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خطب اإلمام الحسين  في وقعة الطف ألبي مخنف االزدي (ت ١٥٧هـ)  ....

صُ البحث:  ملخّ

احلمد هللا األول الذي ال أول ألوليته، واآلخر الذي ال آخر الخريته، والصالة 
والسالم عىل نبينا الصادق األمني حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين. 

واإلسالمي  اإلنساين  للتاريخ  منارا  كانت  احلسنيالتي  اإلمام  ثورة  ختللت 
إىل  البحث  وهيدف  كربالء.  إىل  مسريته  احلسنييف  لإلمام  اخلطب  من  جمموعة 
تسليط الضوء عىل بعض اجلوانب املتصلة بمفهوم حتليل اخلطاب يف خطب اإلمام 
احلسني ، إذ يبدأ البحث باألصول العربية والغربية لتحليل اخلطاب، ثم تدخل 
البحث  تم  وخيُ واألدبية،  الدينية  اإلماموروافده  خطاب  آليات  إىل  الدراسة 
احلاميس  واخلطاب  املنطقي  او  احلجاجي  اخلطاب  اإلقناعي،  اخلطاب  باستعراض 

 . بوصفها نامذج لتحليل خطاب اإلمام احلسني

اخلطاب،  حتليل  االزدي،  خمنف  أيب  الطف،  وقعة  خطب،  املفتاحية:  الكلامت 
اخلطاب احلجاجي
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Abstract
Praise be to Allah. The first who is second to none , the last who 

has no last one but Him and peace and blessings be upon our sincere 
prophet Mohammed and his benevolent and immaculate progeny. 

The revolu�on of Imam Hussein (peace be upon him) was a beacon 
of human and Islamic history and celebrated with a series of speeches 
of Imam Hussein (peace be upon him) in his procession to Karbala. 
This research aims to shed light on some aspects related to the con-
cept of discourse analysis in the speeches of Imam Hussein (peace 
be upon him). Then it begins with the Arabic and Western origins to 
analyze the speech. Moreover , the study tackles the mechanisms of 
Imam’s speech (Peace be upon him) and its religious and literary trib-
utaries , the research ends with a review of persuasive speech as a 
model to analyze the discourse of Imam Hussein (peace be upon him). 

Key words: Sermons, Al-Taff ba�le, Abi Makhnif Al-Azdi , dis-
course analysis , argumenta�ve discourse
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التمهيد: 

يف حتليل اخلطاب 

جماالت  عىل  يشتمل  عديدة،  استعامالت  ذو  جامع  مفهوم  هو  اخلطاب  حتليل 
واسعة من األنشطة: تداولية - اجتامعية – نفسية- أسلوبية وغريها. انه يف استفاضة 
دائمة: موضوعا، جماال، علام، منهجا، يسعى اىل حتليل وفك شفرة اخلطاب من اجل 
فهمه، عىل اختالف أنواعه: (أديب/ شعري / نثري)، سيايس، إشهاري، اجتامعي 
– نفيس، تعليمي، علمي. . . الخ. حتى ال نقف عند هذا األخري (اخلطاب) مكتويف 
والتأويل،  القراءة  عىل  لنا  قدرة  وال  التحليل،  آليات  نملك  ال  وعاجزين  األيدي 

بوصفه خطابا متامسكا، غاية يف التعقيد والتشابك. 

يقول سعيد علوش: « إن وقفة عابرة عىل نص صيني هريوغليفي، سانسكريتي 
نملك  ال  كنوز،  أمام  مدهوشني  األسلحة،  منزوعي  كمحاربني  نقف  لتجعلنا 
مفاتيحها، وكذلك األمر أمام نوتات موسيقية، وضعت بني يدي رسام، أو إشارة 

أبكم إىل أعمى» (١)  أمام مثل هذه املقولة، نتساءل: ماذا نريد بتحليل اخلطاب ؟ 

أ- اخلطاب: عىل الرغم من غنى العربية باملفردات التي تفوق يف عددها مفردات 
بعض اللغات األخر، ترانا نعاين أحيانا من مشكلة حتديد معاين عدد من املفاهيم 

واملصطلحات العلمية، وحتديد الوافد منها، يف إطار العلوم اإلنسانية. 

فاللغة أي لغة كانت، هي أساس التعامل اإلنساين، وهي وسيلة للتعبري عن أوضاع 
وحاالت وأفكار حمددة، واملصطلح هو ألف باء العلم، كل علم، وأي علم كان (٢)، 
ومن هنا تأيت أمهية حتديد مفهوم «خطاب» عمال بمقولة «فولتريVoltaire »الشهرية: 

ث معي، حدد مصطلحاتك. »(٣) «قبل أن تتحدّ
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إن مصطلح «خطاب»، اسم مشتق من مادة (خ. ط. ب)، وقع اعتامده من طرف 
 .«Discourse» الفكر النقدي العريب احلديث ليحمل داللة املصطلح الغريب

– جاء يف لسان العرب «حل العقدة حيلها  – الفتح  – التحليل: ويعني لغة  ب 
حال: فتحها ونقضها فانحلت» (٤) أي فككها. 

والتحليل مصطلح جامع يستدعي يف ممارسته مصطلحات عديدة، بإجرائه عملية 
إسقاطية عىل ما يسمى اخلطاب، إذ تسعى هذه العملية إىل تفكيك اخلطاب املحبوك 
املتامسك (شكال وداللة)، املكتوب واملسموع إىل بنيات جزئية فاعلة ومتفاعلة: داخلية 
واخللفية  املعرفية  (األسس  اخلطابية  املرجعيات  خمتلف  معرفة  اجل  من  وخارجية، 
وحمتوياته  مضامينه  بمعرفة  تشكله،  يف  سامهت  التي  للخطاب)،  النظرية  واألطر 
وغاياته ومعايريه وفضائه وبنياته وجنسه. . . الخ، ليتحقق التحليل، األمر الذي جيعل 
فيها، معرفة موسوعية  التحكم  تتطلب من اجل  والتعقيد،  التشابك  العملية غاية يف 
عميقة يف التخصص حتوفها معارف رافدة أخر من جهة، والتحكم يف ممارسة بعض 
 .املصطلحات التي يقودنا إليها التحليل – بوصفه مصطلحاً جامعاً – من جهة أخر

والغاية من حتليل اخلطاب هي الوقوف عىل دالالت النص األكثر عمقا، وإعطاء 
النص القراءة الداللية األدق، غري أننا متأكدون مبدئيا من أن تلك القراءة لن تكون 
لتقتحم  القراءة،  ظروف  فيها  تتحكم   أخر قراءات  إىل  جترنا  قراءة  ألهنا  هنائية، 

النص يف عمقه لتكشف داللته(٥). 
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املبحث األول: آليات خطاب اإلمام احلسني وحتليله 

ال ينبغي أن يتوقف اخلطاب عند احلدود اللسانية للجملة أو الفقرة أو النص، بل 
أن يتجاوز ذلك، من دون شك، إىل املضمون واملحتو، ثم إىل اخلطاب انطالقا من 
خصائصه الفنية املتمثلة يف درجة األدبية فيه؛ لذا فإن حتليلنا للخطاب جيب أن يراعي 
والبويطيقية  النفسية  واالعتبارات  الفكرية  والقضايا  اللسانية  اخلصائص  اجتامع 
والفنية. وهذا االجتامع هو اخلطوة األساسية لفهم أي نص/ خطاب. لكننا نعتقد أن 
حتليل اخلطاب جيب أن يتجاوز كل هذا إىل ما هو أعمق باعتامد االستقراء واالستنباط 
والتأويل مع االستعانة باألدوات السيميائية املسهلة لفتح سبل اإلشارات والدالالت 
والتأويالت التي تربط النص بكافة األجواء اخلارجية، والتي يتعلق معظمها بنفسية 
االنفتاح  إىل  يدفعنا  . وهذا   . واملعرفية واإليديولوجية.  الفكرية  صاحبه وبخلفياته 

بقوة عىل حقول علم النفس والسيسيولوجيا والسياسة وغري ذلك. 

أغوار  سري  يمكن  ال  دوهنا  من  التي  اخلطاب،  حتليل  حمطات  معظم  هي  هذه 
فيه؛  املشتتة  واألفكار  املعاين  شذرات  والتقاط  السطور  وراء  ما  وفهم  ما  خطاب 
التعبري  امللفوظ الشفوي واخلطاب املكتوب، بل عىل كل وسائل  ينطبق عىل  وهذا 
والتواصل باللغة والصورة وغريمها. عىل الرغم من أن العملية صعبة جدا وتستلزم 
رشوطا لعل أقلها هو سعة االطالع إضافة إىل املواهب الذاتية التي يمكن أن تصل 

إىل حد الفراسة، وأن يتم صقلها بالتمرين واملراس. . . . 

أغوارها  لسرب  تكفي  ال  اللسانية  احلدود  أن  نجد  أن  يمكن  مجلة  أخذنا  فإذا 
وتأويل دالالهتا ومعانيها، مما يستلزم االستعانة بام ذكرناه من اآلليات. نلمح من 
كالم اإلمام احلسنييف إحد خطبه التي رد هبا عىل من كتبوا له وطلبوا منه أن 
م  وقدمت عيلّ رسلُكم، أن  يكون إماما هلم قائال: (( إينّ مل آتكم حتّى أتتني كتُبكُ
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.(٦)(( أقدم علينا فانّه ليس لنا إمام، لعلّ اهللا جيمعنا بك عىل اهلد

يتجه يف خطابه من طريق تقييد املخاطبني بحجته وهو يعلن طلبهم إمامته عليهم 
وهنا يومئ إىل رفض املسلمني أولياء األمر حينذاك من خالل الصياغة اللغوية يف 
اخلطبة (ليس لنا إمام، لعل اهللا جيمعنا بك عىل اهلد) فهو دليل عىل فقدان األمة 
اخلطبة  خالل  من  لنا  ويتبني  احلارض،  تويل  بأحقية  القناعة  وعدم  احلقيقي  إمامهم 

االستنجاد فنالحظ الفعل (أتى) ومرادفه: 

م    أن أقدم علينا      أتتني كتُبكُ مل آتكم

وقدمت عيلّ رسلُكم              

فاجلمع بني الفعل (أقدم) مع الفعل (آتى) تأكيد للطلب ويشري إىل بعد املسافة بني 
املرسل واملرسل إليه، وقد زادت صياغة النفي والتمني ذلك الطلب وأكدته بعبارة 
(جيمعنا بك عىل اهلد) وهذا دليل عىل اجتامع اآلراء حوله واحتاد القوم ونرصهتم له. 

وبعدها يتكلم اإلمام احلسنيبلسان أهل البيت مجيعا ويقر أن خالفة املسلمني 
ا الناس فإنكم إن تتقوا اهللا وتعرفوا احلقّ ألهله  ا بعد، أهيّ هي من حقهم بقوله: ((أمّ
يكن أرىض هللا، ونحن أهلَ البيت أوىل بوالية هذا األمر عليكم من هؤالء املدعني ما 
نا، وكان  ليس هلم، والسائرين فيكم باجلور والعدوان! وان كرهتمونا وجهلتم حقّ
رأيُكم اآلن غري ما أتتني به كتبكم وقدمَت به عيلّ رسلكم، انرصفت عنكم! ))(٧). 

يتجه اإلمام احلسنيبخطابه إىل املتلقني بأداة التوكيد (إنكم) بالرشط 

يكن أرىض هللا) ليقر بحقيقة دامغة ال تقبل  ألهله (إن تتقوا اهللا وتعرفوا احلقّ
الشك وهي حقوق أهل البيت وهو يقرن بينها وبني رضا اهللا، وبعدها يلجأ اإلمام 
احلسنيإىل عقد مقارنة بني والة األمر حينئذ معتمدا عىل مبدأ املفاضلة والتمييز. 
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أوىل بوالية هذا األمر.  نحن أهلَ البيت

املدعني ما ليس هلم.  من هؤالء املدعني

باجلور والعدوان.  السائرين فيكم

ما ليس هلم)  فهو يعمل بطريقة التقابل (املدعني

(السائرين فيكم باجلور والعدوان)

بمن  تليق  بأوصاف ال  املقابل  اإلمام عىل رسم صورة  قدرة  أبان اخلطاب  فقد 
يتصف هبا تولية اآلمر فضال عن تأكيده الدفاع عن حق آل البيت باستعامله التكرار 

يف صيغ اخلطاب الدالة عىل ذلك: 

(نحن = أهل البيت) (أوىل + بوالية + هذا األمر) 

فمن خالل هذا األسلوب يف اخلطاب تربز جدية مطلبه املعززة بلهجة قوية ذات 
وقع عىل أسامع املتلقني تصب يف إبراز صوت املتكلم (اإلمام) وإعالنه رصاحة 

 .باملطالبة بحقوق أهل البيت

الديني  الرافد  منها  روافد  عدة  من  مستمدة  أنواع  لعدة  اإلمام  خطاب  ويُقسم 
والرافد األديب. 

أوال / الرافد الديني: 

إن قراءة متأنية ملقطع من حياة اإلمام احلسنيمنذ أن رفض بيعة يزيد واىل أن 
يف  األهم  املرحلة  هي  قرصها  عىل  املرحلة  هذه  كربالء،  يف  شهيدا  تعاىل  اهللا  تقبله 
اإلسالم  حياة  يف  تارخيية  انعطافة  مثلت  التي  املقدسة  الثورة  مرحلة  حياتهألهنا 
جمتمعنا  واجتامعية،  تربوية  جوانب  وتضمنت  أخالقية،  قيام  أفرزت  واملسلمني 
بأمس احلاجة إليها اآلن الن اإلسالم اليوم يتعرض إىل هجمة رشسة عامدها الفكر 
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نفسيا  ه  وعدّ فبناؤه  للمجتمع،  تكوينية  وحدة  أهم  الفرد  يكون  (وعندما  األموي. 
وفكريا من املهامت الكبرية التي تلقى عىل عاتق األمة وقيادهيا لبناء جمتمع إسالمي 
 رصني)(٨). ويعد املوروث الديني رافدا ثقافيا يرتاسل مع مكونات الثقافة األخر
التي  والصور  املعاين  األلفاظ،  العصور،  مر  عىل  املبدعون  منه  ينهل  النص،  ملنشئ 
النص  مميزات  اخلطاب  الديني  الرافد  ويمنح  األديب،  نتاجهم  ارتقاء  يف  تساعدهم 
الديني من داللة األلفاظ ومجال الصورة ودقة الصياغة وقوة احلجة وعنرص التأثري. 

١- القرآن الكريم: 

عند خروج اإلمام احلسنيمن املدينة يف بداية املسري نحو كربالء ركزعىل 
إىل نرصة  املسلمني  دعوة  والثاين هو  يزيد  لبيعة  القاطع  الرفض  األول هو  أمرين: 
احلق ورفض الباطل، واحلسني ينطلق من (( فكرة واضحة هي كونه صاحب حق، 
اغتصب حقه أمام املسلمني مجيعا ))(٩) ولتحقيق ذلك وإقناع السامعني اختذ خطاب 
اإلمام احلسنيأبعادا خمتلفة و تأثّر أُسلوب اإلمام يف طريقة (كالمه وخطبه) 
وضامن  املخاطبني  إثارة  إىل  يؤدي  القرآين  فاالقتباس  الكريم،  القرآن  بأُسلوب 
إصغائهم من خالل اإلشارة إىل األخذ من القران فقول اخلطيب (( قال تعاىل، قال 
عز وجل أو وهو قول اهللا))، إنام هو بمنزلة جرس إنذار وانتباه ملا سيأيت به اخلطيب 
أو  واملجادلة  القوة  اخلطايب  السياق  ويمنح  املتلقي  عند  تاما  ذهنيا  استعدادا  فيولد 

الربهنة يف توثيق ما يذهب إليه فيزيد الثقة واحلامس عند املنشئ أو املتلقي. 

اإلمام احلسنيوهو سليل بيت النبوة ومعدن الرسالة وخمتلف املالئكة ومهبط 
الوحي، وقد نزل القران يف بيتهم لذلك نجد القران ال يغادر لسانه عىل طول الطريق 
منذ خروجه من املدينة مع بنيه وإخوته وبني أخيه وجل أهل بيته، وهو يتلو هذه اآلية 
ة  (١٠)، فلام دخل مكً { مِ الظَّاملِِنيَ وْ قَ نَ الْ نِي مِ بِّ نَجِّ الَ رَ قَّبُ قَ َ رتَ ا يَ ائِفً ا خَ نْهَ جَ مِ رَ {خَ
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 .(١١){ بِيلِ اءَ السَّ وَ نِي سَ يَ ْدِ يبِّ أَنْ هيَ ى رَ سَ الَ عَ نَ قَ يَ دْ اءَ مَ قَ هَ تِلْ جَّ ملََّا تَوَ تال هذه اآلية { وَ

ويف البيضة (١٢) خطب احلسني بأصحابهِ وأصحاب احلر وقال: ((. . . وان مل 
تم بيعتي من أعناقكم فلعمري ماهي لكم بنُكر، لقد  تفعلوا ونقضتم عهدكم، وخلعْ
فعلتموها بأيب وأخي وابن عمي مسلم ! واملغرور من اغرت بكم، فحظكم أخطأتم، 
عنكم،  اهللا  وسيغني   (١٣){ هِ سِ نَفْ  ٰ ىلَ عَ ثُ  نكُ يَ إِنَّامَ  فَ ثَ  نَّكَ ن  ضيعتم{فَمَ ونصيبكم 

والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته))(١٤). 

النص  اإلمام  به  وظف  الكريم  القرآن  من  تام  اقتباس  هنالك  اخلطبة  هذه  يف 
القرآين وادخلها يف خطبته وال خيفى ما هلذا األسلوب من تأثري يف نفوس السامعني، 
كبري يف  تأثري  هلا  يكون  ويدخلها يف سياق خطابه  اإلمام  التي خيتارها  اآليات  الن 
السامعني، وبني هلم حقيقة مفادها أن من ينكث وينقض عهده وبيعته فإنام ينكث 
عىل نفسه وهذا األمر ليس بغريب عليهم فأعطاهم احلسني األدلة الدامغة عىل ما 

 .فعلوه من قبل مع أبيه وأخيه وابن عمه

القران الكريم  من قوله تعاىل{ اقتباسا غري تام من  وأيضا نالحظ أن هنالك 
اكتفى  اخلطبة  هذه  يف   .(١٥)  { ورُ رُ غَ الْ بِاهللاَِّ  م  نَّكُ رَّ غُ يَ الَ  وَ  ۖ يَا  نْ الدُّ َيَاةُ  احلْ مُ  نَّكُ رَّ غُ تَ فَالَ 
اإلمام باإلشارة إىل املعنى يف اآلية، واقتبسجلزئية الغرور، والغرور (( كل ما يغر 
اإلنسان من مال أو جاه وشهوة شيطان ))(١٦)، ليوظفها يف النص اخلطايب ليمنحه 

قيمة فنية ملا حتمله اآلية القرآنية. 

ويف واحدة من خطبه يف ساحة املعركة يقول: ((وان مل تقبلوا مني العذر، ومل تعطوا 
واْ  ةً ثُمَّ اقْضُ مَّ مْ غُ يْكُ لَ مْ عَ كُ رُ نْ أَمْ مْ ثُمَّ الَ يَكُ كُ كاءَ َ رشُ مْ وَ كُ رَ واْ أَمْ ِعُ أَمجْ النّصف من أنفسكم{فَ
نيَ } (١٨))). احلِِ ىلَّ الصَّ تَوَ وَ يَ هُ كِتَابَ وَ لَ الْ ي نَزَّ ذِ لِيِّيَ اهللاُ الَّ ونِ }(١٧)، { إنَّ وَ الَ تُنظِرُ َّ وَ إِىلَ
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٣٢

فتتجىل قدرة اإلمام يف االختيار للجمع بني نصني متفرقني ومها حيمالن معاين 
مشرتكة أسهمت يف تعزيز داللة النص. فصور اإلمام حال القوم واملوقف القائم من 

خالل استدعاء احلقائق التارخيية التي وثقها القرآن الكريم وصورها. 

الشديدة  قومه  نوحومعارضة  النبي  نبأ  عن  املقتبسة  اآليات  تتحدث  إذ 
لدعوته، فنوح ((صمد مقابل أعدائه األقوياء املعاندين و واجههم بقاطعية وحزم 
الذين كانوا معه وكان يستهزئ  القليلني  الشجاعة والشهامة مع أصحابه  ومنتهى 
بقواهم وبرهبم وعدم اهتاممه بخططهم وأفكارهم وأصنامهم، وهبذه الطريقة كان 

النبي نوحيوجه رضبة عنيفة إىل أفكارهم)) (١٩). 
٢- احلديث النبوي: 

احلديث النبوي نص ديني، يتضمن دقة التعبري، وجودة السبك، وروعة التصوير 
فال يرتفع فوقه يف جمال األدب الرفيع إال كتاب اهللا بالغة، وفصاحة وتأثريا إذ (( مل 
يسمع الناس بكالم قط اعم نفعا، وال اقرص لفظاً، وال أعدل وزناً، وال أمجل مذهبا 
وال أكرم مطلباً، وال أحسن موقعاً، وال أسهل خمرجاً، وال أفصح معنى وال أبني يف 

فحو، من كالمهكثريا )) (٢٠). 

 اهلو عن  ينطق  ال  الرسولالذي  كالم  هو  معروف  هو  كام  النبوي  واحلديث 
إنام هو وحي يوحى، وهو املصدر الثاين من مصادر الترشيع بعد القرآن الكريم، وهو 
أفصح من نطق بالضاد وقد وصل إلينا كم هائل من األحاديث النبوية الرشيفة من طريق 
الصحابة والتابعني، وأفاد منها اخلطباء والشعراء واألدباء يف خطبهم وأشعارهم ويُعد 

االلتزام هبا واجبا رشعيا عىل املسلم، وقد أشار أحد الباحثني إىل هذه املسالة بقوله: 

(( ال يرد إال يف املواقف التي يتطلب فيها اظهار احلجة والربهان، والقصدية يف 
ظلم حق أهل البيت وإنكاره واضحة عند األمويني ))(٢١)   
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يلمس وجود األثر النبوي يف خطاب اإلمام احلسنيالذي انرب فيه ليحرك املعاين 
الذهنية لأللفاظ التي حتاكي فيها النص اخلطايب يف دقة املعاين وجزالة األلفاظ وهذا ما 
ت  تغريّ قد  الدنيا  وان  ترون،  قد  ما  األمر  من  بنا  نزل  قد  انه   )) بقوله:   قوله يف  جتىل 
بابة كصبابة اإلناء وخسيس  ذاء، ومل يبق منها إال صُ وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت حَ
عيش كاملرعى الوبيل. . . ))(٢٢)، متتد جذوره إىل الوصف النبوي يف قوله(( أما بعد، 

بابة اإلناء ))(٢٣).  بابة كصُ فإن الدنيا قد آذنت برصم وولت حذاء، ومل يبق منها إال صُ

يذكر  وأخذ  خطاباته،  اهللايف  رسول  ه  جدّ احلسنيرمزية  االمام  استحرض 
القوم بانتامئه نسباً وديناً لرسول اهللامما يستدعي منهم أن يراعوا تلك الصلة وذاك 
ا بعد: فانسبوين من أنا؟! ثم ارجعوا  االنتامء، لذلك خاطب جيش بني أمية بقوله: ((أمّ
إىل أنفسكم وعاتبوها، فانظروا هل حيلّ لكم قتيل وانتهاك حرمتي؟! ألست ابن بنتِ 
ق لرسوله بام جاء به من  ل املؤمنني باهللا واملُصدّ ه، وأوّ نبيّكموابن وصيّه وابن عمّ
عند ربّه؟))(٢٤). وهذه النسبة اىل رسول اهللامع املواقف كلها، ومنها قول حبيب بن 
ة نبيّه مظاهر االسدي (أما واهللا لبئس القومُ عند اهللا غداً قوم يَقدمون عليه قد قتلوا ذريّ

وعرتته وأهلَ بيته))(٢٥)، ومما ال شك فيه أن استحضار مثل هذه املرجعية هيدف 
يف  التأثري  وبغية  جهة،  احلسنيمن  االمام  هنضة  عىل  القدسية  من  قدر  إضفاء  إىل 
جيش ابن سعد من جهة أخر، ألن لرسول اهللامكانة مقدسة يف نفوس املسلمني 
وهو القائل يف حديثه املتواتر (( احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة وفاطمة سيدة 
نسائهم إال ما كان ملريم بنت عمران))(٢٦)، فام جزاء من يقتل هذا السيد إال النار، ألن 

قتل أبناء األنبياء هو قتلٌ لألنبياء وقد توعد اهللا عىل ذلك بالعذاب األليم. 
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٣٤

ثانيا / الرافد األديب
 خيضع النص اخلطايب شأنه يف ذلك شأن النصوص اإلبداعية يف الفنون األخر
إىل االرتقاء يف اخلطاب نحو  الطرق  بشتى  املنشئ  إذ يسعى  والتأثر  التأثري  لظاهرة 
التميز، ويمكن أن نلحظ يف بنية اخلطاب أن اإلمام يستعمل أكثر التعبريات تأثرياً 
يف عقول املخاطبني وأسامعهم، وهو يلجأ إىل أسلوب اإلقناع حيناً، وقد يستعمل 
أسلوب احلوار واملناقشة أو التهـديد والتخويف من العواقب حيناً آخر؛ لذا تنوعت 
اجلمل  تراكيب خطابه  وتداخلت يف  أغراضه،  اإلمام عن  يعرب هبا  التي  األساليب 
االسمية مع اجلمل الفعلية واخلرب مع اإلنشاء، لريسم من خالهلا الصورة التي يريد 
إيصاهلا إىل السامعني، ومن هنا يمكن القول: إن بنية اخلطاب احلسيني يف مراحله 
وقسم  توكيد  من  العرب  لغة  يف  املستعملة  األساليب  كل  لتشمل  تتسع،  املختلفة 
وتشبيه ورشط وجماز وحقيقة واستعارة وكناية وتكرار وخرب وإنشاء وغريها، وكام 
أدبية  لثقافة  األنبياء وهو كذلك وارث  اإلمام احلسنيهو وارث  أن  نعلم جيدا 
عظيمة تلقاها عن جده سيد املرسلني وعن أبيه سيد البلغاء واملتكلمني وهو بالتأكيد 
عىل قدر كبري من اإلملام بام حتدثت به العرب من فنون الشعر والنثر، ولذلك نجد 
اإلمام احلسنييضمن نصوصا من الشعر أو حتى األمثال يف خطبه وذلك بحسب 

ما يقتضيه احلديث أو سياق الكالم. 
١-  الشعر: 

أخبارهم  فيه  أليامها(٢٧)  واملقيد  كالمها  من  واملنظوم  العرب  ديوان  الشعر، 
وعلومهم به يأخذون واليه يصريون (٢٨). فهو اللسان الناطق يف حلهم و ترحاهلم، 
يف سلمهم وحرهبم، فهو علم قوم ليس هلم علم اصح منه (٢٩) حتى روي عن عبد 
اهللا بن عباس قوله: (( إذا قرأتم شيئا من كتاب اهللا فلم تعرفوه، فاطلبوه يف أشعار 

العرب فإن الشعر ديوان العرب ))(٣٠). 
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كان نصيب الشعر يف خطب اإلمام احلسنيحمدودا وقف عند حدّ التضمني 
لبيت أو أكثر يف فكرة تلتقي مع اخلطاب بسبب من احلكمة، وهو ليس بكثري، من 

                                          :(٣١)ذلك ما نجده يف قول اإلمام احلسني
(بحر الرجز)

يلِ األَصِ اقِ وَ َ مْ لَكَ بِاإلِرشْ كَ لِيلِ   نْ خَ رُ أُفٍّ لَكَ مِ هْ ــــا دَ يَ  
يـــلِ نَعُ بِالبَدِ قْ ـــــرُ ال يَ هْ الدَّ وَ تِيلِ   الِبٍ قَ بٍ أوَ طَ احِ منْ صَ  

بِيـــيلِ الِكٌ سَ يٍّ سَ ـــــلُّ حَ كُ وَ لِيـــــلِ   رُ إِىل اجلَ ــــا األَمْ إِنَّمَ وَ  

هذه األبيات نالحظ فيها طباقا بني(اإلرشاق) و(األصيل) وهو تناسب بني طرفني 
يف االسمية أيضا، فهو حيشد أفكاره باستلهام معاين القرآن واحلديث ويطرز شعره. 

تتضمن  ملا  الفني  االستعامل  إىل  هبا  وحيدو  والرقة  الليونة  بني  ترتاوح  فألفاظه 
من جزالة وحيوية وصدق فمالحمه واضحة إال انه واسع الداللة خيتفي يف مفرداته 

وصياغاته معامل البيان العريب من جماز وتشبيه واستعارة وكناية. 

يف  له  مثيل  وال  البيان،  وصفه  عن  يعجز  لنفسه  املبكر  التفصييل  النعي  هذا  إن 
االمام  مصيبة  حرارة  تبدو  هنا  ومن  نفسه،  الوقت  يف  وتطبيق  تنظري  التاريخ؛ألنه 

احلسنيووقع شدهتا عىل النفوس عىل مر التاريخ. 

ومما متثل به اإلمام احلسني يف شعر احلامسة ما ذكره أبو خمنف يف هذا احلوار 
أُذكرك اهللا يف نفسك، فاينّ  له احلر: ((يا حسني إينّ  حني ساير احلر اإلمامفقال 

 .(٣٢)((!ولئن قوتلت لتُهلكنَّ فيام أر ، تقتلنَّ أشهد لئن قاتلت لُ

فقال له احلسني : ((أ فباملوت ختوفني! وهل يعدو بكم اخلطب أن تقتلوين! 
ريد  ما أدري ما أقول لك: ولكن أقول كام قال أخو األوس البن عمه ولقيه وهو يُ

نرصةَ رسول اهللا ، فقال له: اين تذهب؟ فإنّك مقتول؟ فقال (٣٣). 
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٣٦

(بحر الطويل)

لِامَ سْ دَ مُ اهَ جَ اً وَ قّ  حَ ا نَوَ إِذا مَ تَى  ىلَ الفَ ارٌ عَ تِ عَ ا بِاملَوْ مَ يضِ وَ أَمْ سَ
ـــا مَ غَ رْ يُ غَشُّ وَ ثْبُوراً يُ قَ مَ ارَ فَ وَ هِ  سِ نيَ بِنَفْ ــــاحلِِ الَ الصَّ جَ ى الرِّ اسَ وَ وَ
ام غَ تُرْ الًّ أَنْ تَعِيشَ وَ ى بِكَ ذُ فَ كَ  ْ ْ أُملَ تُّ ملَ إِنْ مُ مْ وَ ْ أَنْدَ ـــــتُ ملَ شْ إِنْ عِ فَ

ى. وكان يسري بأصحابه يف ناحية، واحلسنييف  فلام سمع ذلك احلر منه تنحّ
 .ناحية أخر

لقد استطاع اإلمام احلسنيأن يوظف هذه األبيات التي قاهلا الشاعر يف مقام 
معني إليضاح علو اهلمة لتحقيق ما يريده حتى لو كان املوت هو النتيجة، هذا املوت 
هو الذي تنتهي به املعارك وال تنتهي به احلياة ألنه موت كريم، وأي موت أفضل من 

أن توايس به الصاحلني. يقول أحد الباحثني: 

يأيت  قد  ولكن  املعركة،  يتقاسامن  وخرساهنا  احلرب  انتصار  أن  أكد  لقد   ))
االنتصار مصحوبا باحلياة الذليلة، وقد يرد خرسان املعركة وشعارها احلياة اخلالدة، 
أما املوت فحقيقة شاملة خارج اإلرادة اإلنسانية، ولكن املوت الكريم ال خيرج عن 

تلك اإلرادة))(٣٤). 

٢- األمثال: 

فتناقلتها األجيال جيال  القديم  العريب  سجلت األمثال حضورا متميزا يف األدب 
بعد جيل، اذ وردت يف مجيع أحداثهم وشؤون حياهتم، ((فاألمثال حكمة العرب يف 
اجلاهلية واإلسالم جيتمع فيها إجياز اللفظ وإصابة املعنى وحسن التشبيه))(٣٥). واملثل 
(( مجلة وجيزة ذات مفهوم عميق، تدل عىل نتيجة اثر جتربة واقعية، واملثل موجود عند 

كل شعوب األرض، وهو املرآة الصافية حلياهتا، عاداهتا وتقاليدها ))(٣٦). 
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إن استحضار األمثال يف اخلطب يؤثر (( يف القلوب ما ال يؤثره وصف اليشء يف 
نفسه، وذلك الن الغرض من املثل تشبيه اخلفي باجليل، والغائب بالشاهد، فيتأكد 
الوقوف عىل ماهيته، ويصري احلسّ مطابقا للعقل، وذلك يف هناية اإليضاح ))(٣٧)، 

وقد وظفت األمثال يف خطب اإلمام بطريقتني مها: 

أ- التضمني املبارش. 

ب- التضمني غري املبارش. 

(ساحة  املقام  يقتضيه  بام  األلفاظ  يف  اإلجياز  وظيفة  لتؤدي  ضمنت  واألمثال 
القتال) وتأكيد املعنى يف نفس املتلقي وتعميقه يف اخلطاب، لكون األمثال (( صورة 
حية ماثلة ملشهد واقعي أو متخيل، مرسومة بكلامت معربة موجزة يؤتى هبا غالبا 

لتقريب ما يُرضب له من طريق االستعارة أو الكناية أو التشبيه ))(٣٨). 

أ- التضمني املبارش: 

من األمثال املستحرضة بشكل مبارش يف خطاب اإلمام احلسنييف أصحابه قوله: 

(اختذ الليل مجال)(٣٩)  وهذا املثل يرضب للرجل إذا ركب الليل يف حاجته ومل 
ينم حتى يناهلا ويقضيها(٤٠)  جاء يف سياق اخلطبة قوله: ((أما بعد، فإينّ ال أعلم 
بيتي،  أبرّ وال أوصل من أهل  أصحاباً أوىل وال خرياً من أصحايب، وال أهل بيت 
فجزاكم اهللا عني مجيعاً خرياً، أال واين أظنّ يومنا من هؤالء األعداء غداً، أال وأينّ قد 
ل، ليس عليكم منّي ذمام، هذا ليل قد غشيكم،  ( أذنتُ ) لكم فانطلقوا مجيعا يف حِ
ذوه مجالً)) (٤١). فبعد أن أباح اإلمام احلسنيألنصاره االبتعاد والتفرق عنه،  فاختّ
الن القوم ال يريدون إال قتله جعل هلم اخليار ووضع هلم الواسطة التي يتفرقون هبا 
من حوله، وهي (سواد الليل) فسيكون كاجلمل يف القدرة عىل محلهم إىل بر األمان 
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بالرغم من الصعاب وخطورة الطريق، فنالحظ العالقة بني الليل واجلمل متفاعلني 
تفاعال غري متوقع برز فيها املعنى حامال اإلثارة (٤٢)، ملا منحه املثل املخزون يف ذاكرة 

املخاطب من تأثري يف ذاكرة املتلقي وتعميق للمعنى. 

ومن األمثال التي استحرضها اإلمام احلسنييف كالمه مبارشة قوله: (لو ترك 
لَ عىل مكروه من غري إرادته.  ِ القطا ليال لنام)(٤٣)، ويرضب هذا املثل ملن محُ

أَنْ  ى  سَ عَ وَ مْ  كُ لَ هٌ  رْ كُ وَ  هُ وَ تَالُ  قِ الْ مُ  يْكُ لَ عَ تِبَ  كُ } تعاىل  لقوله  مصداقٌ  وهنا 
تُمْ الَ  أَنْ لَمُ وَ عْ اهللاَُّ يَ مْ وَ كُ ٌّ لَ وَ رشَ هُ يْئًا وَ ِبُّوا شَ ى أَنْ حتُ سَ عَ مْ وَ كُ ٌ لَ ريْ وَ خَ هُ يْئًا وَ وا شَ هُ رَ تَكْ
}(٤٤)، والقطا هو طائر بحجم احلامم مجيل الشكل، غايل الثمن كان العرب  ونَ لَمُ عْ تَ
االمام  شبه  فقد  مالحقته،  لكثرة  ينام  ال  الطائر  هذا  فكان  وهنارا  ليالً  يالحقونه 
احلسنيمالحقة األعداء له هبذا الطائر، ومن جانب آخر فإن اإلمام احلسني كان 
كارها أن يبدأ القوم بالقتال، ويتضح ذلك جليا بقولهصبيحة يوم عاشوراء عندما 
طلب منه مسلم بن عوسجة أن يرمي شمر بن ذي اجلوشن بسهم فقال: ((فإنه قد 
 :أمكنني، وليس يسقط سهم منّي فالفاسق من أعظم اجلبّارين! فقال له احلسني
ه، فاينّ أكرهُ أن أبدأهم ))(٤٥)، فاإلمام احلسني حاول جاهدا أن ال يقع السيف  ال تَرمِ
بينه وبينهم. وبالرجوع للمثل الذي قاله اإلمام احلسني فإنه يف ليلة عاشوراء ينقل 
اإلمام السجاد أن اإلمام احلسنيكان يعالج سيفه ويصلحه قال هذه األبيات(٤٦): 

(بحر الرجز)    
يلِ األَصِ اقِ وَ َ مْ لَكَ بِاإلِرشْ كَ لِيلِ   نْ خَ رُ أُفٍّ لَـــكَ مِ هْ ا دَ يَ  
يلِ نَعُ بِالبَدِ قْ ــــــــرُ ال يَ هْ الدَّ وَ تِيلِ   الِبٍ قَ بٍ أوَ طَ احِ منْ صَ  

بِيــيلِ الِكٌ سَ ـيٍّ سَ ـــــلُّ حَ كُ وَ لِيــــلِ   رُ إِىل اجلَ ــــا األَمْ إِنَّمَ وَ  



٣٩

خطب اإلمام الحسين  في وقعة الطف ألبي مخنف االزدي (ت ١٥٧هـ)  ....

فأعادها مرتني أو ثالثا حتى فهمتها فعرفت ما أراد، فخنقتني عربيت، فرددت 
تي سمعتْ ما سمعتُ  دمعي ولزمت السكون، فعلمت أن البالء قد نزل. فأما عمّ
– وهي امرأة، ويف النساء الرقة واجلزع: فلم متلك نفسها أن وثبت جترّ ثوهبا – وإهنا 
اليوم  احلياة!  أعدمني  املوت  ليت  واثكاله!  فقالت:  إليه،  انتهت  حتى   – حلارسة 

ماتت فاطمة اُمي، وعيلّ أيب، وحسنٌ أخي، يا خليفة املايض وثُامل الباقي!

! قالت: بأيب أنت  فنظر إليها احلسنيفقال: أُخية! ال يذهبن بحلمك الشيطانُ
وأمي يا أبا عبد اهللا! استقتلت؟ نفيس فداك. 

ته وترقرقت عيناه وقال: لو تُرك القطا ليال لنام !(٤٧)، أي لو مل جيرب القطا  فردّ غصّ
عىل الطريان يف وقت نومه ملا طار، والسبب يف عدم نومه هو إقالقه ولو تركه لنام، 
ويرجع سبب جلوس االمام بباب اخليمة ومل ينم خشية من انه اذا نام هتجم األعداء 
عليه، أي إن االمام() كان خيشى غدرهم، وبني االمامأن القوم عازمون عىل 

قتاله واألمر ال مفر منه ولن يرتكوه إال بقتله وأهله وأصحابه. 

ب- التضمني غري املبارش: 

يف خطبة من خطب اإلماميف كربالء ألصحابه وبعد أن محد اهللا وأثنى عليه 
قال هلم: (( إنه قد نزل بنا من األمر ما قد ترون. . . فإين ال أر املوت إال شهادة 

واحلياة مع الظاملني إال برما )) (٤٨)

ففي قوله: (( فأين ال أر املوت إال شهادة واحلياة مع الظاملني إال بَرما )) معنى 
ملثل ((املنية وال الدنية ))، الذي يرضب ملن خيتار املوت عىل العيش الذليل، وجيوز 

فيها الرفع: أي املنية أحب إيلّ وال الدنية: أي وليست مما أحب واختار )) (٤٩).

إهنم  ٳذ  كربالء،  واقعة  يف  املعنى  ذلك  احلسنيوأصحابه  اإلمام  جسد  وقد 
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الدنية والذلة  العزيز عىل حياة الذل مع الظاملني، (( ومل تكن  مجيعا اختاروا املوت 
إال عند أهلها، أهل األطامع الذين هتافتوا عىل أموال يزيد كتهافت الفراش )) (٥٠). 

((مرتابطا  جاء  اإلمام  خطب  يف  ومعانيها  األمثال  تضمني  أن  الواضح  ومن 
ومنسجام وسياق اخلطاب، فظهر ذلك جزءا من ثقافتهم اللغوية التي تؤكد متكنهم 

من زمام اللغة ))(٥١). 

املبحث الثاين: انواع اخلطاب 

من خالل استقرائنا لبعض موضوعات خطب اإلمام احلسنينجد أن أساليب 
هذه اخلطب يسري يف الغالب يف اجتاهني: 

الديني(٥٢)،  أو  العقيل  واالحتجاج  التقرير  سبيل  يسلك  رزين  هادئ  األول 
والثاين ثائر قويٌ يعتمده عندما يغضب عىل سلوك اخلصوم وينتقم منهم ويمكننا 

من أن نصف أوهلام بــ: -

١- اخلطاب االقناعي

٢- اخلطاب احلجاجي أو املنطقي. 

٣- اخلطاب احلاميس. 

١- فاخلطاب االقناعي 

هو ((اخلطاب الذي يرمي إىل حتويل املخاطبني من وضع سلوكي إىل وضع آخر، 
واىل محلهم عىل التصديق بقوة املتكلم، وبقدرته عىل الفعل))(٥٣). (( وبام يقدمه من 
األدلة التي تكفل اإلقناع باإلثارة )) (٥٤)، وال يبتعد هذا النهج عن خطاب اإلمام 
 قال:  احلسنيفيعمله بصيغ متعددة ومنها قوله (( أهيا الناس، إن رسول اهللا
 ،سلطانا جائرا مستحال حلُرم اهللا، ناكثا لعهد اهللا، خمالفا لسنة رسول اهللا من رأ



٤١

خطب اإلمام الحسين  في وقعة الطف ألبي مخنف االزدي (ت ١٥٧هـ)  ....

يعمل يف عباد اهللا باإلثم والعدوان فلم يغري عليه بفعل وال قول، كان حقا عىل اهللا 
دخله، أال وإن هؤالء قد لزموا طاعة الشيطان، وتركوا طاعة الرمحن،  ان يدخله مُ
موا  واظهروا الفساد، وعطّلوا احلدود، واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام اهللا، وحرّ

حالل اهللا، وأنا أحق من غريي. 

ببيعتكم أنكم ال تسلموين وال ختذلوين،  أتتني كتبكم وقدمت عيلّ رسلكم  قد 
، وابن فاطمة بنت رسول  فان متمتم عيلّ بيعتكم تصيبوا رشدكم، فانا احلسني بن عيلّ
اهللا، نفيس مع أنفسكم، وأهيل مع أهليكم، فلكم يف أُسوة، وإن مل تفعلوا ونقضتم 
تم بيعتي من أعناقكم فلعمري ماهي لكم بنُكر، لقد فعلتموها بأيب  عهدكم، وخلَعْ

وأخي وابن عمي مسلم. . . ))(٥٥).

حياول اإلمام احلسنييف هذا اخلطاب إقناع املتلقني لنرصته وااللتفاف حوله 
موضوعه،  بيان  يف  الرسولمدخال  حديث  إىل  فيلجأ  املسلمني  أمور  لتوليه 
وخطابه وأسلوب اخلطاب الذي أراد به إفهام املتلقني اثر النداء الذي استهله بقول 
الرسول: ( أهيا الناس، إن رسول اهللا قال )، يف هذا اخلطاب يقيد اإلمام احلسني 
  املُخاطبني بحديث الرسولفضال عام حيمله من قوة حجاج املخاطب، وكأنه 

يعمل الدليل النقيل لتقوية طرحه وتعزيزه. 

ينتقل بعدها اإلمام احلسني يف توجيه خطابه إىل طغاة األمة ( والة األمر) وهذا 
 ))بني قول الرسولما أراده بإشارته قائال: (أال وإن هؤالء) فهنا يوصل اإلمام
من رأ سلطانا جائرا )) وإجابتهبقوله السالف وكأنه يوجه أصابع االهتام إىل 
والة أمر املسلمني آنذاك، ويذكر اإلمام  مقتضيات وأمور تضعف بدورها صورة 
املشار إليهم بعبارة (هؤالء) وذلك من طريق استعامله القياس املضمر(٥٦) مسرتسال 

يف وصف أعامل مناؤيه 
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      قد لزموا طاعة الشيطان

وتركوا طاعة الرمحن أال إن هؤالء      

       واظهروا الفساد

      وعطّلوا احلدود

       واستأثروا بالفيء

       واحلوا حرام اهللا 

موا حالل اهللا        وحرّ

تقوم  دائرة اإلسالم وان  أن خيرج من  املناهضة  يفعل هذه األعامل  ويكفي ملن 
الثورة ضده، وعليه يفرتض عىل املتلقني استنتاج نتيجة عمل هؤالء القوم من خالل 
املقدمة التي ابتدأ هبا خطابه واملتمثلة بحديث الرسوليف ضوء حديثه السالف، 

فضال عن التوازن الذي اعتمده اإلمام احلسنييف خطابه بني كل فقرتني. 

ثم ينتقل اإلمام احلسنيإىل إبراز نفسه مؤكدا تفضله عىل اآلخرين وهذا كان 
واضحا بقوله (أنا أحق من غريي) منطلقا بقوله هذا من مبدأين: 

أتتني  (قد  قوله  ذلك  ودليل  األغلبية  من  والدعم  التأييد  عىل  حصوله  األول 
كتبكم)، (وقدمت عيلّ رسلكم). 

أنا احلسني بن عيل، وابن فاطمة  الثاين فهو الترصيح علنا وجهرا بنسبه بقوله: 
بنت رسول اهللا. وهذا اخلطاب موجه إىل اجلميع السيام من جيول يف نفسه الشك 
وساللته  نسبه  بدليل  األحقية  بتلك  تفرده  احلسنيمؤكدا  اإلمام  جتاه  والريبة 
الرشيفة، وأد تكرار الضمري مع االسم (أنا احلسني) اشد وقعا وتأثريا يف املتلقي، 
انَ  دْ كَ قَ وخيتم اإلمام خطابه بقوله (لكم يفّ أسوة ) وهو اقتباس من قوله تعاىل{لَّ



٤٣

خطب اإلمام الحسين  في وقعة الطف ألبي مخنف االزدي (ت ١٥٧هـ)  ....

نَةٌ }(٥٧) مما يقوي حجته ويدعمها وكأنه يرسم هلم  سَ ةٌ حَ وَ أُسْ اهللاَِّ  ولِ  سُ رَ مْ يفِ  كُ لَ
الطريق الذي جيب إتباعه منشدا اإلقناع واالستاملة لتحقيق مبتغاه. 

٢- اخلطاب احلجاجي او املنطقي. 

تعد خطب اإلمام احلسنيسفرا خالدا يف تاريخ اخلطابة العربية، ملا حتمله هذه 
اخلطب من قيم إنسانية عالية وما انطوت عليه من أساليب حجاجية و إقناعية، أراد 
هبا اإلمام احلسنيتأدية دوره الرسايل، وإعالن كلمة احلق من خالل هذا اخلطاب 
بيان، وغنة  احلسيني كيف ال وهو من ( أويت ملكة اخلطابة من طالقة لسان وحسن 
صوت)(٥٨)، وقد تضمنت هذه اخلطب حججا مدوية أخذت تقرع آذان أعدائه وتفحم 
اإلمام احلسنيمن  مقتل  كان  أن  ثم حدث  األمويني،  إعالم  ألسنتهم كاشفا زيف 

أقو العوامل يف تكاثر أنصار أهل البيت و اثارة النقمة الشاملة عىل األمويني(٥٩). 

يف  احلجاج  لفظة  ترد  ؟  احلجاج  بلفظة  املقصود  ما  نتعرف  أن  لنا  البد  البداية  يف 
مرادفة  احلجاج  لفظة  خترج  ومنه  والربهان  الدليل  وهو  احلجة  من  اللغة  قواميس 
للجدل، فعند ابن منظور هو ( مقابلة احلجة باحلجة)(٦٠). وعىل هذا املعنى تكون بنية 
احلجاج مؤدية ملعنى النزاع واخلصام بوجود أدلة وبراهني وحجج، ويكثر احلجاج يف 
اخلطابة كام هو احلال مع اجلدل وقد عرب عنهام أرسطو بأهنام (قوتان إلنتاج احلجج)(٦١). 

إن اخلطاب احلجاجي هو األسلوب الذي برز أثره يف املناظرات واالحتجاجات 
لذلك وسم به أصحاب املذهب الكالمي(٦٢) والذي ( يقوم عىل ايراد املتكلم عىل 
صحة دعواه حجة قاطعة مسلمة عند املخاطب، وان تكون املقدمات بعد تسليمها 
القاطعة(٦٣)، وقد وقف اإلمام احلسني العقلية  بالرباهني   .  . ملزمة للمطلوب. 

عند هذا االسلوب يف إحد خطبه ملعارضيه قائال: 
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ا بعد: فانسبوين فانظروا من أنا؟! ثمّ ارجعوا إىل أنفسكم وعاتبوها، فانظروا  ((أمّ
نبيكم صىل اهللا عليه وآله،  بنتِ  ابنَ  هل حيلّ لكم قتيل، وانتهاك حرمتي؟! ألست 
به من عند  بام جاء  لرسوله  ق  واملُصدّ باهللا،  املؤمنني  ل  وأوّ ه،  وابن عمّ وابنَ وصيّه 
هداء عمّ أيب؟ أَوَ لَيسَ جعفر الشهيد الطيَّار ذو اجلناحني  ةُ سيدُ الشُ ْزَ يْسَ محَ ربّه؟ أَوَ لَ
هذان  وألخي  يل  اهللاَّقال  رسول  ان  فيكم:  مستفيضٌ  قولٌ  يبلغكم   أَوملَ  ي؟  عمّ

سيّدا شباب أَهل اجلنَّة؟)) (٦٤). 

يف  حجته  إقامة  يف  متسلسلة  ومنطقية  واقعية  ادلة  احلسنيعىل  االمام  اعتمد 
نتيجة  إىل  والوصول  وفكرته  رأيه  بصواب  املتلقني  اقناع  حماوال  خصومه  مواجهة 
معينة، مستخدما قدرة تعبريية ولغوية لعرض ما بخاطره، بدقة ولباقة متسك عىل 
قال فال يملك املقابل جماال للنقض أو املداخلة،  املتلقي عقله وشعوره حتى يسلم بام يُ
فيعمل أسلوب األمر بصياغة الطلب مدعوما بأسلوب االستفهام يف إقامة حجته 
املنطقية: األفعال ( انسبوين، ارجعوا، انظروا) هي أفعال أمر يراد هبا الطلب مسندة 
إىل واو اجلامعة موشحة بأسلوب االستفهام (من أنا ؟ / هل حيق لكم قتيل وانتهاك 
حرمتي؟) وهنا جيعل اإلمام احلسنياجلواب عن هذا االستفهام خمصصا واملوجه 
ينتقل اإلمام نحو املتلقي فقط ليشهدهم عىل قوله وحجاجه، ومن ناحية أُخر
باالستفهام باهلمزة مقرونا بالنفي وجوابه مثبتا ومعروفا بأداة اجلواب (بىل) (ألست 
احلسني اإلمام  فينتقل  املؤمنني).  أول  عمه؟  ابن  وصيه؟  ابن  نبيكم؟  بنت  ابن 
فيستفهم ب(هل) وجييب ب(اهلمزة)  االستفهام  أدوات  بني  احلجاجي  يف خطابه 
فيدعم موقفه ويعززه بام يفحم املقابل ويقيده وحيجم رده. ومن ناحية أُخر فقوله 
: ألست ابن بنت نبيكم؟ ماثل اإلمام احلسني بني قتله وقتل النبيإذ إن 
اإلمامة متثل االمتداد الطبيعي للنبوة، فيكون من الطبيعي االعتداء عىل اإلمامة هو 
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بشكل  هلم  وواعظا  ناصحا  الناس  إىل  خطابه  اإلمام  وجه  وهنا  النبوة  عىل  اعتداء 
حجاجي لتثبيت أقواله وترسيخها ومن ثم إقناعهم هبا. 

٣- اخلطاب احلاميس

يرتبط هذا اخلطاب بحالة املتكلم الشعورية فيحاول إثارة العواطف واألحاسيس 
عىل  واحلقيقية  ة  املؤكِدَ الوصفية  األلفاظ  من  عامال  املتلقي،   لد واملشاعر  الصادقة 
فإثارة احلامسة يف  جلب انتباه املتلقني وتوجيههم نحو اهلدف الذي يقصده املتكلم(٦٥).
لذلك نجد بصامت للخطاب  نفوس املتلقني حتملهم عىل االستبسال واالستشهاد(٦٦)،
العزيمة  استنهاض  يف  اخلطاب  هذا  فيستخدم   ،احلسني اإلمام  أقوال  يف  احلاميس 

وإذكاء روح احلامسة جتاه املخاطبني والدعوة إىل االستنفار واالستنصار نحو قوله: 

ت وتنكرت وأدبر معروفها  ((إنه قد نزل بنا من األمر ما قد ترون، وان الدنيا قد تغريّ
بابة كصبابة اإلناء وخسيس عيش كاملرعى الوبيل  اء، ومل يبق منها إال صُ ذّ واستمرت حَ
اء ربه  تناهى عنه، لريغب املؤمن يف لقَ  ، أَال ترون أَن احلقّ ال يعمل به، وأن الباطل ال يُ

حمقا، فإينّ ال أَر املوت إِال شهادة، واحلياة مع الظاملني إِالَّ بَرما)) (٦٧).

اإلمام  استخدم  إذ  واالستنفار،  االستثارة  لغة  هو  اخلطاب  هذا  من  الواضح 
مع  للوقوف  عواطفهم  وتأجيج  املتلقني،  مهم  شحذ  يف  اللغوية  احلسنيالصيغ 
املتلقي فيام يروم اخلوض فيه، فكان إلعامله األداة (قد) مع الفعل املايض وتكراره 

هذه الصياغة، تأكيد لتحقيق األمر واستفحاله. 

ما قد ترون قد نزل  

االنتقال من الفعل املايض اىل الفعل املضارع إحضارا للحدث إليقاف املتلقي 
عىل حقيقة األمر واستعظامه. 
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مع  التحقيق  أداة  مستعمال  فيه  ويفصل  األمر  وصف  يف   اإلمام يسهب  ثم 
األفعال املاضية املسبوقة بأداة التوكيد. 

رت وأدبر وإن الدنيا  قد تغّريت وتنكّ

اء معروفها واستمرت حذّ

تأكيد + فعل ماض مسبوق ب(قد) وعطفه عىل األداة سلسلة 

من األفعال املاضية املنسوبة إىل الدنيا بام حتمله من معنى

السلب، إذ يرسم تصويرا واقعيا فداحة األمر احلاصل والتي 

ختمها بالفعل (استمرت جدا) وكأنه يودع أسامع املتلقني رصخة 

إليقاظهم مما هم فيه. 

وتأكيدا لكالمه يرسم صورة بالغية مدعومة بصياغة التشبيه ليودع عباراته قوة 
وحرارة بام حتمله تلك الصورة من أخيلة تثري العاطفة (٦٨).

بابة كصبابة االناء إِال صُ مل يبق منها

                                 وخسيس عيش كاملرعى الوبيل 

املرعى   – عيش  خسيس   – اإلناء  (صبابة  معان  من  األلفاظ  ترتكه  عام  فضال 
نفس  داخل  أثرا  بموجبها  يرسم  القوة،  ونفاذ  االضمحالل  يف  تصب  الوبيل) 

املتلقني، ويعرض اإلمام احلسني صورا مستمدة من الواقع امللموس 

أَنّ احلَق ال يعمل به  أال ترون

أنّ الباطل ال يتنَاهى عنه                  

فقد مثلت صورة املطابقة التي ساقهايف عرض خطابه لغة ناطقة حلالة الفساد 
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املتمثل  اخلرب  اسلوب  ويعمل  آنذاك،  اإلسالمية  الدولة  تشهدها  التي  والرتدي 
بصياغة الرشط والتأكيد والنفي 

لُ بِهِ  مَ عْ الَ يُ أَنَّ احلَق أال ترون

ال يتناهى عنه  أنً الباطل                

وهبذا اخلطاب املحكم أقام احلسنيخطابه، عامدا إىل أن يصل به إىل مبتغاه 
احلكمة  ينتهج  بخطاب  الدعم  عىل  باحلصول  يتمثل  الذي  نحوه  يرمي  ما  وحتقيق 
املسلمني  عامة  إىل  موجه  فخطابه  آخر،  حينا  واالستبسال  واإلثارة  حينا  والرتوي 
املقرون ببسط اآلراء ومناقشتها وتقديم  فغلبت عليه سمة الوضوح وقوة اإلبالغ 
يف  ببدهييات  مدعومة  ومنطقية،  وعقلية  نقلية  بحجج  خمرجاهتا،  وتعزيز  نتائجها 
واحلديث  احلكيم،  الذكر  آيات  من  واالقتباس  والوالية  والقرابة  النسب  حقيقة 
النبوي الرشيف، بام ينزع أي شك يترسب إىل نفوس املتلقني، وحثهم عىل االلتزام 

بام يقره الرشع والدين والعقل من أحقية يف والية املسلمني وإمامتهم 

ودفع الباطل وأهله وملن استله واغتصب حقه بأسلوب هادئ مرة وشديد مرة 
 . مما انطوت عليه نصوص اإلمام احلسني أخر
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اخلامتة
ة يف دراسة  ل الباحثان من سعة فضل اهللا تعاىل ومنّه عليهام إىل ثمرات عدّ توصّ
خطب اإلمام احلسنييف وقعة الطف أليب خمنف االزدي (ت ١٥٧ هـ) – دراسة 

يف ضوء حتليل اخلطاب يمكن إجيازها عىل النحو اآليت: 
الدور  هلا  النبوية كان  والسنة  الكريم  بالقرآن  املتمثلة  الثقافة اإلسالمية  إن   -١

الكبري يف تكوين الشخصية املتكاملة لإلمام احلسني. 
٢- كان اإلمام احلسنيمدركا متاما طبيعة الدور الذي يضطلع فيه االستدالل 
والسيام فيام خيص املتلقي، وهو األمر الذي يؤكد كفاءته احلجاجية التي تعتمد عىل 

املعنى احلركي املؤثر والنسق الديني املهيمن. 
القرآين،  االستدالل  أساليب  بعض  حجاجه  احلسنييف  اإلمام  اعتمد   -٣
الفاعل  اخلطاب  إىل  استند  وأمثال  شعر  من  األدبية  والروافد  النبوية  واألحاديث 
املقاصد  عن  الكشف  يف  ساعد  الذي  األمر  وهو  الصدق،   سو يقبل  ال  الذي 
اإلمام احلسني تتوافق مع شخصية  النصوص وخارجها وهي  داخل  تقع  التي 

واملصادر التي استقى منها أساليب استدالله. 
ه إىل عامة املسلمني فغلبت عليه سمة الوضوح  ٤- خطاب االمام احلسنيموجّ
خمرجاهتا،  وتعزيز  نتائجها  وتقديم  ومناقشتها  اآلراء  ببسط  املقرون  اإلبالغ  وقوة 
بحجج نقلية وعقلية ومنطقية، مدعومة ببدهييات يف حقيقة النسب والقرابة والوالية 
شك  أي  ينزع  بام  الرشيف،  النبوي  واحلديث  احلكيم،  الذكر  آيات  من  واالقتباس 

يترسب إىل نفوس املتلقني، وحثهم عىل االلتزام بام يقره الرشع والدين والعقل
األمة  شأن  إصالح  احلسنيهو  اإلمام  خطب  من  اإلقناع  هدف  إن   -٥
غايته  فاإلصالح  كلها،  بمفاصله  األموي  الطغيان  عليها  طغى  بعدما  اإلسالمية 

وهدفهوهو ما أراد أن تعيه الناس، حماوال إقناعهم بذلك والتأثري فيهم. 
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هوامش البحث: 
واللسانيات،  األدب  الرتمجة يف  منشورات خمرب  بغول،  يوسف  ترمجة:  ميلز،  اخلطاب، سارة   (١

جامعة متنوري، قسنطينة، ٢٠٠٤، ٥٠.  
جملة  بريك،  يوسف  ابستيمولوجي،  منظور  من  ومشكالهتا  اإلنسانية  العلوم  وضع  حول   (  ٢

جامعة دمشق، املجلد: ١٥، ع/ ٤، ١٩٩٩، ١٠٦
٣ ) حول حدود استحضار املقدس يف األمور الدنيوية: مالحظات منهجية، ابراهيم ايراش: جملة 

املستقبل العريب، بريوت، ع / ١٨٠، ١٩٩٤، ٥٠.  
٤) لسان العرب، ابن منظور، املجلد اخلامس، دار احياء الرتاث العريب، بريوت – لبنان، ٢١٩.  
٥ ) ينظر: البالغة وحتليل اخلطاب، حسني خالفي، دار الفارايب، بريوت – لبنان، ط١، ٢٠١١.  

اليوسفي  هادي  حممد  الشيخ  حتقيق  االزدي،  حييى  بن  لوط  خمنف،  اليب  الطف  وقعة  ينظر:   (  ٦
٢٠١٢ م: ص ١٩٧.   آلهل البيت، ط ٣، دار املعارف – بريوت، ١٤٣٣ ه – الغروي، املجمع العاملي

٧ ) ينظر: وقعة الطف ١٩٧.  
العتبة  هنون،  سعدون  هادي  املدينة،  اىل  مكة  من  احلسينية  املسرية  خطب  يف  الفني  التصوير   (٨

العلوية املقدسة، ٢٠١١: ١٧٨.  
٩) اخلطاب احلسيني يف معركة الطف دراسة لغوية وحتليل، عبد الكاظم حمسن اليارسي، كربالء، 

٢٠٠٩م.   العتبة احلسينية املقدسة ١٤٣٠هـ –
١٠) سورة القصص: ٢١
١١) سورة القصص: ٢٢

ن من ديار بني يربوع بن  زْ ١٢) وهي منطقة واقعة ما بني واقصة اىل عذيب اهلجانات يف أرض احلَ
حنظلة، كام يف معجم البلدان، املجلد األول، ص٥٣٢.  

١٣) سورة الفتح: ١٠
١٤)وقعة الطف: ص ٢٠٠

١٥ ) سورة لقامن: ٣٣
١٦) االمثل ١٣ / ٥٨
١٧) سورة يونس: ٧١

١٨) سورة األعراف: ١٩٦
١٩) االمثل يف تفسري كتاب اهللا املنزل: الشيخ نارص مكارم الشريازي، دار إحياء الرتاث العريب، 

بريوت –لبنان، ط: ٢، ١٤٢٦هـ- ٢٠٠٥م، ٦ / ٢٧٩.  
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٢٠) البيان والتبيني: ١٧/٢-٤١٨.  
٢١) ينظر: التصوير الفني يف خطب املسرية احلسينية من مكة اىل املدينة / ٣٣.  

٢٢) وقعة الطف اليب خمنف، ١٩٩.  
بريوت   – العلمية  الكتب  دار  عبد،  السالم  عبد  حممد  ترقيم  حنبل،  بن  امحد  امحد:  مسند   (٢٣

  .١٩٩٣، ٤ / ٢١٤
٢٤) وقعة الطف اليب خمنف، ٢٣٧.  

٢٥) املصدر نفسه، ٢٢٤.  
٢٦) فضائل الصحابة، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن اسد الشيباين (ت٢٤١هـ)، حتقيق: 

ويص اهللا حممد عباس، مؤسسة الرسالة، بريوت، ج٢، ١٩٨٣م.  
٢٧) العقد الفريد: امحد بن حممد بن عبد ربه األندليس (ت٣٢٨هـ)، حتقيق حممد سعيد العريان، 

دار الفكر، بريوت، ط٢، ١٣٧٣هـ-١٩٥٤م: ٦ /١١٨.  
مطبعة  شاكر،  حممد  حممود  ورشحه:  قرأه  سالم،  بن  حممد  الشعراء:  فحول  طبقات  ينظر:   (٢٨

املدين، مرص (د. ت): ٢٤.  
٢٩) العمدة يف حماسن الشعر وآدابه: ابو عيل احلسن بن رشيق (ت ٤٥٦هـ)، حتقيق: حممد عبد 
حممد عيل بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت-لبنان، ط١، ١٤٢٢هـ- القادر عطا، منشورات

٢٠٠١م: ١/ ٢٨.  
٣٠) املصدر نفسه: ١ / ٣٢.  

٣١) وقعة الطف أليب خمنف: ٢٣٠/ تاريخ اليعقويب، امحد بن أيب يعقوب اليعقويب، ج٢، ص٢٤٤
/ تاريخ األمم وامللوك، الطربي، ج٥، ص٤٢٠/ مقاتل الطالبيني، أبو الفرج االصفهاين، ص٧٥

/ االمايل، حممد بن عيل الصدوق، ص٢٢١.  
٣٢) وقعة الطف اليب خمنف: ٢٠٠.  

٣٣) وقعة الطف اليب خمنف: ٢٠١، / كامل الزيارات، جعفر بن حممد بن قولويه، ص١٩٤/ 
االمايل، حممد بن عيل الصدوق، ص ٢١٩/ تاريخ األمم والشعوب، الطربي، ج٤، ص٣٠٥ / 

االرشاد، حممد بن حممد املفيد، ج٢، ص٨١.  
٣٤) التصوير الفني يف خطب املسرية احلسينية / ٤٤.  

٣٥ ) ينظر: معجم جممع األمثال: امليداين، تح: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار اجليل، بريوت –
لبنان، ط٢، ١٩٨٧م: املقدمة: ١/ ٦.  

ط٢،  لبنان،  بريوت–  العلمية،  الكتب  دار  التونجي،  حممد  األدب:  يف  املفصل  املعجم   (٣٦
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١٩٩٩م: ٧٥٧/٢.  
٣٧) مفاتيح الغيب: الرازي، دار الفكر، بريوت – لبنان، ط٣، ١٩٨٥م: ٨٠/٢.  

٣٨) الصورة الفنية يف املثل القرآين: د. حممد حسني الصغري، دار الرشيد للنرش، العراق، ١٩٨١م، ٦٠.  
ابو  امليداين (ت٥١٨ه)، حتقيق: حممد  ابراهيم  الفضل امحد بن حممد بن  ابو  ٣٩) جممع االمثال: 

الفضل ابراهيم، دار 
اجليل بريوت – لبنان، ط٢، ١٤٠٧ه-١٩٨٧م: ١/ ٢٣٧.  

٤٠ ) ينظر: مجهرة األمثال: ١ / ٧٦.  
٤١) تاريخ الطربي: ٥ / ٤١٨، اإلرشاد: ٣٣٦، أعالم الور: ٢٤٣، مقتل اخلوارزمي: ١ / 

٣٥٠، الكامل يف التاريخ: ٣ / ٢٨٥.  
٤٢) ينظر: التفسري النفيس لألدب: عز الدين إسامعيل، دار الثقافة، بريوت، ١٩٦٣ م: ٦٦

٤٣) ينظر جممع االمثال: ٢/ ٣٢٢٠.  
٤٤) سورة البقرة: ٢١٦

٤٥) ينظر وقعة الطف: ٢٣٦
٤٦ ) املصدر نفسه: ٢٣٠

٤٧) املصدر نفسه: ٢٣٠   
٤٨) ينظر: وقعة الطف ١٩٩.  
٤٩) جممع االمثال: ٣ /٣١٦.  

٥٠) الطربي: ٥ / ٤٠٣.  
٥١) التصوير الفني: ٦٦    

٥٢) ينظر: تاريخ الشعر السيايس إىل منتصف ق ٢، امحد الشايب، مكتبة النهضة املرصية، ط٤، 
١٩٦٤م: ١٩٩.  

بن  قراءة شعرية)، صالح  القديم (مرشوع  العريب  النثر  تطوير  األدبية ودورها يف  الرسائل   (٥٣
لبنان، ط١، ١٠٠٢م: ٢٨١.   رمضان، دار الفارايب، بريوت

٥٤) ينظر: فن اخلطابة، امحد احلويف، دار النهضة للنرش، ١٩٧٢: ١٨١.  
٥٥) ينظر وقعة الطف: ٢٠٠

٥٦) القياس املضمر: هو القياس الذي تضمر احد مقدمتيه، او تضمر نتيجته، ويفرتض عىل 
السامع استنتاجها من املقدمتني. ينظر: الرسائل االدبية: ٢٩١.  

٥٧) سورة األحزاب: ٢١
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٥٨) احلسني ابو الشهداء، عباس حممود العقاد، تح، حممد جاسم الساعدي، فجر اإلسالم، إيران، 
ط١، ٢٠٠٤م: ١٣٥.  

العتبة  إصدارات  عنون،  سعدون  هادي  احلسينية،  املسرية  خطب  يف  الفني  التصوير  ينظر:   (٥٩
العلوية املقدسة، ٢٠١٢، م: ١٩

٦٠) لسان العرب: ابن منظور، دار صادر، بريوت، د. ت، مادة (جدل).  
٦١) اخلطابة: أرسطو، تعريب عبد الرمحن بدوي، دار الشؤون الثقافية، بغداد ١٩٨٦م، مقالة ١، 

الفصل الثاين، ١٣٥٦أ 
أد.  فنية)،  (دراسة  الكاتب  يوسف  بن  ألمحد  اخلميس  رسالة  يف  السيايس  اخلطاب  ينظر:   (٦٢

رمضان صالح عباد، بحث منشور، مؤمتر كلية اآلداب، ٢٠١٢م: ١٦.  
العريب، بريوت-  الرتاث  إحياء  دار  اهلاشمي،  البيان والبديع، امحد  البالغة يف  ينظر: جواهر   (٦٣

لبنان: ٣٧.  
٦٤) ينظر: وقعة الطف ٢٣٧-٢٣٨

٦٥) ينظر: فن اخلطابة، حممد حترييش، منشورات احتاد كتاب العرب، دمشق ٢٠٠٠م: ١٩.  
٦٦) ينظر: اخلطابة العربية يف عرصها الذهبي، احسان النص، دار املعارف، مرص، ١٩٦٣م: ١٨٣.  

٦٧) ينظر: وقعة الطف: ١٩٩.  
٦٨) ينظر: فن اخلطابة: ١٨٣. 



٥٣

خطب اإلمام الحسين  في وقعة الطف ألبي مخنف االزدي (ت ١٥٧هـ)  ....

املصادر واملراجع: 
 القرآن الكريم

األمثل يف تفسري كتاب اهللا املنزل: الشيخ نارص *
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  الشريازي،  مكارم 

بريوت –لبنان، ط: ٢، ١٤٢٦هـ- ٢٠٠٥م. 
 البالغة وحتليل اخلطاب، حسني خالفي، دار *

الفارايب، بريوت – لبنان، ط١، ٢٠١١. 
البيان والتبيني: ابو عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ *

(ت ٢٥٥هـ)، حتقيق ورشح: عبد السالم حممد 
ط٢، * مرص،  اخلانجي،  مكتبة  هارون، 

١٣٨٠- ١٩٦٠م. 
تاريخ الشعر السيايس إىل منتصف ق ٢، امحد *

الشايب، مكتبة النهضة املرصية، ط٤، ١٩٦٤م  
التصوير الفني يف خطب املسرية احلسينية من *

العتبة  هنون،  سعدون  هادي  املدينة،  اىل  مكة 
العلويةاملقدسة، ٢٠١١. 

جواهر البالغة يف البيان والبديع، امحد اهلاشمي، *
دار إحياء الرتاث العريب، بريوت- لبنان

العقاد، * حممود  عباس  الشهداء،  ابو  احلسني 
اإلسالم،  فجر  الساعدي،  جاسم  حممد  تح، 

٢٠٠٤م.  إيران، ط١
األمور * يف  املقدس  استحضار  حدود  حول 

ايراش:  ابراهيم  منهجية،  مالحظات  الدنيوية: 
جملة املستقبل  العريب، بريوت، ع / ١٨٠، ١٩٩٤

حول وضع العلوم اإلنسانية ومشكالهتا من *
جملة  بريك،  يوسف  ابستيمولوجي،  منظور 

جامعة دمشق، املجلد: ١٥، ع/ ٤، ١٩٩٩. 
بغول، * يوسف  ترمجة:  ميلز،  سارة  اخلطاب، 

منشورات خمرب الرتمجة يف األدب واللسانيات، 
جامعة      متنوري، قسنطينة، ٢٠٠٤

اخلطابة: أرسطو، تعريب عبد الرمحن بدوي، *
دار الشؤون الثقافية، بغداد ١٩٨٦م، مقالة ١، 

الفصل الثاين، ١٣٥٦أ
اخلطاب احلسيني يف معركة الطف دراسة لغوية *

كربالء،  اليارسي،  حمسن  الكاظم  عبد  وحتليل، 
٢٠٠٩م.  العتبة احلسينية املقدسة، ١٤٣٠هـ –

 اخلطاب السيايس يف رسالة اخلميس ألمحد بن *
يوسف الكاتب (دراسة فنية)، أد. رمضان صالح 
عباد، بحث منشور، مؤمتر كلية اآلداب، ٢٠١٢م

احسان * الذهبي،  عرصها  يف  العربية  اخلطابة 
النص، دار املعارف، مرص، ١٩٦٣م. 

العريب * النثر  تطوير  يف  ودورها  األدبية  الرسائل 
القديم (مرشوع قراءة شعرية)، صالح بن رمضان، 

دارالفارايب، بريوت، لبنان، ط١، ١٠٠٢م. 
الصورة الفنية يف املثل القرآين: د. حممد حسني *

الصغري، دار الرشيد للنرش، العراق، ١٩٨١م
طبقات فحول الشعراء: حممد بن سالم، قرأه *

املدين،  مطبعة  شاكر،  حممد  حممود  ورشحه: 
مرص (د. ت): ٢٤. 

العقد الفريد: امحد بن حممد بن عبد ربه األندليس *
دار  العريان،  سعيد  حممد  حتقيق  (ت٣٢٨هـ)، 

الفكربريوت، ط٢، ١٣٧٣هـ-١٩٥٤م. 
العمدة يف حماسن الشعر وآدابه: ابو عيل احلسن *

القادر  بن رشيق (ت ٤٥٦هـ)، حتقيق: حممد عبد 
الكتب  دار  بيضون،  عيل  حممد  منشورات  عطا، 
العلمية، بريوت-لبنان، ط١، ١٤٢٢هـ-٢٠٠١م.
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فضائل الصحابة، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد *
بن حنبل بن اسد الشيباين (ت٢٤١هـ)، حتقيق: 
الرسالة،  مؤسسة  عباس،  حممد  اهللا  ويص 

بريوت، ج٢، ١٩٨٣م. 
فن اخلطابة، امحد احلويف، دار النهضة للنرش، *

 .١٩٧٢
احتاد * منشورات  حترييش،  حممد  اخلطابة،  فن 

كتاب العرب، دمشق ٢٠٠٠م. 
 لسان العرب، ابن منظور، املجلد اخلامس، *

دار احياء الرتاث العريب، بريوت – لبنان
عبد * حممد  ترقيم  حنبل،  بن  امحد  امحد:  مسند 

السالم عبد، دار الكتب العلمية – بريوت ١٩٩٣. 

معجم جممع األمثال: امليداين، تح: حممد أبو *
لبنان،   – بريوت  اجليل،  دار  إبراهيم،  الفضل 

ط٢١٩٨٧م. 
التونجي، * حممد  األدب:  يف  املفصل  املعجم 

ط٢،  لبنان،  بريوت–  العلمية،  الكتب  دار 
١٩٩٩م. 

مفاتيح الغيب: الرازي، دار الفكر، بريوت –*
لبنان، ط٣، ١٩٨٥م. 

حييى * بن  لوط  خمنف،  أليب  الطف  وقعة 
اليوسفي  هادي  حممد  الشيخ  حتقيق  االزدي، 
 ،٣ ط  البيت،  آلهل  العاملي  املجمع  الغروي، 
٢٠١٢ م.  دار املعارف – بريوت، ١٤٣٣ هـ –


