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استطاع ابن الجوزي أن یرتقي بالخطاب الدیني إلى أرقى مستویات 

لیة، كم محبة الدنیا محنة، عیونھا باب(: الخطاب األدبي وفي خطبتھ یقول
  ).ن كحیلةتفتح باب بلیة، وال حیلة كحیلة من عی

  .اكتب ما تحفظھ من خطبة ابن الجوزي، مع الشكل )١(
 . في خطبتھ ابن الجوزيدون أھم التقنیات الفنیة التي وظفھا )٢(
  .اكتب مذكرة مختصرة عن الفرق بین الخاطرة والمقالة )٣(

  
  اإلجابة

 یشيللطالب أن یدون ما یحفظھ من تلك الخطبة، على أن : ملحوظة
  : أولھاالتي یقول في صائص خطبتھ، كثیر من خعنالمدون 

 
  ! أیتھا النفس) ١(  
لقد ضِلْلت طریَق . تدبَّري أمَرك وتأملي، وتمثَّلي ما یفَنى، وال تعجلي  

  آَثْرِت َوْھًنا ما ُیَؤرَُِّث، وُھَنا ال َتْفَعلي؟ : الھدى؛ فقفي واسألي
 ولیس والَھَوى َعَليَّ! َأْتَبُع الھوى. یا َغْمرًة من الشََّقا، ما أراھا تنجلي  

  .یا جسًدا قْد ُبِلي بما قد ُبِلي. أرید حیاة نفسي، ونفسي ترید مقتلي. لي
  نخطو وما خطْوَنا إال إلى األَجِل

  
  وننقضي وكأنَّ العمَر لْم َیُطِل

  والعیُش یؤِذُنَنا بالَمْوِت أوَُّلُھ  
  

  ونحن نرغُب في األیام والدَُّوِل
  َیَتُھیأتي الِحَماُم فَیْنَسى المرُء ُمْن  

  
  وأعضُل الداِء ما ُیْلِھي َعِن اَألَمِل

  ُتْرِخي النوائُب عن َأعَماِرنا َطَرًفا  
  

  ونستقرُّ وقد َأْمسْكَن بالطَُّوِل
  ال َتْحَسِب العیَش ذا طوٍل َفَتْتَبَعُھ  

  
  یا ُقْرَب ما بیَن ُعْنِق المرِء والَكَفِل

  َسلَّى عن العیش أنا ال َنُدوُم لُھ  
  

  وََّن الموَت ما َنْلَقى ِمَن الِعَلِلوَھ
  



  لنا بما ینقضي من ُعْمِرَنا ُشُغُل
  

  وكلَُّنا َعِلُق األحشاِء بالَغَزِل
صاِبُروا ِسِنيَّ الَجْدِب . أوقدوا َأْدَھان األذھاِن في لیل الِفَكر! إخواني    

اِیِب   الصبر، فمن أدلج في َغَیاِھِب لیِل الُعال على َنَج. لعاِم الِخْصِب، تعصروا
ومن نام على ِفراِش الَكَسل، سال بھ َسْیُل . صبََّح منِزَل السُُّروِر في السِِّر

  . التمادي، إلى وادي األسف
  .رخاوة: قوة معجونة في طین الطبع، واألنوثیة: الرجولیة  
  .وُكلٌّ إلى طبِعِھ عاِید. وابُن الذِّْئِب َغّدار. وَلُد السَّْبِع عزیَز الِھمَّة  
  .الِجدُّ كلُّھ حركة، والكسل كلُّھ سكون  
إذا أردَت أْن تعِرَف الدِّیَك ِمَن الدََّجاَجِة، حین یخرج من البیضة؛ فعلِّقھ   

  . بمنقاره، فإن تحرك َفِدیٌك، وإال َفَدَجاَجة
  .ُفُتوُرَك عن السعي في طلب الفضائل، دلیل على تأنیث العزم  
یا متِعًبا في جمع ! ، وكلُّ ُعمِره نوٌم وِسنةیا َمْن قْد َبَلَغ َأْربعیَن سنًة  

ھذه النفُس الممتحَنة، إنھا : اعلم! المال بدَنھ، ثم ال یدري لمن قد َخَزَنھ
  .بكسبھا مرَتِھَنة

أال یعتبُر المغروُر بمن قد َدفَنھ؟ كم رأى جباًرا فارَق مسَكَنھ؟ ثم سكن   
  .!مسكنھ
 كثیرة، ویمكن للطالب أن یناقش أبرز تلك جمالیات الخطبةمن ) ٢(

  :الجمالیات في إیجاز، منھا
باألسلوب غیر المباشر، غیر المعتاد في خطابة الواعظین، ـ اعتداده ١

   ..الذین تغلب على خطابتھم الحدیث الواقعي والتعبیر الحقیقي
، وتعتني بالتصویر باللغة األدبیة، التي تمتاح من المجازاعتداده ـ ٢

ي، تلك النعوت المتصلة بعالم الشعر أكثر من عالم النثر، الفن
  .وبالنصوص األدبیة أكثر من الخطابة الوعظیة

  .ـ توظیف االقتباس٣
  .ـ توظیف التضمین٤
  .ـ اعتداده بخاصة التناص بطریقة الفتة، تصل إلى حد اإلبھار٥
ـ كثرة االلتفات على كافة األصعدة ابتداء من الضمائر، ومرورا ٦

  .منة، وانتھاء بالسیاقاتباألز
اعتداده بكل آلیات فنون البدیع بطریقة بارزة، تتسم باالحتراف، ـ ٧

  .وتدل على امتالك ناصیة اللغة واألداء الفني
ؤه باتضاح مفاصل الخطبة، من  الموضوع، واعتنا طرحـ تدرجھ في٨

مقدمة ووسط وتمھید للنھایة، ونھایة تلخص كل أبعاد الطرح الفكري 



  .السابق
  .توظیفھ للمنولوجـ ٩

  .ـ توظیفھ للدیالوج١٠
  .ـ اعتناؤه بالقضایا المنطقیة١١

إلى غیر ذلك مما یستطیع الطالب أن یقرأه من جمالیات، فللطالب أن 
یبدع في التقاط األدوات، وفي تحلیلھا بطریقتھ الخاصة، التي تدل على 

  .وعیھ، وقوة الملكة االستنباطیة
مواطن االستشھاد على كل ملمح  إلى َحِمْلعلى الطالب أن ُی: مالحظة

  .بقدر استطاعتھ
 اختالف، نقاطنقاط اتفاق و» المقال«و» الخاطرة «بین) ٣(

 من األنواع النثریة : كما یقول الدكتور عز الدین إسماعیل»الخاطرة«فـ
الحدیثة التي نشأت في حجر الصحافة، ولكنھا تختلف عن المقال من عدة 

  :وجوه
  .ة ناضجة ولیدة زمن بعید، ولكنھا فكرة طارئةأنھا لیست فكر  
  .ولیست فكرة تعرض من كل الوجوه بل ھي مجرد لمحة  
بل ھي أقرب إلى الطابع ... ولیست كالمقالة مجاال لألخذ أو الرد  
ویضیف الدكتور بأن كاتبھا یحتاج إلى ...ثم إنھا أقصر من المقال، الغنائي

  .الذكاء وقوة المالحظة، ویقظة الوجدان
ھو فیصل التفرقة عند » الغنائي«أو » الوجداني«لقد كان المحور و  
 یراھما متشابھین في الظاھر فقط، ولكنھما مختلفان في حین البعض
، بینما نجد المقالة وجدانیة كالقصیدة الغنائیة» الخاطرة«فیرى أن . الحقیقة

  . الطرف المقابل تبدو تقریریة فھي فكرٌة، قبل كل شيءفي
   رب العالمینوالحمد هللا

  مع أطیب تمنیاتي بالتوفیق والنجاح
 یاسر حشیش. د


