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 الخطابة فى العصر األموى

 اع الخطابة فى العصر األموى ؟ وما أسباب ازدهارها ؟ أنو  ماس : 

-  دف١ٍخ (  –د١ٕ٠خ  –اجزّبػ١خ  –رؼذدد أٌٛاْ اٌخطت إٌٝ ) ع١بع١خ 

 اعجبة اصد٘بس٘ب ٟ٘ رٛافش دٚاػ١ٙب ِضً:   

 اٌفزٛح اإلعال١ِخ . – 3 اٌظشاػبد اٌذضث١خ .  – 2رأ١٠ذ اٌذبوُ .        – 1

 االموى ؟  س : ما سمات الخطابة فى  العصر

- 1 –  د١ش اٌّٛػٛػبد : رجذدد اٌّٛػٛػبد ٚاعزذذس األ٠ِْٛٛ ِٛػٛػبد جذ٠ذح ِضً : اإلشبدح ِٓ

 ثّذبعٓ أدضاثُٙ ٚفشلُٙ ٚاٌذػٛح إٌٝ ِجبدئٙب . 

 ِالءِزٙب ٌٍّؼبٔٝ .  –ِٓ د١ش األٌفبظ : ارغّذ ثبٌغٌٙٛخ ٚاٌجؼذ ػٓ اٌغّٛع  – 2

 عب١ٌجُٙ ٌجزة أزجبٖ اٌغبِغ ، ٚرذمك اإللٕبع ٚاإلِزبع  األعب١ٌت : دشص اٌخطجبء ػٍٝ ر٠ٕٛغ أ – 3

ِٓ د١ش اٌخ١بي : لً اٌخ١بي فٝ اٌخطت ثظفخ ػبِخ ؛ ألْ اٌخطجخ رؼزّذ ػٍٝ اٌّؼبٔٝ اٌّجبششح اٌجغ١طخ  – 4

 اٌزٝ ٠غًٙ فّٙٙب ػٍٝ اٌج١ّغ . 

ع١م١خ اٌزٝ رطشة دشص اٌخطجبء ػٍٝ اعزخذاَ اٌّذغٕبد اٌجذ٠ؼ١خ ٚخبطخ اٌغجغ ٔظشاً ٌٍٕغّخ اٌّٛ – 5

 إٌفظ ػٕذ عّبػٙب . 

 جبءد اٌجًّ ـ أد١بٔبً ـ لظ١شح ِؼجشح ػٓ اٌّؼبٔٝ ثئ٠جبص .  – 6

 ( https://dardery.site/archives/4528ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اٌذً اػغؾ اٌشاثؾ    ) 

 اٌؼظش األِٛٞ رذس٠جبد ػٍٝ إٌضش فٟ

 رخ١ش اإلجبثخ اٌظذ١ذخ ِٓ ث١ٓ اٌجذائً اٌّزبدخ: -ط 

 الُخطب التً ُتلَقى عند قدوم وفود القبائل على الخلفاء للتهنئة أو التعزٌة أو الشكوى  هً خطب: .  -1

 د١ٕ٠خׄ   اجزّبػ١خׄ   دف١ٍخׄ   ع١بع١خׄ  

 ا:؟كل مما ٌلً من عوامل ازدهار الخطابة فً العصر األموي ما عد  -2

 اٌفزٛدبد اإلعال١ِخ. ׄ       وضشح اٌذٚا١٠ٚٓ اٌذى١ِٛخ ׄ            رأ١٠ذ اٌذبوُ.ׄ         اٌظشاػبد اٌذضث١خ.ׄ  

 من أهم الفنون النثرٌة فً العصر األموي كانت سالحا قوٌا استخدمته األحزاب السٌاسٌة فً صراعاتها:  -3

 اٌخطبثخׄ   اٌذىُׄ   اٌشعبئًׄ     اٌٛطب٠بׄ  

https://dardery.site/archives/4528
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 ل عبد العزٌز بن زرارة الكالبً، إلى  معاوٌة قال:لما وص  -4

٠ب أ١ِش اٌّؤ١ِٕٓ ٌُ أصي أعزذي ثبٌّؼشٚف ػ١ٍه، ٚأِزطٟ إٌٙبس إ١ٌه، فئرا أٌٛٞ   ثٟ ا١ًٌٍ فمجغ اٌجظش »

 «.ٚػفٟ األصش ألبَ ثذٟٔ ٚعبفش أٍِٟ، ٚإٌفظ رٍَٛ ٚاالجزٙبد ٠ؼزس، ٚإر لذ ثٍغزه فمطٕٟ  

  لسابقة، ما نوع الُخطبة؟من خالل َفْهِمك للفِْقرة ا

 دف١ٍخ.ׄ   ع١بع١خ.ׄ   د١ٕ٠خ.ׄ   ٚػظ١خ.ׄ  

 من الموضوعات الجدٌدة التً استحدثها الخطباء فً خطبهم فً العصر األموي: .  -5

 اٌذػٛح إٌٝ اإلعالَ ٚاٌشد ػٍٝ اٌخظَٛׄ          اإلشبدح ثّذبعٓ األدضاة ٚاٌفَِشق ٚاٌذػٛح إٌٝ ِزا٘جٙبׄ  

 اٌٛػع ٚاإلسشبدׄ       اٌذفبع ػٓ اٌشعٛيׄ  

 خطبة لعمر بن عبد العزٌز، رضً هللا عنه  -6

ْشرُ، ٌٚئ - َٓ ٌمذ لَظَّ ْٓ وٕزُ طبدل١ ِشٞ ٌَئِ ّْ ، فٍَََؼ َْ َذبَعجٛ ُِ ، صُ إٔىُ  َْ ْجؼُٛصٛ َِ ، صُ إٔىُ  َْ ١ِّزُٛ َِ ٓ أ٠ٙب إٌبُط، إَِّٔىُ 

ٍََْ٘ىزُُ. َٓ ٌمذ   وٕزُ وبرث١

ٓ ٠ُمَذَّسْ  َِ َِت. ٠ب أ٠ٙب إٌبُط، إَِّٔٗ  ٍُٛا فٟ اٌطٍَّ ِّ ِٗ، فَأَْج ًٍ أٚ ثَِذِؼ١ِغ أسٍع ٠َأْرِ  ٌَُٗ ِسْصٌق ثشأِط جج

  ما نوع الُخطبة السابقة، من خالل َفْهِمك لها؟

 دف١ٍخ.ׄ   د١ٕ٠خ.ׄ   اجزّبػ١خ.ׄ   ع١بع١خ.ׄ  

 فً مجلٍس النضر بن عمرو:« الحسن البصري»قال   -7

 «ٓ َِ َّْ أخبن  ٓ  أ٠ّٙب األ١ُِش أ٠َََّذن هللاُ إِ َِ ن  َّٚ َّْ َػُذ َشاِشِذَن، ٚإِ َِ َشن ػ١ٛثَه ٚ٘ذاَن إٌٝ  ََٔظَذه فٟ د٠ِٕه ٚثَظَّ

َّٕبن. َِ َٚ ن   َغشَّ

َّٕٝ َّ َِ فٟ اٌٙذٞ ٚاٌغ١شِح ٚاٌؼال١ِٔخ ٚاٌغش٠شِح، ٚأٔذ ِغ رٌه رَزَ َخبٌِفًب ٌٍمٛ ُِ  أ٠ُّٙب األ١ُِش، ارَِّك هللاَ؛ فئَِّٔه أطجذَذ 

ِْ فطبٌُت ُد١ٔب، ٚؽبٌُِت آخشاألِبٟٔ، ٚرُْشِجُخ فٟ ؽٍََِت اٌؼُ   ٍح."ْزِس، ٚإٌبط أطٍذَه هللاُ ؽبٌجب

 استنتِْج سمًة من سمات الخطابة فً العصر األموي تحقَّقت فً النَّص السابق.

 ؽٛي اٌجًّ ٚاٌفمشاد.ׄ     اٌزضاَ اٌغجغ فٟ اٌخطجخׄ  

ع األعب١ٌت ث١ٓ اٌخجشٞ ٚاإلٔشبئٟ.ׄ   ُّٛ  وضشح اٌظٛس اٌجالغ١خ ׄ                                رٕ

 نوع الخطباء فً العصر األموي أسالٌبهم بٌن الخبر واإلنشاء وذلك من أجل:  -8

 جزة أزجبٖ اٌّزٍمٟ ٚاإلِزبع ٚاإللٕبعׄ   إ٠ظبي اٌّؼٕٝ ٚٚػٛح اٌذالٌخׄ  

 رذم١ك اإل٠مبع اٌّٛع١مٟׄ   إ٠ظبي اٌّؼٕٝ ثطش٠مخ رمش٠ش٠خ ِجبششحׄ  

 ( https://dardery.site/archives/4528اٌذً اػغؾ اٌشاثؾ    ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ ) 

https://dardery.site/archives/4528
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 عام الجماعة:« معاوٌة بن أبً سفٌان»خطب   -9

أِب ثؼذ فئٟٔ ٚهللا ِب ١ٌٚزٙب ثّذجخ ػٍّزٙب ِٕىُ، ٚال ِغشح ثٛال٠زٟ، ٌٚىٕٟ جبٌذرىُ ثغ١فٟ ٘زا ِجبٌذح، »"

ُسْػُذ ٌىُ ٔفغٟ ػٍٝ ػًّ اثٓ أثٟ لذبفخ، ٚأسدرٙب ػٍٝ ػًّ ػّش، فٕفشد ِٓ رٌه ٔفبًسا شذ٠ًذا، ٌٚمذ 

ٚأسدرٙب ػٍٝ ُع١َٕبد ػضّبْ، فأثذ ػٍٟ، فغٍىذ ثٙب ؽش٠مًب ٌٟ ٌٚىُ ف١ٗ ِٕفؼخ: ِؤاوٍخ دغٕخ ِٚشبسثخ 

ال ع١ف ٌٗ، ٚإْ ٌُ ٠ىٓ ج١ٍّخ، فئْ ٌُ رجذٟٚٔ خ١شوُ، فئٟٔ خ١ش ٌىُ ٚال٠خ، ٚهللا ال أدًّ اٌغ١ف ػٍٝ ِٓ 

 «.ِٕىُ إال ِب ٠غزشفٝ ثٗ اٌمبئً ثٍغبٔٗ، فمذ جؼٍذ رٌه ٌٗ َدْثَش أرٟٔ

  ما نوع الُخطبة السابقة، من خالل َفْهِمك لها؟

 دف١ٍخ.ׄ         د١ٕ٠خ.ׄ   اجزّبػ١خ.ׄ   ع١بع١خ.ׄ  

 خطب "عبد المللك بن مروان" بمكة  قائال: -11

خ١ٍفخ اٌّغزؼؼف "٠ش٠ذ ػضّبْ ثٓ ػفبْ" ٚال ثبٌخ١ٍفخ اٌّذا٘ٓ "٠ش٠ذ "أ٠ٙب إٌبط: إٟٔ ٚهللا ِب أٔب ثبٌ

ِؼب٠ٚخ ثٓ أثٟ عف١بْ" ٚال ثبٌخ١ٍفخ اٌّأفْٛ "٠ش٠ذ ٠ض٠ذ ثٓ ِؼب٠ٚخ" فّٓ لبي ثشأعٗ وزا، لٍٕب ٌٗ ثغ١فٕب 

 وزا". صُ ٔضي.

 استنتِْج ِمَن الخطبة السابقة سبب من أسباب ازدهار الخطابة فً العصر األموي.

 د١بح اٌزشف ٚإٌؼ١ُׄ      اعزخذاِٙب فٟ اٌٛػع ٚاإلسشبدׄ       اٌظشاػبد اٌغ١بع١خׄ         اٌفزٛدبدوضشح ׄ  

 حٌن واله معاوٌة البصرة ، فقال:« بن أبٌه ازٌاد » خطب   -11

أ٠ٙب إٌبط: إٔب أطجذٕب ٌىُ عبعخ، ٚػٕىُ رادح، ٔغٛعىُ ثغٍطبْ هللا اٌزٞ أػطبٔب، ٚٔزٚد ػٕىُ ثفٟء هللا » 

ػذٌٕب ٚف١ئٕب  خٌٕٛب؛ فٍٕب ػ١ٍىُ اٌغّغ ٚاٌطبػخ ف١ّب أدججٕب، ٌٚىُ ػ١ٍٕب اٌؼذي ف١ّب ١ٌٕٚب، فبعزٛججٛااٌزٞ 

 «. ثّٕبطذزىُ ٌٕب"

  ِمَن الخطبة السابقة نستطٌع أن نقول أن الخطابة فً العصر األموي اتسمت بـــ :

 .ش ٚاإلٔشبءاٌزٕٛع فٟ األعٍٛة ث١ٓ اٌخجׄ   عٌٙٛخ األٌفبظ ِٚالءِزٙب ٌٍّؼبٟٔ. -ׄ  

 ٚاٌضبٟٔاألٚي ׄ   وضشح اٌظٛس اٌجالغ١خׄ  

 قال الحجاج بن ٌوسف:  -12

٠ب أً٘ اٌىٛفخ ، إْ اٌفزٕخ رٍمخ ثبٌٕجٜٛ  ، ٚرٕزج ثبٌشىٜٛ ، ٚرذظذ ثبٌغ١ف ، أِب ٚهللا إْ أثغؼزّٟٛٔ ال »  

ٌٝ ِٛدرىُ ، صػّزُ رؼشٟٚٔ ، ٚإْ أدججزّٟٛٔ ال رٕفؼٟٛٔ ! ِٚب أٔب ثبٌّغزٛدش ٌؼذاٚرىُ ، ٚال اٌّغزش٠خ إ

 .«.أٔٝ عبدش ٚلذ لبي هللا رؼبٌٝ : )ٚال ٠فٍخ اٌغبدش( ، ٚلذ أفٍذذ 

ِسم الخطبة السابقة بسمات عدٌدة من أبرزها .  تتَّ

 ػؼف األعٍٛة ٚسوبوخ األٌفبظׄ   لظش اٌؼجبساد ٚٚػٛح اٌّؼبٟٔׄ  

 األٚي ٚاٌضبٌشׄ   االلزجبط ِٓ اٌمشآْ اٌىش٠ُׄ  
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 بً صفرة الوفاة جمع أبناءه وقال لهم:لما حضرت المهلب بن أ  -13

، ٚرُْضِشٞ اٌّبَي، ٚرَُىضُِّش اٌَؼَذَد.ٚأَْٔ  ًِ ِْٕغُئ فٟ األََج ُِ رُ َّْ ِطٍَخَ اٌشد ؛ فئِ ُِ د ُْ ػٓ "أُِٚط١ىُ ثزمٜٛ هللاِ، ِٚطٍَِخ اٌشَّ َٙبو

ٌَّخَ ٚاٌمٍَِّخَ، رَجَ  َّْ اٌمَط١َِؼخ رُْؼمُِت إٌَّبَس، ٚرُِٛسُس اٌزِّ ؼُٛا أَِشوُ ٚال اٌمَِط١ؼِخ؛ فئِ ِّ اَطٍُٛا، رََذبثُّٛا ٚأَْج َٛ بَرٌُٛا ٚرَ

ْغ أُِٛسوُ. ِّ  «.رَْخزٍَِفُٛا، ٚرَجَبُسٚا رَْجزَ

 فً ضوء فْهمك لهذا النصِّ وسماته إلى أيِّ الفنون النثرٌة ٌنتمً؟

 اٌشعبئً.ׄ   اٌخطبثخ.ׄ   اٌذىُ.ׄ   اٌٛطب٠ب.ׄ  

 قُتل ابن الزبٌر تعالى البكاء فً أرجاء مكة، فصعد الحجاج المنبر وقال: لما  -14

أال إْ اثٓ اٌضث١ش وبْ ِٓ أدجبس ٘زٖ األِخ، دزٝ سغت فٟ اٌخالفخ ٚٔبصع ف١ٙب، ٚخٍغ ؽبػخ هللا، ٚاعزىٓ ”  

ٌٗ ِالئىزٗ، ثذشَ هللا، ٌٚٛ وبْ شٟء ِبٔؼب ٌٍؼظبح ٌّٕغ آدَ دشِخ اٌجٕخ، ألْ هللا رؼبٌٝ خٍمٗ ث١ذٖ ٚأعجذ 

ٚأثبدٗ جٕزٗ، فٍّب ػظبٖ أخشجٗ ِٕٙب ثخط١ئزٗ، ٚآدَ أوشَ ػٍٝ هللا ِٓ اثٓ اٌضث١ش، ٚاٌجٕخ أػظُ دشِخ ِٓ 

 ”.اٌىؼجخ

 إلى أيِّ نوع من أنواع الخطابة ٌنتمً النصُّ السابق فً ضوء فْهمك لسماته الفنٌة؟

 ٌخطبثخ اٌٛػظ١خاׄ   اٌخطبثخ اٌذف١ٍخׄ   اٌخطبثخ اٌغ١بع١خ.ׄ   اٌخطبثخ اٌذ١ٕ٠خ.ׄ  

 دخل األحنف بن قٌس على معاوٌة فقال: -15

ُدٛي؛  ُذٛي، ٚارظبي ِٓ اٌزُّ ُّ " ٠ب أ١ِش اٌّؤ١ِٕٓ، أً٘ اٌجظشح ػذد ٠غ١ش، ٚػظُ وغ١ش، ِغ رزبثغ ِٓ اٌ

فبٌّىضش ف١ٙب لذ أؽشق، ٚاٌّمً لذ أٍِك، ٚثٍغ ِٕٗ اٌّخٕك، فئْ سأٜ أ١ِش اٌّؤ١ِٕٓ أْ ٠ٕؼش اٌفم١ش، ٠ٚججش 

٠ٚغًٙ اٌؼغ١ش، ٠ٚظفخ ػٓ اٌزدٛي، ٠ٚذاٚٞ اٌّذٛي، ٠ٚأِش ثبٌؼطبء، ١ٌىشف اٌجالء، ٠ٚض٠ً اٌىغ١ش، 

اٌألٚاء، ٚإْ اٌغ١ذ ِٓ ٠ؼُ ٚال ٠خض، ِٚٓ ٠ذػٛ اٌجفٍٝ  ٚال ٠ذػٛ إٌمشٜ، إْ أُدِغٓ إ١ٌٗ َشَىَش، ٚإْ أُِعٟء 

 ػُٕٙ اٌّؼؼالد" إ١ٌٗ َغفََش، صُ ٠ىْٛ ِٓ ٚساء رٌه ٌشػ١زٗ ػّبًدا، ٠ذفغ ػُٕٙ اٌٍّّبد، ٠ٚىشف

  إلى أيِّ نوع من أنواع الخطابة ٌنتمً النصُّ السابق فً ضوء فْهمك لسماته الفنٌة؟

 اٌخطبثخ اٌٛػظ١خׄ   اٌخطبثخ اٌذف١ٍخׄ   اٌخطبثخ اٌغ١بع١خ.ׄ   اٌخطبثخ اٌذ١ٕ٠خ.ׄ  

  ( https://dardery.site/archives/4528ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اٌذً اػغؾ اٌشاثؾ    ) 

 

 

https://dardery.site/archives/4528

