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" قالـــــــوا سبحانـــــــــك ال 

علــــــم لنــــــــا إال مـــــــا 

علّمتنــــــــا إنّـــــك أنت 

 العليـــــــم الحكيـــــــــم"

 صدق هللا العظيم.



 

 

 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم: 

 م"ـــــــــم عليـــــــــل ذي علـــــوق كــــــ"وف

بجزيل  ال يسعنا بعد أن أنجزنا هذه الدراسة بعون هللا وتوفيقه إال أن نتقدم

ذتنا الفاضلة اتقدير والعرفان بالفضل الكبير ألسالشكر وعظيم االمتنان وخالص الت

 التي أشرفت على هذه الرسالة. بن يمينة زهرة

كما أشكر كل من تعاون معنا وساهم في إخراج هذه الدراسة إلى حيز الوجود،  

 والشكر موصول إلى كافة أساتذة قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة مستغانم.

 



 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم:

 ا"ـــــــن إحسانــاه وبالوالديـــدوا  إال إيـــك أال تعبـــى ربـــ"وقض

ا تدد  رةهت دد   أمـــــ  أهدد ث رةددهد  إدد ث ن ددب ألدده   دد    دد  هدد  

بلبإددو ط هاإددو  طلهددو  ةددو طهدد ا ن ددب هدديد ا ةهل دد  طأ  دد  هدد   هلدد  

   ول .

و  دوه  مدا ا     دو طلزا  ن ب ا ز ن سدوه   دب   بد  طا ديث  هو ةد

أبـــــ   لدد  ا  ددطا هددط سدد  ث طأ ددو أقدديا ة دد  ا اددطد طا هددبه  دد  ا  دد ا   

 لاظإةو هللا   .أمــــ  ط

ن ب  و  ت  طألبت  طأ وهب  ةه بم د  ط ه د   بدوها طهد وها ا دي ه 

 أ ه  إا    ا ةلب  طاللتهاا.

 -تواتيــــــــة  -                                                  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم:

 ا"ـــــــن إحسانـــاه وبالوالديـــإال إي   دوا ــــال تعبك أــــى ربــ"وقض

أهدد ث رةددهد  إدد ث  غددت ةددح اةها ددط ها و إددو ي   إددو يأاددو ا ط 

هه وياإددو ينو دد  غددط يغيددو ا ي ددو ياةهدد  هدديح يدد يإو  غ ددوههايح ةاو دد  

 ههدط  غددت ةددح يهها ددط  ةددح نو د  يةوم غدد   دده  و ي ددط  غدمةح   غددت 

 ا  إو هللا.أمـــــي  غايود   غت ةح قو ةا ط االيد يةه هد  غمةح 

 غت   م    وح نوح  عد   غ د   هنده    و دل   غدت  غد ث أندح غدل ند  

 الااه   ي غاق يه   غت ةح هفع  هأ ط  وغيو  فاخوه  هل   غت ةح يهه ط 

  ةل فاهفع  هل   غت ةح ة ا ط  غاهية ي غرقة فط  ه   غعه    غت ةرهط 

  غغوغط ا  ل هللا.أبــــي  أل هت 

نهوه  يصدغوه   و  ةح قهي  يهعي ي غت ن   غعو هة ي ألقوه  ي ألاه

 أحب غ يح أنح غإ   غةاهة ي الااه   يهوألخص  غت ةح 

  -الحاجــــــــة  -                                                           

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةــــــــالمقدم
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يلا الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلل  لللى ملن لرسلله رعله معلملا  و اد

 وعشيرا محمدا لليه لفضل الصالة والسال .

 ... لما ععد:

لقللد زاتلللخ الة اعللر الشللعر فللا محيللر مللن المحافللل لزللد العللرب فللا العصللر 

غ الجا لا  حيث يدلو ا رميتة مهملر ملن رملاات اليعليلد لزلد    حيلى  با ملا علت

اإلسللال  ولصللعحخ دلامللر رايسللير مللن دلللاا  الللدلوة  يجيملل  الزللا   لللى زللور 

الة يلللب فلللا محيلللر ملللن المحافلللل والمزاسلللعاخ واليجمعلللاخ والمزاسلللعاخ الديزيلللر 

 واالجيمالير وغير ا من المواقف اليا يسيدلا وجلود الة يلب دون الشلالر لملا

ر الحيلاة ملن حضلور ويلرحير العلال ين  فالة اعلر فلا اإلسلال  ممهلر ملن مملا لله 

مملا لن  اليومير الميعددة اليا يقو  عدور ة ير فا غر  القي  واألفمار والمعادئ 

ومن  الة اعر صزالر الرسل لليه  السال   با يقيضا الفصاحر والعالغر والعيان 

حجةةةلالةة دارللل صةة هللالعةةل ل ل ل ةة لالة للب اإلسللالمير قررزللا اةييللار ة عللر 

ل صلم.

ى اةييار  با الموضوع بايير وموضولير  فداف  من المعرراخ اليا دفعيزا  ل

الموضللوع الةييللار  للبب الة عللر ألنر فيهللا حريللر لن يللدر  دراسللر للميللر وافيللر  

ا للمعزلى  القلول العشلرف فلا حسلن اليلري فالعالغر الزعوير يريا فا للللى المرايلب

عللردم مللا يممللن لن يألديلله األلفللام واليراميللب والجمللل مللن دالالخ يقلل  فللا الللزف  

وقعا مألحرا  فاأللفام الزعوير يعمر ا قلب ميصل عجالل ةالقه  ويصف لها لسلان م

زللتل لليلله القللران عحقااقلله  فهللا  ن للل  يمللن لهللا مزلله دليللل فقللد مازللخ  للا دليللله  

فالمهمر األوللى والرايسلير للزعلا محملد صللى هللا لليله وسلل  ملن اليعليلد ملن رب 

 يلي   ال عالغلر وفصلاحر وعيازلا  العتة لت وجل  جاء ليعلد رسلاالخ رعله وبلل  ال

ألن الللعالغ واليعليللد  للو  يصللال المللال  للسللامعين للللى لحسللن صللورة يفضللا  لللى 

اإلقزاع واإلفها   قال يعلالى:  وملا لرسللزا ملن رسلول  ال علسلان قومله ليعلين لهل   

ا المحيللر مللن القللي  األةالقيللر فلل ن الة عللر الزعويللر العميمللر اليللا عللين ليللديزا فيهلل

حلللاخ الل ويلللر والمسللليوياخ الصلللويير والصلللرفير  ومسللليوياخ اليراميلللب زتياواال

  وععمل  لسلرار ا والمشلف للن مسليويايها يهلااقفا  ع وال عد مزا الحفتوالداللر  

المسللموخ لزهللال فللالزي األدعللا مرمللب فريللد ومعقللد  فهللو يرميللب ل للوف ميعللدد 

الرأليلر الدالالخ وبو  عقاخ مةيلفلر ال يزفل  ععضلها للن ععلع ويصلعب يوحيلد 

ايجا ه  ولهبا وجدزا من يجا ر عان الزي ال يممن حصرب لو وصفه  فرملا اللداف  
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البايا فمالمه لليه لفضل الصالة والسال  ال يعلى م  التمن وال يزقضا لجااعله  

 ال لن يشلاء  األملانالسلزين  و وال يب ب عروزقه  ورواء ماار محرة اليرداد ويقاد  

وحميمه    يحسزها ة يعه ب لن ييملفوا القول صزالر هللا  و با مان من شرن العر

  سلليقروقد صزعه هللا للى ليزه يرسلل الحلديث ف ن الرسول صلى هللا لليه وسل  

لو ععحور محدحه  من و اض راب  ما مما يحيوف مال  العشر من ةلل لو لهاما سلي

ولشللرف الة اعللر للمسلللمين فللا مسللاجد   مللل جمعللر وليللد وفللا  وللا لو حصللر

ملن ةلالل الة يلب  حج ولوجب للى المسلمين الحضور  واالليتا   األدب مل  ال

لسلوعير الة اعلر الزعويلر   بين الدافعين اسيزيجزا موضوع العحلث اللبف لزلون عل  

من ةلالل  لبا   .دراسر ي عيقير لة عر حجر الوداع للرسول صلى هللا لليه وسل  

فلا ما يلر الة اعلر والة اعلر الزعويلر   وملا  العحث لحرزلا  شلماالخ لديلدة يمحللخ:

ميتايهلللا ولصلللولها ومراحلللل زشلللريها وي ور لللا لعلللر العصلللور  وميلللف ومفلللخ 

األسللاليب والمسلليوياخ مللن الزاحيللر الدالليللر والعالغيللر واليرميعيللر فللا ة عللر حجللر 

 الوداع للرسول صلى هللا لليه وسل .

 ث يقلو  عدراسلر ععلعحيلاليمدزا فا عححزا للى المزهج اليحليلا والوصفا  

مللوا ر الموجللودة فللا ة عللر حجللر الللوداع  وصللفير يحليليللر  والسللعب األسللا  

إلجراء  با الزوع من العحوث  و اليعرف للى سعب حدوث ما رة معيزلر  و زلا 

ا ما حاولخ الدراسر يفسيرب من ةالل المسليوياخ المةيلفلر موضلوع الدراسلر  ممل

ليحليل اللى الة عر عوصفه لداة من لدواخ  حاولزا ي عي  المزهج اليحليلا العزيوف

 .اواليععير ععيدا لن الجازب الفمرف اإليديولوج

دراسلاخ سلاعقر لله فلا  لبا الموضلوع   عححزا  با مسليمد  للى مجموللر ملن 

واجهلر العحلث  لو للد  وجلود دراسلاخ مافيلر يزاوللخ ة علر حجلر  زجدلعل لمحر 

اةللل الللزي بايلله  ممللا ولللد مشللملر يزاولهللا عاليحليللل مللن د لللدا لللنالللوداع عالباخ 

حقيقير لما  العاحث  وللى اللرغ  ملن بلل  فقلد وجلدخ ععلع الدراسلاخ العالغيلر 

القليلللر اليللا يزاولللخ الة عللر مللن التاويللر العالغيللر فقلل   و للا دراسللر باخ ععللد 

مةيلف يماما لما زحن عصددب اآلن  ومن عين الدراساخ للى سعيل المحال  ة عر 

   الةصللااي  األصللواخ فرااللدعللداا  و يللر    ة عللر الللوداعالللوداع دراسللر عالغ

الل وير     الزمرير اللسازير اعن حت    اليمرار فا الحديث الشلريف ... وغير لا 

المحيللر مللن الدراسللاخ  لمززللا للل  زقلل  فللا دراسللر معاشللرة يزاولللخ لف مسلليو  مللن 

 مسيوياخ الزي فا ة عر الوداع عالباخ.
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حزللاء  زجللات عححزللا ل مهللا  زللبرة المراجلل  لقللد اليرضلليزا ععللع الصللعوعاخ ل

فا الموضوع ولد  يوفر ا فا المميعلاخ الجامعيلر وحيلى العموميلر  الميةصصر 

ححزلا وصعوعر اليوفي  عين الدراسر والعحث  ويجدر اإلشارة مبل   للى لن مميعلر ع

لمشلملر ال  يمن غزير عالقدر المرجو  بل  لن مراجعزا مازخ قليللر  فقلد لازيزلا ملن 

ة السيفاديا يعازا مزها ال لعر جميعه   و ا قلر المراج  وم  بل  فقد اسي عزا اال

مللن ل لل  ععللع المراجلل  اليللا يقللو  لليهللا عححزللا و للا  فللن الة اعللر ومهللاراخ 

ج الة يب   سماليل للا محمد   الة اعر اإلسالمير يعريفها لزاصر ا م  زملوب

ع شلعا  مما وجدزا فا ععل من ة ب رسول هللا صلى هللا لليه وسل   لعد العلا

 المقاالخ والمجالخ اليا حملزا ا من مواق  االزيرزخ.

دملر ازقس  عححزا  لى حالث لقسا   مدةل وفصلين ي عيقيين  عاإلضافر غللى مق

د وةايمر  ةصصزا المدةل  لى اليعريف عما يلر الة اعلر زشلريها وي ور لا  يحديل

هللا  ير لة عر حجر الوداع لرسوللزوالها  لما الفصل األول فييضمن دراسر ي عيق

 الة علر صلى هللا لليه وسل  من الزاحير الداللير  لما الفصل الحازا ييضمن دراسر

حللث مللن الزاحيللر اليرميعيللر  وفللا الةيللا  لرضللزا زيللااج عححزللا ومالحلل  ومميعللر الع

 مريعر.

لنل م نةةبةوفا األةيلر ال ززسلى يقلدي  ململر شلمر ويقلدير ألسليابيزا المشلرفر 

جتيلل  لليزلا عالزصلو واليوجيله والمراجل  المةيلفلر  فلهلا مزلااليا  ل  يعةل ةلزه 

جات الشمر واليقدير والعرفان  مما زوجه ةالي شمرزا  لى مل من سالدزا للى  ز

    با العحث الميواض .
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م يلقل  للقلا  الخطابة فنون األدب النثري مختص بكلا تعريف بالخطابة:  -1

ويعرف بالخطبلة ويهلدف للل  تو لير أملرا أو ه لية  ملا أمام الجمهور مستمع، 

مسار الجدل إلفهام  ذا الجمهور وتوجيهه واستمالته بإثارة عواطفه التخاذ موهلف 

ملن النولوص النثريلة  الخطابلة نلص، 1بما  و الموهلف اللذي يرملل لليله الخطيل

 أمام الجمهور لتو ير ه ية من ه ايا بهدف اإلفهام والتوجيه. ق تل

المنبللر واختطللب،  عللل الخاطللب موللدر خطيللب وخطللب  الخطابةةة ل:ةةة: -أ

الخطلب والمخاطبلة والتخاطلب، المراجعلة ، 2بخطب خطابة، واسم الكلام الخطبلة

طبلةخ خاطلب وخطيلب، وملن الِخطبلةخ خاطلب ال  فل الكام ومنه الخطبة، ملن الخط

نجد ذلك فلل هلول ابلن مر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب، أي ا األ غير والخططب

منظور"مودر الخطيب خطبلة و لل اسلم الكلام اللذي يلتكلم بله الخطيلب فيو لع 

طبللة بال للم، وخطبللا ا لمللرأة ِخطبللة الموللدر الجللو ري خطبللا عللل  المنبللر خط

طبة فجعلها مودر"هال ثعلبخ" خطبا عبالكسر واختطب فيهما،   3ل  القوم خط

مللن فنللون النثللر األدبللل فللن لسللانل يلقللل عللل   الخطابةةة  ةةص اح:ةةط  :-ب

 و الخطبة وللخطابة مجاالتها وطبيعتها التل جمهور السامعين، و ذا الفن النثري 

فقد عرفا الخطابة بتعريفاا شلت ، بع لها ال يخللوا  .4تازمها عل  مد العوور

أهلدم ملا عرفلا بله الخطابلة، تعريلف رب للل  الكملال، أهلمن ماحظلاا وبع لها 

 .5أرسطو بأنها "هوة تتكلف اإلهناع الممكن فل كل واحد من األمور المفردة"

فللا بللد مللن مشللافهة *، 6فللن مشللافهة الجمهللور ولهناعلله واسللتمالته" الخطابةةة:

وال بللد مللن الجمهللور أن يسللتمع، *ولال كانللا كتابللة أو شللعرا ومللدويا،  الجمهللور،

وال بد من اإلهنلاع، وذللك بلأن يو لر الخطيلب *كان الكام حديثا أو ووية،  ولال

                                                             
، 1996، كانون الثانل يناير 1ط ا، لبنان،لخطابة"، دار الحل للمايين، بيروال "فن اوانطوان الق -1

 .11ص
، 5،ج2005، سنة 04ابن منظور "لسان العرب"، دار ودر للطباعة والنشر، بيروا، لبنان، ط - 2

 .98ص
 .361المودر نفسه، ص  - 3
عبد العاطب محمد نسبانل "الخطابة اإلسامية" أوولها تعريفها عناور ا مع نموذج من خطب  - 4

 . 11والسام، ص الرسول عليه أفل الواة
أرسطو طاليس "الترجمة العربية القديمة، تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن بدوي، مكتبة النه ة  - 5

 .09، ص1959المورية، القا رة، 
، 1996، 1وفل "فن الخطابة" دار النه ة للطباعة والنشر والتوزيع، مور، طأحمد محمد الح - 6

 .05ص
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والبللد مللن االسللتمالة، ه بللالبرا ين ليعتقللدوه كمللا اعتقللده، رأيلله للسللامعين، وي يللد

والمراد  نا يهيج الخطيلب نفلوس سلامعيه ويهلد ها، ويقلب  علل  زملام علواطفهم 

داعيا للل  الثلورة أو كيا، ويتورف بها كيف يشا ، سارا أو محزنا، م حكا أو مب

 ولذا فأسس الخطابة  ل "مشافهة وجمهور ولهناع واستمالة".لل  السكينة، 

 أنواع الخطابة:  -2

 خواعفهل ثاثة أنالخطب عند أرسطو  أنواع الخطب بين القديم والحديث:

 و و ما يتلق بالما ل، و و الخطب الق ا ية .النوع األول: 

 تدالليةو و الخطب التثبيتية أو االسبالحا ر،  قو و ما يتعلالنوع الثانص: 

و و ما يتعلق بالمستقبل، و و الخطب االستشارية أو الحملية، النوع الثالث: 

و للذا التقسلليم ، 1ألن الخطيللب يريللد حمللل السللامعين عللل  فكللرة أو لبعللاد م عنهللا

لهلذا األرسطل ربما كان مناسبا لزمنه أو أزمنة أخرى هديمة، لكنه للم يعلد مناسلبا 

 العور، فهناك أنواع أخرى لم يشتملها تقسيمه.

ومن  نا عمد العلما  المحدثون لل  تقسيماا أخرى للخطابة  أنواع الخطب:-

 خ2باعتبار مو وع التل تت منه وبغر ه الخطيب، فذكروا األنواع اآلتية

 الخطب السياسية 

 الخطب العقلية 

 الخطب الدينية 

 الخطب الق ا ية 

 الحربية الخطب العسكرية أو 

 الخطب االجتماعية 

                                                             
م، 1987 ـ، 1408اد الخطيب"، دار الشروق، القا رة، ط الثالثة، عبد الجليل شلبل "الخطابة ولعد - 1

 .78ص
، سنة 5سماعيل علل محمد "فن الخطابة ومهاراا الخطيب" دار الكلمة للنشر والتوزيع، الطبعة أ - 2

 .256م، ص2016 ـ، 1437
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 وياحظ عل   ذه التقسيماا ونحو ا التلداخل بلين بع لها اللبع ، فملثا هلد

تكون الخطبة فلل تكلريم شلخص، فيتنلاول الخطيلب أملور سياسلية، أو يخطلب فلل 

 ساحة الق ا  فيتعر  لمسا ل علمية و كذا.

 لن مهمللة الخطيللب الداعيللة ن الخطبةةة وبعةةو  نةةون القةةول األخةةر :بةةي -3

عظيمة وخطيرة، ومن بلين ملا تتطللب  لذه المهملة أن يجيلد الخطيلب فنلون القلول 

 المتولة بالخطابة، ولفادة جمهوره وتأثيره فل مسمعه ومن فنون القول نجدخ

يقلال حا لر القلومخ جالسلهم وحلادثهم بملا يح لره ومنله فلان المحاضرة: -أ

الخطابلة  فالمحا لرة نلوع خلاص ملن .1حسب المحا رة وألقل  علليهم محا لرة

تتوللف بللالطول والتحليللل والعمللل والتسلسللل المنطقللل،  للل تشللبه البحلل  لال أنهللا 

 تتميز عنه بالسهولة وهربها من اإلفهام.

حلد ملنهم طرفلا  ل تقوم بلين منلاظرين أو أكثلر، يتنلاول كلل واالمناظرة: -ب

فهلل عبلارة علن ، 2يدلل بحجلة وبلرا ينو الندوة يبدي فيه فل مو وع المناظرة أ

 رة ومعادلة ومحاجة بين طرفين من اجل الووول لل  الحق وبيانه.محاو

" لللو المقلللدار ملللن العلللام يلللدرس فلللل وهلللا ملللا، جملللع دروس الةةةدر : -ج

الدروس تطلق علل  ملا يلقيله الخطيلب الداعيلة علل  جمهلور المسلجد ، 3وأدراس"

من مو وعاا تعليمية ووعظية وتربوية، عقب الولواا المفرو لة علل  ملدار 

 ق نظام معين.األسبوع وف

نشللأ  للذا النللوع وازد للر بانتشللار اإلذاعللة وشللبكاا األحاديةةث الق:ةةيرة: -د

، و ل با شك تختلف عن الخطبة من حي  الوها واألدا  والم لمون 4التلفزيون

وها  لذه األحاديل  القوليرة المتعلقلة بلاإلعام محلدد بال لبط، فهلو ، 5واألسلوب

فوهتها أوسع عن ذلك فطريقلة األدا  فل الغالب خمس أو عشر دها ق، أما الخطبة 

 واإللقا  تختلف عن الخطبة.

                                                             
 .187، ص3المعجم الوسيط، معجم اللغة العربية بالقا رة، دار عمران، ط - 1
ف  منوور "وور من السفر الفنل بعور ودر اإلسام وبنل أمية"، دار غريب محمد موط - 2

 .41للطباعة والنشر، ص
 .289المعجم الوسيط، معجم اللغة العربية بالقا رة، المرجع السابق، ص - 3
محمد موطف  منوور "وور من السفر الفنل بعور ودر اإلسام وبنل أمية"، المرجع  - 4

 .41السابق،ص
 .200ل علل محمد "فن الخطابة ومهاراا الخطيب"، المرجع السابق، صلسماعي - 5
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عرف  لذا العللم علل  أنله مجملوع هلوانين تعلرف اللدارس : علم الخطابة -4

طللرق تللأثير الكللام وحسللن اإلهنللاع بالخطللاب، فهللو يعنللل بدراسللة تللأثير ووسللا ل 

جله اإلهناع، وما يجب عليه أن يكون عليله الخطيلب ملن ولفاا، وملا ينبغلل أن يت

من المعانل فل المو وعاا المختلفة وما تكون عليه ألفاظ الخطبة وأسلاليبها لليه 

ويطلب لهلا عنلده ملن عيلوب    وترتيبها و و بهذا ينير الطريق لاسلتعداد للخطابلة

عللم الخطابلة ، 1ويرشده لل  طريق لواح نفسه، ليسير فل الدرب ويسلك السبيل

 التقول أو التقنين لممارسة فن الخطابة.يمكن أن نقول بأنه عبارة عن التنظير و

يقوللد باألسلللوب نللص كللام الخطبللة الللذي يتفللوه بلله  األسةةلوب الخطةةابص: -5

الخطيللب مللن عبللاراا وحمللل تراكيللب خطبيللة، وينبغللل أن يكللون بليغللا ملل ثرا، 

وموللور المعللانل التللل يقوللد ا الخطيللب أوللدق توللوير ومعبللرا عنهللا أجمللل 

يتسلم بالباغلة والقلوة، فالباغلة تملنر الو لوح  أسلوب الخطابة ينبغل أن، 2تعبير

هلادرا عللل  لفهللام وكلملا كللان الخطيللب والقللوة تملنر التللأثير واالسللتمالة،  واإلهنلاع،

محملد الناس واإلبانة عن مقوده فقد حاز الباغلة ملع الفولاحة، هلال لبلرا يم بلن 

ملن سلو  خ"يكفل من حظ الباغة أن ال ي تل السامع بن علل بن عبد هللا بن عباس

لذا كلان كلام الخطيلب ، 3لفهام النلاطق، وال يل من النلاطق ملن سلو  فهلم السلامع"

 يخرج من هلبه كان أسلوبه هريبا ووول لل  هلوب الناس وأثر فيهم.

 أركان الخطابة: -6

 الخطيب .1

 الجمهور .2

 الخطبة .3

كن الثلانل الخطيب يوجه كامه لل  جمع من الناس ليقنعهم وي ثر فيهم، فلالر

و رسالة بد من وجود م مون أو معن  معين، أثم لنه ال ور أو المتلقل،  و الجمه

                                                             
الشيخ محمد أبو ز رة "الخطابة أوولها تاريخها فل أز   عوور ا عند العرب"، دار الفكر  - 1

 .09، ص1980، 2العربل، القا رة، ط
 .38الجاحظ "البيان والتبين"، تحقيق عبد السام محمد  ارون، دار الجبل، بيروا، ص - 2
 .87، ص1985دليل كارنغل"فن الخطابة"، دار ومكتبة الهال، بيروا، ط األول ،  - 3



خطابةلنظري لمفهوم الاالمهاد                                              المدخـــل  
 

 

9 

يريللد الخطيللب أو يوولللها لللل  الجمهللور، ويقللنعهم بهللا ويسللتميلهم لليهللا ولال كللان 

 .1عابثا، و ذا الم مون أو الرسالة و و الركن الثال  و و الخطبة

 الخطيب :فاته وعيوبه: -7

 االستعداد الفطري 

 السن والفواحة 

 ب النطقخ اللثغ، الحور واالستعانةعيو 

 سعة الثقافة 

 معرفة تنبيه السامعين 

 سرعة البديهة 

 حرارة العاطفة 

  روعة المنظر، جودة اإللقا 

  الوهفةخ حسن اإلشارة، جهارة الووا وحاوته، جمال الهندام وجملال

 الخلق.

 سمو الخلق 

 الشاعر والخطيب 

 2الخطيب والممثل 

ج علمللا  الخطابللة المحللدثون عللل  تقسلليم در: أقسةةام أو أاةةااخ الخطبةةة -8

 .3الخطبة لل  ثاثة أجزا   لخ المقدمة، العر  ثم الخاتمة

                                                             
 .33لسماعيل علل محمد "فن الخطابة ومهاراا الخطيب"، مرجع سابق، ص - 1
 .07أحمد محمد الحوفل "فن الخطابة"، مرجع سابق، ص - 2
 .51 رة، صعلل محفوظ "فن الخطابة ولعداد الخطيب"، دار االعتوام، القا - 3
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 ل بداية ملا يطلرق سلمع الجمهلور وأول ملا يسلتهل بله الخطيلب المقدمة: -أ

لل  لخطبته، فإذا كانا تتسم ببراعة االستهال وروعة اإلهناع، كانا رسول خيلر 

 هلب المستمع.

نه عز   و أ م الخطبة ومكوناتها، وال يمكن االستغنا  و ذا الجالعرو: -ب

 لن جاز االستغنا  عن أحد األجزا  األخرى، بل ملا وجلدا األجلزا  األخلرى ملن

 مقدمة وخاتمة لال لخدمته وتعميقه وتثبيته فل نفوس السامعين.

يدة لنها آخر ما يطرق سمع المخاطب ويعاق لذ نه، فإذا كانا جالخاتمة: -ج

ا فل تثبيا المو وع فل هلبه ووجدانله، وسلاعدا فلل الوولول للل  أسهممتقنة 

 الهدف المبتغل من ورا  الخطبة.

 للو للقللا  الخطبللة أمللا الجمهللور المسللتمع بمللا يليللق مللن األداخ الخطةةابص:  -9

حسن التعبير واللفظ للتلأثير فليهم للذلك هيلل "الخطبلة دون جسلم بلا حيلاة، وسليف 

دا  الخطلابل عناولر وهواعلد متبعلة تتنلاول .للأ1مغمد ال يحسلن حاملله ال لرب"

كما ذكرناخ" مكان اإللقا ، المنبر والخطيب، الجمهور"، وكل  ذه القواعد وظيفتها 

 حت  يكون األدا  ناجحا ومقبول به.

لقلد ارتبطلا الخطابلة عنلد العلرب بالسليادة  أهمية الخطابة عنةد العةرب:-10

هود، فقد كان خطيب القبيلة عند م والفروسية، ونظرا لحاجتهم لل  الخطبا  فل الو

يبلرز ا تملام ، 2و و واحد يعدل هبيللة ولسلان يعلرف علن ألسلنهوزعيمها، عميد ا 

العرب فل الجا لية بالخطابة بشكل جلل ملن خلال البراعلة فلل بعل  المقوملاا 

الفنيلللة ملللن فخاملللة اللفلللظ والمحافظلللة علللل  أولللالة اللغلللة والتلللراوح بلللين الطلللول 

مللن  االنفللاابللة عنللد م اتسللما باإليجللاز واالرتجللال كمللا والقوللر.كما أن الخطا

يمكن القول أن الخطابة العربيلة  .3الترتيب، ولعل  ذا من تأثير السفر فل الخطابة

كللان لهللا أثللر هللوي لللدى العللرب وكللان لهللا خوللا ص ومميللزاا مللا يجعلهللا ثابتللة 

  ومستقرة لل  حد اآلن.

                                                             
 .14ص مرجع سابق،  "فن الخطابة"، أنطوان القوال - 1
 .168، مراجعة شوهل ونيف، دار الهال، ص1جورجل زيدان "تاريخ آداب اللغة العربية"، ج - 2
، 1ط ،فل الخطابة النبوية"، علم الكتب الحدي  للنشر والتوزيع، الحجاجعبد الجليل العشراوي " - 3

 .80، ص2012
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كرون أسباب وجلود الخطابلة أعد األدبا  والمف نشأة الخطابة وتطورها: -11

عند العرب فل الجا لية لل  التمتلع بحريلة القلول التلل هلملا تلوفرا لغيلر م وللل  

مقدرتهم اللغوية عل  الحدي  والكام ومعرفتهم اللغة العربية األوليلة ذاا اللنظم 

خطب الجا لية ، 1الذي يثير المتكلم والسامع ويبع  الخطيب لاستمرار فل حديثه

الجملل وسلرد الحكلم، حتل  تكلاد تنقطلع الوللة بلين الجمللة واألخلرى تتسم بقور 

 و ل جملتها خاوة تجاربهم وخبرتهم بش ون الناس وأحدا  الحياة.

نشللأا الخطابللة فللل عوللر وللدر اإلسللام  الخطابةةة  ةةص :ةةدر ا سةة م: -12

عل  خط  وا حة من نشأة اإلنسان لل  مجل  خلاتم األنبيلا  سليدنا محملد ولل  

هللا عليه وسلم، ويعتبر عور ودر اإلسام العور الذ بل الذي تألقا وازد را 

حيلل  انتفعللا بف للل مللا أ للافه فيلله الخطابللة، حيلل  كانللا عمللاد الللدعوة والحللق 

الخطابلة تطلورا بينلا فلل  لقلد تطلورا، 2ا البيان واإلعجازالقرآن الكريم من  اال

غيلره كلم العولور تبعلا لتطلور البي لة العربيلة ملن الناحيلة  سامل عل العور اإل

 الفكرية والدينية عل  حد سوا .

هللال األسللتاذ عبللاس العقللاد "لن  الخطابةة النبويةةة وأنواعهةةا ومميااتهةةا : -13

سلمة اإلبلاق هبلل كلل سلمة أخلرى بلل  لل السمة الغالبلة علل  أسللوب النبلل  لل 

السمة الجامعة التل ال سمة غير لا، ألنهلا أولل شلامل لملا تفلرق ملن سلماا  لل 

ولملا  ظ بين أيلدينا لملا معا لداا ورسلا ل،منها بمثابة الفروع، وكام النبل المحفو

 أفانينخطب وأدعية وووايا وأجوبة عن أس لة  واإلباق  و السمة المشتركة فل 

كللام، جميعللا حتلل  مللا جللرى منلله مجللرى القوللص أو مجللرى األوامللر لللل   لذا ال

أرسلل هللا ، 3مثاللهالمر وسين ومجلرى اللدعا  اللذي يلقنله المسللم ليلدعو هللا علل  

سبحانه نبيله محملد ولل  هللا عليله وسللم ملن خيلر العلرب نسلبا، وأكلرمهم حسلبا، 

ملا جعلهلا لباغلة وأعا م بيتلا وملن عواملل الولفا  والنقلا  وأسلباب الفولاحة وا

جديرة بأن ينزل بها كتاب ال تأتيه الباطلل ملن بلين يديله وال ملن خلفله، تنزيلل ملن 

 حكيم حميد.

                                                             
 .19ة "النثر الفنل القديم"، أبرز فنونه وأعامه، صعمر عرو - 1
لغة العرب، دار الكتب العلمية، بيروا،  أدبياا ولشا  السيد أحمد الفرا يدي "جوا ر األدب فل - 2

 .273، ص1983لبنان، ط، 
 .81العقاد عباس محمود "عبقرية محند" دار الكتاب العربل، بيروا، ط، ص - 3
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ا  الرسلول ولل  هللا عليله وسللم  أخطلب الخطبل ماايا الخطب النبويةة: -14

ن العرب وأشهر م عل  مر العوور وامتداد التاريخ، وأسوة الخطبا  فل كل زما

  خطبة مأثورة عل  هلتها التل ال ت ا يها خطلب الخطبلاومكان، ولن نظرة عل  

 وية.األعاظم فل باغتها وأحكامها وأثر ا وتأثير ا  من أ م مزايا الخطب النب

لن النبللل عليلله السللام كانللا خطبلله فللل أكثللر األحيللان فللل غايللة  ا ياةةاا: -أ

خطب أحيانا اإليجاز، وال يأخذ من ذلك علينا أنه ال يطيل اإلسام مطلقا، بل كان ي

هولر خطلب النبلل ولل  هللا عليله وسللم وفلل ، 1خطبة أكثر من ساعة أو ساعتين

 الغالب كلها لنجاز مع األحكام.

كلان رسلول هللا ولل  هللا عليله وسللم ال يخطلب  مراعاة مقتضة  الحةال: -ب

ملزمة للزاما شديدا، ولهذا فا يلتكلم فلل خطلب لال بملا يسلمر بله لال لحاجة شديدة 

ال مللع المراعللاة التامللة بالمو للوعية، لن ال متسللع للسلل مة أو الملللل مقت لل  الحلل

خطللب النبللل عليلله أف للل الوللاة ، 2خاوللة و للو يللوجز أشللد اإليجللاز كمللا سللبق

 والسام كانا تأثر فل المتلقل وال تشعره بملل حسب مقت   الحال.

ا لن الميزة الكبرى للخطب النبوية التل ال ي ا ل النبل فيه دوام التأثير: -ج

أحد من الخطبا ،  ل أن الخطبة تفقد كثيرا من تأثير ا ولكن الخطب النبوية عل  

واحبها الواة والسام ال تزيد بمرور األيام وم ل السلنين واألعلوام لال تلأثيرا  

دوام تللأثير الخطللب النبويللة بعللد مللرور األيللام ، 3وذلللك ف للل هللا ي تيلله مللن يشللا 

 ر ا.والسنين ألنه توجد خطب تفد من تأثي

كان أسلوب خطب النبل فل األعم غاللب متلأثرا   التأثر بأسلوب القرآن: -ت

بأسلوب القرآن الكلريم فلل الخطابلاا العاملة والتعميملاا البشلرية، فكلان أكثلر ملا 

يبللدأ خطبلله بللـ"يا أيهللا النللاس" ولللم تكللن خطللب النبللل مللواعظ أو لرشللاداا خلقيللة 

أسلوبه تأثر بالقرآن الكريم ، 4لحياةمح ة، بل كانا تشريعا حكيما وتنظيما دهيقا ل

وذلك عن طريق تقلديم حللول مشلاكل ومسلا ل التلل تتجلدد حينلا بعلد حلين، ومثلاال 

 عل  ذلك خطبة حجة الوداع التل  ل ميثاق خالدة للحياة اإلنسانية.

                                                             
 .21، دار الكتاب العربل، بيروا، د، ط، ص2اريخ آداب العرب"، جموطف  وادق الرفعل "ت - 1
 .22مودر نفسه، صال - 2
 .116، ص1دوي نعمان الدين "روا ع وبدا ع فل البيان النبوي"، دار الشهاب، بيروا، لبنان، طالن - 3
 .118، صسابقمودر الندوي نعمان الدين "روا ع وبدا ع فل البيان النبوي"،  - 4
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يقلول اللدكتور محملد بلن سلعد اللدبل "وخطبلة كسلا ر  األسلوب المحكةم: -هـ 

أما أسلوبها فهو األسلوب المحكم الروين، و و  ،عانلكامه الشريف فيها تلك الم

الكام الذي هلا حروفه، وكثرا معانيه، وكان الهدف منها دا ما ما بق  بالغر  

المقولود فألفاظهلا مختلارة، وجملهلا مركلزة وكلهلا مطبوعلة بطلابع اإليجلاز اللذي 

طبلة ، نجد ذلك خاولة فلل خطبتله خ1يعده العرب سمة الباغة وعنوان الفواحة"

حجة الوداع فإنها اشتملا عل  كثير ملن أغلرا  وأسللوب النبلل ولل  هللا عليله 

 .وسلم كان مثبتا وروينا ومحكما يتسم بالمعانل الكثيرة والباغة والفواحة

ولذا ألقينلا نظلرة علل  خطلب الرسلول عليله  أغةراو الخطابةة النبويةة: -15

جوانلللب اللللدعوة  أف لللل الولللاة والسلللام وجلللدنا ا متعلللددة األغلللرا  تسلللتوعب

كلان رسلول هللا ، 2اإلسامية وتوجه المسلمين لل  ما فيه واح معانيهم ومعاناتهم

ول  هللا عليه وسلم أفور العرب فخطب فل المسلمين وفل غير م يلدعو م للل  

ولل  الدين الحق ولل  الف ا ل النفسية، ولل  حرب أعدا هم ومسالمة من كان  هللا

 ر ويتألق لربهم ليدخلوا فل دين هللا أفواجا.رسول هللا يأمل فيهم الخي

سلطا فل خطبله ولل  هللا عليله وسللم ملا جلا  و أنواع الخطابة النبوية: -16

بللين الطللول والقوللر عللل  حسللب اسللتدعا  المقللام وكثيللرة الخطللب عللل  اخللتاف 

ه، أنواعها وأنواع مناسلباتها، فملا سللك فيله مسللك اللداعل المتبولر لشل ون دعوتل

ظة تحول السامعين بهلا ولن كانلا فلل لحقلاق حلق أو لبطلال شلكر فإن كانا موع

ا عجل بإلقا ها ودعا الناس لل  اسلتماع أواملر ملن يلدعو م للل  ذللك، خطبلة كانل

كلهلا مرتجلللة علل  حسللب اللدواعل التللل تلدعو لليهللا، فكلان منهللا الخطلب الطللوال 

 والخطب القوار عل  حسب ما تقت ل تلك المناسباا والدواعل.

لن الخطيلب األول  لو سليدنا محملد ولل  هللا  ر الخطابة النبوية:م:اد -17

عليه وسلم و لو األسلوة الحسلنة لكلل المسللمين العلالم ملنهم واألملل، الحلاكم ملنهم 

ولقلد بلين فلل خطبله كلل المحلاور الدينيلة والعناولر الفكريلة واألسلس والمحكوم، 

  خطبله وللل  هللا راد الوهلوف علللملن أ، 3العقا ديلة الوللبة التللل يجلب األخلذ بهللا

عليه وسلم فما عليه لال تتبعها عل  اختاف راويهلا فلل مولادر الحلدي  "ولحير 

                                                             
 .57الخوا ص الفنية فل األدب النبوي"، مكتبة الدبيكاا، الريا ، صمحمد بن سعد "–الدبل - 1
 .56، صمودر نفسهال - 2
 .84صمودر سابق، عبد الجليل العشراوي "الحجاج فل الخطابة النبوية"،  - 3



خطابةلنظري لمفهوم الاالمهاد                                              المدخـــل  
 

 

14 

البخلاري ومسللم ...لللخ"، والسليرة والتلاريخ واألدب "السليرة النبويلة البلن  شلام، 

 الطبقاا الكبرى البن سعد ...للخ".



 

 الفصل األول
دراسةةخ بة ةةخ الةةخ الةةوداهللا لرسةةو     المبحثثا األول 

 صلى   عليه وسلم من الناايخ الدالليخ.

 اللغخ (1

 مةلع البة خ وباتمتها (2

 ةو  البة خ (3

 ظاهرة التناص (4

دراسةةخ بة ةةخ الرسةةو  صةةلى   عليةةه المبحثثا النثث     

 ال يان وال ديع(: )من الناايخ ال الغيخوسلم 

 التكرار (1

 التش يه (2

 الثنائيات القة يخ (3
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وسو    دراسة خطبة حجة الوداع لرسوول   صو هللا   ي يو المبحث األول: 

 من الناحية الداللية.

 ال غة: -1 

لعل أول ما يطل علينا في هذا النص النبوي الشريف من ظواهر لغوية  هةو  

استهالله عليه أفضل الصالة والسالم خطبه بحمد هللا عة  ولةلو والانةال عليةه ف ةد 

لمون في خطبهم نهلا اابتةا علةا البلةحو حيةد تبةدأ بحمةد هللا الت م الخطبال المس

عليةه  هتباعةو ا1وتستفتح بالتمليد وت ين بالصةالة علةا النبةي صةلا هللا عليةه وسةلم

عةو،و نهلةا اابتةا بحيةد التة م الخطبةال المسةلمون عليةه واتبوالسالم  أفضل الصالة

خةر مةا يب ةا فةي الةنف  ذلك أن االبتدال أو ما ي ع في السمع من كالمك والم طةع  

ينبغةةي أن يبةةدك الكاتةةح سةةوال أكةةان  .2مةةن لولةةك فينبغةةي أن يكونةةا لميعةةا مت نةةين

بتةدأ كالمةه شاعرا أم ناارا كامل وسعهو وأن يفرغ كل لهد، فةي تنميةم م دمتةه وم

وعلةا هةذا فةان االبتةدال حسةنا ومليحةا وشةي او كةان داعية  فهي المنطم واالفتتةا،و 

و لنةه 3بتةدالا  بحمةد هللالهةذا لعةل أكاةر االمةن الكةالم و إلا االستماك لمةا يلةيل

"لن فهةو رح العةالمين الةذي لةدر ولةودهمو المستحم للحمد وحد، دون ما سوا،و 

و فةا  عة  ولةل أانةا  4النفو  تتشةو  للانةال علةا هللا فهةو داعية  إلةا االسةتماك"

ولةد نةو، يةهو عل بالحمةد علةا نفسةه وافتةتح كتابةه بحمةد، وضةمنه أمةر عبةاد، بالانةال

االستهالل ف ال:" كل كالم أو أمر ذي  أهمي  لمالي إلا  النبي صلا هللا عليه وسلم

.التدال بال ر ن الكريم وتخل ا بأخال  الع ي  العليم 5بال ال يفتح بذكر هللا فهو أبتر"

يكةةون فةةي ضةةمن البسةةمل  أو و المةةراد مةةن هةةذا ال ةةول هةةو االبتةةدال بةةذكر هللا سةةوال 

ح االبتةةدال يةةعةةن مرات تحةةدد ال ل شةةندي فةةي صةةبحه"وفةةي هةةذا السةةيا   الحمةةد لةةهو

واالستهالل بـ"أما بعد"و وأن االستهالل بـ "أما بعد" أحسن من االستهالل بـ"بعد"و 

إن و 6واحةدة" خطبة ولي  من المستحسةن تكةرار هةذ، الصةيغ  أكاةر مةن مةرة فةي 

روج واالنت ال إلا بةر  المتحدد بدأ كالمه عادة بذكر هللا وحمد،و فاذا أراد الخ
                                                             

دي"و ال اهرةو الهيئ  المصري  العام  للكتاحو د طو نبيل "ن د النار في تراح العرح الن  أبو علي - 1

 .234و ص1993
أبو هالل العسكري "الصناعتين"و تح يم علي محمد البخاري ومحمد أبو فضل إبراهيمو بيرو و  - 2

 . 235هـو ص1419المكتب  العصري و د طو 
 .266ي و د   طو صو بيرو و دار الكتح العلم6ال ل شندي "صبح العشا في صناع  اإلنشال"و ج - 3
 437و صالمصدر نفسهأبو هالل العسكري "الصناعتين"و  - 4
 .395و ص1995هـو 1416و 1و دار الحديد ال اهرةو ط8ابن حنبل "مسند اإلمام أحمد بن حنبل"و ج - 5
 .286و ص12و جمصدر سابمال ل شندي "صبح العشا"و  - 6
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ل د أتا النبي صلا هللا اللديد وذكر هللا بعبارة أما بعدو  خر فانه يفصل بين المر 

عليه وسلم بأحسن االستهاللين في خطبتهو ولم يذكر، أكار من مرة واحةدةو وعلةا 

بةدأ فةي كةل شةيل مةن الممكةن أن يسةما اسةتهالال يتناسةح مةع مةا يبةدأ بةه مهةذا فال

ين االستهالال  والمطالع من أحسن شةيل فةي هةذ، الصةناع  إذ هةي مفتتحا "بتحس

كلمةةا كةةان و 1الطليعةة  الدالةة  علةةا مةةا بعةةدها ت يةةد الةةنف  بحسةةنها ابتهالةةا ونشةةاطا"

ل د نبه أبو هالل العسكري د في النف  حسنا وابتهالا ونشاطاو االستهالل حسنا  ا

اح االبتدالا  فانهن دالئةل في الصناعتين إلا هذا المر ف ال:"أحسنوا معايير الكت

"ولةةي  عربيةةا أن نكتةةح بةةدايا  الكةةالم أهميتهةةا بوصةةفها انحرافةةا عةةن و 2البيةةان"

صم  أو فراغو وتعد هذ، البدايا  تأسيسا لمتوالي  من المعاني التي تعلن اكتمالها 

مةا يحتةر  بةه عةن الخطةأ فةي تأدية  المعنةا الةذي يريةةد، و 3الخيةر والدة نظةام مةا"

صاله إلا ذهن السامع ويسما علم المعانيو وما يحتةر  بةه عةن التع يةد المتكلم إلي

المعنةا المةراد ويسةما علةم  المعنوي أي أن فكرة الكالم بير واضح  الدالل  علا

وانطاللا من هذ، السيالا  وهذ، المفاهيم المؤسسة و فهةل كةان النبةي صةلا البيانو 

؟ وهل كان هذا االستهالل تههللا عليه وسلم هو أول من حمد هللا ع  ولل في خطب

وا في هذا السيا ؟ ...فةي استهالل نبويا محضا أم أن الخطبال العرح كانوا لد سب 

كةان هةذا االسةتهالل اسةتهالل نبويةا خالصةاو لةم يسةب ه إليةه خطيةح سةو  الح ي  . 

 .4عمةةه أبةةي طالةةح فةةي  واج النبةةي صةةلا هللا عليةةه وسةةلم مةةن خديلةة  بنةة  خويلةةد

هللا عليه وسلم نبويا محضةا لةم يسةب ه أحةد مةن الخطبةالو أول  استهالل النبي صلا

من بين هذ، السن  هو النبةي صةلا هللا عليةه وسةلمو حتةا صةار  ظةاهرة تحتةذ و 

ف د لال ابن لتيب  في عيون الخيار "تتبع  خطح رسول هللا صلا هللا عليه وسةلم 

كةةةل عليةةةهو فولةةةد  أوائةةةل أكارهةةةا الحمةةةد   نحمةةةد، ونسةةةتعينهو ونةةةؤمن بةةةه ونتو

ونسةةةتغفر، ونتةةةوح إليةةةه ... وولةةةد  فةةةي بعضةةةها أوصةةةيكم عبةةةاد هللا بت ةةةو  هللاو 

وأحاكم علا طاعتهو وولد  كل الخطح مفتاحها الحمدو إال خطب  العيد فمفتاحها 

كان رسول هللا صلا هللا عليه وسلم أبلغ العرح وأفصح لةري،و خطبةه و 5التكبير"

                                                             
 .286و صسابم مصدرال ل شندي "صبح العشا"و  - 1
 .431و صمصدر سابم أبو هالل العسكري "الصناعتين"و - 2
و 1سالميو طال اهرةو المعهد العالي للفكر اإلمنير وليد "النص ال ر ني من لمل  إلا العالم"و  - 3

 .79و ص1997
و د ط  و بيرو و 1صفو  أحمد  كي "لمهرة خطح العرح في العصور العربي  ال اهرة"و ج - 4

 .77المكتب  العلمي و ص
 .361و صمصدر سابمعرح في العصور العربي  ال اهرة"و صفو  أحمد  كي "لمهرة خطح ال - 5
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يةةف ال يبتةةدن النبةةي صةةلا هللا عليةةه وسةةلم وكتتميةة  بالمعةةاني الرفيعةة  وال ديمةة و 

خطبته بهذ، البداي  المحلل  بالتمليةد والتن يةه للخةالم عة  ولةلو ول ةد كةان لةه فةي 

عد هذا التمليد والتن يه يتوله النبي صةلا هللا يو 1منهالكتاح ربه سبحانه وتعالا 

خيةرو عليه وسلم إلا الهدف المباشر مةن خطبتةهو فهةو يريةد توليةه المة  لمةا فيةه 

والسداد والنلاة من النيرانو فيستخدم في سبيل ذلك أفعال المر "أوصيكمو أحةاكم 

" فهةل كةان عليةه السةالم أبةينعلا طاعته"و واستفتح بالذي هو خير "اسمعوا منةي 

 ملا يا؟ وفي سبيل تلليه المري صد إلا المر لصدا؟ وهل كان المر ح ي يا أو 

مرو فالمر الح ي ي كما ي ول ال  ويني علا لسان ينبغي علينا تحديد مدلول هذا ال

اسةةتخدم النبةةي صةةلا هللا عليةةه وسةةلم أفعةةال و 2السةةكاكي "... اةةم المةةر ح ةةه الفةةور"

و فهةةو يريةةد توليةةه المةة  فةةي خطبتةةهو والتنفيةةذ فةةي حةةال المةةر للتمليةةد والتن يةةه

بشةيل بعةد  ليتبادر الفهةم عنةد المةر الثانيو لنه الظاهر من الطلح األوللسببين: 

أمةا صةيغ  و وهذا ما لم يتح م فةي الخطبة و 3المر بخالفه إلا تغيير المر الول.

إن و 4الفعةةل بحسةةح مناسةةب  الم ةةام "المةةر الملةةا ي" ف ةةد تسةةتعمل فةةي بيةةر طلةةح

المعنا الملا ي لصيغ  المر في هذا السيا  تأتي في إطار لف  أنظار الصةحاب  

يههم إلةةا مةةا سةةوف يعةةر  علةةيهم مةةن أمةةور رضةةوان هللا علةةيهمو وتةةوليههم وتنبةة

وممةا يعةة   هةةذ، الملا ية  لولةةه عليةةه السةةالم:" فةاني ال أدري لعلةةي ال أل ةةاكم بعةةد 

عامي هذا في مولفي هذا"و وهي عبارة نسل  في سيا  المةودك لصةحابهو ومةن 

بعدولها الفج وان ياحاتهةا فال شك أنه سيبتعد كل البعد عن الوامر  شأنهيكون هذا 

مةن االن ياحةا  اللغوية  لنباتها ال وة والشةدة واالسةتعاللو و التي تحمل بين اف الل

)لعلةةا( فةةي لولةةه عليةةه الترجووي )إن( والتوكيوود  وفةةي خطبةة  حلةة  الةةوداك البةةار ة

و إشةارة إلةا 5السالم:"فاني ال أدريو لعلي ال أل اكم بعد عامي هذا في مولفي هذا"

ئةل نبوتةه صةلوا  العلاو ودليال مةن داللرح موته ورحيله من الدنيا إلا الرفيم 

ي فةةي " مةةا لالةةه ال ملكةةانإن المؤكوود ومةةن الوظةةائف اللغويةة  "هللا وسةةالمه عليةةهو 

اللملتين لتوصل إحداهما بالخر و فنراها بعةد  برهانه من مليئ "إن" للربط بين

                                                             
 ال ر ن الكريم "الحمد بلفظ الحمد في ال ر ن الكريم االاا وعشرين مرة". - 1
 لول ال  ويني علا لسان السكاك  "يعني والح التنفيذ في الحال". - 2
و 4و تح يم بهيج الغ اويو دار إحيال العلومو ط1ج ل ويني محمد "اإليضا، في علوم البالب "و - 3

 .143مو ص1998هـو 1419
 .143و صيضا، في علوم البالب "و مرلع نفسهل ويني محمد "اإل - 4
أبو هالل العسكري "الفرو  اللغوي "و تح يم محمود إبراهيم سليمو ال اهرةو د   طو دار العلم  - 5

 . 91والا اف  للنشر والتو يعو ص
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ربط اللملتين علا مستو  واحد حيد و 1دخولها كأنهما لد أفربتا في لالح واحد"

الفرعي  لكي تخةتص بنةوك الربط بين العبارا  الرئيسي  والربط بين العبارا   يتم

كما أشار ال ملكاني "إلا إمكاني  أن تةدل "الفةال" محةل "إن" ويسةت يم من اللمالو 

حرف و 2المعناو إال أن "الفال" ال ت وم بما ت وم به "إن" التوكيدو وت رير وامت اج

ويكةةون حةةرف عطةةف يفيةةد الترتيةةح والتع يةةحو الفةةال تةةأتي لعةةدد مةةن الولةةهو أوال 

حةةرص النبةةي عليةةه الصةةالة والسةةالم علةةا ت سةةيم المعطةةوف إمةةا مفةةردا أو لملةة و 

الخطب  إلا م اطع مترادف  تؤدي الغر  المنشودو إذ أن مةن فطنة  الخطيةح "أن 

يختةةار الم ةةاطع التةةي ي ةةف عليهةةاو بحيةةد يكةةون ولوفةةه عنةةد نهايتةةه لةة ل تةةام مةةن 

يةد،و وبةأن يكةون م طةع ذا رنةين لةويو يمة  الةنف  ويولههةا نحةو المعنا الذي ير

مراعاة هةذا المةر فةي أسةلوح الخطبة  وصةيابتها و 3الغر  الذي يريد، الخطيح

علةةا لانةةح كبيةةر مةةن الهميةة و إصةةرار بعةة  ذوي التخصصةةا  العلميةة  علةةا 

ليس  متداول  خارج إطار تلك التخصصا و فينبغي استخدام تغييرا  في خطبهم 

ا الخطيح أن تكون تعبيراته ملانية  لتلةك العيةوحو سةوال مةا كةان يتصةل منهةا عل

والولةةوك فةةي الخطةةال  اللحةةنبعلةةم النحةةو أو علةةوم البالبةة  والصةةرفو فيتلنةةح 

اإلعرابي و أو الخطأ في بني  الكلم و وأن تكون تغييراته فصيح  خالي  مةن التع يةد 

 في الكلما  والحروف. التنافراللفظي أو 

   ع الخطبة وخاتمتها:مط  -2

يشترك مطلع الخطب  مةع خاتمتهةا فةي رسةم اللةو النفسةي العةام للةنصو فمةن 

الةةدالال  الحاليةة  التةةي تناسةةح الم ةةامو م ةةام الرحمةة  والحةةحو واإلرشةةاد والتعلةةيم 

الم طةع الول بمةا يطمةئن النفةو  ويبعةد  لةد خةتموالوداك أيضاو أنه عليه السالم 

و ومةا 4صلا هللا عليه وسلم:" وأستفتح بالةذي هةو خيةر"علا البشر والتفاؤلو ف ال 

كمةا أنةه خةتم خطبتةه عليةه السةالم مةا يبعةد فةي  ويبعد في النف  الراحة  والمةان

                                                             
  ملكاوي كمال الدين "البرهان الكاشف عن إعلا  ال ر ن"و تح يم دكتور أحمد مطلوح وخديل  ال - 1

 . 156ولاف إحيال التراد اإلسالمي(و د   طو ص)رئاس  ديوان ال
 .165و صمصدر سابمال ملكاوي كمال الدين "البرهان الكاشف عن إعلا  ال ر ن"و  - 2
يخها في أ ها عصورها عند العرح"و ال اهرةو دار الفكر أبو  هرة محمد "الخطاب  أصولها تار - 3

 .109العربيو د   طو ص
 .82و ص2004و سن  5أبو موسا محمد "التصوير البياني"و ال اهرةو مكتب  وهب  و ط - 4
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و أسةةةاليح 1الةةةنف  الراحةةة  والمةةةانو كةةةذلك ف ةةةال:" والسةةةالم علةةةيكم ورحمةةة  هللا"

 ل خاص.م صودة لذاتها عند م ام النبوة واإلرشاد بشكل عامو وفي هذا الم ام بشك

في خطبته الشريف  طول بةينو فهةو طةول طبيعةي يتناسةح   :طول الخطبة -3

مع أهميتها والغر  الذي لبل  من أللهو فهي خطبة  يةودك فيهةا النبةي صةلا هللا 

ه وسلم أصحابه بل البشري  لمعال من لهة و ويعلمهةم أمةور ديةنهم فةي الحل ة  علي

مةع الم ةام واللةو النفسةي  الخيرة من حياتةه مةن لهة  أخةر و وهةو طةول يتوافةم

العام الذي أنشئ  الخطب  من أللةهو وهةو ربةم هةذا الطةول إال أن الخطبة  لةال  

السةأمو ول ةد لةال  اللفةاظ وكأنهةا متناس  و محكم  ال يعتريهةا الملةل وال يصةيبها 

فال برور في ذلك فانمةا هةو و 2علا لدر معانيهاو دون إطناح مملو أو إيلا  مذل

ح الةةدعوة وحامةةل رسةةال  إنسةةاني  "حالةة  إلةةا توضةةيح مذهبةةه عليةةه السةةالم صةةاح

وإرشاد لومهو ومنافس  خصوصي  بيان واضةح فةال يلةنح بةه المبالغة  واإلبةرا و 

المشاهد إلا الخيال الشاردو فاذا كان في كالمه تأاير أخاذو وال يميل به عن الوالع 

للغةة  النبويةة  بنيةة  هةةذ، الةةج والمنطةةم السةةديد واللفةةظ المحكةةمو فهةةو تةةأاير الحةةم الب

بارشةةادا  مشةةحون  بالةةدالال و وتماةةل منظومةة  دالليةة  منظومةة و وبيةةر منظومةة  

متعددة اآلفا و وتتيح التسا  النص تأويها وتمنحها أبعاد لر نية  متنوعة  لعالمةا  

النص بش يهاو الظاهر والباطن المسكو  عنه "إشارةو إيمةالةو رمة ا ..."و والتةي 

ظهور دالال  منظوم  من خالل اللغة  النبوية  و 3للنص تستهدف المستو  الداللي

الهةةدف منهةةا المسةةتو  الةةداللي للةةنصو بحيةةد تمةةنح للةةنص أبعةةاد لرائيةة  متنوعةة و 

ت اطعا مع لرالة بير المنطو و تختم هذ، الم اربا  ب ولةه عليةه السةالم فةي نهاية  

و 4شةاهد الغائةح"الخطب :" أال هل بلغ "و "اللهم فأشهد"و "لالوا نعمو لةال فليبلةغ ال

الموضةةوك الوحيةةد الةةذي يسةةتلوح فيةةه الرسةةول صةةلا هللا عليةةه وسةةلم أصةةحابه 

فألابوا:"نعم" ام أردف ب وله "فليبلغ الشاهد الغائح"و وفي هذ، اإلشةارة الواضةح  

 أهميةة  مضةةمون الخطةةاح وضةةرورة تفصةةيله لعمةةوم المسةةلميناألول  إلةةا أمةةرين:

أال وهةو استشةعار، بةدنو أللةه ممةا لعلةه وهو بترتيح علةا المةر الولو  الثانيو

ام ختم عليه السالم خطبته بهذ، اإلشارة إبالغ عام  المسلمينو يؤكد علا ضرورة 

الصيغ  الحاني  في لولةه :" مةن انتحةا إلةا بيةر أبيةهو أو تةولا إلةا بيةر مواليةهو 

                                                             
 .82و صسابم مصدرأبو موسا محمد "التصوير البياني"و  - - 1
 .53مو ص2002و سن  2الوفالو طالديومي محمد رلح "البيان النبوي"و ال اهرةو دار  - 2
 .54و صالمصدر نفسه - 3
 .55و صمصدر سابم "والديومي محمد رلح "البيان النبوي -4
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فعليه لعنة  هللا والمالئكة  والنةا  ألمعةينو ال ي بةل منةه صةرف وال عةدل والسةالم 

الربم من الدالال  العدة والصو  المرتفع الذي حلل  علا....1عليكم ورحم  هللا"

ف ةةرةو إال أنةةه عليةةه السةةالم وهةةو الرحمةة  المهةةداة لةةم يكةةن ليتةةرك أصةةحابه دون أن 

يستودعهم خال هم ع  وللو فيحللهم بالرحمة و ويغشةيهم بالسةالمو وهةو دعةال منةه 

وسةلم مسةتلاحو فكانة  بداية  خطبتةه  عليه السةالم ل مة و ودعةاؤ، صةلا هللا عليةه

 بالحمد والتمليدو وخاتمتها بالسالم والرحم .

ومن الظواهر اللغوي  البةار ة فةي هةذ، الخطبة  ظةاهرة التنةاص : التناص -4

ال ر نيو وهي خاصي  طبيعي  وتتناسةح تناسةبا منط يةا م ةام النبةوة الشةريف و تماةل 

ا المؤمنةون إخةوةو وال يحةل المةرن ذلك في لوله عليه أفضل الصالة والسالم "إنم

مةةال عةةن طيةةح نفةة  منةةه" وهةةو تنةةاص نسةةبه تةةام وال يخةةص أنةةه تنةةاص مةةع لولةةه 

تبةةةارك وتعةةةالا "إنمةةةا المؤمنةةةون إخةةةوة فأصةةةلحوا بةةةين أخةةةويكم وات ةةةوا هللا لعلكةةةم 

و ولولةه عليةه أفضةل الصةالة والسةالم:" وإن 10ترحمون" سورة الحلةرا  اآلية  

عشر شةهرا فةي كتةاح هللا يةوم خلةم السةماوا  والر  عدة الشهور عند هللا اان 

وهو تناص شبه تام مع لوله تبارك  2منها أربع  حرمو االا  متواليا  وواحد فرد"

وتعةةةالا:" إن عةةةدة الشةةةهور عنةةةد هللا ااةةةن عشةةةر شةةةهرا فةةةي كتةةةاح هللا يةةةوم خلةةةم 

م " أنفسك السماوا  والر  منها أربع  حرم ذلك الدين ال يمو فال تظلموا في هن

وهنةةاك تنةةاص نةةالص "معنةةوي" تماةةل فةةي لولةةه عليةةه .و 36سةةورة التوبةة  اآليةة  

السالم:" وال يأتين بفاحش و فان فعلنو فان هللا لد أذن لكم أن تعضلوهن وتهلرهن 

فةةةي المضةةةالع وتضةةةربهن ضةةةربا بيةةةر مبةةةر،و فةةةان انتهةةةين وأطعةةةنكم ر لهةةةن 

يا أيهةا الةذين  مةن ال وكسوتهن بالمعروف"و وهنا تناص مع لوله تبارك وتعالا:" 

يحةل لكةم أن تةرد النسةال كرهةا وال تعضةلهن لتةذهبوا بةبع  مةا  تيتمةوهن إال أن 

يأتين بفاحش  مبين  وعاشرهن بالمعروف فان كرهتمةوهن فعسةا أن تكرهةوا شةيئا 

 .19النسال اآلي  ويلعل هللا فيه خيرا كايرا". سورة 

هللا   ي ي  وس   من حجة الوداع ل رسول ص خطبة المبحث الثاني: دراسة 

اسةةتعمل الرسةةول صةةلا هللا عليةةه وسةةلم فةةي   .الناحيووة البيةيووة يالبيووان والبووديع 

                                                             
 .56و صسابم مصدر "والديومي محمد رلح "البيان النبوي - 1
و 1و ال اهرةو عالم الكتحو ط3عمر أحمد مختار عبد الحميد "معلم اللغ  العربي  المعاصرة"و ج - 2

 .1919مو ص2008هـو 1429
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مةةن  والبديعيةة البةة  العربيةة  البيانيةة  التشةةبيهو خطبتةةه فةةي حلةة  الةةوداك ألةةوان الب

 يلي: التكرار والانائيا  الضدي و ومن اآلليا  البالبي  التي ظهر  في خطبته ما

وإذا مةةا انت لنةةا للحةةةديد عةةن التكةةرار كظةةاهرة لهةةةا  : كوورارالتي البديعيووة -1

دالالتهةا المعنوية و واسة اطاتها النفسةي و فاننةا سةنلد لهةا لةذورا أصةيل  فةي الا افة  

العربية و فهةو أسةلوح تعبيةري اسةتخدمته العةرح فةي كالمهةم لغايةا  فنية  ونفسةةي  

مةل الفنةيو وهةو متعددةو وهو اإلتيان بعناصر متماالة  فةي مواضةع مختلفة  مةن الع

أو بيةة  ناةةر التكةةرار إعةةادة إيةةراد اللفةةظ فةةي لملةة  و أسةةا  اإلي ةةاك بلميةةع صةةور،

شعرو حيد يأتي متعل ا بمعنا  خر في الكالم نفسه أو بالمعنا عينةهو فهةو اإلتيةان 

كمةا تحةدد ابةن فةار  عةن هةذ، معنا ام إعادة اللفظ مع معنا  خرو بلفظ متعلم ب

الظةةاهرة باعتبارهةةا ظةةاهرة ا افيةة  طبيعيةة  عنةةد العةةرح حيةةد ي ةةول :" ومةةن سةةنن 

و اسةةتعمله النبةةي 1العةةرح التكريةةر باإلعةةادة إ الة اإلبةةالغ بحسةةح العنايةة  بةةالمر"

وطري ة  مةن طرائةم التبليةغ صلا هللا عليه وسلم ولعله وسيل  من وسةائل الةدعوة 

.كةل ذلةك لتح يةم أهةداف معينة  كتأكيةد المعنةا أو 2والعبارة فكرر الحرفو الكلم 

التحذير منه أو التربيح فيهو أو الوعيد والتهديدو أو ل يةادة التنبيةهو أو للتهويةل أو 

التعظةةيمو أو لاشةةارة بأهميةة  المكةةررو وإعظةةام شةةأنهو كمةةا يةةأتي التكةةرار اسةةتدعال 

كمةا ح لكةل حكةم نةا لو ردو ونظري  اإلنصةالتلديد االستبصار عند كل خطاح وا

أشةةار كةةذلك إلةةا ال يمةة  الفنيةة  والمعنويةة  الكاملةة  فةةي هةةذ، الظةةاهرةو ولهةةذا يةةر  

السيوطي رحمه هللا بأنه أبلغ من التأكيد وهةو مةن محاسةن الفصةاح  خالفةا لةبع  

يبةةين اللةةاحظ "أن التكةةرار وضةةعفو وعةةين لةة و نضةةن أن التكةةرار عو 3مةةن بلةةط

و ومةن لةل اعتبةار، لةل علمةهو ومةن لةل علمةه لةل دليل علم التكريةر ل ةل اعتبةارهم

و لةم يحمةد فضلهو ومن لل فضله كار ن صةهو ومةن لةل علمةه وفضةله وكاةر ن صةه

أو استغنا البشر في الكةالم عةن التكةرار و 4علا خير أتا،و ولم يذم علا شر لنا،"

كةةرار ورد فةةي ال ةةر ن فمةةا بالةةك إذن بكةةالم رح البشةةر سةةبحانهو ولةةذلك نلةةد أن الت

                                                             
ال  ويني الرا ي "الصاحبي في ف ه اللغ  العربي  ومسائلها وسنن العرح في كالمها"و بيرو و دار  - 1

 .108مو ص1997هـ 8،1441الكتح العلمي و د . .،و ط
و 3و بيرو و دار الكتح العلمي و د. .،.و ط1ال مخشري "الكشاف عن ح ائم بوام  التن يل"و ج - 2

 .77هـو ص1407
و تح يم محمد  أبو فضل إبراهيمو ال اهرةو الهيئ  المصري  3السيوطي "اإلت ان في علم ال ر ن"و ج - 3

 .224مو ص1974هـو 1394العام  للكتاحو د طو 
و تح يم عبد السالم هارونو ال اهرةو مكتح الخانليو د طو 3اللاحظ "رسائل اللاحظ"و ج - 4

 .236مو ص1964هـو 1384
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بمةةا أن الم ةةام م ةةام رحمةة و ووعةةظ وإرشةةاد ووداكو فهةةا هةةو عليةةه م كايةةراو الكةةري

 السةةالم يستحضةةر لةةول المةةولا تبةةارك وتعةةالا "أذلةة  علةةا المةةؤمنينو أعةة ة علةةا

يكةن عليةه السةالم لبةارا وال لعانةاو وال بةذيئا  فلمو 54الكافرين"سورة المائدة اآلي  

الرحمةة و والشةةف   والحنةةانو  وال فاحشةةاو ولةةذا را، يرسةةم بأصةةوا  كلماتةةه دالال 

مةرا  فةي  من خالل ذلك الندال الحاني "أيها النا "و هذا الندال الةذي تكةرر امةان

يأخذ دالالته عن السيا  العام للخطةاحو أو مةا يعةرف بنظرية  الةنظم هذ، الخطب و 

عند عبد ال اهرو حيد يتم استامار هذ، النظري  في ذلك التعانم التكاملي بين اللفظ 

مكن أن يتبع مةن دالال  ومعاني...تلةدد السةيا  ذاتةه ممةا يتولةد عنةه معةاني وما ي

أخر  متعةددةو وهةو مةا يلمة  عنةد سةماك ذلةك النةدال اإلنسةاني الةذي يشةع رحمة  

المة  و 1والغير محةدودةوحنانا وتلسد، عالمي  الخطاح النبوي وإشاعاته المطل   

لنةةدالو ممةةا شةةعر بةةال رح تلةةك الةةدالال  مةةن خةةالل ال ةةرح النةةالم عةةن حةةذف أداة ا

المكاني والمعنوي بين المةتكلم والمخاطةحو ومةن الكلمةا  ذا  الةدالال  الخاصة  

التي تكرر  اماني مرا  والتي تةدل علةا االنتشةار والتنةوك وم ترنة  بأيهةا كلمة  

"النةةا "و وهةةي كلمةة  وظفهةةا النبةةي عليةةه السةةالم لتحمةةل أبعةةادا إنسةةاني  وعالميةة  

تخدم كلم  المسلمينو أو المةؤمنينو ذا  النطةا  الضةعيف وأعمم وأد  مما لو اس

والمحصور بهةذ، الطائفة  لتتخطةا الحةدود المكةانيو مكة  ومةا حولهةاو لةتعم لميةع 

و 2أنحال الر و وحدود  من الحاضر  من إل ال الخطب و ولتمتد نحو  المست بل

وهةةذا ليترسةةف فةةي أذهةةان عالميةة  هةةذ، الةةدعوة وانتشةةارها لةةتعم البشةةري  لمعةةالو 

وال وبةةر إال أدخلةةه هللا هةذا الةةدين بعةة  ع يةة و أو يةةذل مصةدا  الحةةديد الشةةريف "

ومن التراكيةح التةي تكةرر  يذل هللا به الكفر". وذالذليلو ع ا يع  هللا به اإلسالمو 

ذكرها س  مرا  في خطب  الوداك فكرة البالغ "هل بلغة " وبيرهةاو ولعةل هةذا 

السن  النبوي  باعتبارهةا بيانةا و 3عام في النصالتكرار رالع إلا أهمي  المضمون ال

لل ر ن تضمن  مواضيع متعةددة فكةرة الةبالغ ... وهةذا التكةرار رالةع إلةا أهمية  

ظهر الت سةيم حياة الديني  والدنيوي  للمسلمينو المذكور في النصو إذ يمال لواعد ال

يتهةا المختومة  والتكرار بشكل للي في بداي  الم اطع المستهل  بـ"أيها النا " ونها

                                                             
هـو 1421و سن  11و مؤسس  الرسال و ط28ن محمد "مسند اإلمام أحمد "و جابن لليل أحمد ب - 1

 .103و ص16957مو باح الحديد و رلم 2001
 .104و صمصدر سابم "وابن لليل أحمد بن محمد "مسند اإلمام أحمد - 2
ساني بولرة نعمان "النظري  اللساني  عند بن ع م الندلسيو لرالة ن دي  في مرلعيا  في الخطاح الل - 3

 .03مو ص2004وأبعاد، المعرفي "و دمشمو منشورا  اتحاد الكتاح العرحو 
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بدايا  ونهايا  تخدم الم ام العام للنص النبةوي  1بـ"أال هل بلغ "و "اللهم فاشهد".

إلةا هللا مةن لهة و اةم النةذارة واإلعةذار  الشريفو م ام التوليةه والتعلةيم واإلرشةاد

بتبليةغ الرسةال و وإيتةال المانة  مةن لهة  أخةر و وهةو مةا يمكةن تسةميته  ع  ولل

ال صةةورو والتهةةاون والت صةةيرو والتعةةري  بانت ةةال التبعةة  إلةةا بـةةـ"تكرار التبرئةة  

أكد عليه السالم علا نص مةن ر بعظم لانبها"و أهلها وتحملهم ح ولهاو مع اإلشعا

نصوص الخطب  ب وله:" أال هةل بلغة "و وهةو تكةرار لةه دالالتةه التةي تهةدف إلةا 

الللاج لكيال يكون  إابا  الحل و ورفع العيح الم ترن باإللناك المل مو وإلفال باح

و ظهةر تكةرار حةرف (63) للنا  علا هللا حل  بعد التأكيةد والت ريةر وحةدة البينة 

 اد  .2"أال" وهةو حةةرف االسةةتفتا، أي يسةةتفتح بةةه الكةالم داال علةةا تح ةةم مةةا بعةةد،

و ظهر في هذا السيا  النبوي الشريف 3ال بيدي في تاله أن "أال" تفيد الطلح بلين

ة الطلةةح مةةع تح يةةم التبليةةغ والنةةذارةو ومةةع مةةا فةةي هةةذ، الداالةةذي تح ةةم فيةةه بةةين 

تكرر  مع حملتها لالستغرا  خبايا الشعور استنها  لو  النف  وبعد النشاطو 

لمعرف  الخير من الشر وهم من و 4بانتبا،و وليحرك الشو  والحما  عند الصحاب 

" كةةل مةةرة المالحةةظ التةةران "أالاتهم وفةةارلوا مضةةالعهم مةةن ألةةل ذلةةكو أفنةةوا حيةة

خرج عن معناها الح ي ةي مةن ألةل الت ريةر و 5بـ"هل"و وهو االستفهام بمعنا "لد"

أنه لد بلغ الرسال  وأد  المان  دهم لميعاو هوإابا  الحل  علا المخاطبينو وليش

 ونصح الم و وبذلك تصبح الدعوة معل   في أعنالهم إلا أن يل وا ربهم.

 :البيانية يالتشبي   -2

يه من الوسائل اللغوي و حيد أنه يوضح الفكرة وي ةوي المعنةا مةن يعد التشب 

ي ةةوم التشةةبيه علةةا ع ةةد مماالةة  بةةين و 6خةةالل التشةةخيصو أو التلسةةيم أو التوضةةيح

أمال  التشبيه في خطب  الةوداك و 7أمرين أو أكار لصد اشتراكهما في صف  أو أكار

كم وأعراضةكم علةيكم لول الرسول صلا هللا عليةه وسةلم:" أال وإن دمةالكم وأمةوال

حرام إلا أن تل ون ربكمو كحرم  يومكم هذاو وكحرم  هةذا فةي بلةدكم هةذا"و ففةي 
                                                             

و سن  1-2و ك26بدر الدين أميم  "التكرار في الحديد النبوي الشريف"و مللد لامع  دمشمو مج  - 1

 .84و ص2010
 .www.eulmshkat.etikt أبو الع م عبد الغني "معلم الغنا"و مولع - 2
 .379و تح يم ملموع  المح  ينو دار الهداي و ص4العرو "و جال بيدي "معلم تاج  - 3
 .85و صالحديد النبوي الشريف"و مصدر نفسهبدر الدين أميم  "التكرار في  - 4
 .87و صالحديد النبوي الشريف"و مصدر سابمبدر الدين أميم  "التكرار في  - 5
 .59ص – 58ينظر الكافي في البالب و ص - 6
 .138لواهر البالب و ص - 7



لجانب التطبيقيا         الفصل األول                                                   
 

 

25 

سةةةيا  الحةةةديد عةةةن الحرمةةةا  التةةةي يحرمهةةةا هللا مةةةن دمةةةال المسةةةلمين وأمةةةوالهم 

حةاول صةلا هللا عليةه مةن أكبةر ال ضةايا فةي حيةاة المسةلمو  وأعراضهمو والتي تعد

شبيه المرسلو فشبه هذ، المور المحرم  )الةدمو وسلم توضيح هذا المر فلال كالت

المال والعر ( بةأمور معروفة  الحرمة  فةي نفةو  المخةاطبينو وذا  رهبة  فةي 

ولدانهم وذلةك بلةامع م ةدار الحرمة و فكمةا حةرم ال تةال فةي يةومهم هةذا وشةهرهم 

وأخةةذ المةةوال بالباطةةل والخةةو  فةةي وبلةةدهم فكةةذلك حةةرم علةةيهم سةةفك الةةدمال 

لال في االحتلاج لالهتمام كان التشبيه تأكيدا للحل  ودعمهاو ام  العرا و ومن

بح و  المرأةو والعطف عليها وتوضيح العالل  بينها وبين الرللو لوله صةلا هللا 

عليه وسلم:" فةات وا هللا فةي النسةال واستوصةوا بهةن خيةراو فةانهم عنةدكم عةوانو ال 

لنسةال بالسةيرا  الضةعيفا و به ايملكن لنفسهن شيئا"و فاستخدم التشبيه البليغ فش

كها الرلل لذا ال بد أن يراعي هللا فيها ويعاملها بعطف وود ورحم و وبةذلك ف د مل

كان للتشبيه عظيم الار في توضيح العالل  بين الرلةل والمةرأةو ويالحةظ حةرص 

الرسول صلا هللا عليه وسلم والبدل بحم المرأة أوال نظةرا لضةعفها وحالتهةا إلةا 

والعطةفو مؤكةدا بةذلك باسةتخدام حةرف التوكيةد "إن" اةم أتبةع هةذا التوكيةد الحنان 

 فتلةك الح ةو  منةكه "لنسةائكم" لةبالالمو التي تةوحي بالملكية  والخصوصةي  فةي لو

عةن حةم  نت ةل المةر الحةديدا ماعندإال أنه  دين واإلسالموحرص عليها ال المرأةو

وسةلم:" ولكةم علةيهن حةم"  حيد لال صلا هللا عليةه لل فلم يستخدم أي مؤكدوالر

 لما للرلل ال وة وال وام .

 الثنائيات الضدية: -3

يوافم مصطلح الانائيا  الضدي  في الشعر العربي ال ديم ما يعرف بالتضةاد  

يمكةن و 1أو الطبا و وهو "اللمع بين المتضادين فةي معنيةين مت ةابلين فةي اللملة "

ها سو  حرفو أو متباعدةو يفصل أن تكون اللفاظ المتضادة متتابع  ال يفصل بين

ولةةد الت سةةيم الانةةائي فةةي الن ةةد العربةةي ال ةةديمو و 2بةةين اللفظةةين لفةةظ أو ألفةةاظ كايةةرة

حيد ظهر  ملموع  من الانائيا  في الدراسا  البالبي  والن دي و كانائية  اللفةظ 

والمعناو وانائي  الشعر والنظمو وتلك النظرة الانائية  التةي تحمةل خاصةي  التضةاد 

ين ملموعةة  مةةن ال ضةةاياو والظةةواهر هةةي التةةي تلسةةد تفاعةةل اآلليةةا  اإلبداعيةة  بةة

                                                             
 .477ال  وينيو اإليضا،و ص - 1
 .258صال، فضل "علم السلوح مبادئه وإلرالاتهو ص - 2
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الفكري  والفلسةفي   حيد تصبح إطارا لموالف اإلنسان بالذا  اإلنساني  مع والعهاو

صور الانائيا  المتضادة في خطب  حل  الوداك لوله"من يهد هللا في ذلك العصرو 

ولعة  انائية  التضةاد بةين اللملتةين فال مضل لهو ومن يضةلل فةال هةادي لةه"و ف ةد 

السةةاب تين والهدايةة  مةةن هللا دليةةل علةةا رضةةا هللا علةةا عبةةد،و والضةةالل دليةةل علةةا 

حتلاج أفضل طاعة  هللا والبعةد بد،و ومن ام لال  الم ابل  في االسخط هللا علا ع

كذلك من صور الانائية  المضةادة تهو وصوال إلا رضا، وهدايته وحبهو عن معصي

هللا عليه وسلم:" فيحلوا ما حرم هللاو ويحرموا ما أحل هللا"و ففةي سةيا  لوله صلا 

التحةةذير مةةن التحريةةف بالشةةهر والتالعةةح بعةةدتهاو لةةال  الم ابلةة  فةةي االحتلةةاج 

       للتأكيد علا خطورة هذا المرو وولوح احترام ال من كما أولد، هللا.

  



 

 يـالفصل الثان 
 هللا المبحثثا ال:لد اسا ثثب  حبثثب حدثثب الثث:اا  ل س ثث:ل

  .ص ى هللا ع يه :  م من الناحيب التسكيبيب

 ال اليبأ:الد 

 أسلوب االستفهام (1

 أسلوب األمر (2

 أسلوب النهي (3

 حبثب حدثب الث:اا  ل س ث:ل  المبحا الثانيد الم ت:يات

 ص ى هللا ع يه :  م.

 يالمستوى الصوت (1

 المستوى الصرفي (2

 كيبي(المستوى النحوي )التر (3
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 كيبية.حجة الوداع من الناحية التردراسة تطبيقية لخطبة المبحث األول: 

 أوال: األساليب.

االستتهام طلب تت ليتت لاتت لا يتت  مل فل   تت ليتت لاتت ل أسللبوب االسللتف ا : -1

ا ذهفليفله و ل وله تي  ليوبت ل ولييات الواا ات ملا يو تو )ل تملةا ميت  ال

س و لاالسهام طليالالتليهعيي لاال1ه الي اليفال يالكطالك فال  فاليهىالإب ف(

  ع ل   ه الاك ل يا لايواتلاالسهام طل يكفلاسهييايم لا ل كث ليفليعيىال

استتهييطلا  ستتو ل تت ىل ل   تتملوستت طلاتت ليببتت)ل بتت)لا تتويا لهيتت  لاالستتهام طل

و تذك لا تيكهو لمهيت طلال2االستهام طل طلبت    هعب  ل فلهذالا غت ،الوهعتيلا ميت  ل

  ل يواتلاالسهام طالو ذ كلاسهأث تلب   يا  لا يب ق)ل هتىل س فمل طلا مي  ل 

ال3  ىل  وفلا عبفلوب ءتل يع ي ل ي ىلك  هسو )لوب  لا هع  فلوقيله تذف

ا هيتتيل   تتملا ي تت  لاتت ل فلا ميتت  ل طلا ب تت فلو  تت لا عي  تت لاتت لاالستتهام طال يمتت ل

ذ تكلال4م طهيي ل  ىلاإلثب تلوا يا الو يمت له تذفلوهبقت لا بي ت)ليتفلبت  لاالستها

قو مل  ىل ل   ملوس ط:مل يمل وتل يل وطلهذا؟لو يلشم لهذا؟لو يلب تيلهتذا؟مل

وقيلب ءلا يب  لهي لا لس  قلا ه ذ  ليفل  يت تل لو  هأك تيل  تىلهتذحلا  بت)ل

بت ءلب الستهام طل تفلا يع توطال  تال فلا  ستو ل ت ىل ل   تملوست طل ع تطلب تتيال

كيتمل  ايلا ه تذ  ليتفلايهمت كل  يت تل لوهت ليع اهمطلبإب ب تله تكلااستة )الو 

ا تيطلوا يت  لوا عت ،لك  يت)لا  توطلوا شتتم لوا ب تيالابت ءلاالستهام طل يتيطليه بتت)ل

 تتىل  يتت تل لاتت لياتتو ليا يهتت لهعي تت لا شتتعو لب  م بتت)لوا  تتذ ليتتفلا هعتتييل 

طلوقو مل    :ملا  مطله لب غتالاي ل يهطلقت ة وف؟ملكتذ كلبت ءلاالستهام ا يي بب فال

هي لهق     ل  ي لب فلب  هملا شعو لب     لواال ه  حل  ىل ياءلا  س  )الاست  يل

  ىلهقو )لا  ب)الامول شميل لو شميلا      فل يتمل يىلااي يت)لوب تللا  ست  )ل

 هتتىلهكتتوفلك ي هتتملوو تت   حلييم بتت ل متتطلويستتهو ال هتتىلبعتتيل   بتتملوايهق  تتملإ تتىل

ا لإ ق مل قو لا يسهيع فلو اتلايهب همطالثطلاك فل السهام طليو للا  ا  لاا  ىا

 ؤكتتتيلا  بتتت)لبب  قتتت)ل يتتت ىلب ستتتهبوابمطل متتتطلبقو تتتم:ملايتتت ل يتتتهطلقتتت ة وف؟    مل

  ستتهيبقمطلب   بتت)لو شتتميل  تتىل ياستتمطلقتتيلب تتلل ستت  همالو يىل ي يهتتمل  تتىل كيتت ل

                                                             
  228ا ق و ي لماإل   حلا ل  وطلا بال )مالصل-ل1
  234ياسمالصلا ي ي ل-ل2
  151الص1990اليكهب)لا يهيب الا ق ه  ال8مش حلا يا  مالم ع شلابفلل-ل3
  142ا ي و )مالصلهي طل س فلما يال )ل-ل4
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وبتتمالثتتطلهتت احل يمتت ليببهتتملب ستتهام طلليتت لم اللهتت لب غتتت؟   ملكتت لهتتذالبمتتيفل

 ه ب)لوا ي لوه لهأي )ل س  هملك ي )ل   لييقو ) ا و و ل ي

هولا بالحلي لقو فلب  الطلا ب  طل  س و لااي  أسبوب األمر والن ي: -2

 ول تتييتليعيتتت حالو غتتت)لا   تتتو ل  تتتىلا ثبتتوتلاتتت لا يتتت  ملبتتتذ كل  تتتىلوبتتتمل

س ءليع فلو مل  فلوا يلوهولمالمالا لي وللب  لايهي  ل فلاع ال1االسهعالء

مالوهولك اي لا لاالستهعالءلوقتيل ستهعي لات ل  ت لب ت لا كتفل ولقو ملماللهاع 

 يت ملا يمت ليتفلال2ا ه كلك  همي يلكقو مل عبتيلالل يهثت ل يت ك:ملاللهيهثت ل يت يم

 ستتهييطلكتت ليتتفلاايتت لوا يمتت لاتت لاليال هتتملا  ق ق تت)لإ تتىليالالتل يتت ىلبال  تت)

س وكليع فالويتفلا عي  )لا  ب ب )ال  ال يمي ل ميا فلإ ىلهوب ملا يي ب لإ ىل

 يث همي لا وا ي لا لا يبب)لقو مل  ىل ل   ملوست ط:مل  مت لا يت  لاستيعوالقتو  ل

  م لا ي  لقو  مالوق  ل    :ملاسيعوالل-مالوك  لا ليو عللي لاق  :ملا  ق وا

قو  لوا ق وحمالاك  لهذالا اع ل كثت ليتفليت  الوهتذحلاااعت  لا هت ل تي تل تفل

 طلهكهست لبعتيال ب ب ت لإذله تييتل بت)لهق ت لإ تىلا  سو ل  ىل ل   تملوست

ل   تتملوستت طليتتفلو تت   ليه بتت)ل تتيي )لهتت لاالههيتت طلبيتت لس  تتي ل يتتمل تت ىل 

وا  ق ق)ل فلااي لهي ل طل كفل ي ال ق ق  لبيامويملا ب فلا ات،الا تذيلوهوب م تال

  ي لب فلب  همل ا)لا قو لوا شي الا   ليتفلا يعقتو ل فل ستهم لا  ستو ل ت ىل

ل   تملوستت طليببهتملاستتهمال ل ق قت لثتتطل عتتي ل تفلذ تتكليب شت  لو ستتهييطلاايتت ل 

ا بتت فال  تتطل فل ستتو ل ل تت ىل ل   تتملوستت طلبإيك يتتمل فل تتأي لا بتت  ل  تتىل

ا او الو كيمل  اعلو سيىليفلذ كلاتإفلاايت لهيت لبت ءليتفلقب ت لاايت لا يبت  يل

قو تتمل يتو ال و ت لبتمليتفلوبت ءلبتمل  اتتل يمت  ل يهتملوهتوب ممطلوهيبت ممطل يت لس

  ىل ل   ملوس ط:ملا  ذ وحل  ىلي يكطمالا اي لبيي  )لا  ب)لا ه ل   يلا يب ل

قو تمل ت ىل ل   تملوا ي لوه لي   بت)لا شت ب فلواهيتماللا و و لبم لإ ىليه ب)

الاقيلب ت لا  ستو ل ت ىلوس ط:ملا هقوال لا لا يس ءل    لواسهو والبمفلي  ام

 طليتتفلا  بتت  ل فل هقتتوال لاتت لا يستت ءلو سهو تتوالبمتتفلي تت االإذال ل   تتملوستت

اسهو وا(لهييتل بب لهقه  لإ ىله ق ت ل تي ليهت ة،لق تيلإ  مت لل-ا ااع  لةاهقوا

ا يب ل  ىل ل   م لوس طلوهت لاالههيت طلبت  ي   لويع ي ت)لا يست ءليع ي ت)ل ستي)ال

ا  بت الل قتوقمفل  تىلوا   ي)لبمفلوا  ات لوا  ت فلات لا هع يت ليعمتفالويع ات)
                                                             

ي   ل  ييل ي   الس ي فل سفلا ع ي لما لا ه    لا  غويالييم،لو ا له     لوهبب قمل  ىلل-ل1

  ل112الص1987اليكهب)لا يي  الاا يفال1ا هوك يلا  غويالوا يا لا  غويالب
  241ا ق و ي لماإل   حلا ل  وطلا بال )مالل-ل2
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قو مل  ىل ل   ملوس ط:مل الل  ب للا شت هيلا غ ةت ملوما  متطلا شتميمالبت ءلاايت ل

هي ل هقو )لا  ب)لوا و و لإ ىليه ب)ل يي )ليا يه ل هي )لي يوفليب بمل  ىل

 ذالاأي لبتأفل ب تللا    ت ل ل   ملوس طل عيوطلا ي  ال  الإيمل شع لبييول ب مل

 مم لا لا يبب)لا لقو مل ت ىل ل   تملوست ط:مل فلكت ليست طل  لا يم لا غ ة ال

  يس طالو فلا يست ي فلإيتو الاتالل  ت لاليت أليتفل ي تملإالليت ل  بت حل تفلب ت ل

يا لييمالااللهم يفل ياسكطلالا  مطله لب غت؟لوإيكتطلسته قوفل بكتطالاتالله بعتوال

ل   تتملبعتييل تتالالل  ت  لبع تتكطل قتت  لبعت،مالوقتتيلاستتهييطلا يبت ل تت ىل 

اللهم يف(ل هقو ت)لا  بت)لا هت ل   تيلا هأك تيل   مت ال-وس طلا يم لا ه ذ  يلةالل   

بتتيوفل  تت حالوكتذ كلا يمتت لةالله بعتوا(ل هقو تت)لا  بتت)لوهت ل فلا يستت ي فلإيتو ل

وه ل يطلا عوي لإ تىلا  تال لوا كات ل  و تو لإ تىليه بت)لوا تي الوهت لا هيستكل

 م بي فل لوا ي  ام)ل  ىل يويحلولياب

 سب  والمبحث الثاني: مستويات خطبة حجة الوداع لبرسول صبى هللا عبيه 

و عتت ليتتفل هتتطل ستت ا ليبتت حلا يب تت لاتت ليببهتتمل المسللتوا الصللوتي: -1

لات لا ب ت فلا يبتويلمليبتيحلقتيليعي لا يم   ىلي ك)لا هيغ طلا  وه الوإذال لا هي يح

البيعيتتىل فلهتتذال1ا تتيا اإلقيتت  لا يهيتت  طلا تتذيل كستت لا عبتت   لبي   تت)لي ببتت)لإ تتىل

ا ب  فلا يبويلهبيحلقيلا هوىل  ىلا عب  اتلا ه له  يل  يصلبي   )لوه يالهيغ طل

وقتيل ي كلا يبت ل ت ىلاليي لهب لا يسهيعلات لايهبت ح ولكي ليقو لب  ليوس ق ال

 ل   تتملوستت طلبابيهتتملوا تت  همل هي تت)لهوم تتفلي تت ةصلاا تتواتلاتت لا هتتأث  ل

ال يلبيعيتتتىلهتتتولا هاتتت  لا  تتتوتل2فليتتتال لا هيغتت طا يب شتت ل  تتتىلا ييتتت بب فليتتت

واييا  مل ثي ءلا كالطلوا ها  لا يغي)لا لا ك ي)لا يا ي لوهذالي ل ستيىلبيوست قىل

بي ل يه  مليتفليوست قىل ي تعل    ت)لا يتهك طلا ياست )الواللشكل فلا هق  طلالا كالط

ويب اهتتملايوقتفلا يب بتت)لا ي ي تت)ل يه تتفل تتفلا هم ةتت)لوكالهيتت ل يه تتفل تتفلا  ثتت ءل

 يلبيعيتتىل فلا هيغتت طل يه تتفال  تتال ي تتعل     تت)لا هتت ل كتتوفلا متت لال3ا  تتوه )

ا يي ب لوبب ع)لا يي بب فلوا ب ة)لا ه ل  قىلا م لا كالطالا ذفل  فلا يياءلاول

                                                             
بال  )له     )لي  ملليا لا  ااي فمالك  )لاآليا الب يع)لل   حلب   ل ش يلميبب)لا ويا لي اس)ل-ل1

  424-407الص13ا يو  الا عييل
ال1يو لا ي فل   طلم  طلوم ةفلاا واتلا  غو )لا ايو وب  لمالب  وتاليا لا اك لا  بي ي البل-ل2

  121-120طالص1992
تلا  غ)لا ع ب )مالا ق ه  اليا لهال ل بيلا غا  ل  ييلما  وه  تلا  غو )الي اس)ل غو )ل  ىل  وال-ل3

  211طالص1009ال1ا كه  لا  ي االب
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  م لا ي  مال ست ل قت طل–قو مل  ىل ل   ملوس طل:مل و  كطل ب يل لبهقوىل ل

اتت لا تتيصلاتت ل   تت)ل  تت  لا هيغتت طالاقتتيلاستتهبي للهعب   تت)لبي تتي ل تتطلهكتتفليوبتتوي 

ا هيغ طل ا)لااي لا  ق ق لة و ت كط(الويه بت)لالقه ايتملبتاة ب يل (لب ت غ)لذاتل

ي لك فلبم ل فلهمم ل واللل-ويق،لا بي حل- يو )ليال  )ل ي ىليش وي)لب    ي)ل

ذيل تتذفلا تتل)لا ي هبتت)ل تتفلا هيغتت طل يتتيل تت فكيتت لههب تتىلا قتت طلاالستتهبيا  ا هيغتت طال

 تي لا يياءليفلة  ّم لا يّ  (ال  الهو يل يم لس  قليش وفلب  ه ا طلوا عبفلوا 

قتت  لا تتيا لبتت فللويعيتتىلهتتذالاتت ل تتذفل تت فلا يتتياءلبيتت ل عي تتم  تتىلا يستت ي فال

ثت لات لا هيت  لق يت)لهتذالا هيغت طلا يبتويلويت لبو ع يت لالليبتيل ا يهك طلوا يي بت ال

يت فال   لات لست ة لا يببت) لويعيتىلهتذال يتمل  ق مليفلمال لا   ي)لوا   ا)الوا  

 ي لوا حلوب  ال هىلا ليوا عل بي ل ياع لا م لا يب  ليه ب)ل يشو لا ي   ل

  تتملإالل فلا  ستتو ل تت ىل ل  تتعل بيتت ل بتتألا تتملا  بتت لإ تتىلا عيتتفالالوهتتوليو

ا م ييل قو :ملاتإفل لقتيل ذفل كتطل فلهب قتوهفلوهمبت وهفللوس طلبهوم امل  هيغ ط

ا ي  بعلوه  بوهفل  ب ل   ليب حمالامي لا يسأ )لهع قتلبت  ي   الو كييت لا ل

يال ملهغ   الا ليب  ل وهمل  ىل ل   ملوس طلبأي ل ي ليا تالليتفليا  ت ل

ا تتي فال  ييتت ليمتتىل  تت  بمل تتفلاالقههتت  لو كتتيل  تتىلهتتذحلا قتت طلبتت  يم لا يغ تتمل

عتييلكات  ال  ت  لبع تكطلبا يق وفلب  اع لا يؤكتيلبت  يوفلا ثق  ت)لةات  لهت بعّفل

ويعيتتىلهتتذالبأيتتمل يتتيي لق يتت ل كتتيل  تتىلهتتذحلا قتت طلبتت  يم لا يغ تتمل قتت  لبعتت،(ال

ا يقتت وفلب  اعتت لا يؤكتتيلبتت  يوفلا ثق  تت)الوهتتولهوك تتيلبتت  يوفلا يشتتيي لذاتلا هيغتت طل

ىلهعي ل   ي لا لا يعيىلوا يال ت)الا لا يبيلا يه ييلا بو  الواللشكل فلك ل   ي 

 وه )ل   ت ليت ل يته،ل تفلا قت طلا هعب   ت)ل   توتلا يات يالوهتذحلويفلا يالالتلا 

ا م ه  ل ش  لإ  م لابفلبي  ل ش  لإ ىلوبويلق طليال  )ل ك ل وتل  فل  بت ل

  تتىل تتي اليقتتو لا اتت قلبتت فلة ف(لوةهتتف(لبيعيتتىل فلاافل شتتيليتتفلا متتفلو عيتت ل

 ا ه   كلبعيف 

يع فالوهذالا يم طللا ك ل غ)ليفل غ تلا بش ليم طل وه المقطع الصوتي: -

 هكتوفليتفليبيو تت)ليتفلاا تتواتلا هت لالل يكتتفل فلهستهييطليهاتت يالبت لههتتياي ل

وههآ فلا ي لب يم  لما ك ل غ)ل يميهم لا يهعيي لويم يم لاا واه لا يو  لهو  عت ل

البيعيىل فل ك ل غ)ل يميهم لا يهعيي لويم يم ل1الل هع  ،لا مل وتليعل وتم

ل ي ل يوا لا يق بعلا  وه )لا ل  طلا  غ)لام :الي ا هشك   لويم يم لا هيغ 

                                                             
  58 س فلهي طلميي ه،لا ب الا لا  غ)الةي ت ب(الا ق ه  اليكهب)لاايب ولا ي   )الصل-ل1
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 أ(اليث :ل)ص ح(يقبعلق   :لوا هعب  لا يقبع ل يمل( 

 ما(اليث :ل)ص ح ح(يقبعليهوسبلياهوحلوا هعب  لا يقبع ل يمل( 

 قد(يث :ل)ص ح ص(، يقبعليهوسبليغ  لوا هعب  لا يقبع ل يمل( 

 يثت لح ص( )ص ح يقبعلبو  ليغ  لب  يتلوا هعب ت لا يقبعت ل يتمل

 العالمين(.ك ي)لمين ة

 خوف(.يث :ل)ص ح ص ص(، ويقبعلبو  ليغ  لب يه فل( 

يتتفلا يال تتمليتتفليتتال لا يببتت)ل يمتت لهكتت يلهي  تت لبتت فلا يقتت بعلا  تتوه )ل

ا يهوسب)لا يغ ق)لوا ق ت   لا هت لهتي ل  تىلا ست  )لوا شتي ل    يت الو ع يت لياست ل

ال يل فليقت)لا  غتت)ل1يتفلبمت)هتذحلا مت ه  لبيت ل هي ست لوبب عت)لاإلستتالطلا وستب ل

هق تتتيلستتت  )لل-تليع يتتت)بيتتت ل  ي تتتمليتتفليالال–ا ع ب تت)لو   تتتم ل  تتتىلاإليبتت  ل

لهو   لا يي ب ليوفلإبي  ل ولث ث   

القتتت  للغلللة: اإلدخلللال:لالويعيتتت ح2  اتتتملبهشتتتي يلا تتتيا لوهيا امتتت اإلدغلللا :  -

 وفلا بوه ي:مل ي يتلا ا  لا    طمال يلبيعيىل يي هتملا تمالوييتملإي ت طلا  ت

 يتت ل اع هتتمالال يل يي همتت لا يتت لب يمتت  لو ي يهتتمل  تتىلو فل3 قتت  ل ي يتتتلا  تت وف

اإله  فلب ت ا فلست كفلايه ت كليتفلييت ملوا تيالوهتذال وقتفلهاست  لاصطالحا: 

 ي لا ي يثوفلاقيل ب قتوال   تملاستطل ول4ا قيي ءلب  ال يب لبم لا يهك طلياع)لوا ي 

 )لا ك ي )اوقيلوقتعلإي ت طلا يهقت  ب فلات لا لا يي ثللComplète Assimilationي ب حل

 بتت)لا تتويا ل  يبتت ل تت ىل ل   تتملوستت طلاتت لاا اتت ملاآله تت):لا هقتتوىالا  يتت فالا ستتياي)ال

ههاتت لهتتذحلا ك يتت تلاتت ل يمتت للا ستتيواتالا شتت هيالا شتتمو الا شتت ب فالا يتت  الا يستت ء 

ذحل ي يتتتلالطلا يع اتت)لا متت الوهتتذاليتت لبعتت لا تتبع،ل ب تت ل  تتىلاإلي تت طليتتعلهتت

ا   وفلاإلي  طلا شيس البيعيىل يمل ي طلالطلم  ملا لا   فلااو ليفلا ك يت)ل

و  تبحليتفلبيستمالبيعيتىل فلا تالطل  تذفلو شتييالا  ت فلا تذيلبعتيحلوا  تت فل

                                                             
ال2ا ي  يلي ييلبفلي باىلم  ش )لا ي  يل  ىلش حلابفل ق  ل  ىل  ا )لبفلي  كامل-ل1

  21ةي ت ب(لييش اليا لا اك الصل
طال1999هااال1425ا  ا يلمييه  لا    حمالب  وتل  يلا يكهب)لا ي   )لا يا لا ييوذب )البالل-ل2

  05ص
  21الص2ا  ا  يلم  ش )لا ي  يل  ىلش حلابفل ق  ل  ىل  ا )لبفلي  كمالمل-ل3
  287طالص1997 ي ل  ييلييه  لمي اس)لا  وتلا  غويمالا ق ه  ال   طلا كه البالل-ل4
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وهي طلالطلا يع ا)لا لمثالث)ل ش ل  ات ملاللال1ا ذيل شييل سيىلا   فلا شيس 

قبت ل فلهتي طلا تالطلات لل:التّقوا"اإلدغا  في كبمة "ال بو لا م ليعمفلإاللاإلي  ط

ه ءلس كي)لو ي ىليه  ك)الا ه قت لا ه ءلهيق  لا الطله ءال بهيعل  ا فليهي ثالفل

ش بلاإلي ت طلاهتي طلا هت ءالا  هت ءل توتل ستي ي ل ثتويالايابت  يليميتو الو تهطل

ال يل2يبقملبأفل  ه  لب فلا  ست فلبأ تو لااستي فلا ع  ت لوا  ثت)لا ه ت ق له يت ل

يعلي و لا مواءله   ليفلا  يفالثطلي ل  بالا سيل فل  و لابتأ لا يت ملبيعيىل ي

:لقبت ل فلهتي طلا تالطلات لا ت ايلهيق ت لاإلدغا  فلي كبملة )الاملان(الا مواءليهاب ا

ا الطل ا  لا بهيعل  ا فليهيت ثالفال ايلست كي)لو يت ىليه  كت)الا ه قت لشت بل

ي  طلهق   لا الطلوا  ايلا لالهي طلا  ايلا لا  ايلوا ذيلسوغلهذالاإلل3اإلي  ط

قبت ل فلهتي طللالسقاية، السال ، السلموات( ،اإلدغا  في الكبمات )الِسدانةا يي م 

ا الطلا لا س فلهيق  لا الطلا بهيعليهي ثالفالااو لس كفلوا ث ي ليه ت كالاهتي طل

س فلااو لا لا ث ي )الوا ذيلسوغلهذالاإلي  طلهقت   لا تالطلوا ست فلات لا ييت مل

ببتت فلا  ستت فالب  تتال  ه تت لب استتي فلا ستتا ىلويقييهتتملب   ثتت)ليتتعل اتتعللم يبتت 

ا ببتت لب  تتال  ه تت لب  بتتيا لا ي اتت ل    تت الا ستتيلا يبتت ىلااياتت لاتت لب  تت ل

ا مواءلا ي  مليفلا  ةه فالثطليعل امليتؤي  لا  ست فلواتهحلااوهت  لا  توه )لات ل

مت لهكهت لهكتذالالإذلبيعيىليقتو ل فل ت فلا ست فلات ليبق4و علا هيا لا يميو 

ااو لستت كفلوا ثتت ي ليه تت كلويتتعل فلا تتالطلهيتت لالسسللما   -"السللما "اتت لك يتت)ل

 يت لاإلي ت طلات لك يت)لةا شت هيالا شتمو الالل-امي لس  تبحلإي ت طل–ب ءتلشيس )ل

ا ش ب ف(لقب ل فلهتي طلا تالطلات لا شت فلهيق ت لشت ي لا بهيتعليهيت ثالفلوهتذالستوغل

ال يل5 يمل يبت ليوفلإ تياالذبتذب تل توه )ل هق   لا الطلوا ش فلا لا يي مالإذ

وكتذ كلا يتوفلا هت لبت ءتلهيت ل  تيالذبذبت)لات لااوهت  لا  توه )ال يمل يبت لو تطل

يشيي لبي لا م ليفلبو لا غي)لقب لايهم ءلا هشي يال عي لي لإفلايهمىلا هشي يل تيال

 وتلاياب  يلوا يوفلكتذ كل توتليبمتو ل  تفال يلهيت ل كتوفلقتيلابهيتعلات ل

 تت فلوا تتيلةإّف(ل تتوه فليبمتتو افليهواستت  فالو عتت لهتتذحلا  تتا تلا  تتوه )ل

ياطلا  ت فلات ل ت  ه لالتلا يعيو )لا يي سب)لالستهييبهيع)لهيشئلا كث  ليفلا يال

                                                             
الا يي ي)لا ييو  ال1الممهيا )لا ق  ألإ ىلهبو يلكالطلا ب  يميلا اه حلبفلا س يل بي لا ي  يل بل-ل1

  24يكهب)لب ب)الةي ت(الص
  68طالص2004هاال1425ال1ا بميس ويل س طلمل  طلاا واتالا ق ه  اليكهب)لا ثق ا)لا ي ي )البل-ل2
  47الص1يمالب بيلا هوا ل ي  فلما ييي لا ل  طلا  غ)لويي ه،لا ب الا  غول-ل3
  80الصلياسملي ي ا بميس ويل س طلم  طلاا واتمالل-ل4
  50س ب الصلي ي  بيلا هوا ل ي  فلما ييي لا ل  طلا  غ)لويي ه،لا ب الا  غويمالل-ل5



لجانب التطبيقيا         الفصل الثاني                                                  
 

 

34 

ويتتتفلا متتتواه لا  تتتوه )لاتتت ليببتتت)لا تتتويا ليتتت لا تتتب حل   تتتملاايتتت لوا يمتتت ال

إ تتىل  تت ل ب تتممللاتت لقو تتمل تت ىل ل   تتملوستت ط:مليتتفلاي تت لالتللرثر ولالمماثبللة  

ا    )لةااهع (ليفل ي  لةايهعى(لا بهيعلهي ل توه فليهبت و افلبيعيتى:لااو ل

(الاهتأث لا ثت ي لبت الو لوايق ت لإ تىل توتلالتلا (لوا ثت ي ليميتو لةالدالبمو لة

 ت  ل(لا  ه ءلا يميوس)ل  فل بم لبمت لهإّدعىيبمو ل  بهيعل وه فليبمو افلة

وييتتمل قو تتملهعتت  ى:مل  تتتطل  ستت ي لا شتت  ب فل  تتتىلةياال(لاميتت ل بهتت له ؤهيتت ليعتتت ال

 شلوا يع  تت الب ييتت لا كتت ا  فلهتتؤ هطل ّ امال يله تت كمطلبعيتتفلال هكتت  لا اتتوا

مل قو لسب  يملا لشأفلي  ط:ملوه يلإ  كلببذ لا يي ت)لهست قبل   تكل ببت لبي ّت 

وهي لا سب لا لايهالفلا يعيىلاا ل فلا م ال  بعلإ ىلقو ل وتلا مي  ل  ىل

ويال تتملاتت لا يببتت)لا تتعفلامتتول تت فل تتع فلالل كتت يل ممتت ال تتوتلا متت ءلا

ال ات يحل   تمل  يبت ل ت ىل ل   تملهك ا ل  فلا هوك يلةإف(ل ش  فليت  ل  ت

 ذيل عي يت لوس طل  ىل يهملقب لوا هملسواءلي ل ي والباع مل وله كلي ليموال يمالوا

ستق ب تلا  توه )ل  ت فلا هوك تيلةإف(لا تذيل بتي لبت  مي  لا لهذحلا ي اس)لهولاال

ا  مي  ل وتليبمو الكي لا لة ّ (لو ع مل كث ليي ستب)لات لست  ق تلاايت لباعت ل

ل ء ا ش

قبتت لا و تتوملاتت لي است)ليببتت)لا تتويا ل تت ا  ليتت ىل المسلتوا الصللرفي: -2

  و  له ي يلي ه )لهذالا ع طل ست ل ؤ ت)ل هت لااليه ت صالامتول  تطلبأ تو ل

ال يل فلا ك يتت)لا ع ب تت)لبيتت ل متت ليتتفل تت )ل1 عتت فلبمتت ل  تتوا لا ك يتت)لا ع ب تت)

بيت ءالهتذالهتولوإ ال الوق  لوإبيا لو    )لو   ي لو    ليفلبمت)لاإل ت ا لوا 

كي ل ستمطل ل   لا ك ي)لا ع ب )لكي لو يلا لي كطلهي   ملمإيّ ل ي  ي حلق لي ل  ب  م

ا  غتتو  فلا عتت  لبيبمتتويلكب تت لاتت لا كشتتفل تتفلا قتتواي فلا  تت ا )ل  غتت)لا ع ب تت)ل

ال يلا يبتت  لي تتولا  تت للا  تت ا )ل2ويا تلبمتتو همطلا ي استت )لاتت لهتتذالا يبتت  

 هأيت لات لواالالستطلوا اعت لويعت ي ل ت للاااعت  وه ي يل  تي ام لو قست يم لات لا

فلهي كلمواه ل  ا )ل ي ي ليوبوي لا ليبب)ل ب)ليبب)ل ب)لا ويا ل ال مل 

ا ويا لا ه لي فلب ييلي اسهم لوهقي يم الويفلهذحلا مواه لاالشهق قلوقتيل  اتمل

                                                             
الةي ت(الةي ب(اليكهب)لا يشك  لاإلسالي )ال1ق ل بيلا غي لبفل   لميعبطلا قوا يلا ع ب )مالماإلل-ل1

  209ص
ال1ماهحل  لا ب  )لا لش حليمطلااب وي )ماليكهب)لااسيياليكه لا يك ي)البا    ي لل-ل2

  21طالص2010هاال1421
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م يتتذلك يت)ليتفل يتت ىليتعلا هي ست لب يميتت لات لا يعيتتىل1هتتذالا ع تطلبأيتمل هت ل كثت ل

  تالقستيملبتفلالاليهالفلات لا  ت غ)الوهت لمت ه  ل  و ت)لات لا  غت)لا ع ب ت)وا

الوقتيل تو ملايتملستي حلهت   لاالشتقاق األكبر واالشلتقاق األصلغربي لإ ىلقسي ف:ل

ال2بهقست يملإ تىل تغ  لوكب ت االشهق قلا  غ  لوه   لا كب  الاق طلبع،لا بت  ث فل

وي ي ل    )لوه ة)له ك ت لا   غ  لهول يذل  غ)ليفل ي ىليعلاها قمي ليعيىال

 ي لله    ليفلا    لو ذ ليفلا  ذ الوهذالا يو ليفل كث لاالشهق قلو وياا

االشهق قلااكب لامولايذلك ي)ليفل ي ىليتعلهي ستبمي لات لا يعيتىلواه  يهيت لات ل

ال    لا   وفاليعلكوفلا يهبق ليفلا   وفلا لا يي مل وليي ب فليهق  ب ف

متت لوث تتطلوث تت الو ب تت ل  تتىلهتتذالا يتتو ل    يتت لاإلبتتيا لو يتت لاتت لا يثتت  ل:لاعتت لوي

الويعيتىلاإلبتيا لا  غتويلهتولمتت ه  ل غو ت)ل توه )لويال  ت)الهعيت لإق يتت)ل3ا  غتوي

  فليك فل  فالويقو لاإلبيا لا  غويل ولاالشهق قللا كب  لوقيلذك لا قت اءل فل

لو بتتبلا قتتيي ءالا ي تتي ل بتت ءلبيعيتتىلا ياعتتو لكيتت لاتت لبيتت فلبيعيتتىليبيتتوف

(لفِعالللها ي تت ي لبيع ي متت لا   تت غ)لا هتت لهتتي ل  تتىلا  تت وفلوا  تتي   تلهتت لة

الايمت لهبت فل4ب  ق)و ّيوال فلهذالا ييم،لهول ا  لالبكس لا ا ءالي ولةا ي  ب)(

ا يع ي لا ه ل ا تيه لبعت،لا ي ت ي لوهت لق  ست )لوذ تكليت لبت ءلات ليببت)ل بت)ل

ياي)لهيت ل  تىلو فلةااع  ت)(لييت لا سياي)(لاتالليتفلا ستق  )لوا ستل–ا ويا لةا سق  )ل

كيتت لبتت ءل اعتت لا ها تت  لاتت ليببتت)لا تتويا لي تتذوفلالبتت ءل  يال تت)ل  تتىلا  ستتف

ا مي  الامي كلثالث)ل  ا ملاشهم تلب ذفلهي هم لوه :ةي  الش الب (لوقتيلقت  ل

  تىلمال يلهيت لبت ءلل5 سو ل ل  ىل ل   ملوس طل:مواسهاهحلب  ذيلهولةي  (

كيت ل بت ءلاستطلا ياعتو لةيو تو (ل  تىلو فلالو فلةاَْعتْ ( اع لا ها   ل  ىل

ياعتتو لبيعيتتىلا  تتا)لا يشتتبم)لةو تت ع(لاع تت الكبي تت ال قتت  :ملةو تتع(لا  بتت ل

ال يلهيتت ل فلكتت لاعتت ل6ة و تتع(ل تت  لو تت ع ل يليي ةتت الامتتولو تت علويو تتو ل

                                                             
  275الص1ا س وب لما ي ه لا ل  وطلا  غ)مالمل-ل1
  134الص2ابفلبي لما ي  ةصماله ق  لي ييلا يب  المل-ل2
ي طلبفلي  كلا لاالشهق قماليب )لابفلي  كل بول بيل لميفلذي ة لبفلي  كلا  غ)اليسأ )ليفلكالطلاإلل-ل3

طال1999-1998هاال1419ب  )لا يي ي)لا ييو  الا سي)لا ه سع)لوا عش وفالا عييلا س بعلبعيلي ة)ال

  ل217-210ص
الب  وتاليا لإ   ءل4ابفلس ي لم   لبفل بفلإسي    لا ي ويلا  غويلاايي س لا يي صمالمل-ل4

 ل 135طالص1996هاال1417ال1ا ه االا ع ب الب
  28طالص1988هاال1408ال3الا ق ه  اليكهب)لا ي يب الب4س بو )ل بولبش لما كه  مالمل-ل5
الةي ب ت(الا ق ه  ال2ا    تل  ييلي باىلميبيعلا  غ)لا ع ب )لب  ق ه  لالا يعبطلا وس بمالمل-ل6

  1039يا لا ي و الص
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كي ل  ىلا يب يل فليال )لا ا   لب  غهملاا ت  )ليال ت)لال   غلييمل س لا و ف

ال قتت  ل بتت لقهّتت  لإذالكتت فلكث تت لا قهتت الاأيتت ل1اال هيتت    فلةا كثتت  لوا ق تت)(هبيتتعل

ا ا   لاهكوفل  ق   لوا كث  الوا ليبب)ل ب)لا ويا لاسطلا ا  ت لي ل  تىلا كثت  ل

يآث لا ب ه  )مل ه لا ب ه  )ل  قه فلاسطلا ا   لبيآث ل قو مل  ىل ل   ملوس ط:مل

كيتت ل تتو ملشتت و لبيتتو لال لوا شتتيو و  تت لوهيتت ل امتت فل تتيالفل  تتىلا كثتت ل–

ل-ستت ّة تل-ا يؤييتتوفل-ا هكست  لبيو  متت لةا ق تت)لوا كثتت  (الوقتيليتت لو ي:لك  ستتي وات

ل- ياستي ل- ياستمفل-:ة  يت  كط2يهوا   تالوه لبيو لس  ي)لو ي لبيو لا ق ت)لامت 

ل-ي ت بعل-ات شل- ت طل- قت  ل-شتمو ل-إيو (الو ي لبيو لا كثت  لاهيث :ةييت ء

 لو   بتت ليتت ل شتته كلبيعتت لا ق تت)لوا كثتت  لاتت لااستتي ءالا  تتلااتت وبمف(ل- تتواف

إ ىلم ه  لكث  ل ت للبيتو لا هكست  لات لل وس   يهي لي  لاآلي لوقيلايهبملاآل

ا ع ب تت)ل  تتاليقتت لا  غو تتوفله تتكلا بيتتو لو تتياوه لاعتتيوالا كث تت لق  ستت الوا ق  تت ل

ولاا تت لال يل فلاآل وستت لقتتيلاقهتتيىلب  ستتي  لكث تت الوهتت3يستتيو  لالل قتت  ل   تتم

  ييحل أيذلبملو عهييل   م 

يتتتفلا متتتواه لا ي و تتت)لاتتت ليببتتت)لا تتتويا لمتتت ه  ل المسلللتوا النحلللو : -3

ال قتتو ل بتتول  تت فلاايي ستت :م عي لب  ي تتي لا ي تتذوفل عيتت ل فل ستتيىلا  تتذف

مالو قو لشم  لا يا ب لا ل  ش همل  ىلا هاس  لا ب   ويلوقيل4ا  ذفلإ ي  ا

كيتت ل تتذه لا ي تتو  فلإ تتىل تتيطلبتتوا ل تتذفلل ستتهعي لكتت لييميتت لبيعيتتىلاآليتت ا

الوبمذالا يعيىلق  لابفلبي ل:م   طل فلا   وفلالل    لبمت لا   ت ي لوالل5ا   وف

كيت لقت  ل يب يت ل فلهسهعي ل  ت لي  تي لواللي ذوات)مالوإفل  ي ل  وا م لا  ذفل

ل ،لات لا  ت وفلإييت لهتولااليه ت   ل  يمل لق  :لق  ل بولبك لإفلا ا بول  

الق ي له لق طل  ي؟لاقيلي بتلةه (ل فلاالسهام طالوإذالق ي لي لقت طل  تيلاقتيلي بتتلاإذ

يقتت طلا اعتت لوا   تتمل   تت)لااليه تت  الهتتذالهتتولةيتت (ل تتفلا هييتت لاوقتتو لا  تت وفل

استهثيىليتفلهتذالاا ت ل تذفل ت فلالاا  ل ييلا ي تو  فلات ل تذفلا  ت وف

                                                             
  113الةي ب ت(ال   طلا كه الص2ا يب يل بولا عب  لملا يقه  مالمل-ل1
ل3الم212صل18الم17صل7اا وس لشم  لا ي فلم وحلا يع   لا لهاس  لا ق لفلا عم طمالمل-ل2

  148ص
  244الص13ياسمالملا ي ي ل-ل3
هاال1422ال1الب  وتاليا لا كه لا ع ي )الب1 بول   فلاايي س لمهاس  لا ب  لا ي  بمالمل-ل4

  643طالص2001
 269الص1إل  ا مالمابفلبي ل بولا اهحل ثي فلمس ل ي  )لال-ل5
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وهقتتو :ل ب تتكلإفلا  يتتيلل:م1ا بتت ليتتفلة ف(لوة ّف(لو تتّيوالذ تتكلستتب القتت  لستت بو م

وا يعي)ل كالوإفلشةتلق تتل فلو تولقت  لإيست فل:لةإّف(لات ليو تعلا بت لات لهتذحل

ا   تتذفلالااثيتت ءلو كيتتمل تت فلكثتت لاستتهعي  ملاتت لكاليمتتطلابتت  لا تتمل تتذفلا بتت 

 و تحلويتفلذ تكل   ت لم ه  لهشه كلا مت ل غت تلكث ت  ل كيمت لات لا  غت)لا ع ب ت)ل

 يلل2   تملا  تال لوا ستالطلةييت له هقت وف(ات لقو تمللال لا  ذفل ي  لا ي ت ل

يي له ق ويمالوقو مل    لةيفل ميل (لوا هقتي  ليتفل متييل الوقو تمل   ت لةيتفل

   لاالله ييل م(لوا هقي  ليفل    مل لاإفلبي   )لا  ذفلهكيتفلات لااست و ل

 يت ل تذفل ت وفلا يتياءلا ا ت لات ل ت وفلي ا   ل ذفلاا ا مل  ىلا  س فال

ا ق ت  لاآلفل أبت حلع ي ل يم ليو و )لاليه   لا كتالطالو تذفلا  ت وفلييت لا ي

  لةيتت الال(لا ي ا تت)لي ةبتت)ل تتفلعتتايتت لبتت ءلبمتت لايه تت  الوي ةبتت)ل تتفلااا  تت وفلإي

ا اع ل هقتىل قتو لا  ستو ل ت ىل ل   تملوست طل:ملوالل بتو ل  توا الو ت )لوالل

ه ت  اليتفلا ه ت  حل ت)لايا ي ا بو لو  )لا ل كثت ليتفلا ث تاملاقتيل  يتتلةال(ل

وهي  لاالستهام طل ولهت لي ةبت)ل تفلةاستهامط(ل قتو ل ت ىل ل   تملب  اع لة هقى(ال

وس ط:مل الله لب غتملاقيلي  لاالسهام طلبامه مل فلا اع لاسهامطلوكتذ كل ت وفل

ا عبفال يل فل  فلا عبفلقيلي  ل فلا اع لة  بف(لا لس ة لا يبب)ل قو تمل

كذ كل ت وفلا يتياءلكتذ كلي ةبت)ل،  كطلآليطلوليطليفله ا (  ىل ل   ملوس طلةك

 فلا اع لة ي يي(ل قتو لا  ستو ل ت ىل ل   تملوست طلة و ت كطل بت يل لبهقتوىل

يت لوكالاع ىلا   طليفل ذفل يا لا يتياءلايت ىل فل ي مت لبت قلويعي هت لبت قال3 (

اتت ليالة تتمل ي لقتتيلو تتفل بتتيلا قتت ي لا ب بتت يتت ىل يمتت ل اتت يتلايه تت  لا كتتالطال

يق  لا يست كال ب تفلا يأيتذال ب ت لاايت الشتب ملب  ست  الاإيتكلللا  ذفلبأيملم

وا  يتل فلاإلا ي ل   يل إلا ي الوهبتيكلل- ا حليفلا ذك ل-ه ىلبمله كلا ذك ل

الويعيىلهذال فلا  تذفلمطلهبف  يب لي لهكوفلإذال طلهيب الو هطلي لهكوفلب  ي لإذال

 لإييت لهتولا  تذفلا تذيلالل ممت ل يت لإالل يتيي ل يال  لا ذيل  ،ل تملا ب بتا ب

 لللللهها صلا يعيىلويبيحلالل كهي لإاللبي ا  هم 

 للللللل

                                                             
ي  الهب ل  بب  )لوا يش لوا هو  علواإل الفاللا2ابفلي  كل بول بيل لمش حلهسم  لا قوا يمالمل-ل1

ل 15طالص1990هاال1410ال1ب
  192الص3ا س وب لبال لا ي فلماإلهق فلا ل  وطلا ق لفمالمل-ل2
ال1ا كه لا ع ي )البلالب  وتاليا 1ي ييلبفل   لمش حلا يا  ل   ييش يململ ع شابفلل-ل3

  362طالص2001هاال1422
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 وبعد:مد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات الح

نيبةلةاأسلوبيةةاالخاايلةاالهذا السير الممتع والشاا  ياب بحاناا هاذا هو وهاو  

 بحاناا  ، ناذي دراسةاتايةقةةالخايةاحجةااللبدا الورسلبصاىلو الاهوةللابسلو 

ساة هذا بخاتمة تلخص ييهاا بعاا النتااال التاب توصالنا  ليهاا ماذ خال  هاذ  الدرا

 كاآلتب:وهب 

الخطابة هصناف عديدة تختلف باختلف الموضوع الذي تعالجه، وماذ بايذ  -

م ههاادايها التاا اير واع،ناااع، توضااي، شااب  مااا، الحااو علااة الت يياار والحركااة وعااد

 السكوذ،  ضاية  لة التسلية.

جلب دراساة كاوامذ التناساا والتكاما  بايذ مساتويات الانص  خطباة حجاة  -

 ليه وسلم موضع الدراسة.سو  صلة هللا عرالوداع لل

همكااذ تطبيااا الجانااب التحليلااب الت ساايري مااذ الماانهل البنيااوي وبااا خص  -

، المنهل التحليلب الوصا ب دوذ التعارا عصادار ا حكاام ماع يلسا ة هاذا المانهل

 اهل بقادربحيو تست يد مذ هذ  المن للبنيويةدوذ اونزو  يب متاهة ال كر ال لس ب 

 لنا به.حاجتنا وندع ماو حاجة 

 ، يصاحة وبلغة، يهب صاياغةسامقةتبيذ مذ خل  الدراسة هذ الخطبة ،مة 

رة البشاارية لمضاااميذ ربانيااة، ولعاا  مااذ ههاام النتاااال التااب توصاا   ليهااا البحااو نااد

ة ا بحاو الموجهة لخطبة حجة الوداع، بحيو تناو  هذا البحو دراسة خطبة حج

 طبيااا ا سااليب التااب تهاادف  لااةالاوداع للنبااب صاالة هللا عليااه وسالم عااذ طريااا ت

يذ ماذ رصد جماليات التعابير التب استعملها الرسو  صلة هللا عليه وسلم، و،د تبا

 خل  الدراسة مذ الناحية البلغية ما يلب:

،امت الخطبة علاة البيااذ، وكااذ الرساو  صالة هللا علياه وسالم هادف ماذ  -

 ذلك وهو ديع المخاطب للت كير والت م .

صاالة هللا عليااه وساالم علااة تملااك هدوات الل ااة وتو ي هااا باادعم  ،اادرة النبااب -

حججه واستخدامه صلة هللا عليه وسلم تقنيات متعددة منها آليات ل وياة تتماا  ياب 

اساتعما  الاروابط والعواما  الحجاجياة، كماا اساتخدم ا يعاا  الكلمياة كاوسات هام 

مااا اعتمااد علااة اآلليااات وا ماار والن ااب، ،صااد اعيهااام ول اات انتبااا  المخاااطبيذ، ك

 البلغية البيانية والبديعية، ياستخدم التشبيه والتكرار والمقابلة.
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ب خطباة حجاة الاوداع تماا  يايؤدي العدو  التركيبب ما و يؤديه غير  ياب  -

لقااب التقااديم والتاا خير والحااذف، يهااو يحماا  باايذ طياتااه دعااوة  لااة جااذب انتبااا  المت

 و ،ناعه بما يرمب  ليه المخاطب.

خطباة الااوداع للرساو  محمااد صالة هللا عليااه وسالم خطبااة ،يماة يااب معناهااا، 

ذ مااقيلة يب وزنها، را،ية يب جودها، رييعة ياب مكانتهاا، يهاب خطباة و ذ كانات 

يه  علذ معناها كبير وهديها ع ، خطبة النبب ا كرم صلة هللا و ه الحجم الص ير

بالااديذ رة وهامااة خاصااة ت علااة تعاااليم كايااوحااوساالم مااذ الخطااب الجامعااة  نهااا 

 اعسلمب يهب آخر خطبة لرسو  هللا صلة هللا عليه وسلم.

ذا هااوختامااا ... لاايا لنااا وو ل يرنااا ادعااا  اعحاطااة واعلمااام بكاماا  جوانااب 

ع مذ الموضوع، ولكننا نحتسب هن سنا ،د اجتهدنا يب اعلمام بجوانب هذا الموضو

 ضا  ز  لينا، و ذ ،اربنا وويقناا يخل  هذا البحو، يإذ ،صرنا يضعف سا،ه العج

اذ حاو  كمذ هللا علينا، ولذ يكوذ  ذ شا  هللا هذا البحو هو ا و  وا خير الذي 

هذ  خطبة مذ خطب النبب صلة هللا عليه وسلم، و نما ،د يطر،اه غيرناا ييتيسار لاه

 يستجلب بقية عناصر .   
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  نص خطبة حجة الوداع للرسول صلى هللا عليه وسلم:

 الحمددهلل ن محمددهللس عمنددونسمغ عمنددووب س عموددعع دلسددغم عمنددعهلل  دد ن مدد   دد ع 

م أمبنددم  عنددسأ م أنم لمدد م مدد  س ددهللس ه  ددن مضدد  لددغم عمدد  سضدد    ددن  دد هلل  لددغ

 عأ ددد هلل أ  ل دلدددغ دل ه عحدددهللس ل  ددد سأ لدددغم عأ ددد هلل أ  محمدددهلل ن دددهللس ع ندددعلغم

 .ن ى ط نوغم عانوبوح   لذ   ع خس كم ن  هلل ه  وقعى ه عأحثكم أعصس

 أم   نهلل: 

م انمنعمي أ س  لكمم  إمي ل أهلل   لن ي ل ألقد كم  ندهلل ند مي  دذا أيها الناس

أس د  المد  م د  هللمد  كم حد ام ن دسكم دلدى أ  و قدعا   كدمم كح مد    ي معقبي  ذا.

أل      وم؟ ال  دم أ د هللم  مد  ك مدم سعمكم  ذام  ي    كم  ذام  ي   هللكم  ذام 

عد      الج   س  معضععم عد  أع    د  نمهللس أم م    سؤهلل   دلى م  اأوممغ ن س  م 

 أ دهللأ  دغ   د  نمددي الن  ندي  د  ن دهلل المط ددعم عد  هللمد   الج   سد  معضددعن م عد 

عد  مددرث  1هللم م ددهللأ  ددغ  ددع هللم ندد م   دد    سندد   دد  الحدد     دد  ن ددهلل المط ددع ع أ

معضعن  غس  النهللام  عالنق س م عالنمهلل قعمم من   النمهلل م  قو    لنص  الج   س  

د  ال دسط    أيها الناس عالحج م ع سغ م أ   نس م  م  زاهلل   ع م  أ   الج   س .

قهلل سأ  أ  سن هلل  ي أ ضدكم  دذسم علكمدغ قدهلل  ضدي أ  سطد ع  سمد  ندعى ذلدأ ممد  

 ددي الكبدد  سضدد   ددغ الددذس  دممدد  المنددي  زسدد هلل   أيهااا الناااس وحقدد ع  مدد  أنمدد لكم.

كب عام سح عمغ ن م  عسح معمغ ن م م لسعاطأعا م  ح م هم عد  الزم   قهلل انوهللا  

ك سأد  سدعم خ د  ه الندم عام عام ه مم د  أ  ند  حد م ثنثد  موعالسد م ععاحددهلل 

 دد هللم ذع القنددهلل  عذع الحجدد  عالمحدد م ع جددع الددذ   ددس  جمدد هلل ع ددن   م أل  دد  

د  من  كم ن سكم حق  علكم ن س   ح  أل سدعاطأ   أيها الناس 2  وم؟ ال  م ا  هلل.

   كم غس كمم عل سهللخ   أحهلل وك  عمغ  سعوكم دل  إذمكمم عل سأوس   ب ح د م  دإ  

 ن    إ  ه قهلل أذ  لكم أ  ونض ع   عو ج     ي المض جعم عوض     ض    

 عفم عدممدد  غسدد  م دد إم  ددإ  امو ددس  عأطنددمكم  ن ددسكم  زق دد  عكنددعو    دد لمن

المندد   نمددهللك  نددعا  عل سم كدد  ممبندد    ددسأ م أخددذومع    أم مدد  ه عانددوح  وم 

 د عج    ك مد  هم  دد وقعا ه  دي النددم   عانوعصدعا   د  خسدد ام أل  د    وددم؟ 

                                                             
الكني المموحع م  منمهلل ن هلل الحمسهللم وحقس  ص حي ال هللع  النم اأيم الق    م مكو س م  - 1

 .270مم ص1988 ـم 1،1408ط
م وحقس  ن ى 5الهللس  محمعهلل " عإ المن مي  ي الق آ  النظسم عالن ع المث مي"م ج   ع اممهلللعني  - 2

 .286-285 ـم ص1415م 1ن هلل ال     نطس م  س عمم هللا  الكوع الن مس م ط
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دممد  المؤممدع  دخدع م عل سحد  لمد   مد   دل ند  طسدع  أيها النااس أل م ا  هلل.

ودد جن   نددهلل  كبدد  ا سضدد ع  نضددكم   هللم  دنا ددمبد  ممددغم أل  دد    وددم؟ ال  ددم 

 إمي قهلل و كدم  دسكم مد  د  أخدذوم  دغ لدم وضد عا  ندهللسم كود ع هم أل  ق ع  نهم 

عاحهللم عأ  أ  كم عاحهلل ك كم آلهللم عآهللم  د    كم أيها الناس .1     وم؟ ال  م ا  هلل

م م  و اعم أك مكم نمهلل ه أوقد كمم علدس  لن  دي ن دى نجمدي  ضد  دل  د لوقعى

قدهلل قندم  أيها النااس أل      وم؟ ال  م ا  هلل.ق لعا منمم ق     س  غ ال   هلل الو أع.

لك  عا   مصس غ م  المس ا م عل سجعز لدعا   عصدس م عل سجدعز عصدسوغ  دي 

أكث  م  الث  م عالعلهلل ل ب اش عل ن    الحج م م  اهللنى دلدى غسد  أ سدغ أع ودعلى 

  عالمدد   أجمنددس م ل سق دد  ممددغ صدد ف عل غسدد  معالسددغم  ن سددغ لنمدد  ه عالمنأكدد

 عالننم ن سكم ع حم  ه.نهلل م 

ند م عأ عع الك م م الوي ألق    ال نع  صد ى ه ن سدغ  تحليل نص الخطبة:

 ددي ن ا دد مم  اإ سخ طددع  س دد  امجسدد   عالودد  سى   نددهلل أ  أهللى امم مدد  عمصددح 

  ... م عل سكد  عل سمدامم م عج  هلل  ي ن س  الهللنع  ل ح س  ثنث  عن  س  ن م 

مد  أ عن دد  مد  ندد ن  و ددأ الودي اجومددع  س د  حددع  ال نددع  صد ى ه ن سددغ عندد م 

عق ددد  ذلدددأ ظ مددد  و  صدددعا  دددغ مودددرم س  اآللف المؤلبددد م خ  دددنس  موضددد نس م 

ع  قدعمح   س م آلف مؤلب  م  سموهلل  غ المظ  م  ك  الج د م ود هللهلل   ند   ح ل د  

هلل" م ام د  عالذس  آممعا  ي الحس   الهللمس  عسدعم سقدعه نز عج :" دم  لممص   ن م  

 .51نع   غ    اآلس  

 أحكام وإرشادات من خطبة حجة الوداع:

 العصس   وقعى ه ون لى 

    وس  ح  عدق ا  النهللال  عالمن عا ح م  نبأ الهللم . 

   ح مدد  ال  دد  ممددغ المظدد م الددذ  نددح  البقدد ا م عسجندد  المجومددع ط قسدد

 الضو أ  عوكث   سغ الج اأم.لسمو ئ   محق هلل ع

 .هلل   الج   س  ععضن   وحم امقهللام 

   ال سط  الوحذس  م  ط ن 
                                                             

اممهلللعني    ع الهللس  محمعهلل " عإ المن مي  ي الق آ  النظسم عالن ع المث مي"م م جع ن   م  - 1

 .287ص
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 .ام    الح م ل م ح م   ي اإلننم 

 .العصس    لمن   خس ا 

 الومنأ  كو ع ه عالنوصد م  دغم   دع ند س  الندز  عالمصد  عالمجد إ 

  ي الهللمس  عاآلخ  .

 . عجعع امخع   س  المن مس 

 مدد  ندد  الم ددي صدد ى ه ن سددغ عندد م  ددي و  سوددغ ال ندد ل  منددؤعلس  ام

 .عأهللاأغ امم م  

الخط دد   دد  أهلل ددي مثدد   قددهللسمم سخ طددع  ددغ  إضااا ات مفرةيااة: عتبااة الااارا  

الخطسع جم ع ا مد  المد  م عسندنى دلدى الودأثس  ن دس م  عاندط  امند عع ال  سدغ 

عالحجج عامهللل  م  أج  دقمد ن مم عخط د  الدعهللاع  حندع معضدعن و    قدهلل وكدع  

  1هللسمس  أع نس نس  أع اجوم نس  أع ح  س .

 مالحظة مؤشرات النص:

الددمص خط دد   ددهلللس   نوعيااة الاانص: إلنددنمس .مجدد   القددسم ا: مجااال الاانص

 المؤ  ام اآلوس :

 "... هللن   ال وو إ "الحمهلل ن محمهللس عمنونسمغ 

 "ن     "أم   نهلل 

 "  ّن     "أسّ   الم 

 و موحس  الخ 

خ د  مقدهللم  سدغ ال" إساناد م كدع  سوكع  النمعا  م  م ك س  اثمدس : الفنوان:

م الخط دد ع ندد م ع ن ددى الم وددهللأ )ال نددع  صدد ى ه ن سددغ ع ) دد غ جم دد  مدد  خطددع

ن سدغ  سحهللهلل النمعا  معنس  خط ع المص )خط   عالموك م ال نع  صد ى هدالليا: 

 عن م ع ثم مم ن   دلق    ذس الخط   )حج  العهللاعع.

                                                             
ه ن سغ عن م )خط   حج  العهللاععم المصعص الق آمس م العحهلل  امعلىم م  خط   ال نع  ص ى  - 1

 www.galami.comمج   القسم اإلننمس .
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م ا وددوح  ددهللن   ال وودد إم ع ددع  مث  دد  هللس  جدد  أن نددس   ددي عقدد بدايااة الاانص:

م ن دسكم   م عسهلل  ن سغ ن     )عالننو س  دلى امو    الخط نهاية النص: الخط  .

 ع حم  ه ون لى ع  ك وغع.

   ن ددى وأكسددهللسمنحددظ وكدد ا  ن دد    ) أل  دد    وددم؟ ال  ددم ا دد هللع ممدد  سددهلل -

ذف حدع الوي ونمي منحظ أسض  وك ا  الننم  الحذف ).... ص ى ه ن سغ عن مم 

 اإلننم س  ن ى ن لمس وك ا  انونم   ن     )أسّ   المّ  ع هللل أجزا  م  الخط  م 

 ندهلل قد ا   أعلسد  ل دمص الق آمدي مبد ه أ  معضدعنغ  بنا  ةرضية الارا  :

 1سوم ع  مجمعن  م  العص س  الممظم  لننق  اإلمن      غ ع وس س.

 .اإليضاح اللغو  الارا   التوجيهية:

   أحوكمم أحضكم عأهللنعكم دلى  ذا امم   قع 

 ل سح  لغ عل سجعز لغ أك غ 

  نضكم  ق ع  نه وقوو ع  عووح   ع سض ع  

   ال   هلل الح ض  عقم دلق   الخط 

ودغم عص س  ال ندع  صد ى ه ن سدغ عند م  وقدعى ه عط ن  المضمون الفام:

 عحن  من م   الم  .

 سلم:والارا   التحليلية لبفض خطبة حجة الوداع للرسول صلى هللا عليه 

 مفجم الوصايا. المستوى الدالي: -

   الممظم  لننق  اإلمن      غ.العص س 

 .وقعى هم ط ن  هم وعحسهلل ه 

 .العص س  الممظم  لننق  اإلمن    وس س 

 اإلخ  م ح مد  مد   المند مم احود ام الحد   دي الحسد  م المند عا  عندهللم 

 الومسسز.

                                                             
 www.galami.comالعحهلل  امعلىم مج   القسم اإلننمس . - 1
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 عناصر الخطبة. المستوى الدالي:

 المرسل إليه الرسالة المرسل

 

ال نع  
ص ى ه 
 ن سغ عن م

  الوصايا

 

 المّ  

ماااااا يااااانظم عال اااااة 
 الناس بربهم

مااااا ياااانظم عال ااااة الناااااس 
 بمجتمفهم

 الوقعى -

 الط ن  -

 النووب   - 

 اإلخ  -

 حن  المن م   -

 المن عا مامم م مالون ع  -

 

 أساليب ووسائل اإل ناع ةي الخطبة:

 

 التكرار أسلوب التوكيد أسلوب الندا  أسلوب االستفهام نوع األمر

د    كددددددم عاحددددددهلل  أس   الم   أل      وم انمنعا
 عد  أ  كم عاحهلل

وكدد ا  ن دد    )أل 
 ددد    ودددم؟ ال  دددم 

 أ  هللع

عوكدددددد ا  ن دددددد    
 عل مهللا )أس   الم  

 

 الو س  م   ذس امن لسع الوأثس   ي المو قي عدقم نغ.الداللة: 

 الخصائص الايمة ةي الحصيلة:

    لنقسددهلل  الصددحسح  ل مددد   وندددنى الخط دد  دلددى الودددذكس ماصاادية الاانص: -

 عالمومث دد   ددي وقددعى ه العاحددهلل امحددهلل عط نوددغ عو نددسى قددسم المندد عا م عحندد 
 المن م    س  الم  .
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ي  دوومثد  ةالفادياة سوضم  المص قسمد  نقهللسد  عند عكس  مم د :    يم النص: -
ندد  ح ووج ددى  ددي الساالوكية الوعحسددهلل عالوقددعى عالط ندد  عالموثدد   ممدد  هم أمدد  

 م   الم   ن ى أن   امم م  عالمن عا  عالحو ام....من 

لدعهللاع قهللم ال نع  ص ى ه ن سغ عن م  ي خط د  حجد  ا الارا   التركيبية: 

 د  أحك م الهللس  اإلننمي عمق صهللسم عأعصى المد    دأمع  سجدع ن دس م الموثد    
عق عحقد  ي ننقو م     مم م  وقعى ه ون لى عط نوغم ع م  ن س م مد  عاج د م

ى  ددي ننقددو م  ددأ  اهلل مجددومن مم حسدد  حددث م ن ددى اإلخدد    سمدد   سددم مم عهللندد  م دلدد
 حن  المن م   ن ى أن   الون ع  عالمن عا  عامم م .   
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 (القرآن الكريم )برواية اإلمام ورش .1

 (محمد صلى هللا عليه وسلم)الحديث النبوي الشريف  .2

 :ادرــــــــالمص

انون ك، 1ط ،بيروت لبنان ،دار العلم للماليين ،فن الخطابة  القوال: نأنطوا .3

 .م1996الثاني يناير

ع دار النهضنة للطباعنة والنشنر واليو ين - فنن الخطابنة أحمد محمد الحوفي: .4
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 ،جمهر  خط  العر  في العصور العربية ال اةنر  أحمد  كي: صىوت .30

  .بيروت المكيبة العلمية ،ط.د، 1ج
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  .ر القاة ،مجمع اللغة العربية حمد مصطىى:أ ال يات .49

  .عالم الكي  ،ط.ت.د ،المقيض  بو العبا :أ المبرد .50
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 الملخص:

مةةبصبةةتبص،صخباليصالموضةةواصالةةعاصبهال ةة االخطابةةأصناةةعايصة تةة فصبخب ةةيصبةة

الحة صة ةاصالبيتتةرصوالحر ةأصصبوضةت صية مصمةا،صالبأثترصواإلقعااصنه ايصالخطابأص

حتةة صترب ةةلصةمةة صةةةالاصالةةع صخطبةةأصح ةةأص،صإضةةا أصإلةةاصالبوةة تأصوةةة اصالوةة وب

خ تأصوالخار تأصاالقاتصال ا اصهللاصة ت صوو اصة اصوايصالهصهللاصصالو ااصلروو 

 .لألبعتأصالعاتأصبموبوتابهاصونوالتبهاصالمخب فأصوربطصالع صبالهالاصالخار  

بةةاص يةةيصةمةةاصب بعةةل صمةةبص،صبهةة ص راوةةبعاصبح ت تةةأصل خطبةةأصدح ةةأصالةةو اا 

مبصن  صالبحة ص ة صنوةرارهاص،صأصو اللتأتوعحوإعلتاحاتصليوتأصواوبتأصوار تأص

مةةبصموةةبوتابهاصولهةةعاصإيةةبم تصال راوةةأصة ةةاصالموةةبو صصتوال يةةيصةةةبصالموةة و

 .ال الل صوالبالغ صوالبر تب صبافأصةامأ

ص-بح ت تةةةأص-ألبعتةةةأصالعاةةةتأاص،اإلقعةةةااص-البةةةأثترص-الخطابةةةأصال  مةةةاتصالمفباحتةةةأ 

صالبالغ ص-ال الل 
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