركيب العبارات يف اخلطبة املطلب الثراين:

والّدعاء واالستفهام والعرض  ،علماء الّنحو والبالغة ابألساليب الّتعبرييّة املختلفة كاألمر والّنهي اهتمّ 
واّلذي يقف عند هذه األساليب إلدراك  ، والّتوكيد وغريها،لوصل والفصلوالقصر وا ،والّتحضيض

 واإلنشاء؛ عليه فإّن : اخلربها يندرج حتت تصنيفني عاّمني مهااملعاين اّليت تصحبها جيد أّن كاّل من
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اإلشارة إىل معاين عبارات لنّص معنّي تلزم تتّبع لرار هذين العنصرين الّلذين يتفرّع عنهما مجيع 
 األساليب الّلغويّة متهيًدا إىل معرفة ما تّتصف به اجلمل من هذه األساليب  داخل العبارات .

خرى من حيث فقرة وأ وقد اختلفت صور العبارات يف خطبة القاضي ابن زكّي من بني
متكّونة من  -وهي املصّدرة مبجموعة من اآلايت القرلنية-؛ فجات الفقرة األوىل اإلنشائّية واخلربيّة

يف عبارة  ال املعّن املنشود من سرد اآلايتعبارات خربيّة أكثر من اإلنشائّية وذلك أننا نستطيع إمج
 عم كما أمحده على نعمة الفتح والّنصر.قصرية فنقول: أمحد اّلّل رّب كّل هذه الفضائل والنّ 

كما أّن تشّهد اخلطيب أيًضا جاء يف هذا األسلوب؛ فقد افتتحه بفعل مضارع اّلذي يفيد 
)وأشهد أّن  وأردفه آبخر ،أشهد أن ال إله إاّل اّلّل...(وصف املتكّلم عّما هو يف صدده من القول )و 

: "صّلى اّلّل عليه ي يعطي معّن اإلنشاء يف قوله...( مع شيء من الّدعاء الذّ حمّمًدا عبده ورسوله
حاالً حّّت  ..." لكّن لفظه خربّي وإمّنا سيق هبذا األسلوب إلفادة معّن متّّن  وقوع الفعلوعلى خليفته

 .يصبح كالواقع زماانً 

ن ؛ نداء وأمر م"أيّها الّناس أبشروا": على إنشاء لكوهنا انطلقت من قولهوالفقرة الثّانية مبنّية 
ليل لكلمة وما سيقال تع ،فت األنظار إىل أمهّية ما سيقالأساليب اإلنشاء مفادمها إرارة االنتباه ول

ملا : ما بعدها من اجلمل واألوصا  ؟ فيكون اجلواب؛ فكأمّنا سائاًل سأل: وعالم نستبشر""أبشروا
ة "أبشروا" جواب للّنداء وكلم -...من األّمة الّضالّة أيديكم من اسرتداد هذه الّضالّة يّسره اّلّل على

واستخدمت فيه الّلفظة   ة الّنداء اختصارًاوهو نداء للقريب والبعيد مًعا حذفت فيه أدا ،"أيّها"
 املناسبة وهي "أّي" للمذكر  تغليًبا له على اجلنس األنثوي .

سرد  ومع أّن املنطلق إنشاء فإّن اجلمل جاءت يف هذه الفقرة خربيّة حلرص اخلطيب هبا على
ه ومن فوإّنّه أّسس ابلّتقوى من خل ..." :داث اّليت وقعت فيه ؛ فمنها قولهأوصا  البيت وذكر األح

وقبلتكم اّليت كنتم تصّلون  ،راج نبّيكم حمّمد عليهما الّسالمومع ،وهوموطن أبيكم إبراهيم ،بني يديه
ومنزل تنّزل  ،ومهبط الوحي ،الّرسل ومقرّ  ومقصد األولياء ،مقّر األنبياء وهو ،إليها يف ابتداء اإلسالم

يف األرض املقّدسة اّليت ذكرها هللا يف كتابه  وهو ،وصعيد املنشر ،وهويف أرض احملشر ،والّنهي األمر
البلد  وهو ،ابملالئكة املقرّبني -صّلى هللا عليه وسّلم-ملسجد اّلذي صّلى فيه رسول هللا وهو ا ،املبني

وكّرمه  ،اّلذي شرّفه هللا برسالته ،لمته اّليت ألقاها إىل مرمي وروحه عيسىاّلذي بعث هللا عبده ورسوله وك



   

51 
 

أ ن ي ُكون  ع ْبًدا ّللَِِّّ و ال   ي ْست نِكف  اْلم ِسيحُ  لن" :فقال تعاىل ،ومل يزحزحه عن رتبة عبوديته ،بنبّوته
ُة اْلُمق رَّبُون   ِئك   ،القبلتنيأّول  وهو ،"ُهو  اْلم ِسيُح اْبُن م ْرمي    ق اُلوا ِإنَّ اّللَّ  لَّق ْد ك ف ر  الَِّذين  "  وقال:" ..اْلم ال 

بعد  تعقد اخلناصر وال ،إليه تشّد الّرحال بعد املسجدين إالّ  ال ،ورالث احلرمني ،وراين املسجدين
وقد ختم هذه الفقرة مبا بدأها به وهو اإلنشاء اّلذي يلتمس من  ..." ،عليه املوطنني إالّ 

 ،البيت اّلذي ذكره هللا يف كتابهأليس هو ، وهي قوله: "تبع بعضها بعًضااالستفهامات الكثرية اّليت أ
أليس هو  ...وأثنت عليه الّرسل ،أليس هو البيت اّلذي عّظمته امللوك  ؟...ونّص عليه يف خطابه

أليس هو البيت اّلذي  ...البيت اّلذي أمسك هللا عّز وجّل فيه الّشمس على يوشع ألجله أن تغرب
 ...." قومه ابستقاذه أمر هللا تعاىل موسى أن أيمر

وهكذا تناسقت اجلمل اإلنشائّية مع اخلربيّة يف هذه الفقرة لتعطي معّن: أبشرو برضى اّلّل 
اّلذي يستحّق ذلك منكم ملا ذُكرْت عنه من األوصا  وما ُحكيت عّما لتوفيقه لكم يف إنقاذ بيته 

 حدثت فيه من األحداث و األخبار .

أّما الفقرة الثّالثة والرّابعة فقد ظهرت فيهما اإلنشائّية أكثر من اخلربيّة لكون األوىل يف 
هذه  -رمحكم هللا- فاحفظوا: "؛ مثل قولهجمموعة من  أوامر ونواهيالّنصيحة اّليت حتمل يف طّياهتا 

ومن اعتصم بعروهتا  ،ّسك هباسلمـمواحرسوا هذه الّنعمة عندكم بتقوى هللا اّليت من ت ،املوهبة فيكم
وإزالة  ،وخذوا يف انتهاز الفرصةومثل قوله: "، "ومواقف الّردى ،اتّباع اهلوىواحذروا من  ،جناوعصم

وبيعوا أنفسكم عباد هللا يف رضاه إذ جعلكم من  ،وجاهدوا يف هللا حّق جهاده ،مابقي من الغّصة
ولكون الثّانية دعاء اّلذي تصاغ له ألفاظ الطّلب  ،وهذه كّلها من أساليب اإلنشاء ،..."عباده
اللّهم عّم "؛ فمن ألفاظ الّدعاء اّليت تّتصف مبا ذُكر قوله : ي وكّلها كذلك من أساليب اإلنشاءوالرّتجّ 

 ...ووق لإلميان حوزته ،اللهّم أبق لإلسالم مهجته ...ئكتك براايته حميطةواجعل مال ،بدولته البسيطة
فافتح على  ،وابتلى املؤمنون ،الظّنون بعد أن ظّنت به ،كما فتحت على يديه البيت املقدساللهّم ف

 ...".يديه داين األرض وقواصيها

ترد نشائّية على اخلربيّة فلم سبق ميكن الّتوّصل إىل القول أبكثريّة العبارات اإل ومن خالل ما
ومها  ،ةبينما استقّلت بفقرتني كاملتني العبارات اإلنشائيّ  ،طبة أكثر إاّل يف الفقرة األوىلاخلربيّة يف اخل

وإن يدع ذلك إىل قول فإنّه الّتأكيد أبّن  مع اخلربيّة يف الفقرة الثّانية،وتكاتفت  ،الفقرة الثّالثة والرّابعة
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اّليت يفرض على اخلطيب أن ينسج كالمه على هذا املنوال ويلهمه هذه األدوات؛ جّو اخلطبة هو 
، وحتذير من كّل املعاصي فاجلّو جّو فرح وسرور ونصائح حلفظ الّنعم لتبقى على مّر األاّيم والّدهور

ستدعي وهذه كّلها ت ،فاهم اّلّل هلذا اخلري من العبادلرار من اصط والفجور، ودعاء للبالد وترّجي بقاء
 مجالً إنشائّية وهي اّليت بدورها تكّون العبارات على هذا الطّريق.
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 الّتركيب اجلملي للخطبة :املبحث الثراين

 عناصر الّتركيب اجلملي يف اخلطبة: املطلب األورل

تركيب معنّي ذي داللة  إلمكانية استقامة أهّم أركان بناء الكالم العريّب األمساء من  تعدّ  ألمساء:: اأورالً 
 كاملة من أمساء فقط دون أفعال وتعّذر تكوينه من أفعال دون أمساء.

وقد اكتّظت خطبة القاضي ابن زكّي مبجموعة من األمساء تعّد من أهّم أركان اجلمل فيها 
ولعّل أعظم سبب دعا  إىل كثرة ورود هذه األمساء أكثر من األفعال  هو: كون اخلطيب اعتمد على 

؛ وذلك أنّه لـّما أراد محد اّلّل وشكره على ما أنعم صف والرّتاد  إلبالغ رسائل خطبتهرد والو السّ 
، احلكيم ّرحيمالّرمحن ال مثل: ،ّليت يتناسب ذكرها مع ذلك املقامعلى املسلمني  قرن مع أمسائه صفاته ا

ر والقاه ،ومصّر  األمور ،مذّل الّشرك ، الفرد الّصمد، معّز اإلسالم،الواحد األحد ،، الغفوراخلبري
فذكر  م على الّنيّب والّصحابة الكرام ،... وأتبع ذلك ابلّصالة والّسالفوق عباده والظّاهر على خليقته

لبان عن وذكر عمر بن اخلطّاب وأنّه رافع شعار الصّ  ،يق ووصفه ابلّسابق إىل اإلميانبكر الّصدّ  أاب
وعلي بن أيب  ،وذكر عثمان بن عّفان ووصفه بذي الّنورين وجامع القرلن  ،البيت يف ابتداء اإلسالم

 طالب مبزلزل الّشرك ومكّسر األوران. 

لـمـّا أراد اإلشارة إىل أمهّية العناية ابلبيت املقّدس وجد ضرورة وصفه ووصف أحداثه فساق و 
ّلذي ال ت املقّدس واملسجد اوالبي ،لّكل ذلك ألفاظًا منها أمساء كثرية يف وصف البيت؛ فذكر األقصى

ورالث  ،، وراين املسجدينوأّول القبلتني ،تشّد الّرحال إاّل إليه، واملسجد اّلذي ابرك اّلّل حوله
 ،مقّر األنبياء وهو ،ومعراج النيّب  حمّمد عليهما الّصالة والّسالم  ،وذكر أنّه موطن إبراهيم ،احلرمني

كما ذكر أمساء أخرى للّشخصّيات املذكورة يف صدد   ،الوحيومهبط  ،ومقّر الّرسل ومقصد األولياء
وقد مّهد هبذا  وحمّمد عليهم الّصالة والّسالم، وعيسى ،ويوشع ،: موسىهذا الوصف وهم األنبياء

الذّكر ألوصا  البيت وأحداثه إىل مدح اجملاهدين اّلذين قّدموا الغايل والّنفيس إلخراج هذا البيت من 
 ،ى يديه هذا البيت يف لخر الّزمانواجلند اّلذي يفتح عل ،فهم أبمالك الّسماءسيطرة الكافرين؛ فوص

واهلجمات الّصّديقّية والفتكات العلويّة  ،رام فأفعاهلم كالوقعات البدريّةوهم هبذا العمل كالّصحابة الك
 .ةوقعات يرموكّية ومنازالت خيربيّ ووقعاهتم  ،، وأاّيمهم أاّيم القادسّيةواجليوش العثمانّية
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دة هلم وزجرهم عن اعتبار سيوفهم هي احلاص ،لمني حّذرهم من الّشيطان وطغيانهويف نصيحته للمس
 .وزجرهم من املعصية والفسوق ،نعمهم واجلالبة هلم نصرهم

أنّه سيفه القاطع و  ،والّشاكر ألنعمه ،لطان ووصفه ابخلاضع هليبة اّللّ ويف الّدعاء ذكر السّ 
ومطّهر  ،واحملامي للّدين املمانع ،وقامع شوكة الطّغاة جامع كلمة املسلمني،، وأنّه وشهابه الالّمع

 وسلطان الّدنيا والّدين.  ،البيت واملعرت  بفضل اّلّل وهو أمري املؤمنني 

 :؛ فمنهاوبـما سبق يُفهم أّن األمساء يف خطبة القاضي ابن زكّي عديدة األنواع

لفظ اجلاللة وبعض أمساء اّلّل  يف اخلطبة، وتظهر يف تكرار أقّل األنواع وروًدا وهي: (1)األعالم  -1
، لّصاحلنيوأمساء بعض ا ، وأمساء الّصحابة الكراماألنبياء عليهم الّصالة والّسالموأمساء  (2)احلسّن

 إلسالمّية.وأمساء بعض الكتب الّسماوية وبعض املقّدسات ا وكذلك أمساء الغزوات،

اّلّل". وجاءت  األوىل أربعني مرّة وهي لفظة "كّرر يف  ،ثالثةلفظ اجلاللة فقد ورد بصيغ أّما 
وهي -؛ واحدة منهما مضافة وهي "إهلكم". أّما الثّالثة إله"لفظة " تني يف مجيع اخلطبة وهيالثّانية مرّ 

 فقد كّررها اخلطيب سبع مرّات وكّلها يف فقرة الّدعاء . -لفظة "الّلهّم"

 :فيمكن إمجاهلا يف اثّن عشر ألفاظ؛ وهي ،خلطبة غري ماسبقّن الواردة يف اأّما األمساء احلس

 : وذكرت مرّة واحدة.الواحد-5يف اخلطبة.            الّرحيم: وقد ذكرت مرّتني -1

 األحد: وذكرت مرّة واحدة. -6احلكيم: وذكرت مرّتني كذلك.                  -2

 الفرد: وذكرت مرّة واحدة. -7الّرمحن: وذكرت مرّة واحدة.                      -3

                                                           

 -3منقول من مجلة ، مثل )أتبط شراا( و -2مفرد مثل )حمّمد( ، و -1العلم  : ماوضع ملعنّي ال يتناول غريه . وينقسم إىل : (1)
ن عالمته : أن ال تدخل عليه )أل( إالّ يف أمساء وذو اإلضافة ، مثل )عبد اّلّل(. وم-4مرّكب تركيب مزج ، مثل )سيبويه(  ، و

 مسموعة قليلة كا احلارث ، والفضل ، والعّباس ... وأمساء األعداد حنو : األّول ، والثّاين ، والثّالث.../ عبد اّلّل بن يوسف اجلديع
  55، ص  3طاملنهاج املختصر يف علمي النرحو والصررف ، 

اء اّلّل احلسّن أعالم وأوصا  ؛ فهي أعالم ابعتبار داللتها على الّذات ، وأوصا  ابعتبار ذكر الّشيخ ابن عثيمني أّن  أمس(2)
  11، ص  2، طالقواعد املثلى يف صفات اّللر وأمسائه احلسَن، انظر : حمّمد بن صاحل بن عثيمني مادّلت عليه من املعاين . /
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 الّصمد: وذكرت مرّة واحدة. -8اخلبري: وذكرت مرّة واحدة.                      -4

 : وذكرت مرّة واحدة.               الّسميع -10                     : وذكرت مرّة واحدة.عزيز -9

 البصري: وذكرت مرّة واحدة.-11

الم، ، وحمّمد عليهم الّصالة والسّ وعيسى ويوشع، إبراهيم، وموسى،: فهيا أمساء األنبياء وأمّ 
فجاء األّول يف ثالثة مواضع واحد  ،وحمّمد عليهما الّصالة والّسالمعيسى  :وقد كّرر اثنني منها ومها

 املسيح".، واالثنني بلفظة "بلفظة "عيسى"منها 

- ت واحدة منها يف سياق وصفٍ عليه الّصالة والّسالم مخس مرّا -وهو حمّمد-وكّرر الثّاين 
 مرّة مرّة. فقد ذكر أمساءهم بقّية األنبياءوأّما  ،-يف قوله: )املّلة احملّمديّة( أي

ر وعم ،الّصّديق بكر : أبووهي ابلرّتتيب حابة فقد ذكر اخلطيب مخسة منها،أّما أمساء الصّ 
وقد كّرر كاّل منها مرّتني إالّ  ، وخالد بن الوليد،مان بن عّفان، وعلي بن أيب طالببن اخلطّاب، وعث

وصٍف )أي العزمات  يف سياق -الّصّديق-بكر الّصّديق فقد ذكره مرّة ابمسه وأخرى بلقبه  أاب
اسم كّل من عمر وعثمان  ؛ على أّن تكرارد بن الوليد فقد ذكره مرّة واحدةوإاّل خال الّصّديقّية(،

خالد بن وكذلك ذِكر  ،لقب أيب بكر الّصّديقي ذكر فيه كان يف نفس الّسياق الوصفي اّلذ  وعلي،
واجليوش العثمانّية، واهلجمات  ،والفتوح العمريّة ،...العزمات الّصّديقّية: "الويد؛ وذلك يف قوله

صّلى ؛ حيث يقول: "الة والّسالم على الّنيّب الكرميأّما ذكر أمسائهم املستقّلة فكان بعد الصّ  ،اخلالديّة"
بن اخلطّاب أّول  وعلى أمري املؤمنني عمر ،ّديق الّسابق إىل اإلميانر الصّ أيب بك هللا عليه وعلى خليفته

 وعلى أمرياملؤمنني عثمان بن عّفان ذي الّنورين جامع القرلن؛ البيت شعارالّصلبان؛ من رفع عن هذا
 "مزلزل الّشرك ومكّسر األوران ،أمري املؤمنني علي بن أيب طالب وعلى

صاحل ني مها: مرمي أّم عيسى عليهما الّسالم؛ وقد ذكرها مرّتني؛ واحدة وذكر اخلطيب امسي 
عند احلديث عن عبودية عيسى ّلّل ونزاهته من الّشركّيات  نّصه واألخرى مقتبسة من القرلن الكرمي من

 . الّنصرانّية

 واسم الّصاحل الثّاين: صالح الّدين يوسف بن أيّوب مع كنيته )أيب املظّفر(.
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ه واألخرى من مقتبسه من طيب اسم إبليس بلفظة "الّشيطان" مرّتني واحدة منهما بنصّ وقد ذكر اخل
 وعدم االغرتار ابإلجناز . ،عند نصيحته للمؤمنني ابالبتعاد عن املعاصي والطّغيان القرلن،

؛ فاسم الّنيّب عليه هّنا وقعت بدائل عن أمساء سبقتهاجيد أ ،ومن يالحظ هذه األمساء أكثرها
واسم عيسى عليه الّسالم وقع  ،" نبّيكم" ض املواضع بعد لفظة:والّسالم ورد يف اخلطبة يف بع الّصالة

هيم بدل عن إبراواسم  "،وروحه ،وكلمته اّليت ألقاها إىل مرمي ،ورسوله ،عبدهبداًل عن كّل من لفظة: "
فيه  ّلذي ذُكراألّول ا" يف املوضع ، و"أيب بكر الّصّديقلفظة "أبيكم" يف قوله: "موطن أبيكم إبراهيم"

أيب طالب : عمر بن اخلطّاب وعثمان بن عّفان وعلي بن وكّل من ،جاء بداًل من لفظة "خليفته"
 ،ح الّدين، جاء بدالً من كلٍّ من: عبدك، واسم يوسف  صالأمري املؤمنني"جاءت بدائل عن: لفظة "

 .، أيب املظّفرن اإلسالم، وسلطاوصالح الّدنيا والّدين ،والّسّيد امللك النّاصر ،وشهابك

وهكذا اخّتذ اخلطيب البدل واحًدا من الطّرق اّليت يسلكها إىل وصف الّشخصّيات وإجنازاهتم 
 وسو  أييت احلديث عليه يف موضعه إن شاء اّلّل . ،

وإىل جانب أمساء الّشخصّيات ال نفقد أمساء أخرى للمقّدسات اإلسالمّية والوقائع الّتارخيّية وأمساء  -
، واملسجد اجلنان، فاألوىل اسم كّل من: املسجد احلراموبعض  ،ض املناطق واألشياء غري العاقلةبع

مرّات: بصيغة مفرد مضا  )حرمك،  3وقد ذكره -وما فيهما من املقّدسات: وهي احلرم  األقصى
وميكن عّد اسم )الّشمس( من  ، والقرلن الكرمي، واإلسالم،والقبلة ،-احلرمني(وتثنية ) وحرم رسولك(

 األشياء غري العاقلة اّليت ذكرها اخلطيب.

إىل وقعات إسالمّية بعينها وهي  والريموك؛ فإّن هذه األخرية تشري ،والقادسّية ،: بدروالثّانية
 .، وجّنة املأوى : سدرة املنتهياملناطق اّليت حتمل هذه األمساء. والثّالثة املعارك اّليت وقعت يف

؛ ما امسًا 35وّصل إىل القول أهّنا: ميكن التّ   -حسب اإلشارة الّسابقة-الم الواردة يف اخلطبة فاألع
 وغريها. -احلدثّية والظّرفّية-واملقّدسات  األنبياء والّصحابة والّصاحلني، بني أمساء اّلّل احلسّن وامساء

وروًدا من أمساء األعالم؛  إّن أمساء األجناس يف خطبة القاضي ابن زكّي أكثرأمساء األجناس:  -2
وذلك أنّنا نستطيع أن نعّد منها  كّل  نكرة  ومعرفة خارجة عّما سبق يف األعالم إن دّلت على معان 

كثريًا من هذه واّلذي جيب اإلشارة إليه يف هذا الّصدد هو أّن   ،عقولة صادقة على أفراد متعّددينم
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يغة اجلمع أو موصوفة مصاغة بص إىل غريها أو أو مضافة ،: مفردة وهي األصل األمساء جاءت إّما
 ،الّشرك ،خليقة -يف بعض املواضع- كلمة )الدِّين(  ،: العاقبة؛ فاّليت جاءت مفردة هيبلفظة أخرى

 ، الّنعمة،اجلزاء ،األمر، الّنهي، املسجد، البلد، طوى، جيش ،الّسالم، الوحي ،البيت ،الّتقوى ،ليالً 
 ،قّوة ،)وصف لكّل من الّسماء  واألرض(، التّيه، الفرصة، الغّصة الغرباء ،ءاخلضرا ،اجلند، اخلدمة
 . الّسّيد، امللك، احلسنة ،العدوّ  ،الّداء ،اجلهاد

ضا ؛ فاملفرد هو مجع م هو مفرد مضا  ومنها ما وأّما اّليت جاءت مضافة فمنها ما
، رمسه ،رواقه ،، لله، امسهؤمنني، أمري املهخليفت ،، عبده، رسولهه، قلبه، ربّهبيت املضا  هي: دينه،

كلمته، روحه، رسالته،   ،رسول اّللّ  ،كتابه  ،صعيد املنشر ،أرض احملشر ،نبّيكم، قبلتكم ،أبيكم يديه،
 ،شأفة األعداء ،نبّيه، لخر الّزمان، دار الّسعداء ،أّول القبلتني، راين املسجدين، رالث احلرمني ،نبّوته
والّردى من  ،ع اهلوى()اتّبا  :اهلوى من قوله ،تقوى اّلّل، عروهتا ،حوزته، قومه، كلمتكم، جنده ،رواقه

معشر  ،بقّية الكفر ،غزهلا، شأفة األعداء ،حبله -حيث وقعتا مضافة إليهما-قوله: )مواقف الّردى( 
صالح  ،، كلمة اإلميان، سلطان اإلسالمدينك ، شهابك،ملسلمني، سلطان عبدك، نعمتك، سيفكا

، دار املّتقني  ، يده،سبيل األقطار ،داين األرض ، حوزته ،مهجته دلته، ،دولة أمري املؤمنني ،الّدنيا
 والدّي . ،دعوته ، دعاءه، نعمتك

اعده، قو أيديكم  ،أصحابه ،أدانس الّشرك ،أنصاره ،أولياءه ،مع املضا  فهي: عبادهوأّما اجل
، عزائمكم  خطواهتا ، أعالم اإلميان، ،وفهمسي الّسماء، أنواره،عباده، أاّيم القادسّية، بالده، أبواب 

، ، فروع الكفرلايتنا، عاداتكم ،خيولكم اجلياد، جالدكم ، مواقف الّردى ، سيوفكم،أمالك الّسماء
 ،عبدة الّصلبان، مالئكتك ،زواجره ،أوامره ، ذخائرها،أواخرها ،مهمكم، سرااي عزماتكم ،أصوله
أكنافها، معاطش  ،أرجاء املمالك ،أطرافها ،أوساط البالد ،، نواصيهااصي الكفرةصي ،قواصيها ،راايته

ولفظة  ،عبادك ،، أوليائهمليائهأو  ،بّن أبيه ،بنيه ،وائب ملكه، سرااي جنودهذ ،الكّفار، أنو  الفّجار
و  ،(ظة الّدماء من: )مهراق الّدماءوكذلك لف ،)مكّسر األوران( اّليت جاءت مضافة إليه :أوران من

 لفظيت الّشهور واألعوام من: )مرور الّشهور واألعوام(.

: وأّما أمساء األجناس اّليت جاءت موصوفة أو مصاغة بصيغة اجلمع غري املضا ؛ فهي
، األولياء، املالئكة املقرّبني ،وات العلى، الّناس، األنبياءالّسم ،الّنعم، الكافرين، األاّيم، املّتقني األمور،



   

58 
 

الفتكات  ،اجليوش العثمانّية ،الفتوح العمريّة ،الوقعات البدريّة ،املعجزات الّنبويّة ،اخلناصر، الّرحال
 ،، املرسلون، الكتب األربعةاألنبياء ،املالئكة املقرّبون ،اهلجمات اخلالديّة ،اخليربيّةاملنازالت  ،العلويّة
ديّة، املؤمنون، ، املّلة احملمّ ، الثّارات اإلسالمّيةماألايّ  ، األمم املاضية، املالئكة املنزّلون، أنكارًا،العاملني

 األعوام. ،الّشهور ، األاّيم،مجاعة، طائفة، األ مصار

 :فاظ من هذه األمساء أيًضا مكّررة؛ وهيوقد جاءت أل

والبقّية بصيغة  ،مرّات يف اخلطبة واحدة منها مضافة وهو )بيته(  10البيت: وردت لفظة البيت  -1
 د )البيت(.املفرد اجملرّ 

، وواحد بصيغة مرّات سّتة بصيغة )اإلسالم( 8: تكّررت لفظة اإلسالم يف اخلطبة اإلسالم -2
 وواحد لخر بصيغة مجع الفاعلني )املسلمني(. ،وصف )اإلسالمّية(

، وثالثة بصيغة عبادك(  ،ات مخسة بصيغة مجع مضا  )عبادهمرّ  8عبد: وردت لفظة عبد  -3
 . وعبدك( مفرد مضا  )عبده،

واثنتني بصيغة مضا   ،مرّات واحدة منها بصيغة اجلمع )الّنعم( 6الّنعمة: وقد كّررها اخلطيب  -4
 )نعمتك(.

 ،، واملؤمنني(أربعة منها بصيغة مجع الفاعلني )املؤمنون  ،مرّات 6: وردت هذه الكلمة اإلميان -5
 واثنتان بصيغة )اإلميان(.

مرّات يف اخلطبة أربعة منها بصيغة )الّشرك( وواحدة  6 امشتّقاهتالّشرك: تكّررت لفظة الّشرك و  -6
 ولخر بصيغة )شريك(. ،بصيغة مجع الفاعلني )املسلمني(

ودينك( واثنتان بصيغة  ،ت اثنتان منها بصيغة مضا  )دينهمرّا 5الّدين: وردت هذه الّلفظة  -7
 جمّردة من اإلضافة.فقط  ، وواحدةويوم الّدين( ،مضا  إليه )صالح الّدنيا والّدين

 ،والكفرة( ،والكّفار ،مرّات ثالثة منها بصيغة مجع )الكافرين 4الكفر: وقد وردت هذه الّلفظة  -8
 وواحدة بصيغة مصدر مفرد )الكفر(.
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 (.، واملّتقني: وردت هذه الّلفظة بصيغتني )الّتقوىالّتقوى -9

واألخرى بصيغة  ،بصيغة املفرد اجملّرداحدة منها تكّررت لفظة اليد يف اخلطبة مرّتني و  اليد: -10
 اجلمع املضا  )أيديكم(.

 المها مضافان ومها: )سلطان عبدك،سلطان: تّكّررت لفظة الّسلطان مرّتني يف فقرة الّدعاء ك -11
 وسلطان املسلمني (.

اخلطبة يصل  ومن خالل ما سبق ميكن الّتوّصل إىل القول أبّن أمساء األجناس اّليت وردت يف
منها  55و ،منها مفردة مضافة 68و منها مفردة جمرّة من اإلضافة، 3؛ اسم جنس 192: عددها

كلمة 11بني الوصف واجلمع غري املضا ، ويف كّل هذه األصنا  جاءت  38و ،مجوع مضافة
ني وهي  وأقّلها املكّررة مرّت : "البيت"،؛ وهي لفظةمرّات 10 متفاوتة يف الّتكرار أكثرها املكّررة مكّررة

 اليد والّسلطان".من لفظة: "الّتقوى و  كلّ 

ميكن مالحظة ظواهر أخرى اهتّم هبا اخلطيب وخاّصة يف أثناء سرد األمساء املذكورة لنًفا  كما
فردة ومجًعا يف املعاين كما اهتّم بتكرار األلفاظ م  ،ةواإلضاف ،هي ظاهرة الّتعريف ابلوصف و)أل(و 

، ، واإلسالماإلميان رتادفة كــــــــ:وم ،ين والبيت؛ منفردة ومتطابقةأللفاظ املتعّلقة ابلدّ خاّصة ا ،املختلفة
فاظ ألّن ؛ وقد أكثر اخلطيب من هذه األلوالّسلطان ،، واليد، والّنعمةر، والبيتوالكف ،والّشرك

 ،؛ فاملعركة اّليت مّهدت الطّريق إىل البيت وقعت بني أهل الكفر والّشركاحلديث دار حول معانيها
هريه بعدها كان وتدنيس البيت قبلها كان على يد الكّفار وإنقاذه وتط ،وبني أهل اإلسالم واإلميان

وإن كان  ،مة ال يساويها نعمةوهذا اإلجناز اّلذي أنطق اخلطيب هبذه الكلمات نع ،على يد املسلمني
الّسلطان صالح الّدين م اجملاهدون كّلهم يستحّقون املدح ألجل هذا اإلجناز فاألوىل واألحّق به ملكه

 .األيّويب

واّلذي يالحظ هذه املشتّـّقات جيد أّن  ،ثر اخلطيب من املشتّقات يف خطبتهأك: املشتقرات -3
مثّ  ، ويليها امسي الّزمان واملكان،ة أوسع من غريها يف اخلطبةاملصادر وأمساء الفاعلني احتّلت مساح

عن سبب ورود هذه املشتّقات أكثر من غريها جتد أّن وإذا حبثت  ،املفاعيل بقّلة وكذلك صيغ املبالغة
 اخلطبة هو اّلّل وأعظم املوصوفني يف ،صل هبا إىل وصف من وصف يف اخلطبةاخلطيب اهتّم هبا للّتو 
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؛ فإّن كثريًا من هذه صيغة له وهي صيغة أمساء الفاعلني؛ وقد وصفه اخلطيب أبنسب سبحانه وتعاىل
 املوجبة هلذا احلمد ؛ حيث ذكر أثناء ذلك أفعال اّللّ يف فقرة الّتحميد بداية اخلطبة األمساء جاءت يف

كما جعل من هذه الّصيغ قسطًا من وصف   ،إلشارة إىل ذلك يف بداية املطلبوقد سبقت ا ،والّشكر
يف  -اّلّل تعاىل رمحه-كذلك الّسلطان صالح الّدين   ، عليهم يف هناية الفقرة األوىلالّصحابة رضوان اّللّ 

 . الفقرة األخرية

ومتنّـًيا يف  بيت املقّدس يف الفقرة الثّانية،فإهّنا جاءت وصًفا لل أّما صيغة امسي الّزمان واملكان
 انبساط نفوذ الّدولة اإلسالمّية إىل أقصى البالد وأدانها.

ثّية وقد بلغ عددها: : أمساء فاعلني مشتّقة من األفعال الّثالقدجاءت أمساء الفاعلني يف صورتنيو  
 .امسًا 17أفعال غري الّثالثية وبلغ عددها:  وأمساء فاعلني مشتّقة من ،امسًا 26

، دافع ،احلاكم ،اآلمر ،الظّاهر ،وهي: القاهر ،أمساء الفاعلني املشتّقة من األفعال  الّثالثية :أورالً 
، ، الالّمعالقاطع، الّشاكر ، اخلاضع،الّناصر ،غالب ،الفاسد ،الّضالّة ، جامع،الّسابق ،داحض
 الغاوين. ،التّابعني ،الّصاحلني ،صاحلًا ،، ظاهر، ابطنصر، جامع، قامعالّنا ،الّذابّ  ،الّدافع

، مستدرج، مدمي ،، مذّل، مصّر : معزّ ، وهيشتّقة من األفعال غري الّثالثيةء الفاعلني املأمسا :ااثنيً 
 .املبني ، حميي، حميطة،املمانع ، مطّهر، مهّمة ار، مبار، املعرت ، احملامي،جم ،مزلزل، مكّسر

 ،-منّكرة 3و معرّفة، 4، رّاتم5-نصر  ،: احلمدوهي ،73وأّما املصادر فقد بلغ عددها 
-جهاد  ،-مرّات 3-تطهري  ،إسالم، إميان، إعزاز ،إظفار ،عدل، فضل ،، مكر، شكرأمر ،قهر

 ،تنّزل ،، رفع، ابتداء، ط رق، رسمإماطة ،ابتذال ،ردّ  ،اسرتداد ،، شهادة، إحسان-رة ومعرّفةّمرتني منكّ 
، الّتوحيد، العصيان ،عقوبة ،استنقاذ ،حسم ،ة، مهراق، خدمة، فْتحمقارعو عبوديّة  ،رسالة، نبّوة

جالد، الفتح،  ،الطّغيان ،، الّنكول، انتهاز، إزالةباعاتّ  ،الّتحميد، الّتثليث، اإلعتقاد ، الّتقديس،نشر
 ،ترشيح ،هيبة، موهبة، دعوة، ختصيص ،سلطان ،قطع ، حسم،اجلهاد جزاء، ،املنح، عزم، ُمضاء

 .عزمات ، إعزاز،فتح، خطاب، سعي، أمرال ،شكر

معراج،  ،مرّات(، موطن3امسًا وهي: مقّر ) 11أّما األمساء املصاغة بصيغة امسي املكان والّزمان فهي  
 وطنني .امل ،املنشر ،احملشر ،املغارب ،املشارق ،مهبط ومنزل ،مقصد
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 أكثر األفعال وروًدا يف اخلطبة هي األفعال املاضية وتليها املضارعة مثّ أفعال األمر. األفعال:: اثنًيا

: يلوهي كالّتا ،( فعاًل ماضًيا116فقد بلغ عددها املذكور يف اخلطبة ) األفعال املاضيةأّما  -1
، استشعر طّهر أفاض، أظهر، جعل،، ل، اخّتذ، اصطفى، قّدرأنز  ،كفروا  ،، جعل، ظلموا، خلقفُقطع

 ،يّسره، أذن اّلّل، امتّد عليها، استقّر فيها ،صّلى اّللّ  ،طغى ما ،زاغ البصر ما ،أسرى، عرج أرضى،
، اختاره ،قالوا ،لقد كفر ،كّرمه  ،شرّفه ،بعث ،صّلى فيه ،ذكرها اّللّ  ،تصّلون ،كنتم،  ُبّن عليه، أّسس

بكم، فتحت أرا ،، ما بذلتموه، تقّبل، تقرّبتمش ك ر اّلّل، ، فجزاكمجددمت، خّصكم، ظهرت، اصطفاه
 ،وأثنت عليه ،عّظمته ،ّص، فقال، أسرى، نذكره اّللّ  ،جعلكم ،به عيًناقّر  ،له، تبّلجت، ابتهج

وّفقكم، خذل،   ،فّضلهم ،نكلت عنه ،ألقاهم، أمضى ،أمر اّلّل، غضب ،، أمسك اّلّل، ابعدتُليت
، متّسك ،أمطتم ،أهديتم ،جعلكم، كنتم، شكر ،ذكركم ،، كانمضتهأ ،أغناكم ، كانت،مجع ،كان
 ، فانسلخ،، خّصكم، أعلق، نقضت، لتيناهشرّفكم ،رمحكم ،جعلكم ،صمعُ  ،جنا ،اعتصم سلم،
وقد  ،فقد أضحى ،أظفركم ،كفر  ،أذلّ  ،ر، غلب، قهرنص ،فكان، أغضبت، فقد اندت، فتح ،فأتبعه

 ،أجريت ،ا، سبقها، أحلقهفرّقها ،مزّقها ، اُبتلي،بعد أن ظُّنت فتحت،، أيّدان اّللّ  ،أعاننا اّللّ  ،قال
 .أنعمت

قة ورد منها متعلّ  وأكثر ما ،فعاًل مضارًعا( 68غ عددها املورود يف اخلطبة: )فقد بل املضارعةأّما  -2
، ، ومل جيعل له، ومل يكن لهّتخذ، ومل يكن لهمل ي ،وهي: يعدلون : نصب أو جزم، أو نفي،حبرو 
 ،، يزيد، يشاءيعرج ،ينزل ، خيرج،يلج ، يشركون، يعلم،خترج، يقولون، ، يعملون، وينذرويبّشر لينذر،

، ، ومل يكن له، أشهد، أن يرفعده، أشهد، مل يلد، ومل يولدأمح ،ال يدافع ،ال ميانع، ال ينازع، ال يراجع
يُفتح، يقوم،  ،يباريكمال  يكم،، ال جيار ال ُتشّد، ال تُعقد ،أن يكون ،ويذكر، مل يزحزحه، لن يستنكف

أن  ،فلم جيبه، فليهنكم، يستغفر لكم، يصّلي ، يقُرب، أيمر،، أن تغربنري هل ،فيوشك، أن تكون
ركم، إن يكن، يشك ،فتكونوا، ينصركم، يذكركم ،أن تقرتفوا ،يستزّلكم، أن يتداخلكم، فُيخّيل إليكم

 أن أعمل. ،ّلد، أن أشكركمقاه، تبقى، تتخ، تلنصركمي ،خيذلكم ينصركم، يغلبوا،

وكان أكثر ماوردت يف الفقرتني األخريتني  ،وردت بقّلة يف اخلطبة مقارنة أبختيهاأفعال األمر و -3
 ،قوموا ،فاقدروا ،( فعل  أمر، وهي: وُقل، ُقل، أبشروا50بلغ عددها ) ، وقد)يف الّنصائح والّدعاء(

اشكروا اّلّل، جّدوا،  ،انصروا اّللّ  ،بيعوا، واحذروا ،، جاهدوا، وخذوافاحفظوا، واحذروا ،فامحدوا
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 ،وأدم ،زوها، وسريوا إليها، وجّهزوهاوأبر  ،وها، فناجزوها، فأخرجوا إليهافاهتز  ،، واعلموا، واجتّثوااقطعوا
 ،أصلح، ذّلل ،وأنفذ ،ح، ومّلكه، اشكرفافت ،أبق، ووق، وانشر ،عّم، واجعل، وأحسن، واشكر

 .وأدخلّن ،أوزعّن ،فارزقه، وأجب ، واقض،، واشدداحفظهثّبت و  ،وانشر، واثبت ،أرغم

ملعاين سبعة منها من حرو  نوًعا من أنواع حرو  ا 17استخدم اخلطيب يف خطبته  :احلروف :اثلثًا
وثالثة أخرى من  ،وثالثة من حرو  الّنفي ،واثنني من حرو  اجلزم وأربعة من حرو  الّنصب، ،اجلرّ 

 حرو  العطف.

 :اجلّر اّليت استخدمها اخلطيب فهيأّما حرو  

 .كثر حرو  اجلّر وروًدا يف اخلطبةوهي أ ،مرّة 53: وقد وردت يف اخلطبة ،حر  "الباء" -1

 .مرّة 47وقد وردت:  "،حر  " يف -2

 مرّة. 44 حر  "من"، وقد وردت: -3

 .مرّة 33: وقد وردت يف اخلطبة حر  "الالّم" -4

 مرّة. 32وقد وردت:  ،حر  "على" -5

 .مرّة 14وقد وردت:  ،حر  "عن " -6

 .مرّة 11وقد وردت:  حر  "إىل"، -7

 .ردت مرّة واحدة مقرونة بــــ"ما"وقد و  ،حرو  اجلّر كذلك "كا  الّتشبيه" ومن -8

 وأّما حرو  الّنصب اّليت استخدمها فهي: 

 مرّة. 15وقد وردت يف اخلطبة:  ،" اخلفيفةحر  " أنْ  -1

 مرّات. 6: وقد وردت ،حر  "أّن" املشّددة -2

 مرّات. 4: وقد وردت ،إّن" املشّددةحر  " -3
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 .مرّتني فقط ، وقد وردتحر  "لن" -4

 ومها: ، فهي حرفان فقط،وأّما حرو  اجلزم الواردة يف اخلطبة

 مرّات. 7: وقد وردت حر  "لـــم"، -1

 .وقد وردت مّراتن فقط ،إْن" الّشرطّيةحر  " -2

 :و"لن" الّسابقتني؛ فهي ا حرو  الّنفي غري "مل"،وأمّ 

 وقد وردت ثالثة مرّات. "ال" النّافية، -1

 .وقد وردت مّراتن "ما" الّنافية، -2

 .وقد وردت مرّة واحدة فقط "إْن" الّنافية، -3

 :وهي ،حرو  العطف فهي ثالثة أحر  كذلكوأّما 

ما بني اجلمل ؛ حيث يبلغ عدد ورودها فيغريهااستخدمت يف اخلطبة أكثر من وقد  ،" الواو" -1
 .مرّة 226والعبارات 

 ، وبعضها للّتعليل،اخلطبة بعضها جاءت لبيان الّسبب مرّة يف 25: وقد وردت ،" الفاء" -2
 والّتفسري.

 وقد وردت مرّة واحدة فقط يف اخلطبة. ،"مثّ " -3

 :ومها ،ني فقطد استخدم اخلطيب منها حرفحرو  الّشرط وق ومن احلرو  كذلك

 ."إْن" اخلفيفة -1

: "فلوال أّنكم ممّن وقد وردت مرّة واحدة فقط يف قوله ،وهي حر  امتناع للوجود ،و"لوال" -2 
 ".ان بالده ملا خّصكم هبذه الفضيلةمن سكّ  ماختارهم اّلّل من عباده واصطفاه
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رو  فإّن اخلطيب استخدم يف خطبته بعض األمساء الّشبيهة ابحل وإىل جانب األمساء واحلرو ، تنبيه:
 وهي: ،أمساء موصولة "5"و )هذا(، واحد منها لإلشارة وهو ،6: وهي األمساء املبنّية وعددها

بصيغة اإلفراد  17، ومنها بصيغة اجلمع )اّلذين( 13 ،مرّة يف اخلطبة 30وقد وردت:  "اّلذي"، -1
 (.)اّلذي

 .مرّة 13: وقد وردت يف اخلطبة ،ة" املوصولما" -2

 .مرّة 12املوصولية وقد وردت:  ،"م ن" -3

 مرّات. 9: وقد وردت ،"" اّليت -4

 . ن فقط يف اخلطبةوقد ردت مّرات "أويل"، -5

 وحروفها يتوّصل الباحث إىل: ،لّتصنيف ألمساء اخلطبة وأفعاهلاوبعد االستقراء وا

؛ فقد بلغ -من حيث عددها ال األنواع- األفعال ودون احلرو أّن األمساء يف اخلطبة أكثر من  -1
 126و ،أمساء أجناس منها 192و منها أعالم، 35امسًا،  353: ةعدد األمساء الواردة يف اخلطب

 116 فعاًل، 234على عدد  -ماضيها ومضارعها وأمرها-بينما جاءت أفعال اخلطبة  ،مشتّقات
 فعل أمر. 50، ومضارعة 68 ،منها ماضية

 حرفًا  533يشمل جمموعها على  ،نوًعا 17فقد استخدم اخلطيب منها أّما حرو  املعاين  -2

من  10و  من حرو  الّنصب، 27، ومن حرو  اجلرّ  236و ،منها من حرو  العطف 252
 .واحد من حرو  الّشرط غري اجلازمةو  ،من حرو  الّنفي 6و ،حرو  اجلزم

ثنائّية وهي: يف،  10. و، والفاء: الالّم، والباء، والواو؛ وهيأحاديّة 5  وجاء من هذه احلرو  -3
 ،أنّ  ،إىل ،: علىثالثّية وهي  5. ووإْن الّنافية ، وال، وما،رطّية، وإْن الشّ ملْ و  ،، ولنْ ، وأنْ ومن، وعن

 ومل يستخدم اخلطيب حرفًا مخاسياا يف مجيع خطبته. ،وواحد رابعياا وهو "لوال" ،إّن، مثّ 



   

65 
 

جتدها جاءت خلطبة خاّصة حرو  اجلّر والعطف ظر يف احلرو  اّليت كثر ورودها يف اوإذا دّققت النّ 
-وهي أكثر معانيها الواردة-: االستحقاق فحر  الالّم وردت لكّل من معاين ملعان عديدة ومتنّوعة؛

 .والّتمليك ،والّتوكيد ليل،والّتع ،مثّ الّتعدية، وإشراب معّن "مع"، 

، ومن الثّانية ،كثرت ورودها يف صدور اآلايت؛ وهي: "احلمد ّلّل"  ّليتفمن األوىل: اجلملة ا
 ومن الثّالثة قوله يف نفي املعية مع اّلّل سبحانه وتعاىل: "إعزازه ألوليائه ونصره ألنصاره"، :قوله

"ِلما يّسره اّلّل على أيديكم"،  :مسك اّلّل ألجله الّشمس"، وقوله: "أومن الرّابعة قوله ،"الشريك له"
"فلوال أّنكم ممّن اختاره  الّشرط يف قوله:"لوال" لوال وجود  جواب الّشرط بـنفي ن اخلامسة توكيد وم

 ملا خّصكم هبذه الفضيلة". اّلّل من عباده...

 .أاّيم القادسّية" "جددمت لإلسالم قوله: وممّا جاء يف معّن الّتمليك،

 :وهي ،قد أتت ملعان تسعة ،وحر  اجلّر "ِمن"

 من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى"." ومنه قوله: -وهي أكثرها-لغاية ابتداء ا -1

أي ألجل ضعف  ؛، و "ومل يكن له ويّل من الّذلّ ": "فغضب عليهم من أجلهمنه قولهالّتعليل و  -2
 .عن القيام مبا يريده

 ماهلم به من علم"؛ أي: أي نوع من العلم يف ذلك الّشيء.نفي اجلنس " -3

 .رتداد هذه الّضالّة"كم من اسيملا يّسره اّلّل على أيد، يف قوله: "معّن الباء -4

 "من خلفه ومن بني يديه". ومنه قوله: ،الّتنصيص على العموم -5

 فلوال أّنكم ممّن اختاره اّلّل من عباده".: "، ومنه قولهالّتبعيض -6

 الّتهاين به بني أهل الغرباء"."..أن تكون الّتهاين به بني أهل اخلضراء أكثر من  يف قوله: ،الفصل -7

 "واحذروا من اتّباع اهلوى". :كما يف قوله  معّن "عْن"، -8
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 والباء جاءت أبربعة معان:

من متّسك هبا " :ومنه قوله ،وعليه وردت كثريًا أيًضا يف اخلطبة ،اإللصاقّية، وهي أصل عملها -1
 ".جنا

 .". مبكره..بنصره ..."من طّهر ابلّتوحيد قلبه ومنها قوله: ،االستعانة -2

 ورفعه. :؛ أي"وعرج به" ، ومنها:الّتعدية -3

 ومنها قوله تعاىل: "مثّ اّلذين كفروا برهّبم يعدلون". مبعّن "عن"، -4

 .مبعّن "على" -5

 جاءت لغرضني مها:  "وحر  "يف

 "."استقّر فيها رمسه :، ومنها قولهالظّرفّية -1

(1)أي أمسك اّلّل من أجله الّشمس فيه الّشمس"؛"أمسك اّلّل  :ومنه قوله ،الّتعليل -2
. 

 : واألساليب اللرغويرة فيهااجلمل من حيث االمسيرة والفعليرة  املطلب الثراين: 

جاءت فعلّية أكثر منها  على الّرغم من غلبة األمساء يف اخلطبة على األفعال فإّن كثريًا من مجل اخلطبة
؛ طبة جاءت توابع ومرادفات ألمساء أخرىاألمساء اّليت وردت يف اخل: أّن كثريًا من وتعليل ذلك امسّية،

ا من حيث االبتداء ومل تعّدد استئنافات كثرية تقتضي تنوّع اجلمل هب ،فشاركتها يف أوصافها وأحكامها
؛ فمن األمساء اّليت جاءت على هذه الّصورة قول اخلطيب يف وصف ومن حيث األحكام واإلخبار،
 ،القاطعسيفك ، املعرت  مبوهبتك ،لنعمتك سلطان عبدك اخلاضع هليبتك الّشاكر ..." الّسلطان:

الّسّيد األجّل  ،والّذاّب عن حرمك وحرم رسولك املمانع ،واحملامي عن دينك الّدافع ،وشهابك الالّمع
، الواحد: "ّلّل سبحانه وتعاىل عند الّتحميدوقوله يف وصف ا ،..."امللك النّاصر جامع كلمة اإلميان

وإمّنا جاءت كّلها  ،ايستحّق اإلعراب مبتدأ وال خربًافليس من هذه األمساء م ؛الّصمد" ، الفرد،األحد

                                                           

4-1، /مغين اللربيب للّتأّكد مبعاين احلرو  يف : ابن هشام ،  :انظر  (1)  
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وحيًنا بدونه لتشارك  فربط بعضها ببعض حيًنا حبر  عطف،أو عطف بيان هلا  ،وصًفا ألمساء سبقتها
 ماقبلها يف إعراهبا.

قد سبقت و  ،الرّتكيبّية االمسّية يف اخلطبةالّظواهر إىل جانب العطف من أكثر  ويعّد البدل
عن أمساء م الواردة يف اخلطبة جاءت بدائل ؛ وذلك أّن كثريًا من األعالاإلشارة إليه يف األعالم

املؤمنني علّي بن  أمري ، أمري املؤمنني عثمان بن عّفان،سبقتها؛ فمنها: أمري املؤمنني عمر بن اخلطّاب
 ،أبيكم إبراهيم، نبّيكم حمّمد القاها إىل ما مرمي وروحه عيسى، عبده ورسوله وكلمته اّليت ،أيب طالب

 أيب املظّفر صالح الّدنيا والّدين. ...امللك األجلّ 

 اجلمل االمسّية  جيد املالحظ أنّ الّتعليل املذكور سابًقا عن كثرة اجلمل الفعلّية على إىل وإضافة    
دة يف اخلطبة جاءت مرّكبة تركيًبا إضافياا ويف األمثلة املذكورة سابًقا كفاية للّداللة كثريًا من األمساء الوار 

وتطهريه بيته  ،وإعزازه ألوليائه ونصره ألنصاره ،إظفاره وإظهاره" :ومنها كذلك قوله ،على ذلك
 ".املقّدس من أدانس الّشرك وأوضاره

وتعّد من أكثر الّظواهر -، (1)واملعنويّة(لّلفظّية وقد وردت اإلضافة يف اخلطبة بنوعيها )ا 
ك، مصّر  مذّل الّشر  ،أّما اإلضافة الّلفظّية فمثل قوله: معّز اإلسالم ،-حويّة الرّتكيبّية وروًدا فيهاالنّ 

نستطيع أن جنعل مكاهنا أفعااًل  ،ن؛ فهذه كّلها مصّدرة مبشتّقاتمستدرج الكافري ،األمور، مدمي الّنعم
ا من خواّص ... وهذواستدرج الكافرين ...وأذّل الّشرك ...د ّلّل اّلذي أعّز اإلسالم: احلمفنقول مثالً 

سلطان  ،ظاهر جهاره ،: ابطن سرّهوأّما اإلضافة املعنويّة فمثل قول اخلطيب. اإلضافة الّلفظّية
؛ ائررة وجود اإلضافة إىل الّضموذلك لكث ،عبدك... وقد غلب الّنوع الثّاين من اإلضافات على األّول

-واّلذي يثري االنتباه يف هذا الّصدد هو أّن ضمري الغائب )هو(  ل: "عبده ، رسوله ، كلمته..."،مث
ممّا يؤّكد انتهاج اخلطيب منهج الّسرد  ،ر الّضمائر استخداًما يف اخلطبةهو أكث -مّتصال ومنفصال

                                                           

الفرق بينهما أّن اإلضافة الّلفظّية : إضافة األمساء العاملة كاسم الفاعل واسم املفعول والّصفة املشّبهة إىل معموالهتا  والغرض   (1)
ا
ً
، واإلضافة  منها لفظّي  فقط وهو الّتخفيف حبذ  التّنوين من املضا  أو حذ  الّنون منه إذا كان مثّّن أو مجع مذّكر سامل

املعنويّة وتسّمى اإلضافة احملضة : إضافة األمسا غري العاملة ، واملقصود منها ختصيص املضا  إذا كان املضا  إليه نكرة حنو : هذا  
خمتصر النرحو كتاب حنو ، وتعريف املضا  إذا كان املضا  إليه معرفة  حنو :هذا كتاب أخي./ الدّكتور عبد اهلادي الفضلي ، 

  116ص ،  7، ط
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؛ فهذه ثالّية وأعماهلموالّشخصّيات امل ول إىل ذكر احلوادث الّتارخيّية،القصصي يف اخلطبة للوص
 الّرسل، حيث ينسب إليه اخلطيب كلّ -الّضمائر بعد عودهتا يف كثري من املواضع إىل الّذات اإلهلّية 

فإهّنا جاءت دالّة على  ،إىل جانب هذه الّداللة هلذه الّضمائر -، وكّل أسباب االنتصاراتوأوصافهم
. ويلي هذا والّسلطان وملكه وبالده ،كما دّلت كثري منها على البيت ومرافقه  ،م، وأصحاهبالّرسل

 داللة هذا الّضمري أيًضا قسط كبري،وللّذات اإلهلّية  يف  ،مري يف الكثرة ضمري اخلطاب )ك(الضّ 
وكذلك ضمري  ،؛ حيث ينسب الّسلطان وأوصافه إىل اّلّل  طالًبا منه نصرهخاّصة يف فقرة الّدعاء

؛ حيث هتنئة املسلمني على الفتح ونصحهم ة يف الفقرة الثّانية والثّالثةخاصّ  -مّتصالً -)أنتم(  اخلطاب
 بتقوى اّلّل والّصرب على مواصلة الّسري.

، وكذلك مل االمسّية يف اخلطبة  فقد جاءت فاحتة لكثري من الفقرات املوجودة فيهاومع قّلة اجل
الرّتكيب ؛ وهو ت اّليت افتتح هبا اخلطيب خطبتهاآلاي ؛ وقد وردت أكثرها يف بداايتبعض العبارات

ّنوع من الرّتكيب يف فقد وصل عدد هذا ال ،واجلاّر واجملرور "ّلّل" ،احلمد" املعرّفةاملتكّون من لفظة "
وتليها يف الكثرة جمموعة من مجل متعاطفة يف الفقرة الثّانية جاءت مبتدلهتا ضمائر  ،اخلطبة تسعة
ا  للبيت أو ومابعدها من األخبار عبارة عن أوص نفصل عائدة على البيت املقدس،امل الغائب املفرد

يف  وهو ...مقّر األنبياء وهو... موطن أبيكم إبراهيم وهو" ؛ وهي قوله:ذكر ألحداث وقعت فيه
 ...املسجد اّلذي صّلى فيه رسول هللاوهو  ...األرض املقّدسة اّليت ذكرها هللايف  وهو ...أرض احملشر

 ".أّول القبلتني وهو ...البلد اّلذي بعث هللا عبده وهو
 .اّلّل أكرب فتح اّلّل ونصر"" :اجاء يف الفقرة الثّالثة من قولهوميكن العّد من اجلمل االمسّية كذلك م

 ؛ فمنها: ين واألساليب الّلغويّة املختلفةأّما اجلمل الفعلّية فقد نثر اخلطيب فيها املعا 

 أبسلوبني:وكذلك الّتحذير  ،: الزموا اجلهاد: "فاجلهاد  اجلهاد "؛ إذ الّتقديرقولهاإلغراء يف مثل  -1
استخدام اسم فعل  والثّاين: ،"واحذروا " :ألمر الّصريح يف الّنهي وهو قوله: استخدام فعل ااألّول

 : "وإاّيكم أن يستزّلكم الّشيطان ...".األمر يف قوله

وهو استفهام تقرير؛ أي أّن اخلطيب   -ل ماض انقصحر  وفع-( أسلوب االستفهام )أليس -2
 هبذه االسئلة ال حيتاج إىل جواب ألنّه ساقها لبيان فضل البيت وتقرير ذلك.
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ذي لّ ا فمن ذاهام كذلك االستفهام ابسم يف قوله: "فماذا عليكم"، وقوله: "ومن أساليب االستف
 . وكّلها جاءت يف ظّل الّتنويه بفضل البيت."ينصركم

مها  قوله: : الّشرط واجلواب؛ و من األساليب الّلغويّة يف اخلطبةكما جاء سلوب الّشرط واجلزاء:  أ -3
واصطفاه من  ،ولوال أّنكم ممّن اختاره هللا من عباده: ""إْن تنصروا اّلّل ينصركم"، ومنهما كذلك قوله

ّول شرط مسبوق حبر  جازم "؛ فاألها جمارريكم فيجيا خّصكم هبذه الفضيلة اّليت ال ملا ،سّكان بالده
 والثّاين شرط مسبوق حبر  غري جازم وهو "لوال".  "إْن"،

(؛ وهو مجلة فعلّية حذ  فعلها )أيّها الّناسيب كذلك: الّنداء ومن األسالأسلوب الّنداء:  -4
 .حذفت أداة الّنداء )اي( اختصارًاكما   ، وأبقي املفعول به وهو املنادى،وفاعلها

:  إذ إنّه ميكن أن يؤّول بـــــــ ؛الّلهّم"قول اخلطيب املكّرر يف الّدعاء "ومن هذا األسلوب كذلك 
 ويؤّول ذلك جبملة فعلّية حذ  فاعلها وفعلها وأبقي مفعوهلا وهو املنادى. ،"اياّلّل"

واحدة فقط : وقد استخدم اخلطيب فيه أداة كذلك: االستثناءومن األساليب  أسلوب االستثناء:  -5
وكذلك يف الّدعاء إذ  اّلّل...(، إله إالّ  وذلك يف كلمة الّتهليل عند مقّدمته: )وأشهد أن ال ،وهي "إالّ"

 وال ،قهافرّ  مجاعة إالّ  وال ،مزّقها تلقاه منهم كتيبة إالّ  وملكه صياصي الكفرة ونواصيها فاليقول: "
 ."طائفة بعد طائفة إالّ أحلقها مبن سبقها

كثري من العبارات والفقرات جبمل امسّية فقد صّدرت بعضها أيًضا جبمل فعلّية   وكما صّدرت
: ءت يف أكثر تصديرها يف صورة دعاء؛ مثلمتناوبة بني املاضية واملضارعة واألمر؛ أّما املاضية فقد جا

 عال مل تقع بعدأويل؛ إذ إهّنا أفأعاننا اّلّل...  وهي صورة قابلة للتّ  فجزاكم اّلّل... صّلى اّلّل عليه...
فا األصل فيها  كانت منذ زمان،وإمّنا صيغت هبذه الّصورة لشّدة التمّّن يف وقوعها حّّت تصبح كأهّنا  

. وجاء منها ما ليس على هذه أعّنا اي اّللّ  ،، فاهلل  أسأل أن جيزيكمم عليهحسب معانيها: صلِّ الّله
 ىل: "فُقِطع دابر القوم اّلذين ظلموا".وهو قوله تعا ،وهي قليلة وذلك اقتباسه األّول الّصورة

ريًا يف اخلطبة فلم ولعّل ممّا حيسن زايدته هنا أّن اخلطيب مل يستخدم أفعااًل مبنّية للمجهول كث
أّما رانيها إىل سادسها فهي أفعال مضارعة مذكورة يف ثنااي وصف  ،مرّات هذا أّوهلاترد غري سبع 

 ،عان  ميُ  فوق عباده فال القاهر"... :األوىل؛ حيث يقول اخلطيبالفقرة أفعال اّلّل سبحانه وتعاىل يف 
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، وأّما الّسابع عداف  يُ  يريد فال واحلاكم مبا ؛ عراج  يُ  يشاء فال مبا واآلمر ،عناز  يُ  لى خليقته فالع والظّاهر
 وُعِصم". بتقوى اّلّل اّلذي من متّسك هبا جنا ...: "فهو قوله

وأشهد  ..: أمحده على إظفاره.عبارات قولهمنها يف بداايت الأّما األفعال املضارعة فقد جاء 
 فليهنكم. ...اّلّل ، وأشهد أّن حمّمًدا أن ال إله إالّ 

وهي قوله يف فعال املضارعة؛ األوما جاء من أفعال األمر يف هذا الّصدد على حنو ما جاء من 
 .اعلموا.."و  ...... واحذروا عباد اّللّ . فاحفظوا..اّللّ  "فامحدوا :النّصائح

والّسبب أّن  ل املاضية أكثرها وروًدا يف اخلطبةوإذا دّققت الّنظر يف األفعال جتد أّن األفعا
مساء الوصف ابألفمزج بني  -كما سبقت اإلشارات إىل ذلك-اخلطيب اهتّم ابلوصف يف اخلطبة 

صوفيها فإّن أنسب ولـّما كانت األحداث مّت وقوعها واألوصا  مّت ثبوهتا على مو  ،والوصف ابألفعال
أبمساء  ع من الوصفوكثريًا ما يتوّصل إىل هذا الّنو  فعل املاضي،فعل لالستخدام يف هذا الّصدد هو ال

؛ فمن هذا ا إىل وصف اجلملألّن األصل يف هذه األمساء أن يتوّصل هب ،موصولة )اّلذي، اّلذين(
فقطع دابر ، ""لّسموات واألرضاّلذي خلق ا" القبيل من الوصف قوله تعاىل اّلذي ساقه اخلطيب:

 .اّلذي قّدر األاّيم دوالً بعدله"، وكذلك من قول اخلطيب: "القوم اّلذين ظلموا"

وال  اء واألفعال واجلمل ظاهرة العطف،ولعّل من أكرب ظاهرة جتب اإلشارة إليها يف األمس
ر حرو  املعاين من أكث إذا علمت أّن حر  العطف "الواو"،تستغرب من هذا الّتعميم يف حّقها 

وقد جاء العطف هبا يف صور خمتلفة سيتّم  مرّة، 226بلغ عددها يف اخلطبة وروًدا يف اخلطبة وأهّنا 
 ذكرها يف الفصل الّتايل عند الّتعّرض للّظواهر اخلربيّة يف اخلطبة إن شاء اّلّل.

األفعال املاضية  لكثرةوما يتعّلق حبركات الكلمات يف اخلطبة فإّن احلركة الغالبة هي الفتحة 
وكذلك جمليء بعض  ،؛ والفعل املاضي يبّن يف األصل على الفتح إاّل إذا اعرتاه تغيري معنّي على غريها

وتلي الفتحة يف كثرة الورود من احلركات  عض األمساء مسبوقة حبرو  الّنصب،األفعال املضارعة وب
ثري من األمساء مضافة كما سبق الكالم حركة اجلّر وذلك لكثرة حروفها اّليت تسبق األمساء وجمليء ك

 عليها.

 : املفعول املطلق وقد جاء يف موضعني:نواع املفاعيل الواردة يف اخلطبةومن أ -6
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وقد جاء  شعر احلمد ابطن سرّه وظاهر جهاره"،محد من است .."أمحده. :األّول منهما قول اخلطيب
 املفعول هنا لبيان نوع الفعل.

وهو كذلك يف بيان  ،شهادة من طّهر ابلّتوحيد قلبه" ..أّن حمّمد عبده ورسوله."وأشهد  :والثّاين قوله
 الّنوع.

أليس هو البيت اّلذي أمر هللا تعاىل موسى أن  " :ومن أنواع املفاعيل كذلك: املفعول ألجله -
 "العصيانوألقاهم يف الّتيه عقوبة  ،وغضب عليهم من أجله ،أيمرقومه ابستقاذه فلم جيبه إاّل رجالن

 وهو: أنه عقوبة لعصياهنم. ،؛ إذ جاء بيااًن لسبب وقوع الّتيهوالّشاهد قوله: "عقوبة العصيان"
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 :وحتته مبحثان ل الظرواهر البالغيرة يف اخلطبة،: حتليالعنصر الثراين

 وحتته مطلبان: ،املبحث األورل: الظرواهر البالغيرة اللرفظيرة يف اخلطبة

 وحتته مطلبان: ،الظرواهر البالغيرة املعنويرة الثراين:املبحث 
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 وحتته مطلبان: ،املبحث األورل: الظرواهر البالغيرة اللرفظيرة يف اخلطبة

نات البديعيرة اللرفظيرة يف اخلطبة جعات واجلناسات املطلب األورل: احملسر  :()السر

واجلناسات أبنواعها املختلفة؛ من أكثر الّظواهر البالغّية املالحظة يف اخلطبة هي ظاهرة الّسجعات 
ولعّلها من  ،ااّلذي يقرأ اخلطبة من بدايتها إىل هنايتها جيد أّن هذا العنصر حمتفظ به يف كّل فقراهتفا

ذلك إذا رأيت أّن كثريًا مّمن  وال عجًبا عند ، أكرب الّظواهر اّليت ساعدت على أتثريها يف مستمعيها
 كتب عن الفتح أتثّر بكلماهتا ومل جياوزها مؤرّخ عن القدس إالّ نقلها.

جعات :أورالً  ففي  ،ور خمتلفةإذا نظرت إىل ظاهرة الّسجعات يف اخلطبة جتد أهّنا جاءت يف ص :السر
جتدها ال تتجاوز  ويف بعضها ثر منها حّّت وصلت فواصلها تسعة،بعض املواضع جتد أّن اخلطيب أك

كّلف يف هذه الّسجعات وهذا ممّايدّل على أّن اخلطيب مل يت أو ثالثة فواصل أو حّّت فاصلتني،أربعة 
بدأ  -حيث الّتحميد-وإمّنا جاءت حسب املعّن الذي ختدمه؛ ففي الفقرة األوىل  ،واجلناسات

اّليّت أضا  إليها جمموعة من اخلطيب بسجعات بعد اآلايت اّليت ساقها معتمًدا على هاء الّضمري 
هلذا  (1)فاخّتذها قافية ري عائد على لفظ اجلاللة "ّلّل"،الّنعم اّليت توىّل هبا الّرب على العباد ألّن الّضم

مّث أردفها بقافية ، تسع فواصل وطّول يف البناء عليها حّّت وصلت الفواصل يف هذا املقطع ،املقطع
لتكون األوىل قافية رويّها  مل تتجاوز فواصلها أربعة،و  املمدود،العني بعد الفتح واحلر  أخرى وهي 

 ،اهلاء بعد الكسر يقتصد هبا اهلواء ليمّد الّصوت به يف الثّانية اّليت تتطّلب مّد الّصوت وإرسال اهلواء
ومدمي  ،ومصّر  األمور أبمره ،ومذّل الّشرك بقهره ،احلمد هلل معّز اإلسالم بنصره" :يقول اخلطيب

 ،وجعل العاقبة للمّتقني بفضله ،بعدله اّلذي قّدر األاّيم دوالً  ،ومستدرج الكافرين مبكره ،الّنعم بشكره
على  والظّاهر ،ميانع فوق عباده فال القاهر ،دينه على الّدين كّله وأظهر ،وأفاض على عباده من ظّله

قافية مّث استأنف اخلطيب  "،اليدافعواحلاكم مبايريد ف يراجع؛ يشاء فال رمبا رواآلم ،ينازع خليقته فال
وقف الّصوت فيكون وهي جميئها بعد حر  مسبوق أبلف ليغرّي هبا ماهلاء أيًضا يف صورة أخرى 

الّتفّنن يف خلق ويف هذا ما فيه من  ذي قبله حيث كان نصًبا بعد مدٍّ،خبال  الّ  ،خفًضا بعد مدٍّ 
يقول  ،ّد ومن ذلك إىل الكسر بعد املدّ بعد امل؛ فمن الكسر القصري إىل الّنصب اإليقاع املؤثّر

                                                           

  215، ص:نقالً عن مفتاح العلومعلم البديع ،يقول الّسّكاكي : "الّسجع يف النّثر كالقافية يف الّشعر" / عبد العزيز عتيق (1)
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وتطهريه بيته املقّدس من  ،وإعزازه ألوليائه ونصره ألنصاره ،أمحده على إظفاره وإظهارهاخلطيب: "
 ".هر جها محد من استشعر احلمد ابطن سرّه وظاهر ،أدانس الّشرك وأوضاره

أضف إىل ما سبق من تفّنن اخلطيب أنّه ثّّن الكلمات يف كّل الفواصل ليزيد بذلك رونًقا يف  
األنصار، واألدانس مع األوضار، والباطن مع  واألولياء رفيق اعاهتا ؛ فاإلظهار رفيق اإلظفار،إيق

يف عدد أكثرها ومتطابقة ومتناسبة  ،هذه الكلمات جاءت مرتادفة ، واألمجل من ذلك أنّ الظّاهر
 فما أمجل هذا األسلوب وما أوقعه يف الّنفوس. حروفها وهناايهتا،

لّسجعات خمتلفة يف وال تكاد جتد مقطًعا من مقاطع اخلطبة إاّل وقد ورد فيه عديد من ا
 مّت الّسوق منها هذه األمثلة جتدومتفاوتة يف الّطول والقصر؛ ففي نفس الفقرة اّليت  ،حرو  الفواصل

 وحده إله إاّل هللا وأشهد أن الواصل املذكورة قافية ملقطع لخر قصري الّسجعات وهو "الّدال بعد الف
و جتد  ،"أحد ومل يكن له كفوا، ومل يولد  ،اّلذي مل يلد ،الّصمد الفرد ،الشريك له الواحد األحد

 والّنون قافية أخرى ملقطع لخر. ،الكا  واأللف املقصورة قافيتني ملقطع بعد الّسابق

مّث امليم فاهلاء  ،ا أبلف مقصورة هي القافية األوىلحيث بدأه ،جتد نفس األمر يف الفقرة الثّانيةوهكذا 
 إىل لخرها.

مّث الّنون مثّ  يم وتليها األلف املقصورة أيًضا،ويف فقرة الّنصيحة جتد أّن القافية األوىل هي امل
 إخل. الالّم ...

، وأتبعها -ث يصف الّسلطان وينسبه إىل ربّهيح-ويف فقرة الّدعاء بدأ اخلطيب بقافية الكا  
 فاامليم الّساكنة. ،اء مكسورة ومفتوحة، مثّ الرّاءمثّ الطّاء فاهل ،مبا ينتهي اب الّنون

فخمسة أو  ،ول؛ حيث بدأ بتسعةات األُ الفقر  على أّن املالحظ أّن اخلطيب  كّثف الّسجعات يف
وهذا إن دّل على  ،الثة أو اثنتني أو فوقهما بقليلمّث جتده يف الفقرات بعدها يقتصر على ث ،أربعة

بكثرة  ؛ حيث هّيأاخلطيب به يف افتتاح هذه اخلطبة شيء فإنّه يدّل مدى الّتوفيق اّلذي وّفق
 ليكونوا منفتحني معه إىل لخر الكالم. ،الّسجعات أذهان الّسامعني
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هذه لـما يّسره اّلّل على أيديكم من اسرتداد ا اجلناسات فمنها قول اخلطيب: ": أمّ اجلناسات :اثنًيا
وهو من قبيل اجلناس الّتاّم؛ حيث وافقت الكلمتان بعضها ببعض يف عدد  ،"الّضالّة من األّمة الّضالّة

 حروفهما ونوعها.

جلالد وهو جناس انقص؛ حيث ينقص ا ،"وجبالدكم يف موضع اجلالدومنها كذلك قوله: "
يف  ،، واجلياد: احلدادظ  قبل هذا نفس الّشيء بني كلميتكما يالح  ،الثّاين ضمري اخلطاب "كم"

حيث اتّفقتا يف الّدال ؛ وخبيولكم اجلياد ،بسيوفكم احلداد الّنصر هذا فيخّيل إليكم أنّ  "..: قوله
 ."واختلفتا فيما سوامها احلر  األّول منهما وهي الكسرة، واأللف وحركة

، وهو  "وصعيد املنشر ،يف أرض احملشر وهو" ،ومنشر"ومنها كذلك اجلناس بني كلميت "حمشر 
 ،حر  واحد وهو احلاء يف "احملشر"إذ اتّفقتا يف مجيع احلرو  واختلفتا يف  ،كذلك جناس غري اتمّ 

 والّنون يف "املنشر".

يف األرض املقّدسة اّليت ذكرها هللا  وهو: "يف قوله قرّبني،: املبني واملومنها اجلناس بني كلميت
"؛ املقرّبني ةابملالئك -صّلى هللا عليه وسّلم-وهو املسجد اّلذي صّلى فيه رسول هللا  ،كتابه املبنييف  

 . احيث اتّفقتا يف امليم والباء والياء والّنون واختلفتا فيما سوامه

 وال ،إليهال تشّد الّرحال بعد املسجدين إاّل ه وعليه يف قوله: ": إليومنها كذلك اجلناس بني
: يف قوله ، وبني "مبار وجمار"،وكذلك بني "عباده وبالده" ،"عليه بعد املوطنني إالّ  ناصرتعقد اخل

 خّصكم هبذه الفضيلة اّليت ال ملا ،واصطفاه من سّكان بالده ،ّنكم ممّن اختاره هللا من عبادهولوال أ"
، واختلفتا فيما والّدال واهلاءتّفقتا يف األلف ؛ فاألوليني ايباريكم يف شرفها مبار وال، ها جمارريكم فيجيا

 واختلفتا يف اجليم والباء. ،اتّفقتا يف امليم واأللف والرّاءواألخريني  ،سوامها

 ،حيث اتّفقتا يف حركة احلر  األّول والثّاين ،غري اتممّ  " كذلك جناسة واخلدمة"الّنعم: وبني
فله الّنعمة عليكم بتخصيصكم هبذه " وذلك يف قوله: ،ويف كّل من احلرفني بعدمها ومها: امليم واهلاء

 ".وترشيحكم هلذه اخلدمة ،الّنعمة
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أليس هو البيت اّلذي أمسك هللا عّز وجّل فيه الّشمس قوله يف األسئلة الّتقريريّة: "وإذا نظرت إىل 
جتد األمر نفسه بني كلميت:  ،"وابعد بني خطواهتا ليتيّسر فتحه ويقرب ،على يوشع ألجله أن تغرب

ويف كامل احلرفني  ،احلرفني األّولني من كلٍّ منهماب؛ فهما مّتفقتان يف الوزن ويف حركيت تغرب ويقر 
 ومها الرّاء والباء. األخريين بعدمها.

فاتّفقت فيهما األلف والّدال واهلاء  "،ويف الّنصيحة جانس بني كلميت: "جهاده وعباده
وذلك  ،والعني والباء يف الثّانية ،هلاء يف األوىلواختلفتا يف احلرفني األّولني من كّل منهما وهي اجليم وا

 ."وبيعوا أنفسكم عباد هللا يف رضاه إذ جعلكم من عباده ،وجاهدوا يف هللا حّق جهاده: "يف قوله

 بعد أن شرّفكم هبذا "... :اّلذي ويل هذا املقطع وذلك قوله ونفس الّشيء جتد يف املقطع
جانس بني كلميت: "اجلليل واجلزيل"؛ فاتّفقتا يف الياء والالّم ويف ؛ حيث "واملنح اجلزيل ،الفتح اجلليل

 .ة احلرفني األّولني من كّل منهماحرك

اللهّم اشكر " :يف قوله ،"سعيه وهنيه" :رة الّدعاء جتده جيانس بني كلميتوإذا ما أتيت إىل فق
ك بني كلميت: وكذل ،"وهنيه وأنفذ يف املشارق واملغارب أمره ،سعيه -صّلى هللا عليه وسّلم-عن حمّمد 

 "."األعوام واألاّيم

طريًقا من طرق  وإن دّل كّل ما سبق على شيء فإنّه يدّل على أّن اخلطيب اخّتذ اجلناس
؛ فهو إىل جانب الّسجعات خيلقان نوًعا من أنواع البديع احملرّكة للكوامن أال وهو اإليقاع تعابريه املؤثّرة

 املوسيقي اجلميل.

نات البديعيرة املعنويرة يف اخلطبة :الثرايناملطلب   (..)الطرباقات واملقابالت احملسر

جاء من الطّباقات واملقابالت يف اخلطبة إىل جانب احملّسنات الّلفظّية ما ال ميكن الّتغافل عنه؛ فكنانة 
باقات وإذا رمت تتّبع الطّ  ،اخلطيب متلّونة العيدان متكاتفة األجزاء ال يستغّن أحدها عن اآلخر

ات ؛ ففي اآلايت الكرمية: طباقلّتحميد وما تالها أكثر من غريهاواملقابالت يف اخلطبة جتدها يف فقرة ا
: ينزل وكذلك ،والّسموات واألرض، وكلميت: يلج وخيرج ،يبّشر وينذرو  بني ألفاظ: الظّلمات والّنور،

 ويعرج.
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 ".مثّ اّلذين كفروا برهّبم يعدلون الظّلمات والّنور...وجعل " :الظّلمات والّنور ففي قوله تعاىلأّما 

ويبّشر املؤمنني اّلذين يعملون الّصاحلات أّن هلم أجرًا . ".. وأّما "يبّشر وينذر ففي قوله تعاىل:
 حسًنا ماكثني فيه أبًدا وينذر اّلذين قالوا اخّتذ اّلّل ولًدا..."

"احلمد ّلّل اّلذي له  :موضعني؛ من قوله تعاىلألرض ففي وأّما الطّباق بني كلميت: الّسموات وا
ويف قوله تعاىل: "احلمد ّلّل  ،ما يف الّسموات وما يف األرض وله احلمد يف اآلخرة وهو احلكيم اخلبري"

 ".وات واألرض جاعل املالئكة رساًل..فاطر الّسم

م ما يلج يف يعل .." متطابقة من قوله تعاىل: ".، وينزل ويعرجوكّل من كلمات: "يلج وخيرج
 خيرج منها وما ينزل من الّسماء وما يعرج فيها وهو الّرحيم الغفور". وما األرض

 ،: اإلسالم وكلمة: الّشركوإذا نزلت من اآلايت إىل افتتاح اخلطيب جتد أنّه طابق بني كلمة
رك ، ومذّل الشّ معّز ومذّل؛ وذلك من قوله: "احلمد ّلّل معّز اإلسالم بنصره وكذلك بني كلمة:

ورّدها إىل مقّرها من  ...ق بني كلميت: "الّرّد واالبتذال" من قوله: "جتده بعد ذلك يطاب بقهره..."،
 اإلسالم بعد ابتذاهلا يف أيدي املشركني قريًبا من مائة عام".

لّتقوى من خلفه ومن بني من قوله: "وإنّه أّسس اب ،: خلفه وبني يديهوكذلك طابق بني كلميت
: "فيوشك أن تكون الّتهاين به بني أهل " من قوله: "اخلضراء والغرباء كلميتلك بنيوكذ ،يديه"

 اخلضراء أكثر من الّتهاين به بني أهل الغرباء".

إسرائيل وقد فّضلهم على  نكلت عنه بنو هللا اّلذي أمضى عزائمكم ملا فامحدوا" وإذا أتيت إىل قوله:
 ،ومجع كلمتكم وكانت شّّت  ،قبلكم من األمم املاضيةخذل عنه أمم ممّن كان  ووّفقكم ملا ،العاملني

طابق بني كّل من   حيث مكثّفة كذلك؛ ةجتد الظّاهر " وأغناكم مبا أمضته كان وقد عن سو  وحّّت 
 ."، وكان وقد، وسو ، وحّّت ومجع وشّّت  : "وّفق، وخّذل،كلمات

ة واحلرفّية فإهّنا جاءت فهذه الكلمات وإن كان بعضها خمتلفة يف االمسّية والفعلّية أو الفعليّ 
اّدة وذلك مض وكلمة مج  ع تؤّول مبصدرها وهو "اجل ْمع" ة يف معانيها؛ فوّفق ضّد خّذل،متضادّ 

وكلمة كان فعل ماض انقص جاء كناية عن القصص القدسّية الّسابقة وما كان املسلمون  ،التشّتت
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فهو يف ذلك املعّن ضّد كلمة سو  اّليت أتيت فيما ما  ته من الّضغوطات من قبل األعداء،يئّنون حت
 فيه توّقع وقوعه بعد فرتة طويلة.

والرّتّدد إذا دخل على  والّشك ،د إذا دخل على املاضيالّتوكي حر  يفيد: "قد"وكلمة
، وفصله ويفهم من خالل الّسياق أنّه قصد تقدير املاضي بعده بدليل  عطفه له على"كان" ،املضارع
ّسياق اّليت يقّدر " يف اليد داللته على ماض فهو ضّد "حّّت وإذا مّت أتك ،ّما بعدمها ب"عن"هلما ع

 .املضارع بعدها

فمجمل دالالت هذه الكلمات األربعة إًذا هو: أّن اّلّل أغّن املؤمنني مبا أمضته أعمال 
أبفعال  ت اّليت تعرّب عنهاعن الّتخطيطات والّتمهيدا ا،"قد" ملضّيهــ سيوفهم اّليت تؤّكد يف الّتعبري ب

 :"سو  وحّّت".ــــــ متعّلقة بـ

لكم املالئكة املنزّلون  وشكر: "رة الّتالية لتقرأ من قول اخلطيبوإذا واصلت الّسري إىل الفق
أمطتم فيه عن  وما ،ونشر الّتقديس والّتحميد ،البيت من طيب الّتوحيد أهديتم إىل هذا على ما

جتد الطّباق بني كلميت: الّتوحيد  ،"واالعتقاد الفاسد اخلبيث ،والّتثليثطرقهم من أذى الّشرك 
 .إلشارة إليها يف األسطر الّتاليةوأجلى من ذلك املقابلة بني معاين العبارات اّليت ستتّم ا ،والّشرك

حد وهو ما يسّمى ويف الفقرة اّليت تلت هذه الفقرة طابق اخلطيب بني لفظيت اشتقاق وا
وخبيولكم  ،بسيوفكم احلداد الّنصر فيخّيل إليكم أن هذا ..؛ وذلك من قوله: ".لبابلطّباق السّ 

: "الّنصر" "، حيث طابق بني كلمةالّنصر إاّل من عند هللا وهللا ما ،وجبالدكم يف موضع اجلالد ،اجلياد
  أّن نصرهم حصلاّليت جاءت يف جانب من الكالم اّلذي يفيد أنّه قد يظّن ظاّن من املسلمني-

 ،اّليت تفيد نفي الفهم الّسابق وحتصر احلقيقة يف ما بعد "إاّل " ،وبني "ما الّنصر" -جبهودهم اخلاّصة
 وهو "من عند اّلّل".

من قوله: "إن  ،الّنصيحة يطابق اخلطيب بني كلميت: "ينصركم، وخيذلكم"ويف ختام فقرة 
 يصركم اّلّل فال غالب لكم وإن خيذلكم فمن ذا اّلذي ينصركم من بعده".
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؛ حيث يف نوعها يقال يف هناايت اخلطبة وكالّتعليل الّسابق للكلمات املتطابقة يف معانيها املختلفة
دتني ؛ فبذلك والثّانية فعل لكّنهما يف املعّن مضا ؛ فاألوىل اسم،""فرّقهاو  طابق بني كلميت "مجاعة"

 فهما بذلك متطابقتني. : وال مجاعة إالّ جعلها مفرتقة،ي"املفرتقة"؛ أ تؤّول الثّانية بـــــ

املشارق واملغارب يف موضعني من فقرة  :: الطّباق بني كلميتومن الطّباقات يف اخلطبة كذلك
املشارق واملغارب أمره وأنفذ يف وقوله: " "،يف املشارق واملغارب دعوته وانشرالّدعاء ومها قوله: "

 ."وهنيه
وإذا كّررت الّنظر فيما سبق من مقاطع اخلطبة اّليت وردت فيها الكلمات املتطابقة جتد أّن كثريًا  -

ظاهرة املقابلة؛  منها ابجتماعها مع أخواهتا تكّون لنا ظاهرة أخرى تعترب مرحلة متقّدمة لألوىل وهي
 وهو من قبيل مقابلة اثنني ابثنني؛ فــــ ،" مقابلةخيرج منها فبني مجلة: "ما يلج يف األرض"، ومجلة "ما

 والثّاين يفيدابتداء الغاية  احلر  اجلّر األّول يفيد ؛ إذ: فيهاو"ومنها" يقابل ،يقابل "يلج" ،"خيرج"
 .فيةالظّر 

 ّتعليل نفس الّشيء مثل الّسابقة،وال لّسماء" ومجلة: "ومايعرج فيها"،: "وما ينزل من اكذلك بني مجلةو 
 خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٹٱٹٱوكّل ذلك من قوله تعاىل: 

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن
(1) َّ نئ مئ زئ  رئ ِّّٰ ُّ

. 

جتد أنّه قابل  "،بقهرهومذّل الّشرك  ،احلمد هلل معّز اإلسالم بنصره" وإذا نظرت يف قول اخلطيب:
؛ فاإلعزاز تقابل هذا من قبيل مقابلة ثالثة بثالثةو  ،سالم بنصره حإذالله الّشرك بقهرهإعزاز اّلّل اإل

 والّنصر يقابل القهر. ،إلذالل، واإلسالم يقابل الّشركا

على اتّباع أعاننا هللا وإاّيكم " :يف قول اخلطيب ،وامر مقابلة لالزدجار ابلّزواجرويف اتّباع األ
 وهي مقابلة اثنني ابثنني. ،"بزواجره أوامره واالزدجار

                                                           

 3ية : ، اآلسورة سبأ  (1)
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: "من أذى الّشرك والّتثليث " مقابلة لقولهونشر الّتقديس والّتحميدّتوحيد من طيب ال ..". :ويف قوله
والّتقديس والّتحميد يف  ،الّشرك والّتوحيد ضّد الّتثليث واالعتقاد الفاسد اخلبيث"؛ إذ الطّيب ضدّ 

  ها ضّد االعتقاد الفاسد اخلبيث.معنا

مقابلة  اّلذي ينصركم من بعده" "إن ينصركم هللا فالغالب لكم وإن خيذلكم فمن ذا: ويف قوله
خرية وبني من خيذله واستحالة نصرته؛ إذ الّسؤال الوارد يف األ ،الغلبة عليه صره اّلّل واستحالةبني من ين

 مفاده إثبات املعّن املذكور. سؤال استنكار،

ألوىل تعبري عن ؛ إذا اجلملة امقابلة لقوله: "وغلب اّلّل وقهر" ،ويف قوله: "فتح اّلّل ونصر"
 عن اهنزام الكافرين؛ فالفتح ضّد الّتغليب والّنصر ضّد القهر. والثّانية تعبري ،انتصار املسلمني

جتد مقابلة  "،كان وقد عن سو  وحّّت وأغناكم مبا أمضته  " وإذا وقفت على قول اخلطيب:
والكلمتني األخريني  ،"كان وقد" -ومها-بني الكلمتني األوليني املتعاطفتني وما يف تقديرمها 

 وقد سبق تعليلها. ،"سو  وحّّت" -ومها-املتعاطفتني 
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 الظرواهر البالغيرة املعنويرة :املبحث الثراين

 واإلجياز(. ،والقصر ،والّتقدمي والّتأخري ،اخلطبة )اخلرب واإلنشاء يف الوجوه املعنويّة: ورلاملطلب األ

 :  من الوجوه املعنويّة يف اخلطبة 

 "واّلّل ما الّنصر إالّ من عند اّلّل". وذلك يف قوله:: احلصر -1

طائفة طائفة بعد  وال ،قهافرّ  مجاعة إالّ  وال ،مزّقها تلقاه منهم كتيبة إالّ  فالومن احلصر كذلك قوله: "
داء أن يكون الّتمزيق ؛ حيث حصر طلبه لعمل الّسلطان عند مالقاة األع"إاّل أحلقها مبن سبقها

 وإحلاق األواخر ابألوائل يف اإلهزام. والّتفريق،

، وغلب هللا وقهر ،فتح هللا ونصر ،هللا أكرب" يف قوله: "اإلجياز: "ومن الّظواهر املعنويّة كذلك -2
وغلب  اّلّل الكافرين  فتح اّلّل على املؤمنني ونصرهم، وهو إجياز حذ  إذ الّتقدير ،"وأذّل هللا من كفر

 وقهرهم.

: على إظفاره إذ الّتقدير ،"أمحده على إظفاره وإظهاره" اخلطيب: ومن احلذ  كذلك قول
لّف وما بعدها نشر ألهّنا تشمل على  ،. وميكن اعتبار كلمة "اإلظفار"إاّيان وإظهاره لنا على الكافرين

: مجيع معاين الكلمات بعدها؛ فتلك الكلمات ليست إاّل تفسريًا هلا ألّن كّلها من الظّفر وهي
 .وتطهريه.. ...ونصره ...إظهاره

 وهو إجياز حصر. ،جياز كذلكإ "وأغناكم مبا أمضته كان وقد عن سو  وحّّت : "كما أّن قوله

قتباس مع الّتصريح ابسم وقد نوّع اخلطيب أشكاهلا؛ فمنها: اال وهي كثرية، ظاهرة االقتباس -3
ومنها تضمني الكالم بكالم الغري دون إشعار وإمّنا يكشفه من عنده إملام سابق ابلّنّص  القائل،
 وهوالبلد اّلذي بعث هللا عبده ورسوله وكلمته اّليت ألقاها إىل مرمي": ؛ فمن الّنوع األّول قولهاملقتبس

 ٱُّٱٱ:فقال تعاىل  ،ومل يزحزحه عن رتبة عبوديته ،وكّرمه بنبّوته ،اّلذي شرّفه هللا برسالته ، وروحه عيسى

 جه ين ىن من خنحن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل

 ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه

 مث زث  رث يت ىت نت متزت رت يب ىب نب مبزب  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ
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وأشهد أن الإله إاّل هللا وحده " :ومن الّنوع الثّاين قوله ، (1) َّ ىق يف ىف يث ىثنث
فإّن اخلطيب  ،"أحد ومل يكن له كفوا، ومل يولد ،اّلذي مل يلد ،الّصمد الفرد الشريك له الواحد األحد 

هنا مل يقل قبل اقتباس لايت سورة اإلخالص قال اّلّل وإمّنا ربطها بكالمه ليظهر بصورة أمجل يف 
 كّلها يف وصف اّلّل سبحانه وتعاىل .الّتماسك بينه وبني اآلايت  اّليت جاءت  

: اقتباس معاين األحاديث وهو شبيه للّنوع الّسابق إاّل أنّه ال يذكر ومن أنواع اقتباسه كذلك
" وهذا فيه إشارة إىل .إاّل إليه....ال تشّد الّرحال بعد املسجدين ". ؛ فمنها قوله:ّص كامالً فيه النّ 

مسجدي هذا ومسجد الّرحال إاّل إىل ثالثة مساجد  "ال تشدّ  :ث الّرسول صّلى اّلّل عليه وسّلمحدي
هو يف و وذلك قوله: "احلشر ابملعّن؛  ومن ذلك أيًضا روايته حديث ،(2)"احلرام واملسجد األقصى

 ديث قوله صّلى اّلّل عليه وسّلم: "الّشام أرض احملشر واملنشر".ففي احل أرض احملشر وصعيد املنشر"،

-: "فاحفظوا ؛ وذلك يف قول اخلطيباإلطناب :الواردة يف اخلطبة كذلك ويّةومن الّظواهر املعن -4
هذه املوهبة فيكم..."؛ إذ فّصل بني الفعل والفاعل وبني املفعول جبملة دعائّية وهي مجلة  -رمحكم اّللّ 

 "رمحكم اّلّل". 

ل بني األمر إذ  فصّ  ؛"أّن هذه فرصة فانتهزوها -رمحكم هللا- واعلمواوشبيه من املذكور أيًضا قوله: "
 اّلّل. مرمحك واخلرب املؤّكد جبملة معرتضة وهي:

فصل الفعل  ...؛ إذبعد أن شرّفكم هبذا الفتح -عباد اّللّ -"واحذروا  :ومن اإلطناب كذلك قوله
 والفاعل عن املفعول ابملتضايفني )عباد اّلّل(.

استعطا  الّنفوس وتليني  :طناابت جاءت لغرض بالغّي سام وهووكّل هذه األنواع من اإل
الغرض من  جبار والقهر يف هذه األوامر ألنّ القلوب لألوامر اّليت ستلقى إليهم حّّت ال يشعروا ابإل

 هذه األوامر والّنصائح إمّنا هو احلّث إىل حتقيق ما هو أعظم وذلك حبفظ الّنعم بشكر اّلّل واجتناب
 قبالتهم.ومواصلة الّسري  ،الّذنوب وأخذ احلذر من األعداء

                                                           

171ية ،اآلسورة الّنساء  (1)  
الفصل األّول.وقد سبق ذكره يف   628كتاب احلّج ، ابب ال تشّد الّرحال ، ص، فصحيحهيف رواه مسلم  (2)  
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والغرض من  ،كما ميكن العّد من اإلطناب: اإلكثار من اآلايت املقتبسة اّليت جاءت كّلها يف الّتحميد
هذا اإلطناب هو متكني املعّن يف أذهان الّسامعني؛ إذ كان املعّن األمسى اّلذي يرمي إليه اخلطيب يف 

شكره أبحسن األلفاظ وأنسب ّلّل و هذا االقتباس هو الوصول إىل أعلى مستوى يف الّتعبري عن محد ا
 .؛ وهذا ممّا يؤّكد أنّه لو أمن من عدم خروج وقت الّصالة لذكر كّل حتميدات القرلن الكرمياآلايت

واملنح  ،الفتح اجلليل بعد أن شرّفكم هبذا -عباد هللا- واحذروا" ومنه قوله: :الترقدمي والترأخري -5
؛ إذ ..."من مناهيه كثريًا أن تقرتفوا ،وأعلق أيديكم حببله املتني ،الّنصر املبني وخّصكم هبذا ، اجلزيل

وقّدم ما حّقه اجمليء بعد متام الكالم املتألف من فعل  ،حذروا": "واأّخر احملذور منه بعد ذكر فعل
الفتح  األمر واملضارع املقرتن أبن؛ إذ األصل: "واحذروا أن تقرتفوا كثريًا من مناهيه بعد أن شرّفكم هبذ

وإمّنا حرص على تقدمي ما قّدمه تنويًها لفضل اّلّل على املؤمنني اّلذي يستحّق شكرهم له  جلليل ..."،ا
وليعلموا أّن الّنهي من  نفسهم حال خمالفتهم لتلك األوامر،فبادر بذكر ذلك الفضل ليكشفوا عيبهم أب

 املعاصي غليظ لسبب ذلك الفضل.

: وهي أكرب ظواهر علم املعاين الواردة يف اخلطبة والوصلالفصل : ومن الّظواهر املعنويّة كذلك -6
 ،اخلطيب أوصافًا خمتلفة ومرتادفة أجلهارديّة يف اخلطبة واّليت ساق من وسبب ذلك كثرة األساليب السّ 

واختار هلا من األفعال أفعااًل ماضية أكثر؛ فعطف بني بعض األمساء يف األوصا  ابلواو وترك بعضها 
 أّما يف األفعال فقد عطف بني كثري منها. عطف، بدون

: "وهو مقّر األنبياء جمرورات حبر ؛ فمنها قوله وأكثرها مضافة أو األمساء املوصولة بينها ابلواو، -أ
.. وعلى خليلفته أيب بكر ومنها " ، ومنزل تنّزل األمر والّنهي..."،ومقّر الّرسل ،ومقصد األولياء

مري املؤمنني عثمان بن عّفان.. وعلى أمري .. وعلى أ عمر بن اخلطّابمري املؤمننيوعلى أ ..الّصّديق
وكذلك:  ،حيد ونشر الّتقديس والّتحميد..."لّتو طيب ا : "..ومنها ،طالب.."املؤمنني علي بن أيب 

ومن ذلك أيًضا العطف  ،والّنكول عن العدى..." وى ومواقف الّردى ورجوع القهقرى،..اتّباع اهل."
 ،ملا يّسره اّلّل على أيديكم من اسرتداد هذه الّضالّة من األّمة الّضالّةلعاملة يف قوله: "ني األمساء اب

 .وإماطة الّشرك عن طرقه..." ..وتطهري هذا البيت ورّدها إىل مقّرها..
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اللهّم وأدم سلطان  "..: ومنها قوله ،: "الواحد األحد الفرد الّصمده: كقولاألمساء املفصولة بينها -ب
  ."..سيفك  القاطع، املعرت  مبوهبتك، اخلاضع هليبتك الّشاكرلنعمتكدك عب

وجعل العاقبة  منها قول اخلطيب: "اّلذي قّدر األاّيم دواًل .. ،فعال املاضية املوصولة بينهااأل -جــ
ّد فيها رواقه : "بعد أن امتمنهاو  ،..."وأظهر دينه على الّدين كّله ..وأفاض على عباده للمّتقني..

 وأذّل اّلّل من كفر..". ،وغلب اّلّل وقهر ،واستقّر فيهارمسه"، ومنها كذلك: "فتح اّلّل ونصر

جمليء أسلوب  ،يف اخلطبة والوصل أكثر من الفصلوالوصل واردان  ومبا سبق تعر  أّن الفصل
 . ردايا وكلماته مرتادفة ومتعاطفةاخلطيب س

 الفصل الثّاين من البحث يف ثنااي احلديث عن وقد مّتت اإلشارة إليهما يف :اخلرب واإلنشاء -7
وتبقى هنا  ،؛ تلك اّليت سّببتها كثرة اجلمل اإلنشائّية وغلبتها على اخلربيّةة واخلربيّةالعبارات اإلنشائيّ 

 فإليك الّنقاط فيها يف الّسطور الّتالية: ة إىل عناصر تكوين هذه الظّاهرة،اإلشار 

 :نشائّيةعناصر تكوين الظّاهرة اإل :أورالً 

 الّلهّم وأدم سلطان عبدك...  أعاننا اّلّل وإاّيكم... ...طوىب لكم .، مثل: صّلى اّلّل عليه..الّدعاء -أ

وبيعوا ... وجاهدوا... وخذوا ...واحذروا ...واحرسوا... فاحفظوا :، حنووالّنهياألمر  -ب
 وإاّيكم. ...أنفسكم

أليس  ؟...ونّص عليه يف خطابه ،البيت اّلذي ذكره هللا يف كتابه أليس هو :حنو ،االستفهامات -ج
أليس هو البيت اّلذي أمسك هللا عّز وجّل فيه  ...وأثنت عليه الّرسل ،هو البيت اّلذي عّظمته امللوك 

قومه  أليس هو البيت اّلذي أمر هللا تعاىل موسى أن أيمر ...الّشمس على يوشع ألجله أن تغرب
 .ابستقاذه

 :عناصر تكوين الظّاهرة اخلربيّة :اثنًيا

يف أرض  وهو... مقّر األنبياء وهو... موطن أبيكم إبراهيم وهو. ".. :احلمد ّللّ  اجلمل االبتدائّية: -أ
 ...احملشر
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 .ه ومن بني يديهفوإّنّه أّسس ابلّتقوى من خل حنو: ،الّتوكيد -ب

 حنو: واّلّل ما الّنصر إالّ من عند اّلّل. القسم، -ج

والكناايت  ،وأنواعها وأغراضها )الترشبيهات يف اخلطبة ةالبيانير  الوجوه :ثرايناملطلب ال
  واالستعارات والترعريضات(

 من الوجوه البيانية يف اخلطبة: -

 ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ الكناية يف االقتباس األّول  وهو قوله تعاىل: -1

1ٱٱٱ)ٱٱَّ  جن يم
ومل يدع داع  عن اهنزام الكّفار وتشّتت مشلهم،؛ حيث عّرض اخلطيب هبذا االقتباس (

فكان األسلوب  ،إىل أن يقف ليحكي للنّاس تلك القّصة ألّن يف قلوب مجيع احلضور ذلك الّشعور
أوالئك األنسب أن يقتبس هذه اآلية اّليت جاءت يف سياق الكالم على من كانت حاله مثل 

 املهزومني لتكون البالغة هنا: أّن جزاء كّل مجاعة كافرة أن يقطع دابرهم فينقلبوا خاسرين.

وأغناكم مبا أمضته كان وقد عن سو  وحّّت"؛ حيث كّّن هبا " :قوله ومن الكناايت كذلك -
أو الّرجوع إىل اخلطيب عن ما مّت إجنازه على يد املسلمني اّلذي ال يدع للمتكّلمني جماال لطرح أسئلة 

 الّتخطيط والّتمهيد ألّن ما مّت طوى كّل شيء.

"وإماطة الّشرك عن طرقه"؛ حيث قصد إماطة الّتماثيل الّشركّية عن البيت  : يف قوله:اجملاز الّلغوي -2
 ؛ فهذا من قبيل ذكر الغاية وإرادة الوسيلة.وإمّنا صرّح مبالزمها وهو الّشركفلم يصرّح بذلك 

أليس هو البيت اّلذي أمسك هللا عّز وجّل فيه الّشمس على يوشع املكنّية يف قوله: "االستعارة  -3
ان متشي حيث شّبه الّشمس حإنس ،"وابعد بني خطواهتا ليتيّسر فتحه ويقرب؟ ،ألجله أن تغرب

فاستعار هلذا  ،نزهلاحّّت تتأخر يف وصوهلا إىل م ،تباعد بني خطواهتا خبطوات متقاربة فأمرت أن
 اخلطوات. الّتشبيه مالزًما له وهو:

ومن اعتصم  ،بتقوى اّلّل اّليت من متّسك هبا سلم  ...: "ن االستعارة املكنّية أيًضا قولهوم
 ،أبن تتمّسك هبذه العروة والّنجاة؛ حيث شّبه تقوى اّلّل بشيء حّسيٍّ له عروة بعروهتا جنا وُعصم"

                                                           

45، اآلية سورة األنعام  (1 ) 



   

86 
 

"وأعلق  :ومثله كذلك قوله ال تكون إاّل للحّسّيات، اّليت الّصفة  هذهوالّدليل استعارته لتقوى اّللّ 
 . "القرلن الكرمي" وهو:أيديكم حببله املتني"، وفيه كناية عن شيء 

هّم وأدم سلطان عبدك اخلاضع هليبتك اللّ " :ستعارة املكنّية كذلك قول اخلطيبومن اال
و " حيث جاء عطف البيان وهوشهابك الالّمع ،القاطعسيفك ، املعرت  مبوهبتك ،لنعمتك الّشاكر

 ،تشبيًها للّسلطان ابلّسيف مستعريًا له شيًئا من لوازمه وهو القطع ،"سيفك القاطع وشهابك الالّمع"
 .وكذلك الّشهاب والزمه الّلمعان

 يوابتل ،بعد أن ظّنت به الظّنون ،فكما فتحت على يديه البيت املقدسهّم اللّ الّتشبيه يف قوله: " -4
"؛ حيث شّبه فتح داين األرض وقواصيها بفتح بيت فافتح على يديه داين األرض وقواصيها ،املؤمنون

: الفتح اّلذي مّت ووجه الّشبه قدرة اّلّل اّليت واملشّبه به ،مّت؛ فاملشّبه هو الفتح املتوقعاملقدس اّلذي 
 .لمني على عمل ثقيل مثل هذا الفتحأمكنت املس

اللهّم فكما أجريت على يده يف اإلسالم هذه احلسنة اّليت تبقى : "ولهومن الّتشبيه كذلك ق
 ..".فارزقه امللك األبدي اّلذي الينفد يف دار املّتقني ،واألعوام الّشهور وتتخّلد على مرور ،على األاّيم

ه ؛ إذ القصد منوفريسة فناجزوها" ،: "واعلموا أّن هذه فرصة فانتهزوهاالّتشبيه البليغ يف قوله -5
فهو شيء معنوّي إاّل أنّه شّبه بشيء حّسي وهو  ،الّسيطرة اّليت أصبح املسلمون ميتلكون زمامها

 الفريسة ووجه الّشبه هو الّنزول حتت نفوذ املسيطر.

املسلمني كما يعّد من الّتشبيهات البليغة ما صاغه اخلطيب بصيغة الّنعوت عند تشبيه إجنازات -
والوقعات  ،فطوىب لكم من جيش ظهرت على أيديكم املعجزات الّنبويّة: "حإجنازات من سبقهم يقول

جددمت لإلسالم  ،والفتكات العلويّة ،واجليوش العثمانّية ،والفتوح العمريّة ،والعزمات الّصّديقّية ،البدريّة
ف هذه فإمّنا وص"؛ واهلجمات اخلالديّة ، واملنازالت اخليربيّة ،والوقعات الريموكّية ،أاّيم القادسّية

تشبيًها هلا بتلك الوقعات؛ إذ إهّنا  والفتوح العمريّة... ات الّنبويّة والوقعات البدريّة،اإلجنازات ابملعجز 
 حدثت قبلهم فكيف يكونوا هم اّلذين فعلوها!
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 :تعقيب مهمر 

املناسبة إذا رمنا نلتمس مجال التّنظيم وحسن الرّتتيب أللفاظ اخلطبة وأانقة تركيبها أعدان الّنظر إىل 
؛ فمع أّن أمساء اخلطبة  نسجهااّليت جاءت عليها هذه األلفاظ والّتفّنن اّلذي يالحظ للخطيب يف

ألفعال أكثر من أفعاهلا فقد خدمت األمساء األفعال يف خصوصّية من خصوصّياهتا وهي خصوصّية ا
صّية اّليت ال حتّلل اخلطبة تلك اخلصو  ،عن حوادث مّتت وقوعها والّتفرّغ منها املاضية اّليت هي اإلخبار 

 بدوهنا وال توصف عناصرها إالّ وقّدمت على مجيعها.

؛ فبها قّصة املباركة فاخلطبة تشتمل مع قصرها على عدد كبري من القصص واإلشارات الّتارخيّية
وهجمات  ،اخلطّاب وعزمات أيب بكر الّصّديقوفتوح عمربن  لقادسّية، واملعركة الريموكّية،وا غزوة بدر،

وأمجل من هذه  ،كما هبا قّصة اإلسراء واملعراج يف غري موضع من مواضيع اخلطبة  ،خالد بن الوليد
ساليبه يف اخلطبة وهو وأروع ما استقصى من قصص املسجد األقصى يف أسلوب واحد من أ

ب يف طيويف عبارات يسرية جداا؛ ففي ختام الفقرة الثّانية من فقرات اخلطبة أودع اخل ،االستفهام
حوادث البيت وتؤّكد فضله؛ فذكر فيها تعظيم امللوك واألنبياء ومجيع  جمموعة أسئلة تقريريّة تسرد

وذكر فيها قّصة موسى وقومه ملّا أمرهم اّلّل  ،من الكتب الّسماويّةيقرأون فيه الّرسل له وما كانوا 
وذكر فيها قّصة يوشع بن الّنون اّلذي أمسك  ،ابستنقاذ البيت فخالف قوم موسى فعاقبهم اّلّل ابلتّيه

 اّلّل من أجله الّشمس ليكفي له الوقت إلنقاذ هذا البيت من أيدي الظّاملني.

 كما ذكر قبل هذه كّلها قّصة عيسى عليه الّسالم اّلذي بعثه اّلّل إىل هذه األرض املباركة.

ا "وأغناكم مب كنائّية خمتصرة بقوله:  وأمجل  أحوال  املسلمني قبل فتح البيت وبعده يف أربع كلمات
فما  ، خطبة واحدة قيلت يف موقف واحدكّل هذه القصص يف  ،أمضته كان وقد، عن سو  وحّّت"

 !نسًجا وما أعظمها إشارة وإحياءً  أمجلها

-مّث خّلله ابألوصا  اخلادمة له  ،نصر من بداية اخلطبة إىل هنايتهاوقد احتفظ اخلطيب هبذا الع 
كأوصا  اّلّل سبحانه وتعاىل اّلذي هو املقّدر األّول واملنّفذ األزيّل  -وصّيات األمساءوتلك من خص

 ،وأوصا  البيت املقّدس ،وأوصا  رسول اّلّل صّلى اّلّل عليه وسّلم والّصحابة الكرام ،هلذا الّنجاح
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إىل هذا الّتعانق  فانظر ،د هذا الّتحرير واإلنقاذ البشريّ وأوصا  الّسلطان صالح الّدين األيّويب رائ
 والّتكاتف بني معاين األمساء ومعاين األفعال يف أداء رسائل اخلطبة.

وملّا كانت األمساء أكثر من األفعال يف اخلطبة جاءت حرو  املعاين الواردة يف اخلطبة من 
وليس أدّل على ذلك من غلبة حرو  اجلّر على كّل  ،ّداخل على األمساء أكثر من غريهالّصنف ال

وتتبعها حرو  الّنصب مّث اجلزم  ّليت تدخل على األمساء واألفعال،هذه احلرو  ماعدا واو العطف ا
 الّلتان يشرتك فيهما األمساء واألفعال كذلك.

فإنّه من  ،كبنائها يف حتقيق ذل وإذا مّتت اإلشارة إىل مجال الّتنظيم يف اخلطبة وتعانق عناصر
اهرة وهي ظ ،أال ،ية من الّظواهر املذكورة سابًقااحلسن مبكان أن نشري إىل ظاهرة أخرى ال تقّل أمهّ 

تلك الظّاهرة اّليت حرص اخلطيب عليها فاستشرك بواسطتها مجيع الكون  الّزمان واملكان يف اخلطبة،
ى ذلك من استنطاقه الّسماء اّليت وال أدّل عل ،ّية فلسطني وإنقاذ املسجد األقصىوالكائنات يف قض

كما يدّل عليه ابتهاج أهلها وأهل األرض   ،ئكة املشاركني يف معركة الّتحريرفتحت أبواهبا لنزول املال
 وتسابقهم يف الّتهاين فيما بينهم من كثرة الفرح والّسرور.

ة هذا البلد يف عمار  ،وأقدس شخصّياهتا ،املختلفة فقد شارك أطهر عناصرهاأّما قرون الّدهر 
 ،ليه وسّلمهم حمّمد صّلى اّلّل عالعريق؛ فاألنبياء من أبيهم إبراهيم فموسى ويوشع وعيسى إىل سّيد

 وقفوا مجيًعا عامرين ومنقذين هلذا البيت.

 كّلها تليت يف هذه البقعة املباركة.  ،راة واإلجنيل والزّبور والفرقانوالكتب الّسماوية من الّتو 

؟ أم هل رأيت أعظم من أن هذا البلد أبو األنبياء إبراهيم يسكن يف وهل رأيت أعظم من أن
يرسل إليه عيسى الّنيّب ويرىّب فيه أّمه البتول؟ بل وهل رأيت أوضح من دليل يف فضله من أن ينتقم اّلّل 
من أجل الّتهاون عن إنقاذه كثريًا من بّن إسرائيل؟ وأوضح من هذا وذاك أن ترى مشس الّدنيا تؤمر 

 بل خالقها العزيز اجلّبار أن تقف من سريها حّّت يكفي الوقت ليوشع فينقذه!من ق

وأجلى منه وأبرز أن يسري اّلّل بنبّيه حمّمد صّلى اّلّل عليه وسّلم من مّكة إليه وجيعله إماًما 
 يصّلي ابألنياء فيه قبل أن يعرج به إىل الّسماوات العال إىل سدرة املنتهى.
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فأعظم ماستشهده على هذه األرض  ا يف علم اّلّل العاّلم للغيوب،للماضية ممّ أّما العصور الاّلحقة 
 وأعظم به حمشرًا وأعظم به مشهًدا. ،حشر اخللق فيها يوم القيامة إنسهم وجّنهم وأّوهلم ولخرهم 

اّلذي أنقذ  مقام اخلطيب أن يسأل اّلّل للملككّل هذه وتلك تشّجع من يتكّلم يف مقام مثل 
 لظّاملني املشركني، بطول العمر، ومتليك مجيع األرض،حّررها من أيدي الطّغاة وقبضة اهذه األرض و 

 ! وما أمساه من تصوير يف كالم.فما أنسبه من مقال يف مقام ،وإبقاء األثر إىل يوم احلشر
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 :البحثخامتة الفصل اخلامس ،

 خالصة البحث : -1

 :كرته عاّمة يف الّسطور الّتالّيةالبحث ميكن تلخيص فوبعد الّتقسيم والّدراسة ألجزاء 

ائّية وفضائله شخصّية القاضي ابن زكّي من حيث مولده ونشأته وحياته العلمّية والقضتناول البحث 
والّتمهيد  ،: خطبته القدسّيةذج واحد من كتاابته األدبّية وهوف بيئته وسوق منو مّث وصْ  ،إىل وفاته

وإردافها مبا شاهبتها من األعمال األدبّية يف ذلك العصر من حيث البناء الفّّن  مناسبتها، قبلها بذكر
مّث تقسيم هذه اخلطبة من حيث أفكارها ومانطوت فيها  ،ّبؤ للفتح ومعاين الفتح وكلماتهوأفكار الّتن

ظًّفا يف من عبارت إنشائّية وخربيّة متهيًدا إىل وصف كلماهتا وتراكيب ألفاظها ومجاليّات تعابريها مو 
 .ب الّلغويّة والعناوين البالغّيةذلك املوضوعات الّنحويّة واألسالي

 نتائج البحث: -2

 :يتوّصل الباحث إىل اآليت  القدسّية حول شخصّية القاضي ابن زكّي وخطبته اجلولةهذه  بعد

اخلطبة ذه أتثرت وأثّرت يف معاين ه ،وشعريّة أجنزت قبل الفتح وبعده أّن هناك أعمال نثريّة -1
ة وهي املرجعيّ  ،والئك الكّتاب والقاضي ابن زكيّ إىل وحدة املرجعّية أل ، تشري بوضوحاملختلفة

معتمًدا يف األحكام الّتنبّئّية على  ،مستق من ينبوع القرلن وأخبارهفكّل  ،اإلسالمّية والّتعايش البيئيّ 
 .(املؤمن العازم )صالح الّدين األيّويبّ البطل بعض الّتفاسري القرلنّية واستيحاء واقع العصر اّلذي قاده 

مقام احلمد  وهي: ؛أربعة وهي ما أمسيناها ابملقاماتأّن أفكار اخلطبة تلتمس من خالل حمطّات  -2
قام الّدعاء وم ،ومقام الّنصح واإلرشاد ،-للمجاهدين-واملدح  -للبيت-ومقام الوصف  ،والثّناء ّللّ 

عبارات تصطبغ بصبغيت اإلنشائّية واخلربيّة مع غلبة األوىل حتت هذه املقامات واخلتام ، وقد انطوت 
 .ّدعاءوهي: الّشكر والثّناء واإلغراء والّتحذير والفيها لكثرة دواعيها  ،على األخرى

وأّن حرو   ،أّن احلرو  أكثر عنصر تركييب يف اخلطبة وتليها األمساء أبنواعها مثّ األفعال أبنواعها -3
الرّبط بينها وكذلك أجزاء لكثرة ورود املرادفات يف اخلطبة واحلاجة إىل أكثر احلرو  وروًدا  العطف
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 الّنصبحرو  مّث  لقات والغاايت يف القصص املسوقة،املعرّبة عن املنط وتليها حرو  اجلرّ  القصص،
 .اجلزم يف املضارعات واألمرحرو  يف األمساء املؤّكدة واألفعال املضارعة مثّ 

عالم جمليء أكثرها أوصافًا هلذه األعالم واألزمنة أكثر من األيف اخلطبة ء املشتّقة االأمساأّن و 
 واألماكن .

 مجيع أنواع األفعال أكثر وروًدا إلكثار اخلطيب من ذكر الوقائعأّن األفعال املاضية من بني 
املعرّبة أكثرها عن حال املسلمني بعد الفتح وما  األفعال املضارعة وتليها ،ّية املاضّية يف القدسالّتارخي

 ألمرمّث أفعال ا من الّصفات الّذميمة، جيب عليهم أن يلتزموا به من األخالق احلميدة أو جيتنبوا عنها
 .يف املعّن األخري أكثرها

يف اخلطبة على الّرغم من غلبت األمساء على األفعال؛  ةأّن اجلمل الفعلّية غلبت اجلمل االمسيّ  -4
جانب كون   إىل ،ويرجع سبب ذلك إىل كثرة ظاهرة العطف بني األمساء وكذلك  الوصف والرّتاد 

 ؛ فلم أتت كثري منها مستأنفة لكالم جديد.كثري من األمساء مضافة

م اآلخر يف منهما خيد واألمساء؛ حيث جعل كاّلً  اخلطيب أحكم الوفاق بني األفعال أنّ  -5
 اإلخباريّة عن الوقائع املاضّية ،كخدمة األمساء األفعال يف وظيفتها   ،خصوصّية من خصوصّياته

 وخدمة األفعال األمساء يف وظيفتها الوصفّية.

 ،إلرشادوالّتحذير يف مقام الّنصح وا هي: اإلغراء ،ّلغويّة املالحظة أكثر يف اخلطبةأّن األساليب ال -6
يف بعض االقتباسات والّشروط وأجوبتها  ،يف مقام الوصف للبيت وإجالء قيمتهيب االستفهام وأسال
 مثّ املفاعيل. ،واالستثناء  ،بقّلة ظاهرة الّنداءو  ،ة لتأكيد جانب من املعّن الّسابقاملسوق

: هي ا وأظهرهاظواهرها ورودً  أّن اخلطيب زّين خطبته بديباج البالغة بعلومها املختلفة وأكثر -7
والفصل والوصل واحلصر  ،البديعّية الّلفظّية واملعنويّة من احملّسنات الّسجع واجلناس والطّباق واملقابلة

واجملازات والكناية  واالستعارة والّتشبيهات ،والّتأخري من الّظواهر املعنويّة واحلذ  واالقتباس والّتقدمي
  .من الّظواهر البيانّية
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الّتارخيّية اّليت وأمجل يف ظّلهما مجيع األحداث والوقائع ة الّزمان واملكان، ب اعتّن بظاهر أّن اخلطي -8
 ،أبرز قيمة البيت يف أعلى مستواهاويف ظّلهما  ،وكذلك مجيع الوقائع اّليت مل تقع ،حدثت يف القدس

 .ذلك فجعل قوام مجيع العامل يف العناية به وعمارته بتصويرات موحية إىل

خلطبة اجلامعة بني ؛ فهي ااهنا ابلّضعف والّصنعة الّلفظّيةاخلطبة اّليت اهّتم زم ومبا سبق تظهر قيمة -9
ة املذكورة تلك الّظواهر البالغّية الّلفظيّ  ظّي فهوالّلفاجلمال أّما ؛ املعنويّ  الّلفظّي واجلمال اجلمال
أكثر احتواء اخلطبة مع قصرها على مّث  ،الباقي من الّظواهر البالغّية املعنويّةوأّما املعنوّي فهو  سابًقا،

نبّئة عن واملية لألحداث التّارخيّية املاضية ؛ فهي املثنية املادحة الواصفة وهي احلاكمن موضوع
 ية للّسلطان واجملاهدين.املسلّ  واملناجية ّللّ  ،وهي الواعظة احملّفزة واحملّذرة األحداث القادمة،

 :صياتالترو  -3

صوص األدبّية يف العصر أمنوذج واحد من مناذج اخلطب املنربيّة والنّ خطبة القاضي ابن زكّي  -1
عليه فإّن الباحث يوصي  ،ن حيث الّدراسة والّتحليلواّليت مل جتد عناية كافية من الباحثني م ،األيّويب

 لعريب حيال عصوره املختلفة.عقد األدب ا ابالهتمام هبذه األعمال األدبّية لتمثّلها عقًدا من

هو خطبته القدسّية وبيًتا يتيًما من أبياته  ،ث الوقو  عليه من أعمال ابن زكيّ يّسر للباحما ت -2
لذا يوصي الباحث ملن له  ،د الطّرق والوسائل املوصلة إليهاالّشعريّة متلّهًفا إىل ابقي أعماله لوال انسدا

باحثني؛ إذ ال ختلو أن هّم البحث يف أعمال هذا اخلطيب مبواصلة الّسري يف البحث عنها وإجالءها لل
 تكون هلا من خصائص لغويّة وقيم معنويّة ال يتهاون هبا. 

األلفاظ ومدى أمسى هد  ينتهى إليه يف الّتحليل الّلغوّي والبالغّي كشف املعاين املنطوية يف  -3
 عليه فإّن الباحث يدعو الباحثني يف اجملاالت الّلغويّة والبالغّية إىل العمل على ،مناسبتها مبقاماهتا

وال يكتفوا ابلّتعامل مع القواعد والفنون دون اهتمام ابملعاين  ،استنتاج حتليالهتم هذه العناصر
 والّسياقات.

فإّن ذلك  ،ني املختلفةيدعو الباحث إىل اجلمع بني البالغة والّنحو يف حتلبالت الباحث ،ويف اخلتام -4
 ملة حملتوايت الّنصوص احملّللة.أدعى للوصول إىل نتائج متكا
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