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  یقول السفاح في خطبتھ بالشام
)  َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن َبدَُّلوْا ِنْعَمَة الّلِھ ُكْفرًا َوَأَحلُّوْا َقْوَمُھْم َداَر اْلَبَواِر

 نكص بكم یا أھل الشام آل }٢٩{َراُر َجَھنََّم َیْصَلْوَنَھا َوِبْئَس اْلَق} ٢٨{
  ..)حرب وآل مروان 

 .أكمل الخطبة )١(
  .اكتب مقاال عن أھم جمالیات الخطبة، وما وجھ إلیھا من انتقادات )٢(
اكتب مذكرة مختصرة عن أھم مظاھر تطور النثر في العصر  )٣(

  .العباسي
  

  اإلجابة
ْفرًا َوَأَحلُّوْا َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن َبدَُّلوْا ِنْعَمَة الّلِھ ُك :الخطبةنص  )١(

َجَھنََّم َیْصَلْوَنَھا َوِبْئَس اْلَقَراُر } ٢٨{َقْوَمُھْم َداَر اْلَبَواِر 
}٢٩{ ،نكص بكم یا أھل الشام آل حرب وآل مروان 

یتسكعون بكم الظلم، ویتھورون بكم مداحض الزلق، یطئون 
ماذا یقول زعماؤكم غدا؟ یقولون . بكم حَرَم اهللا وُحَرم رسولھ

إًذا یقول اهللا عز ! ھؤالء أضلونا فآتھم ضعفا من النارربنا 
أما أمیر المؤمنین فقد   ِلُكلٍّ ِضْعٌف َوَلـِكن الَّ َتْعَلُمون: وجل

ائتنف بكم التوبة، واغتفر لكم الزلة، وبسط لكم اإلقامة، وعاد 
بفضلھ على نقصكم  وبحلمھ على جھلكم، فلتفرخ روعكم، 

مصارُع أوائلكم فتلك بیوتھم ولتطمئن بھ داركم، ولُیقطع 
  .خاویة بما ظلموا

  
 في تلك  وتقنیاتھ الفنیةیحلل الطالب أھم مواطن الجمال )٢(

  .الخطبة، متناوال إیاھا بالنقد
  

العمیقة،  ھدالالتب و العدیدة،أنواعھبالتناص، اتكاء الخطیب على من  ـ
  : قولھكما في 



یقولون ربنا ھؤالء أضلونا فآتھم   ـ فتلك بیوتھم خاویة بما ظلموا  
  .ضعفا من النار

كما اللغة األدبیة المعتمدة على التصویر المجازي، اعتماد الخطیب على 
  : في قولھ

یطئون بكم حَرَم ـ یتھورون بكم مداحض الزلق  ـ یتسكعون بكم الظلم
   .اهللا

 ،..ھا بفخامتھا، ونبرتھا العالیة، وتھویالتاللغة اإلعالمیةاعتماده على ـ 
  . التي تراعي كل مستویات المخاطبین، من أتباع ومخالفینو

تھا ءاوإیحا ـ توظیف الجمل اإلنشائیة والخبریة بداللة كل منھا،
  . المرتبطة بالسیاق
، یستشھد ما أمكنھ  یزید بتعبیره الخاصعلى الطالب أن، إلى غیر ذلك

  .االستشھاد
  : العباسيالعصر في أھم مظاھر تطور النثرمن  )٣(

  .تعدد أغراض الكتابة:  أوالـ
  .الكتابة في األغراض الشعریة: ـ ثانیا
تمكن النثر من أسالیب الشعر الفنیة الوجدانیة واللفظیة : ـ ثالثا

  .والخیالیة
  .تصویر النثر للحیاة العقلیة واالجتماعیة في ھذا العصر: ـ رابعا

التزام السجع في كثیر من الرسائل، حتى الرسائل : ـ خامسا
  .طولةالم

المقطوعات الشعریة، الحرص على تضمین الرسائل : ـ سادسا
  .واألمثال العربیة القدیمة

  إلى غیر ذلك.. .تفشي روح الفكاھة: ـ سابعا
  

  والحمد هللا رب العالمین
  أطیب أمنیاتي بالتوفیق والسداتمع 

  یاسر حشیش. د


