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ملخص
شهد فن اطتطابة رواجاً وازدىاراً يف عصر ماقبل اإلسالم وعصر صدر اإلسالم والعصر االموي،
وشهد ازدىارا كبَتا يف العصر العباسي األول ،وذلك ألمهية اطتطابة وقوة اتثَتىا ،وكذلك لتوافر حرية
القول والتعبَت يف ىذا العصر.
والمهية اطتطابة فقد احتلت موقعا متميزا بُت فنون القول النثرية ومشلت اطتطب السياسية
والدينية او خطب الوفادات وخطب النكاح وغَتىا ،وقد سعى اطتلفاء العباسيون يف خطبهم يف العصر
العباسي األول اىل تثبيت اركان حكمهم وتوطيد دوعتم فاستخدموا اطتطابو للذب عن انفسهم واجتذاب
الناس اليو وبيان حقو يف اطتالفة ونسب عائلتو اىل رسول هللا صلى هللا عليو وسلم ،وسياستهم جتاه
الرعية ،وكذلك عرب خطاب الوفادات على اطتلفاء وخطب اظتناسبات االجتماعية.
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Abstract
The elocution was popular and flourished in the pre-Islamic, early Islamic, and
the Umayyad eras, and saw great prosperity in the first Abbasid era, due to the
importance of public speaking and the power of its influence, as well as the availability
of freedom of speech and expression in this era.
Because of the importance of elocution, it occupied a privileged position
among the art of prose saying and included political and religious speeches or speeches
of the words of the marriage and others, and the Abbasid caliphs in their speeches in the
first Abbasid era sought to establish the pillars of their rule and consolidate their
countries, using the speech to protect themselves and attract people to them and to
show his right to the caliphate and to attribute his family to the Prophet, peace be upon
him, and their policy towards the parish, as well as through delegations public speeches
to the caliphs and speeches of social occasions.

: ادلقدمة
 والعصر,  وعصر صدر اإلسالم, شهد فن اطتطابة رواجاً وازدىاراً يف عصر ما قبل اإلسالم
 وكذلك,  وذلك ألمهية اطتطابة وقوة أتثَتىا,  وشهد ازدىاراًكبَتاً يف العصر العباسي األول, األموي
.لتوافر حرية القول والتعبَت يف ىذا العصر
 فكانت ذا مكانة مهمة, وألمهية اطتطابة فقد احتلت موقعاً متميزاً بُت فنون القول النثرية
 ويف ىذا العصر حافظت اطتطابة على مكانتها ومستواىا الفٍت, ومستوى فٍت رفيع يف العصور السابقة
. الرفيع
واذا نظران إىل أنواع اطتطب يف العصر العباسي األول فإننا ؾتدىا ؽتاثلة لألنواع السائدة فيما
.  وخطب الوفادات وخطب النكاح وغَتىا, سبق من العصور وىي اطتطب الدينية والسياسية

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(8); September 2019

444

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(8); September 2019
ففي اطتطب الدينية نالحظ ازدىارىا ألن اإلسالم قد وفر عتا الفرص ومهد عتا السبل لتحقيق
ذلك  ,إذ جعلها تواكب الدعوة اإلسالمية وتعاًف القضااي اليت تتصل مبصاٌف اظتسلمُت وجعلها واجبة يف
بعض الصلوات مثل صالة اصتمعة والعيدين .
اما اطتطب السياسية فقد سعى العباسيون يف العصر العباسي األول إىل تثبيت أركان حكمهم
وتوطيد الدعائم ظتلكهم فاستخدموا اطتطابة للذب عن أنفسهم واجتذاب الناس اليهم وبيان حقهم يف
اطتالفة ونسبهم إىل رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)  ,والقضاء على ظلم األمويُت وجورىم.
وتكشف لنا خطب اطتلفاء العباسيُت سياستهم جتاه الرعية فإن من أراد العيش أبمان فعليو ان
يلزم الطاعة وإيثار السالمة وعدم التعرض لسياسة الدولة ابلنقد او التجريح  ,ومن ىنا فقد حافظت
اطتطابة السياسية على مكانتها ومستواىا يف عهود اطتلفاء العباسيُت األوائل .
اما خطب النكاح والوفادات فأيضاً حافظت على تطورىا وازدىارىا  ,وتبُت ذلك من خالل
خطب الوفود على اطتلفاء  ,او اطتلفاء أنفسهم يف مناسبات الزواج ألبنائهم او بناهتم .
وقد تضمن البحث احملاور التالية -:
أوالً  :اطتطاب لغة واصطالحاً .
اثنياً  :بداايت اطتطاب اإلسالمي .
اثلثاً  :اظتضامُت الدينية يف اطتطاب اإلسالمي يف العصر العباسي األول .
رابعاً  :اظتضامُت السياسية يف اطتطاب اإلسالمي يف العصر العباسي األول .

خامساً  :اظتضامُت االجتماعية يف اطتطاب اإلسالمي يف العصر العباسي االول .
أوالً  :اخلطاب لغة واصطالحاً :

 -1اخلطبة لغة :

خطبت على اظتن ِرب
ب وىو سبب األمر  ,تقول
ب
ُ
خيطب واشتق ىذا من اطتَطْ ُ
ُ
من الفعل َخطَ َ
()1
ب ِخطابةً "
خطبةُ ابلضم وخاطبو ابلكالم ؼتاطبة وخطاابً  ,واطتطابة مأخوذة من " َخ ُ
طبت أخطُ ُ
جتل وتعظم ( , )2واطتطبة
واشتق من ذلك اطتَطْ ُ
ب وىو األمر اصتليل  ,ألنو امنا ابطتطب يف األمور اليت ّ

طب مثل رتعة ورتع
اسم للكالم الذي يتكلم بو اطتطيب فيوضع موضع اظتصدر  ,واذا رتعتها قلت ُ :خ ُ
(. )3
واطتطابة واطتطاب اشتقا من اطتطب واظتخاطبة ألهنما مسموعان  ,وقد حدد ابن منظور ىذا
الكالم فقال  :أن اطتطبة عند العرب اسم للكالم اظتنثور اظتسجع الذي يتكلم بو اطتطيب (. )4
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 -2اخلطبة اصطالحاً :

اما يف االصطالح فاطتطبة  :فن نثري عرفو العرب قددياً وحديثاً فقالوا يف ح ّدىا اهنا توجيو
الكالم ؿتو اظتخاطب بشرط هتيؤ ذلك اظتخاطب لفهمو (. )5

اثنياً  :بداايت اخلطاب اإلسالمي :

حينما جاء اإلسالم مل تكن اطتطابة فناً جديداً على العرب اظتسلمُت وامنا كانت عتا أصول قددية

وجذور عميقة ورثوىا عن العصور السابقة  ,وقد ارتبط ىذا الفن بدواع كثَتة ساعدت على بزوعو
وازدىاره وانتشاره قبل اإلسالم  ,ومن الطبيعي ان ختتلف بواعث اطتطابة يف ىذا العصر ,وذلك ظتا
أحدثو اإلسالم من تغَتات مشلت مناحي اضتياة اظتختلفة(.)6
ولعل يف مقدمة ىذه البواعث العقيدة اإلسالمية اصتديدة اليت دعا اليها الرسول دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص)
استجابة لقولو تعاىل  { :اي أيها النيب إان أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا * وداعياً إىل هللا إبذنه
وسراجاً منريا * } ( , )7فكان عليو (ملسو هيلع هللا ىلص) خياطب قوماً قد استحكم القول فيهم  ,وبلغوا أعلى اظتراتب

من الفصاحة والبيان  ,فناداىم أببلغ القول  ,وخاطبهم أبروع الكالم حىت ضاقت صدورىم عن شتاع
قولو (ملسو هيلع هللا ىلص)  ,وبعد ان عجزوا عن غتادلتو ومقارعة اضتجة ابضتجة  ,امتشقوا اضتسام  ,وتكلموا ابلسنّان
بدل اللسان  ,فاطتطابة كانت البداية للدعوة اإلسالمية (. )8
فمنذ األايم األوىل لدعوى الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ومنذ ان بدأت اظتعركة البيانية بُت اإلديان والشرك  ,بُت

اظتؤمنُت ابلدعوة اإلسالمية  ,والكافرين هبا  ,وقفت اطتطابة ببياهنا الساحر إىل جانب الشعر لتعرب عن
األحداث والوقائع  ,ولتكون سالحاً ماضياً من أسلحة الدعوة اإلسالمية(.)9
وظتا كان عصر الرسالة واطتالفة الراشدة عصر الفتوحات ضد قوى الشرك والضاللة ,فقد كان من
اضتض على مالقاة األعداء أعظم دواعي القول يف امة تعتمد
الطبيعي ان يكون اضتث على القتال  ,و ّ
على البيان اىل جانب السنان يف سوح الوغى وميادين القتال  ,فكانت الدعوة اإلسالمية تستدعي بياانً
قوايً  ,وع بارات هتز أواتر القلوب  ,وتوقظ اضتماسة يف نفوس اظتؤمنُت الصابرين  ,فكانت اطتطابة يف
ىذا العصر أداة فعالة استندت اليها الدعوة اصتديدة يف حتقيق أىدافها  ,وتثبيت أركاهنا  ,ونشر مبادئها
ومثلها السامية بُت الناس كافة (.)10

وال ؾتانب اضتقيقة اذا قلنا ان الدعوة اإلسالمية كان جل اعتمادىا على اطتطابة  ,ألهنا طريق
اإلقناع ابضتجج العقلية والرباىُت اظتنطقية واظتؤثرات الوجدانية  ,ؽتا ال يتسع الشعر ظتثلو  ,وألهنا اقرب
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مثاالً وأسهل مأخذاً بقرهبا من الطبيعة  ,وحتررىا من قيود الوزن والقافية اللذين يقيدان الشاعر  ,وغتال
القول فيها يتسع من اجل إفهام اطتاصة والعامة (. )11
وقد اختذىا الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) أداة للدعوة إىل الدين اضتنيف يف مكة  ,وكان يعرض على قومو من
قريش وكل من يلقاه يف األسواق آايت القرآن الكرمي  ,وىو يف أثناء ذلك خيطب يف الناس داعياً إىل
سبيل ربو ابضتكمة واظتوعظة اضتسنة (. )12
السور واآلايت القرآنية اظتكية  ,متحداثً
وكان (ملسو هيلع هللا ىلص) خيطب بُت العرب يف مكة مستلهماً معاين َ
عن نبوتو وصدق رسالتو  ,وداعياً الناس إىل عبادة اطتالق الواحد األحد  ,ونبذ عبادة األصنام واألواثن ,
مبيناً عتم ان هللا تبارك وتعاىل سيبعثهم يوم القيامة وجيازيهم على ما قدمت أيديهم من أعمال يف اضتياة
الدنيا  ,وساعده يف ذلك ما أو ي من بالغة القول وجودة اظتنطق  ,وفصاحة اللسان ,إذ كان (ملسو هيلع هللا ىلص)
أفصح العرب قاطبة واخطبهم (ملسو هيلع هللا ىلص) ( , )13فقد استعان هبا اظتصطفى (ملسو هيلع هللا ىلص) منذ ان صدع ابضتق بعد ان
نزل عليو قولو تبارك وتعاىل { :وأنذر عشريتك االقربني}

()14

فأتى الصفا وصعد عليها  ,مث اندى

(ملسو هيلع هللا ىلص)  ,فأرتع الناس اليو " اي بٍت عبد اظتطلب  ,اي بٍت فهد  ,اي بٍت كعب  ,أرأيتم لو أخربتكم ان خيالً
بسفح ىذا اصتبل تريد ان تغَت عليكم أكنتم صدقتموين " قالوا  :نعم قال " فأين نذير لكم بُت يدي
عذاب شديد " مث دعاىم اثنية وقال " ان الرائد ال يكذب أىلو ,وهللا الذي ال الو إال ىو إين رسول هللا
لتحاسنب مبا
لتبعثن كما تستيقظون  ,و
اليكم خاصة  ,واىل الناس عامة  ,وهللا
ّ
لتموتن كما تنامون  ,و ّ
ّ
تعملون  ,واهنا صتنة أبداً او النار أبداً " (. )15
وبعد ىجرتو (ملسو هيلع هللا ىلص) إىل اظتدينة اتسعت ميادين اطتطابة  ,وأصبحت فرضاً مكتوابً على اظتسلمُت
يف أايم اصتمع واألعياد ومواسم اضتج  ,وكانت خطبو يف اظتدينة وعلى مدى عشر سنوات تتناول ما ينزل
عليو من آي الذكر اضتكيم  ,فًتاه اترة يعظ وأخرى يشرع للمسلمُت ما يقيم عتم حدود دولتهم اإلسالمية
 ,ونظم حياهتم يف اظتعاش واظتعاد (. )16
وكانت خطبو (ملسو هيلع هللا ىلص) خالل ثالثة وعشرين عاماً وىي اظتدة اليت اكتمل فيها نزول القرآن الكرمي ,
طول مقامو يف مكة واظتدينة إىل ان انتقل إىل الرفيق األعلى مكملة ظتا ورد يف التنزيل اضتكيم من معان
وأحكام  ,وأقوال وأفعال ووعظ وتشريع (. )17
وحُت انتقل خامت األنبياء إىل الرفيق األعلى خطب ابو بكر الصديق (هنع هللا يضر) خطبتو اظتشهورة يف
ىذا اظتوقف  ,واىل جانب خطب الفاروق عمر بن اطتطاب (هنع هللا يضر) يف اظتوقف نفسو  ,وخطب آخرين
من الصحابة (مهنع هللا يضر) مثل سعد بن معاذ واضتباب بن اظتنذر وبشَت بن سعد .
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ومن البواعث األخرى اليت أدت اىل نشاط اطتطابة يف ىذا العصر ارتداد بعض القبائل العربية
عن اإلسالم ومسامهة اطتطابة يف ردع اظترتدين ورتع كلمة اظتسلمُت يف خالفة ايب بكر الصديق (هنع هللا يضر)
واتساع الفتوحات اإلسالمية والدعوى إىل اصتهاد يف سبيل هللا  ,وكان اضتث على اصتهاد يف سبيل هللا
تعاىل من أعظم دواعي اطتطابة يف ىذا العصر  ,وقد جاءت خطب اطتلفاء الراشدين (مهنع هللا يضر) وخطب
قادهتم  ,وأمراء جيوشهم استكماالً ظتسَتة الرسول الكرمي (ملسو هيلع هللا ىلص) اضتافلة ابلدعوة إىل اصتهاد منذ بداية
بعثتو (. )18
ولعل من ابرز اطتطباء الذين جاىدوا إىل جانب اطتلفاء الراشدين (مهنع هللا يضر) أبنفسهم وألسنتهم ,
خالد بن الوليد  ,وسعد بن ايب وقاص  ,وابو عبيدة عامر بن اصتراح  ,وعقبة بن غزوان  ,واظتثٌت بن
حارث الشيباين  ,والنعمان بن مقرن اظتزين وغَتىم (. )19
اثلثاً  :ادلضامني الدينية يف اخلطاب اإلسالمي يف العصر العباسي االول :

أقام العباسيون دعوهتم على مبادئ رئيسية وىي اظتبدأ الديٍت  ,وىو جعل القرآن الكرمي والسنّة
النبوية قانون صتميع اظتسلمُت  ,وىذه دتثل رغبة العرب والطوائف األخرى يف تطبيق اإلسالم  ,واظتبدأ

السياسي وىو حق بٍت ىاشم يف اطتالفة دون حتديد ألي فرع من اعتامشيُت متخذين شعار السواد يف
الراية والثياب  ,واظتبدأ االجتماعي ويقصد بو دمج اظتسلمُت كافة من العرب وغَتىم من الطوائف
األخرى يف غتتمع إسالمي واحد متساوون يف اضتقوق والواجبات (. )20
ومل ختلو خطب اطتلفاء العباسيُت من اظتضامُت الدينية  ,وكذلك من حسن استعدادىم
واستجابتهم للنص  ,وقد حفلت خطبهم مبعاين التقوى وتكفَت السيئات واظتغفرة والتوبة وزوال القرون
اطتوايل ومعاين الوعد والوعيد والقرآن الكرمي مصدر العربة واظتوعظة (. )21
ونالحظ ان الدولة العباسية منذ اللحظة األوىل صبغت حكمها ابلصبغة الدينية  ,وتعظيم
اطتالفة يف نفوس الناس يف ذلك  ,وأرادت ان جتعل الدين يعلو يف أعُت الناس فوق السياسة مستمدة
قيمها منو اليت تصلح هبا أمور األمة وظهر ىذا واضحاً يف خطبة أول خليفة عباسي وىو ابو العباس
السفاح حينما بويع يف اطتالفة سنة 132ىـ749 /م قال " اضتمد هلل الذي اصطفى اإلسالم لنفسو
وشرفو وعظمو  ,واختاره لنا وأيده بنا  ,وجعلنا أىلو وكنفو  ,وحصنو والقوام بو  ,وال ّذابُت عنو ,
تكرمة ّ ,
وخصنا برحم رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) وقرابتو "
والناصرين لو  ,وألزمنا كلمة التقوى  ,وجعلنا أحق هبا وأىلها ّ ,
(. )22
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وخطبة اطتليفة ابو جعفر اظتنصور يف مكة " 158-136ىـ774-753 /م " حُت قال " أيها
الناس  :امنا اان سلطان هللا يف أرضو  ,أسوسكم بتوفيقو  ,وتسديده وأتييده  ,وحارسو على مالو اعمل
فيو مبشيئتو وإرادتو  ,وأعطيو أبذنو  ,فقد جعلٍت هللا عليو قفالً  ,ان شاء ان يفتحٍت فتحٍت إلعطائكم ,
سم أرزاقكم  ,فان شاء ان يقفلٍت اقفلٍت  ,فارغبوا اىل هللا وسلوه يف ىذا اليوم الشريف الذي وىب
وقَ َ
لكم من فضلو ما أعلمكم بو اذ يقول { اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نِعميت ورضيت

لكم اإلسالم ديناً } ان يوفقٍت للرشاد والصواب  ,وان يلهمٍت الرأفة بكم واإلحسان اليكم " (. )23

وبقيت ىذه اظتسألة مالزمة طتطب اطتلفاء العباسيُت حىت بعد قوة الدولة العباسية وازدىارىا يف
عصرىا الذىيب  ,ففي خطبة ألقاىا اطتليفة ىارون الرشيد " 193-171ىـ808-786 /م " ظهر ىذا
اظتنهج واضحاً بكل قوة حيث قال " أوصيكم عباد هللا بتقوى هللا  ,فأن يف التقوى تكفَت السيئات ,

وتضعيف اضتسنات  ,وفوزاً ابصتنة وؾتاة من النار  ,وأحذركم يوماً تشخص فيو االبصار  ,وتُبلى فيو
السرائر  ,يوم التغابن  ,ويوم التالق  ,ويوم التناد  ,يوم ال يستعتب من سيئة  ,وال يزداد من حسنة  ,يوم
األزمة  ,اذ القلوب لدى اضت ناجر كاظمُت  ,ما للظاظتُت من زتيم وال شفيع يطاع  ,يعلم فيو خائنة أعُت
 ,وما ختفي الصدور  ,واتقوا يوماً ترجعون فيو اىل هللا مث توىف كل نفس ما كسبت وىم ال يظلمون ,

عرت وأردت  ,وأوثقت كثَتاً  ,حىت أكذبتهم مناايىم  ,فتناوشوا التوبة من
ويقول وإايكم واألماين فقد ّ
مكان بعيد " (. )24

وجتسم
حيشد اظتعاين اليت تصل اىل النفس فًتدعها ,
وىنا ؾتد ان اطتليفة ىارون الرشيد يف خطبتو ّ
ّ
أمامها خزي السيئات ومرارة اظتنكر  ,وتصور اضتساب فًتبطو مبعاين التغابن  ,وقد تكالب الشر على
صاحبو فال يستعتب من سيئة وال يزداد من حسنة (. )25
اما اطتليفة اظتأمون " 218-198ىـ833-813 /م " ففي خطبو ورد معاين اظتوت وذكر اصتنة
والنار واضتث على العمل الصاٌف وسرعة اؾتازه يف اضتياة قبل انتهاء العمر  ,والًتىيب من شر الغفلة
والشهوة وىواجس الشيطان قبل فوات األوان وذلك بقولو " أوصيكم عباد هللا بتقوى هللا وحده  ,والعمل
ظتا عنده  ,والتنجز لوعده  ,واطتوف لوعيده  ,فانو ال يسلم إال من اتقاه ورجاه  ,وعمل لو وأرضاه ,
فاتقوا هللا عباد هللا  ,وابدروا آجالكم إبعمالكم  ,وابتاعوا ما يبقى مبا يزول عنكم  ,وترحلوا فقد جد بكم
 ,واستعدوا للموت فقد أظلكم  ,وكونوا قوماً صيح هبم  ,فانتبهوا  ,وعلموا ان الدنيا ليست عتم بدار
فاستبدلوا  ,فان هللا مل خيلقكم عبثاً  ,ومل يًتككم سدى  ,وما بُت أحدكم وبُت اصتنة والنار إال اظتوت ان
ينزل بو  ,وان غاية تنقصها اللحظة  ,وهتدمها الساعة الواحدة  ,صتديرة بقصر اظتدة  ,وان غائباً حيدوه
اصتديدان  :الليل والنهار ضتري بسرعة اآلونة " (. )26
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وتسَت خطب اطتليفة اظتأمون هبذا الطريق الذي حتذر فيو من اظتنكر  ,ويغلب عليها تصوير سرعة
اضتياة ليصل ابلناس إىل اظتوت  ,ففي خطبة يف عيد األضحى قال فيها " هللا هللا  ,فو هللا انو اصتد ال
اللعب  ,وانو اضتق ال اللعب  ,وانو اضتق ال الكذب  ,وما ىو إال اظتوت والبعث  ,واظتيزان واضتساب ,
والقصاص  ,والصراط  ,مث العقاب والثواب  ,فمن ؾتا يومئذ فقد فاز ومن ىوى يومئذ فقد خاب ,
اطتَت كلو يف اصتنة  ,والشر كلو يف النار " (. )27
وىنا يركز اطتليفة اظتأمون على مسألة مهمة وىي اظتعرفة والعلم  ,أي معرفة ىنا ابألمر والنهي ,
ويدعوا اليو نعماً وإرشاداً  ,وتوجيهاً وحتذيراً  ,مع إلزام نفسو طاعة هللا واجتناب معاصيو يف عضبو ورضاه
 ,ال خيرج عن ح ّد من حدوده او رض من فرائضو  ,وىو عندما ويل أمر الناس قال " ايها الناس  ,اين
جعلت هلل على نفسي  ,ان اسًتعاين أموركم ان أطيعو فيكم  ,وال اسفك دماً عمداً  ,ال حتلو حدوده ,
وتسفكو فرائضو  ,وال اخذ ضتد ماالً  ,وال أاثاثً  ,وال ؿتلة حترم علي  ,وال احكم هبواي يف غضيب وال

رضاي  ,إال ما كان يف هللا ولو  ,جعلت كلو هلل عهداً مؤكداً  ,وميثاقاً مشدداً " (. )28

ىذه ا لصورة ىي اليت غلبت على خطب اطتليفة اظتأمون وقد استمد مالػتها من الدين ,واقتصر
فيها على معاين القرآن  ,ونالحظ ان العصر العباسي األول اتسم بسمات األمر ابظتعروف والنهي عن

اظتنكر (. )29

رابعاً  :ادلضامني السياسة يف اخلطاب اإلسالمي يف العصر العباسي األول :

لقد عمل اطتلفاء العباسيون يف سبيل تعزيز مشروعيتهم يف اضتكم على إبراز نسبهم اعتامشي أبهنم

أوالد عم الرسول دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) العباس بن عبد اظتطلب " ت 32ىـ653 /م " ليضفوا بذلك على حكمهم
نوعاً ًل القدسية والشرعية  ,وبذلك اشًتك العباسيون والعلويون يف ىذه اظتسألة ( , )30ورفعوا شعار "
الرضا من آل البيت " والقضاء على أىل اصتور  ,ومن مث الثأر آلل البيت مستندين يف ذلك على قولو

تعاىل { :قل ال اسئلكم عليه أجراً إال ادلودة يف القرىب} (. )31

"
وظهر ىذا واضحاً يف أول خطبة ألقاىا اطتليفة ابو العباس السفاح يف الكوفة بقولو
وزعمت السبئية ( )32الضالل ان غَتان أحق ابلرايسة واطتالفة منا ,فشاىت وجوىهم ! مبَ ومل ايها الناس
؟ وبنا ىدى هللا الناس بعد ضاللتهم  ,ولصربىم بعد جهالتهم  ,وأنقذىم بعد ىلكتهم  ,واظهر بنا اضتق
 ,وأدحض بنا الباطل  ,واصلح بنا منهم ما كان فاسداً  ,ورفع بنا اطتسيسة  ,وامت بنا النقيصة  ,ورتع
الفرقة  ,حىت عاد الناس بعد العداوة أىل تعاطف وبر  ,ومواساة يف دينهم ودنياىم  ,وإخواانً على سرر
متقابلُت يف آخرهتم  ,فتح هللا ذلك منة ومنحة حملمد (ملسو هيلع هللا ىلص)  ,فلما قبضو هللا اليو قام بذلك األمر من
بعده أصحابو  ,وأمرىم شورى بينهم  ,فحووا مواريث األمم  ,فع ّدلوا فيها  ,ووصفوىا مواصفها ,
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وأعطوىا أىلها  ,وخرجوا ستاصاً ( )33معها  ,مث وثب بنو حرب ومروان فأبتزوىا وتداولوىا بينهم ,
فجاروا فيها  ,وأستأثروا هبا ,وظلموا أىلها  ,فأملى ( )34هللا عتم حيناً حىت أسفوه ( , )35فلما أسفوه انتقم
منهم ابيدينا  ,ورد عليهم حقنا  ,وتدارك منا أقمنا  ,وويل نصران والقيام أبمران  ,ليمن بنا على الذين
استضعفوا يف األرض  ,وختم بنا كما افتتح بنا واين ألرجو أال أيتيكم اصتور من حيث أاتكم اطتَت  ,وال
الفساد من حيث جاءكم الصالح  ,وما توفيقنا أىل البيت إال ابهلل"(. )36
وأكد اطتليفة ابو جعفر اظتنصور " 158-136ىـ774-753 /م " على نفس النهج يف حق
العباسيُت ابطتالفة وبعد ظهور اطتالف مع أبناء عمومتهم العلويُت  ,واهنم ىم الذين قاموا ابلثورة ضد
األمويُت وهنضوا هبا ورفع الظلم عن آل البيت بقولو " لقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر ان األرض يرثها
عبادي الصاضتون  ,أمر مربم وقول عدل وقضاء  ,واضتمد هلل الذي افلح حجتو  ,وبعداً للقوم الظاظتُت ,
الذين اختذوا الكعبة غرضاً والفيء إراثً  ,وجعلوا القرآن عضُت  ,لقد حاق هبم ما كانوا بو يستهزئون فكم
ترى من بئر معطلة وقصر مشيد  ,وأمهلهم هللا حىت بدلوا السنة  ,واضطهدوا العًتة  ,وعندوا  ,واعتدوا
س فهم من احد او تسمع عتم مركزاً " (. )37
واستكربوا  ,وخاب كل جبار عنيد  ,مث أخذىم فهل حت  ُّ
وتكشف لنا خطب اطتلفاء العباسيُت سياستهم جتاه الرعية فان من أراد العيش أبمان فعليو ان
يلزم الطاعة وإيثار السالمة  ,وعد التعرض لسياسة الدولة ابلنقد والتجريح  ,فعندما قتل اطتليفة ابو
جعفر اظتنصور ابو مسلم اطترساين سنة " 137ىـ754 /م " لتمرده على اطتالفة  ,شن اطتليفة اظتنصور
زتلة إعالمية وظف فيها الشعر واطتطابة وخطب ىو قائالً " ايها الناس  :ال خترجوا من انس الطاعة
سر احد قط منكرة إال ظهرت يف آاثر يده ,
إىل وحشة اظتعصية  ,وال تسروا غش االئمة  ,فانو مل يُ ّ
وفلتات لسانو  ,وصفحات وجهو  ,وأبداىا هللا لإلمامة  ,إبعزاز دينو  ,واغالء حقو  ,اان لن نبخسكم
حقوقكم  ,ولن نبخس الدين حقو عليكم  ,انو من انزعنا عروة ىذا القميص أجزرانه خيب ىذا الغمد ,
وان أاب مسلم ابيعنا وابيع الناس لنا  ,على انو من نكث بنا فقد أابح دمو  ,مث نكث بنا  ,فحكمنا
عليو ألنفسنا حكمو على غَته لنا  ,ومل دتنعنا رعاية اضتق لو  ,من إقامة اضتق عليو " (. )38

واستمرت خطب اطتلفاء العباسيُت يف العصر العباسي األول على نفس النهج يف أتكيد حقهم
ابطتالفة  ,واهنم جاءوا من اجل رفع الظلم والعمل مبا جاء يف القرآن الكرمي والسنّة النبوية  ,وحث الناس
على الطاعة وعبادة هللا واطتوف منو  ,وقد أكد على ذلك اطتليفة اظتهدي " 169-158ىـ-773 /
 785م " بقولو " اضتمد هلل الذي ارتضى اضتمد لنفسو  ,ورضى بو من خلقو  ,ازتده على آالئو وأغتده
لبالئو  ,واستعينو  ,وأومن بو  ,وأتوكل عليو توكل راض بقضائو  ,وصابر لبالئو  ,واشهد ان ال الو إال هللا
وحده ال شريك لو  ,وان دمحماً عبده اظتصطفى  ,نبيو اجملتىب  ,ورسولو إىل خلقو  ,وأمينو على وحيو ,
أرسلو بعد انقطاع الرجاء ,وطموس العلم  ,واقًتاب من الساعة  ,إىل امة جاىلية  ,ؼتتلفة أمية  ,أىل
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بداوة وتضاغن ,وفرقة وتباين  ,قد استهوهتم شياطنهم  ,وغلب عليهم قرانؤىم  ,فاستشعروا الردى,
وسلكوا العمى  ,يبشر من أطاعو ابصتنة وكرمي ثواهبا  ,وينذر من عصاه ابلنار وأليم عقاهبا وتال قولو

تعاىل{ :ليهلك من هلك عن بينة وحيىي من حي عن بينة وإ َن هللا لسميع عليم}(.)39

وتوضح لنا خطب اطتليفة ىارون الرشيد " 193-170ىـ808-786 /م " مدى زىده وورعو
وخوفو من هللا تعاىل وحثهم على العبادة والطاعة بقولو "عباد هللا انكم مل ختلقوا عبثاً  ,ولن تًتكوا سدى ,
حصنّوا إديانكم ابألمانة ودينكم ابلورع  ,وصالتكم ابلزكاة  ,فقد جاء يف اطترب ان النيب (ملسو هيلع هللا ىلص) قال " ال
إديان ظتن ال أمانة لو  ,وال دين ظتن ال عهد لو وال صالة ظتن ال زكاة لو  ,انكم سفر غتتازون  ,وانتم قريب
تنقلون من دار إىل دار بقاء  ,فسارعوا إىل اظتغفرة ابلتوبة  ,واىل الرزتة ابلتقوى  ,واىل اعتدى ابألمانة فأن
هللا تعاىل ذكره اوجب رزتتو للمتقُت  ,ومغفرتو للتائبُت  ,وىداه للمنيبُت قال هللا (عز وجل) وقولو اضتق
كل ٍ
شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة} (. )40
{ورمحيت وسعت َّ

ويف الصراع بُت األمُت واظتأمون " 198-193ىـ813-808 /م " حول اطتالفة وحشد
األنصار واظتؤيدين من قبل الطرفُت خطب اطتليفة اظتأمون فقال " قد عرفتموين من حق أمَت اظتؤمنُت –
أكرمو هللا – ما ال أنكره  ,ودعودتوين من اظتؤازرة واظتعونة اىل ما اوثره وال ادفعو  ,لطاعة أمَت اظتؤمنُت
مقدم  ,واظتسارعة اىل ما سره ووافقو حريص  ,ويف الروية تبيان الرأي  ,ويف أعمال الرأي نصح االعتزام
واألمر الذي دعاين اليو أمَت اظتؤمنُت أمر ال أأتخر عنو تثب ُّطاً ومدافعة  ,وال أتقدم عليو اعتسافاً وعجلة ,
واان يف ثغر من ثغور اظتسلمُت  ,كلب عدوه  ,شديد شوكتو  ,وان أمهلت أمره مل امن دخول الضرر
واظتكروه على اصتنود والرعية وان أقمت عليو مل آمن فوت ما أحب من معونة أمَت اظتؤمنُت ومؤازرتو وإيثار
طاعتو  ,فانصرفوا حىت انظر يف أمري  ,ويصح الرأي فيما اعتزم عليو من مسَتي ان شاء هللا " (. )41
وخطب اطتليفة األمُت " 198-193ىـ813-808 /م " عندما رأى ان األمر قد توىل عنو ,
وأنصاره يتسللون وخيرجون اىل طاىر بن اضتسُت " ت 207ىـ822 /م " الذي حياصر بغداد فأمر
إبحضار كل من كان معو يف بغداد من القواد واصتند  ,واشرف عليهم وقال " اضتمد هلل الذي يرفع
ويضع  ,ويعطي ودينع  ,ويقبض  ,ويبسط  ,واليو اظتصَت  ,ازتده على نوائب الزمان  ,وخذالن األعوان
 ,وتشتت الرجال  ,وذىاب األموال  ,وحلول النوائب  ,وتوفد اظتصائب  ,زتداً يدخر يل بو أجزل اصتزاء

 ,ويرفدين أحسن العزاء  ,واشهد ان ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو  ,كما شهد لنفسو  ,وشهدت لو
مالئكتو  ,وان دمحماً عبده األمُت  ,ورسولو اىل اظتسلمُت (ملسو هيلع هللا ىلص)  ,امُت رب العاظتُت .
اما بعد  :اي معشر األبناء وأىل السبق إىل اعتدى  ,فقد علمتم غفليت كانت أايم الفضل بن
الربيع " ت 208ىـ824 /م " وزير علي ومشَت فمادت بو األايم مبا لزمٍت بو من الندامة يف اطتاصة
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والعامة  ,إىل ان نبهتموين فانتبهت  ,واستعنتموين يف رتيع ما كرىتم من نفسي وفيكم  ,فبذلت لكم ما
حواه ملكي  ,وانلتو مقدر ي ؽتا رتعتو وورثتو عن آابئي فقودت من مل جيز  ,واستكفيت من مل يكف ,
واجتهدت َعلِ َم هللا – يف طلب رضاكم بكل ما قدرت عليو  ,واجتهدمت علم هللا يف مساء ي يف كل يوم

ما قدرمت عليو  ,من ذلك توجيهي اليكم على بن عيسى شيخكم وكبَتكم  ,وأىل الرأفة بكم  ,والتحنن
عليكم  ,فكان منكم ما يطول ذكره فغفرت الذنب  ,وأحسنت  ,واحتملت  ,وعزيت نفسي عند
معرفيت بشذوذ الظفر  ,وحرصي على مقامكم مسلمة  ,حبلوان مع ابن كبَت صاحب دعوتكم  ,ومن
علي يدي أبيو  ,كان فخركم ,وبو دتت طاعتكم عبدهللا بن زتيد بن قحطبة فصرمت من التألب عليو ما ال
طاقة لو بو  ,وال صرب عليو  ,يقوده رجل منكم  ,وانتم عشرون ألفاً ايل عامُت  ,وعلى سيدكم متوثبُت ,
مع سعيد الفرد  ,سامعُت لو مطيعُت  ,مث وثبتم مع اضتسن علي  ,فخلعتموين وشتمتموين  ,وانتهبتموين
 ,وحسبتموين وقيددتوين  ,وأشياء منعتموين من ذكرىا  ,حقد قلوبكم  ,وتلكي طاعتكم اكرب وأكثر ,
فاضتمد هلل زتد من اسلم ألمره  ,ورضى بقدره والسالم " (. )42

خامساً  :ادلضامني االجتماعية يف اخلطاب االسالمي يف العصر العباسي األول :

ازدىرت اطتطابة يف عصر صدر اإلسالم والعصر األموي  ,والعصر العباسي األول الذي توفرت
فيو فرص ازدىارىا وتطورىا  ,ومنها ىذه اطتطب يف اجملال االجتماعي والذي يشمل خطب الوفادات
وخطب النكاح  ,فلقد كانت كثَت من الوفادات الشخصية والوفود تصل إىل بغداد يف العصر العباسي

األول لتقدمي التهاين مبولود جديد او بيعة خليفة او التعازي لوفاة خليفة او احد أقرابئو  ,وكذلك لطرح
اظتظامل على اطتلفاء من قبل الوالة ورجال الدولة  ,وذكر انو ظتا اهنزم عبدهللا بن علي العباس "
ت147ىـ 764 /م " من الشام قدم على اطتليفة اظتنصور وقد منهم لالعتذار للخليفة  ,مث قام اضتارث
بن عبد الرزتن الغفاري فقال " اي أمَت اظتؤمنُت اان لنا وفد مباىاة  ,وامنا ؿتن وفد توبة  ,واان ابتلينا بفتنة
استخفت كردينا  ,واستفزت حليمنا  ,وؿتن مبا قدمنا معًتفون وؽتا سلف منا معتذرون  ,فان تعاقبنا فيما
أجرمنا  ,وان تعف عنا فبفضلك علينا  ,فاصفح عنا إذ ملكت وأمنن إذا قدرت  ,وأحسن إذا أظفرت ,
فطاظتا أحسنت إىل من أساء منا  ,فقال اظتنصور  :قد فعلت " (. )43
وظتا تويف اطتليفة ابو جعفر اظتنصور دخل ابن عتبة مع اطتطباء ليعزيو ويهنئو فسلم فقال " آجر
هللا أمَت اظتؤمنُت على أمَت اظتؤمنُت قبلو  ,وابرك هللا لألمَت اظتؤمنُت فيما خلفو لو أمَت اظتؤمنُت بعده  ,فما
مصيبة أعظم من فقد أمَت اظتؤمنُت  ,وال عقىب أفضل من ورثة مقام أمَت اظتؤمنُت  ,فاقبل اي أمَت اظتؤمنُت
من هللا أفضل العطية  ,واحتسب عند هللا افضل الرزية " (. )44
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ووفد رجل من أىل خراسان على اطتليفة اظتهدي فقال " أطال هللا بقاء أمَت اظتؤمنُت  ,اان قوم
انينا عن العرب وشغلتنا اضتروب عن اطتطب  ,وأمَت اظتؤمنُت يعلم طاعتنا  ,وما فيو مصلحتنا  ,فيكتفي
منّا ابليسَت عن الكثَت  ,ويقتصر على ما يف الضمَت  ,دون التفسَت " فقال اطتليفة اظتهدي  :أنت
اخطب من شتعتو (. )45
ويذكر انو ظتا توفيت البانوقة بنت اظتهدي  ,جزع عليها جزعاً شديداً مل يسمع مبثلو  ,فجلس
الناس يعزونو  ,وأمر ان ال حيجب عنو احد  ,فوفد اليو الكثَت من الناس يعزونو  ,واجتهدوا يف خطبهم

وبالغتهم  ,وارتعوا على ان مل يسمعوا خطبة تعزية أوجز وال ابلغ من تعزية شبيب بن شبيبة " ت ؿتو
170ىـ786 /م " الذي قال فيها " أعطاك هللا اي امَت اظتؤمنُت على ما رزئت أجراً  ,وأعقبك صرباً ,
وال أجهد هللا بالءك بنقمة  ,وال نزع منك نعمة  ,ثواب هللا خَت لك منها  ,ورزتة هللا خَت عتا منك ,
رده " (. )46
وأحق ما صرب عليو ماال سبيل إىل ّ
وقدم وفد من الكوفة إىل بغداد ,فوقفوا للمأمون فأعرض عنهم فقال شيخ منهم " اي أمَت
يوسفي العفو يف قلة
لعلوىا يف اظتكارم  ,وبعدىا من اظتآمث  ,وأنت
اظتؤمنُت  :يدك أحق يد بتقبيل ّ ,
ّ
التثريب  ,من أرادك بسوء جعلو هللا حصيد سيفك  ,وطريد خوفك وذليل دولتك "  ,فقال اي عمرو :
نعم اطتطيب خطيبهم ِ ,
اقض حوائجهم (. )47

وتظلم رجل إىل اطتليفة اظتأمون من عامل لو فقال " اي أمَت اظتؤمنُت  ,ما ترك فضة إال فضها ,
" نفيساً " إال َعلِ َقةُ ,
وال ذىباً إال ذىب بو  ,وال غلة إال غلها  ,وال ضيعة إال أضاعها  ,وال علقاً
عرض لو  ,وال ماشية إال امتشها  ,وال جليالً غال أجاله  ,وال دقيقاً إال دقو "  ,فعجب
وال َعَرضاً إال َ
من فصاحة وقضى حاجتو (. )48
اما خطب النكاح واليت تسمى ايضاً " خطب الزواج " فقد استثقلها اظتسلمون منذ عهد مبكر ,
فهذه اطتطب من اشد انواع اطتطب إجهاداً للخاطر وكداً للنفس  ,ولذلك قال اطتليفة عمر بن اطتطاب

(هنع هللا يضر) " ما يتصعدين كالم كما تتصعدين خطبة النكاح " (. )49
ولعل ذلك راجع لض يق غتال القول فيها وما يتطلبو من مدح ومن ىذه اطتطب اطتطبة اليت
ألقاىا اطتليفة اظتأمون عندما أراد ان يزوج ابنتو من علي بن موسى الرضا  ,فقال  :اي حيِت تكلم ويقصد
قاضي القضاة حيِت بن اكثم  ,فأجللتو ان أقول " أنكحت  ,فقلت اي أمَت اظتؤمنُت  ,أنت اضتاكم األكرب
 ,واألمانة األعظم  ,وأنت أوىل ابلكالم فقال " اضتمد هلل الذي تصاغرت األمور مبشيئتو  ,وال إال  ,إال
ىو إقراراً بربوبيتو  ,وصلى هللا على دمحم عند ذكره اما بعد  :فان هللا قد جعل النكاح ديناً  ,ورضيو
حكماً  ,وانزلو وحياً  ,ليكون سبب اظتناسبة  ,إال واين قد زوجت ابنيت من علي بن موسى وامهرهتا
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أربعمائة درىم  ,اقتداءً بسنة رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)  ,وانتهاء إىل ما درج اليو السلف واضتمد هلل رب العاظتُت "
(. )50
وخطب شبيب بن شبيبة عندما ّزوج اب نو بنت سوار القاضي فقال " اضتمد هلل  ,وصلى هللا على
رسول هللا  ,أما بعد فان اظتعرفة منّا ومنكم  ,بنا وبكم  ,دتنعنا من اإلكثار  ,وان فالانً ذكر فالنة "
.
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اخلامتة :
تبُت لنا من خالل البحث االستنتاجات التالية -:
 -1ازدىار فن اطتطابة يف العصر العباسي األول  ,وذلك ألمهية اطتطابة وقوة أتثَتىا  ,وتوافر حرية
القول .
 -2حافظت اطتطابة على مكانتها ومستواىا الرفيع من بُت فنون القول النثرية .
 -3امتازت اطتطابة بقوة األسلوب ودقة التعابَت وجزيل األلفاظ واالستشهاد يف اآلايت القرآنية
واألحاديث النبوية الشريفة  ,وسَت السلف الصاٌف .
 -4كشفت لنا خطب اطتلفاء العباسيُت سياستهم جتاه الرعية والتأكيد على الطاعة وعدم التعرض
للدولة وخيانتها .
 -5أكدوا يف كل مناسبة على حقهم الشرعي يف اطتالفة وحق آل البيت ونسبهم إىل رسول هللا
(ملسو هيلع هللا ىلص) .
 -6أوضحوا اهنم جاءوا للعمل بكتاب هللا وسنّة نبيو وسَت السلف الصاٌف  ,وجاءوا إلنقاذ الناس من
الظلم واصتور الذي ضتق هبم .
 -7حث اطتلفاء العباسيُت يف خطبهم الناس على اطتوف من هللا  ,والتقوى وااللتزام مبا جاء يف
القرآن الكرمي والسنّة النبوية  ,وتذكَتىم ابآلخرة .
 -8حث اطتلفاء الناس على اتييدىم وموازرهتم خاصة بعد االضطراابت السياسية او خيانة احد
القادة مثل ابو مسلم اطترساين  ,او يف الصراع حول اطتالفة مثل ما دار بُت األمُت واظتأمون .
 -9تبُت لنا خطب العصر العباسي األول الكثَت من اظتثل األخالقية والقيم االجتماعية واآلراء الدينية
واظتبادئ الفكرية .
 -10نالحظ ان اطتطاب اإلسالمي يف العصر العباسي األول قد ساير العصر وتطوره السياسي ,
وبرزت لنا فيو معان جديدة أخذت تتبلور على السنة اطتلفاء واطتطباء .
 -11تقدم لنا خطب اطتلفاء العباسيُت صور اصتور والفساد يف عهد األمويُت  ,ومن مث صور الصالح
على ايديهم  ,لذا اقبل أىل البيت على الناس ابلسعادة  ,ورفعوا شعار العمل بكتاب هللا وسنّة
نبيو .
 -12ظهرت يف خطب اطتلفاء مسألة األمر ابظتعروف والنهي عن اظتنكر  ,وبرزت واضحة من خالل
وصااي اطتلفاء ألبنائهم وتقريبهم لعلماء الدين .
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ابن قتيبة الدينوري  :ابو دمحم عبدهللا بن مسلم  ,ت 276ىـ889 /م .
 -8عيون األخبار ( )4أجزاء  ,الطبعة األوىل  ,مطبعة دار الكتب اظتصرية  ,القاىرة -1925 ,
.1930
قدامة  :ابن جعفر بن قدامة الكاتب البغدادي  ,ت 328ىـ939 /م .
 -9نقد النثر  ,دار الكتب العلمية  ,بَتوت . 1982 ,
القَتواين  :ابو إسحاق إبراىيم بن علي اضتصري  ,ت 453ىـ1061 /م .
 -10زىر اآلداب وذتر األلباب  ,حتقيق وشرح  :علي دمحم البجاوي  ,الطبعة الثانية  ,دار إحياء الكتب
العربية  ,القاىرة . 1969 ,
اظتسعودي  :ابو اضتسن علي بن اضتسُت  ,ت 345ىـ956 /م .
 -11مروج الذىب وؼتازن اصتوىر ( )4أجزاء  ,حتقيق  :دمحم ػتي الدين عبد اضتميد  ,اظتكتبة اظتصرية ,
بَتوت . 1988 ,
ابن منظور  :دمحم بن مكرم بن علي بن ازتد األنصاري  ,ت 711ىـ1311 /م .
 -12لسان العرب  ,دار صادر  ,دار بَتوت . 1956 , 1955 ,
ابن ىشام  :ابو دمحم عبد اظتلك بن ىشام بن أيوب اضتمَتي  ,ت بُت 153-150ىـ770-767 /م
.
 -13السَتة النبوية ( )2جزء  ,حتقيق  :مصطفى السقا وآخرين  ,الطبعة الثانية  ,مطبعة اوفسيت منَت
 ,بغداد . 1986 ,
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اصتبوري  ,ازتد اشتاعيل

 -14عالقة اطتالفة العباسية ابلعلماء يف العصر العباسي األول  ,دار الفكر  ,الطبعة األوىل  ,عمان ,
. 2009
خفاجي  ,دمحم عبد اظتنعم
 -15اآلداب العربية يف العصر العباسي األول  ,دار اصتيل  ,الطبعة األوىل  ,بَتوت . 1992 ,
درويش  ,دمحم طاىر
 -16اطتطابة يف صدر اإلسالم ( )2جزء  ,دار اظتعارف  ,القاىرة . 1967 ,
صفوت  ,ازتد زكي
 -17رتهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاىرة  ,اصتزء الثالث  ,الطبعة الثانية  ,مطبعة البايب اضتليب
 ,القاىرة . 1967 ,
ضيف  ,شوقي
 -18اتريخ األدب العريب  ,العصر اإلسالمي  ,الطبعة الثانية  ,القاىرة . 1963 ,
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فوزي  ,فاروق عمر
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