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 :وحيتةوي علةث ثةثةة مبا ةث     ،اخلطبة النبويةة  يتناول هذا البحث احِلَجاج يف
و قد مت الرتكية  ييةه علةث دةااةة اخلطبةة       ،مبحث  ول اخلطابة واحلجاج بوجه عام

وثالةث   ،، يليه مبحث ثان  ول املساة احلجاجي للخطبةة النبويةة  خاص النبوية بوجه
اج يف جرى ييه التحليل احلجاجي، كما وضع البحث يف نهايته أمنوذجًا مقرت ًا للحج

 .اخلطب النبوية
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Argumentation in The Sermon of The Prophet 

Dr. Jaman Abdlkreem Al-Ghamdi 

 

ABSTRACT 

This paper deals with argumentation in the sermon of the 

Prophet. It is composed of three sections. The first deals with 

rhetoric and argumentation in general, and has particularly focused 

on the study of the prophetic sermon. The second traces 

argumentation in the sermon of the prophet. The third concentrates 

on argumentative analysis and provides a suggested model for 

argumentation in the prophetic sermon.               
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 مقدمة

ولعل دةااات  ،ما تنفك الدةااات اللسانية احلديثة تتطوة يف شتث اجلوانب
احلجاج يف النصوص اللغوية هي من أ دث الدةااات اللسانية واخلطابية اليت حتاول 

وملاذا بعض النصوص تكون مقنعة  ؟الوصول إىل كيف تقوم النصوص بعملية اإلقناع
ا أهم الواائل اللسانية والبةغية اليت وم ؟وأخرى تقل دةجة إقناعها عن غريها

ومناذج خمتلفة تقاةب احلجاج يف  ،وقد ظهرت نظريات متعددة .؟تستعمل يف احلجاج
 ...النصوص

ويف احلقيقة أن احلجاج تتنازعه البةغة ونعين بها )البةغة اجلديدة( اليت 
يسي التأا وكذلك البةغة  سب املفهوم ،...أصبحت مصطلحًا مراديًا للحجاج

و ميكن أن يدخل يف ذلك بعض الدةااات  ،للتأةيخ الغربي للبةغة عند أةاطو...
اليت أشاةت إىل اجلانب احلجاجي يف دةااة عبدالقاهر اجلرجاني لةاتعاةة  1العربية

كما تتناوشه اللسانيات التداولية اليت  ،2وخصوصًا دةااة الدكتوة طه عبدالرمحن
الذين تناولوا احلجاج أشاةوا إىل هذين الفرعني ومعظم  ،تنطلق من دةااة اجلملة

ولكنهم أغفلوا أن حتليل اخلطاب وحتليل اخلطاب النقدي يعّدان  ،العلميني يف احلجاج
وقّلما جند كتابًا غربيًا يف الدةااات اخلطابية إال  ،احلجاج ج ءًا أصيًة من أج ائهما

لمي ينبثق من اللسانيات وميكن أن ُيصنَّف احلجاج كفرع ع ،وخيصص ج ءًا للحجاج
التداولية اخلطابية بشكل عام غري غايلني عن ا توائه علث مكونات لسانية وأخرى 

 ...بةغية

وقد جنمت الدةااات احلجاجية العربية يف الفرتة األخرية وخصوصًا يف 
كما اهتمت بعض  ،...املغرب العربي وتونس وظهرت حبوث متعددة يف هذا اجملال
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ومن ذلك  ،النصوص اللغوية ااة تطبيقات احلجاج علثةبدالبحوث العربية 
ومل أجد ييما بني يدي من كتب  ،3الدةااات اليت اهتمت باحلجاج يف القرآن الكريم

إذ  ؛وخصوصًا نص اخلطبة ،وحبوث دةااات  ول احلجاج يف النصوص النبوية
ةااة يكانت هذه الد ،اخلطبة هي موضع من أهم املواضع اليت يظهر ييها احلجاج

 ،وخامتة ،وثةثة مبا ث ،وتفرعت الدةااة إىل مقدمة ، ول احلجاج يف اخلطبة النبوية
وجرى االهتمام ييه  ،وقد داة املبحث األول  ول مفهوم اخلطابة واحلجاج ،وملحق

  .باخلطبة النبوية علث وجه اخلصوص

ت ييه ومّت ،أما املبحث الثاني يقد كان  ول املساة احلجاجي يف اخلطب النبوية
كما مّتت ييه اإلشاةة إىل أهمية التمااك  ،مقاةبة لأليتوس اخلطابي واملا قبل خطابي

وصواًل إىل تناول البنية  ،إضاية إىل دةااة البنية العليا وتوظيفها احلجاجي ،احلجاجي
 .إلجراء التحليل احلجاجي ًااحلجاجية الشاملة وأقسامها متهيد

 ،لبعض اخلطب النبوية اليت مت اختياةها تة ذلك املبحث الثالث وييه حتليل
حبيث ُيَتوّقع أن يظهر ييها اجلانب احلجاجي أكثر من غريه من اجلوانب كخطب 

وكاخلطب اليت جرى ييها  واة بني الراول صلث اهلل عليه  ،البدايات يف مكة واملدينة
ع بحث وْضُثمَّ َتمَّ يف نهاية ال ،والم وبني بعض متلقي اخلطبة من الصحابة الكرام

 .أمنوذج للحجاج يف اخلطبة النبوية

وقد اعتمد البحث علث أهم املراجع العلمية املتويرة  ول احلجاج ولسانيات 
أما أهم  .كما أياد من بعض املراجع األجنبية ،النص وحتليل اخلطاب يف اللغة العربية

اج من الصعوبات اليت واجهت البحث يتمثَّلت يف ندةة البحوث اليت تناولت احلج
 ...جانب تطبيقي نصي
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 اخلطابة واحلجاج

إن من  سن التأتي هلذا البحث أن يقدم بني يديه إشاةة إىل عدة مسائل أولية 
ثم يكون االنتقال إىل مقاةبة اخلطبة  ،تتعلق بتعريف اخُلطبة وأهميتها علث وجه العموم

ذلك إشاةة إىل  يلي ،ويف أااليبها ،وأهم ما امتازت يف موضوعاتها ،النبوية خصوصًا
 .وأهميته يف الدةس اللساني احلديث ،تعريف احلجاج

 تعريف اخُلطبة وأهميتها 1.1

من البدهي أن اخُلطبة ُتفَهم اآلن علث أنها نص نثري ذو مواضعات خاصة 
وللتعرف علث اخلطبة بشكل جلي يل م  ،جتعله خيتلف عن النصوص النثرية األخرى

 َط/َب/،املعجمي يهي آتية من املادة املعجمية َخ/يف البداية أن نشري إىل معناها 
 ؟ما خطبك :يقال .وقيل هو ابب األمر ؛َصُغر أو َعُظم ،الشأن أو األمر :و " اخَلْطُب

وَخَطب اخلاطب علث  ،بالكسر... ،أي ما أمرك... وَخَطب املرأة َيْخُطبها َخْطبًا وِخْطبة
.. وذهب أبو إاحق إىل أن .اخُلْطبة :الكةمواام  ،واْخَتَطب َيْخُطُب َخطاَبًة ،امِلْنَبر

اليت هلا أول  ،مثل الرِّاالِة ،واخُلطبة ،وحنوه ،الكةم املنثوة املسجَّع :اخُلطبة عند العرب
اللهم اةيع عنا هذه الضُّغطة كأنه ذهب إىل  :قال ومسعُت بعض العرب يقول .وآخر

ولو أةاد الفعل لقال  ،لقال َضغطةولو أةاد َمرَّة  ؛وأواًل وآخرًا ،أن هلا ُمدة وغايًة
اللهم غلبين يةٌن علث ُقطعة من  :قال ومسعت آخر يقول .الضِّغطة مثل امِلشية

 2األةض يريد أةضًا مفروزة "

 .ُمشَرٌب ُ مرًة يف ُصفرة أو ُغربة َترهقها ُخضرة ،لوٌن َكِدٌة :و" اخُلطبة بالضم
 ،أو مبتنه َخطٌّ أاود ،احِلماة تعلوه ُخضرةو ،والصَّقر ،أو الصَُّرد ،الشِّقراُق :واألخطب

 5" .ما ييه خطوط ُخضر :ومن احلنظل
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 :وتدلنا تلك املعاني املعجمية علث عدة أموة

ياخَلطب هو شأن  ،يبدو أن اجلامع بني تلك املعاني املعجمية هو التغري :أواًل
نكاح املرأة هو وما حيدث يف  ال  ،جديد اواء أكان عظيمًا أم صغريًا أدى إىل تغّير ما

 ،وما حيدث من تغري يف األلوان يسمَّث كذلك ُخطبة ،شأن جديد يغّير من  اهلا
وكاحلنظل اليت ُيلحظ ييها لون متغري  ،وبعض احليوانات كالُصَرد وكحماة الو ش

 .عن اائر لونها

بضم الفاء تدل علث أن هذا الكةم متمي  عن بقية  (ُيْعلة)أن صيغة  :ثانيًا
 .تص بهختبداية ونهاية له  الكةم وأن

و الكةم الشفهي املسجوع يف  ،أن اقرتان اخلطبة بالكةم امللقث علث املنرب :ثالثًا
اخُلطبة( كةم ميتاز عن غريه بأن له أوضاعًا وكيفّيات خاصة )اجلاهلية يدل علث أن 

 .ومنها ما هو داخل نص اخلطبة ،منها ما هو خاةج نص اخُلطبة

نصًا لغويًا مغايرًا عن الكةم  :نا نؤكد علث أن اخُلطبة تعينواحملصلة إذن جتعل
العادي مبواضعات معينة يف داخل النص و يف مقامه يهدف إىل إ داث تغيري ما عند 

ووايلة ذلك إما وايلة  ،ولن يتم ذلك التغيري إال بوااطة النص ومقامه معًا ،السامع
يلة )غري عقلية( وهي التهديد عاطفية( وهي اإلقناع أو وا –)عقلية( أو )عقلية 

وألجل ذلك يتعريف املعجم الوايط للُخطبة  .بالعنف اللفظي أو اإليذاء اجلسدي
هو تعريف  6" الكةم املنثوة خياطب به متكلٌم يصيح َجمعًا من الناس إلقناعهم " :بأنها

 ؛قطمنااب للُخطبة كما أنه يشري إىل اةتباطها باإلقناع الذي يتم عن طريق احلجاج ي
االصطة ي الذي يضعه الدكتوة وهذا التعريف للخطبة يكاد يتفق مع التعريف 

يقوم علث عنصري  ،" ين شفوي أدبي بليغ :الر يم الرمحوني  يث يعريها بأنهاعبد
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نوع من وعليه يإن اخلطبة هي  ؛7اإلقناع والتأثري يف اجلمهوة الذي خياطبه اخلطيب "
نص لغوي أو هي  .إنها نص  جاجي :ول أيضًامبفهومه العام ونستطيع الق احلجاج

والفرق بني  .أو نص ميتاز بكثرة ااتعماله للحجاج ،بهدف اإلقناع يستعمل احلجاج
أو من  ،النا يتني تتجلث يف أن النظر للنص يكون من جهة املكون احلجاجي نفسه

 جهة اللغة وما حتتويه من أنواع نصية خمتلفة. 

يتتجلث يف اةتباطها بوظيفتها ومكانتها يف اجملتمع  ،أما أهمية اخُلطبة عند العرب
 ،ويرى شوقي ضيف أن مكانة اخلطيب يف اجلاهلية تتفوق علث مكانة الشاعر ،العربي

وأن ذلك يرجع إىل عدة أاباب متشابكة منها أن اخلطابة كانت من لوازم اادتهم 
هذا السبب يف  .. ويضاف إىل.الذين يتكلمون بامسهم يف املواام واحملايل العظام
إذ كان يفاخر ويناير عن قومه  ؛تفوق اخلطيب علث الشاعر يف اجلاهلية اتساع وظيفته

ثم ينفرد مبواقف  ،كما يشرتك معه يف احلض علث القتال ،ييشرتك بذلك مع الشاعر
 .2خاصة كالويادة علث امللوك وكالنصح واإلةشاد

اول صلث اهلل عليه إذ اختذها الر ؛وقد زادت أهميتها بعد ظهوة اإلاةم
والم أداة يف الدعوة إىل دين اهلل تعاىل باحلجة واملوعظة احلسنة واجلدال باليت هي 

كما أنها أصبحت ج ءًا من الدين يف صةة اجلمعة وصةة العيدين وصةة ،أ سن
 ...االاتسقاء وصةة الكسوف

وعات وبناء علث كل ذلك يإن أهمية اخلطبة اقرتنت بأهمية ما تطرقه من موض
مهمة هلا عةقة حبياة الناس وانتظامها خبةف الشعر الذي أصبح ينًا يقرتن باالاتمتاع 

وذلك ما بيَّنه أبو هةل العسكري يف كتابه الصناعتني  يث ذكر  ؛اإلبداعي يف الغالب
" ومما ُيعرف أيضًا من اخلطابة والكتابة أنهما خمتصتان بأمر الدين  :ذلك يف قوله
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.. واخلطابة هلا احلظ .ما مداة الداة وليس للشعر بهما اختصاصوالسلطان وعليه
يف األعياد  ،. ألن اخلطبة شطر الصةة اليت هي عماد الدين.األوير من أمر الدين

وتشتمل علث ذكر املواعظ اليت جيب أن يتعهد بها اإلمام  ،واجلمعات واجلماعات
من ذلك يف كتابه إىل غري ذلك ةعيته لئة تدةس من قلوبهم آثاة ما أن ل اهلل ع  وجل 

 9من منايع اخلطب"

 اخلطبة النبوية  1.4

ومعنث ذلك أنه أقدةهم  ،الراول صلث اهلل عليه والم أخطب العرب قاطبة
 ومن املستحسن أن يتطرق البحث باختصاة إىل أهم  ،علث اإلقناع وأملكهم للحجة

ثم  ،املستوى األالوبي وعلث ،ما امتازت به اخلطبة النبوية علث املستوى املوضوعي
اليت  12ينتقل البحث من بعد إىل تبيان الطريقة اليت ايتم بها اختياة اخلطب النبوية

 .اتكون مدونة هلذا البحث يف حتليله للحجاج النبوي

كما أن بعض أج ائها  ،مما ال اختةف ييه أن اخلطب النبوية مل تصل إلينا مجيعها
، وميكن مة ظة ذلك من مقاةنة عدد ما مجع قد وةدت مفرقة يف األ اديث النبوية

وعدد  11من اخلطب النبوية بعدد خطب اجلمعة اليت خطبها صلث اهلل عليه والم
 ...خطب املناابات الدينية األخرى كصةة العيدين وصةة االاتسقاء

كما ميكن تقسيم أهم اجملاالت املوضوعية اليت اهتمت بها اخلطب النبوية إىل 
ويشمل اخلطب اليت كانت تهتم مبوضوعات  اجملال الديين :تاليعدة جماالت كال

وموضوعات  ،وموضوعات الوعظ والتذكري والتوجيه واإلةشاد ،الدعوة إىل دين اهلل
اجملال و، ...تفصيل وشرح بعض أ كام الدين وتشريعاته اليت تنظم  ياة الناس

ةمية يف  ال السلم ويشمل اخلطب اليت كانت تتعلق برتتيبات الدولة اإلا :السيااي
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ويشمل اخلطب اليت تهتم بأ وال اجملتمع  :اجملال االجتماعيو، ...و ال احلرب
اإلاةمي وميكن أن يدخل ييها تلك اخلطب اليت حتث علث نبذ العصبية وإصةح 

أو أ داث  ،واخلطب اليت تتعلق مبناابات اجتماعية ،وخطب النكاح ،اخلصومات
 ...الراول صلث اهلل عليه والماجتماعية معينة وقعت يف عهد 

وتتمي  خطب الراول صلث اهلل عليه والم من  يث املستوى األالوبي بأنها 
بعيدة عن األلفاظ  ،وبأنها واضحة يف ألفاظها ،خطب قصرية علث وجه العموم

وكان الراول صلث اهلل عليه والم يبتدئ ييها حبمد اهلل والثناء عليه ثم  ،الغريبة
وقد ااتطاع بذلك أن يؤاس لنمط  ،اخلطبة وخيتمها بذكر اهلل ينتقل إىل موضوع

كما أنه ميثل بذلك قوة  جاجية تتسرب من  ،جديد خيتلف عن منط اخلطبة اجلاهلية
ولعل ابتعاد اخلطابة النبوية عن السجع هو ج ء  ،...خةل البنية اخلطابية نفسها

"  ،شري إىل ذلك ال قًاأالوبي مهم أيضًا يف التأايس خلطابة و جاج جديد كما ان
ال يستعني خبةبة وال  –كما كان يف  ديثه  –ومن احملقق أن الراول كان يف خطابته 

وهي مع ذلك ألفاظ  ،وقد برئت ألفاظه من اإلغراب والتعقيد واالاتكراه ،ت ويق
 14تعمر بها القلوب والصدوة وترتاح إليها األمساع واأليئدة " ،ج لة هلا بهاء وةونق

ضت طبيعة البحث املتعلقة باحلجاج بعد قراءة أغلب اخلطب النبوية يف وقد اقت
واختياة أهم اخلطب اليت  ،املراجع اليت اهتمت بها االكتفاء بأخذ بعض العينات منها

خطب البدايات يف : ألولومتثل ذلك يف جانبني ا ،ترك  ييها احلجاج أكثر من غريها
ه والم يف هذا الظرف ال مين الدقيق يهدف إذ إن الراول صلث اهلل علي ؛مكة واملدينة

: اخلطب اليت تهدف إىل اإلقناع يف اآلخرو .إىل إقناع الناس بالدعوة إىل دين اهلل
مسائل أو أ داث ختتلف ييها املواقف وختتلف ييها التقديرات وتكون عرضة لتداول 
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ييها موضع  أو بعباةة أخرى يظهر ،أو للقبول والريض ،أو للموايقة أو عدمها ،الرأي
 .للنقاش واجلدل أكثر من غريها

وبناء علث ذلك يإن البحث لن يقف علث تلك اخلطب اليت تهدف إىل التعليم 
أو إىل شرح بعض أ كام املعامةت  ،أو إىل التوجيه واإلةشاد أو إىل الوعظ والتذكري

أو  أو تلك اخلطب اليت تفسر  دثًا دعت الضروةة إىل تفسريه أو شر ه ،والتشريعات
، علث الرغم من أننا نعتقد أن املكّون احلجاجي ال يكاد خيلو منه 11بيانه علث املنرب

  ...نص من النصوص

 تعريف احلجاج وأهميته 1.1

كما تطرق البحث إىل مفهوم اخلطبة البد أن يتطرق كذلك إىل مفهوم احلجاج 
ُأ اجُّه ِ جاجًا   اَجْجُته: يقد وةد يف اللسان " يقال .وأهميته وعةقته بنص اخلطبة

 :وقيل ؛الربهان :.. واحُلجَّة.وُمحاجَّة  تث َ َجْجُته َأي غلبته باحُلَجِج اليت أدليت بها
احُلجَّة الوجه الذي يكون به الظفر عند  :وقال األزهري ،احُلجَّة ما ُدويع به اخلصم

.. .ازعه احُلجَّةن :و اجَّه ُمحاجًَّة وِ جاجًا ،ُ َجٌج وِ جاج :.. ومجع احُلجَّة.اخلصومة
إمنا مسيت ُ جًَّة ألنها ُتَحجُّ أي ُتقصد  :اختذه ُ جَّة؛ قال األزهري :واْ تجَّ بالشيء

 :وجند يف القاموس " امِلْحجاُج ،12الدليل والربهان " :.. واحُلجة.ألن القصد هلا وإليها
هو اجَلَدل ِمْفعال( تدل علث نوع من احلجاج )وعلث ذلك يإن صيغة املبالغة  15اجَلِدُل "

 ،ألن القاموس يفسره بأنه " اللََّدُد يف اخلصومة ؛ويبدو أن اجَلَدل هو احلجاج املذموم
ولكن املعجم الوايط ينظر إىل احِلجاج واجَلَدل كلفظني  ،16والقدةة عليها "

 ،أن اللفظني قد ااتقرا علث أنهما مرتاديان يف اللغة االصطة ية ويظهر 17.مرتاديني
أنه أزمع علث  (املنهاج يف ترتيب احلجاج)يذكر يف مفتتح كتابه  ،باجييأبو الوليد ال
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اصطة ًا ولكننا جند أن ابن  ،ياحلجاج إذن هو اجلدل 12مجع كتاب يف " اجلدل "
ويعريه بأنه: "معرية آداب املناظرة اليت جتري بني أهل  (اجلدال)خلدون يذكر مصطلح 

بيد أنه  ،هذا العلم هو علم املناظرةأي يصح أن يكون  19املذاهب الفقهية وغريهم "
اليت  (املناظرة)صاة ج ءا من  اجلدلعند التدقيق يف تتبع مساةات تطوة العلوم جند أن 

إن كان يف  :أصبحت كما يقول عبد اجمليد تركي " لفظة جامعة تشمل ثةثة أنواع
وط وإن كان يف شر خةيياتوإن كان يف يروع الفقه مسي  ،جداًلأصول الفقه مسي 

آداب املناظرة وقواعدها لتجري علث أصول اليمة ويف جو منااب للمقام مسي 
 42" البحث

ومل يتبق منه إال يرع اخلةييات  ،ييكاد خيتفي علم املناظرة ،أما يف هذا العصر
الةتباطه بالفتوى وما يؤثر ييها من مذاهب يقهية ومن تغري يف األ وال ويف ال مان 

 ،لم احلجاج كعلم لساني أو كأ د يروع التداولية اللسانيةيف  ني ظهر ع ،ويف املكان
ويف احلقيقة أن احلجاج كان " يف صلب التصوة القديم للخطابة )كما جاءت عن 
أةاطو( وأعيد تأايس الدةااات احلجاجية يف النصف الثاني من القرن العشرين 

، وهو خيتلف 41وس. توملان " ،تيتكا –برالمان ول. ألرباخت  .انطةقًا من أعمال ش
وخيتلف عن جدل القدماء يف الرتاث العربي  .عند املناطقة 44كليًا عن املنطق الربهاني

وإن كان من صلة وصل بينهما يهو ما يتعلق بآداب البحث اليت تعد ج ءًا من  ،أيضًا
بل يشمل كل كةم يهدف إىل  ،41علم احلجاج اللساني الذي ال خيتص يقط باملناظرة

وبذلك ميكن  ،لقي اواء كان علث ابيل املناظرة أم كان علث غري ابيلهاالتأثري يف املت
بل ميكن أن يستعان ييه مبا هو ايميائي من  ،أن يشمل مجيع النصوص اللغوية

يرعًا علميًا حيتوي علث عدة نظريات  وقد صاة احلجاج ، ركات وصوة وإشاةات
 ...و ذو من ع أالوبي بةغيومنا ما ه ،أو لساني تداولي أالوبيمن ع منها ما هو ذو و
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يهو  ،أما أقرب شيء يف اجلهد اللغوي العربي القديم للحجاج اللساني احلديث
وما ُأطلق عليه املذهب الكةمي يف البةغة  ،ما كان يسمث بآداب البحث واملناظرة

وميكن أن يدخل يف ذلك  ،باإلضاية إىل البحوث الداللية عند األصوليني ،العربية
.. ولكن احلجاج احلديث .ت التداولية عند النحويني والبةغيني القدامثبعض النظرا

وغري ذلك من األشكال  ،والكتابة القانونية ،والكتابة األدبية ،يشمل الكةم العادي
 .. .اللغوية وال يقتصر علث النصوص الدينية أو األدبية

 يف علم يدةس أشكال وواائل التأثري وعلث ذلك يإن املقصود باحلجاج هو
املتلقي اليت تتم يف إطاة النص اللغوي أو يف اإلطاة السيميائي العام بهدف اإلقناع 

للوصول إىل االقتناع أو ، أو اهلجوم علث يكرة ما ،أو الدياع عن يكرة ما ،بفكرة ما
 42 .اإليحام

يسيصبح تعريفه  ،أما إذا انطلقنا من العملية احلجاجية نفسها لتعريف احلجاج
موجهة إىل  (أو جمموعة من األقوال) 1حلجاج هو أن يقدم املتكلم قواًل ق" ا :كالتالي

صرحيًا  4اواء أكان ق (أو جمموعة أقوال أخرى) 4جعل املخاطب يقبل قواًل آخر ق
يسمث عمل  1علث أنه نتيجة للحجة ق  4وهذا احلمل علث قبول ق  ،أم ضمنيًا

قوال يف اخلطاب تنتج عن عمل ياحلجاج إذن هو عةقة داللية تربط بني األ ؛احملاجة
وليس احلجاج مقصوةا علث املناقشات أو احلواةات كما قد يتبادة إىل  ،45احملاجة "

بل هو يشمل كل قول يهدف إىل اإلقناع مبا يف ذلك النصوص  ،ذهن بعض الناس
وتعد اخلطابة من أهم أنواع النصوص النثرية اليت حتفل  ،التعليمية والتوجيهية

أي أنه يتكون ضمن اللغة الطبيعية  ،أن احلجاج ذو مرجعية اجتماعية كما ،باحلجاج
 ،وبذلك يفرتق يرقًا بائنًا عن الدةس املنطقي للقضايا 46للنشاط اللغوي للمجتمع

  .وعن اللغة الصوةية للمنطق
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ثم إن  47وتتمثل أهمية هذا العلم اللساني يف أن اللغة برمتها مبنية علث احلجاج
 .، ألن هديها الرئيس هو اإلقناع42ن نظام اخلطابة بصفة عامة احلجاج يعد ج ءًا م

 املسار احلجاجي يف اخلطب النبوية

لكل  جاج مساةه اخلاص به الذي تتنامث ييه الواائل احلجاجية بطرق 
ويتأثر املساة  ،أو أالوب وا د ،وليس بالضروةة ويق طريقة وا دة ،خمتلفة

كما يتأثر مبقداة معرية املتكلم  ،...جيةاحلجاجي بقدةات املتكلم اللغوية واحلجا
واملساة احلجاجي هو يف  ،لذهنية املخاَطب وللسياق النفسي واالجتماعي للمخاَطب

احلقيقة ما يشكل يف املقام األول تفرُّد النص احلجاجي ومتي ه عن بقية النصوص 
متماثلة  إذ إن البنية العميقة ألنواع احلجج قد تكون متشابهة أو ؛احلجاجية األخرى

ولكن يبقث لكل نص  جاجي مساةه اخلاص به يف  ،يف كثري من النصوص احلجاجية
ويف القدةة علث املةءمة بني النص  ،ويف متااكها ،عرض تلك احلجج ويف تنظيمها

وبناء علث ذلك يإن املساة  ،احلجاجي واياقه احلجاجي للوصول إىل اإلقناع
 .عن الروابط احلجاجية يف النصاحلجاجي ال يقل أهمية عن أنواع احلجج و

واندةس يف هذا املبحث كل ما له عةقة بتشكُّل احلجاج يف اخلطب النبوية 
مع  ،ومن خةل دةااة التمااك احلجاجي ،من خةل تتبع ما يتعلق باأليتوس

ومن  يث  ،الرتكي  علث البنية اجلديدة للخطبة النبوية من  يث بنيتها اهليكلية العليا
كما ايشاة إىل تغري األالوب  لية الكربى وعةقتها بالروابط احلجاجيةبينتها الدال

 ...بوصفه مكِّونًا  جاجيًا ال مكِّونًا مجاليًا يحسب
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 مقاةبة لأليتوس اخلطابي واملا قبل خطابي يف اخلطب النبوية 4.1

 ،اخلطابي هو ج ء من السياق احلجاجي علث وجه العموم Ethosإن اإليتوس 
ا املصطلح اليوناني يعين يف األااس صوةة املتكلم اليت تكون لدى يف  ني أن هذ

وجيعله أةاطو من احلجج التقنية اليت يصنعها اخلطيب وجتعل خطابه  ،السامع
 .49إقناعيًا

 ويعنث به احلجج املاثلة يف النص اللغوي Logosعةقة اللوقوس  وتتجلث
..  تث ال ينشق جانباها .يمباأليتوس يف " تشكل جمال تكوين صوةة اخلطيب ممثل الق

ياخلطاب يف  .ومبتدأ طر ه للقضية مكمن اختةيه مع املخاطب .اخِلطابي واخَلَطابي
وهذه 12".ويوجِّه احلجج حبسب القصد وجهة معينة ،هذه املر لة جيلي صوةة املتكلم

 11(تلفظ اخلطيب) الة اخلطاب )تسمث  التجلية لصوةة املتكلم اليت تظهر يف النص
واحملددات  ،و " الضمائر ،االام العلم :ر من خةل اإل االت بشكل عاموهي تظه

واأللفاظ واألااليب املعربة عن مواقف واأللفاظ واألااليب  ،ال مانية واملكانية
وبذلك تتقلص املساية  ،املتضمنة أل كام القيمة ويرتك بها املتكلم صةوةة عن نفسه

  14بينه وبني ملفوظه "

" ويتعلق  ،ت األيتوس إىل ما قبل خطابي وإىل خطابيوتقسِّم بعض الدةااا
 :األيتوس املاقبل خطابي جبملة من العوامل أهمها

 (.الوظائف املؤاساتية / املوقع والسلطة)الدوة االجتماعي الذي للخطيب  -

 .ما يشاع عن اخلطيب من ادعاءات البية كانت أم إجيابية -

دةااتها وحتليلها يف مستويني  إن حتديد صوةة ذات اخلطيب ومعاملها تستدعي يف -
 :اثنني
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 ... املوقع الذي مينح الكةم مشروعيته.موقع الباث املؤاساتي -1

التمثيل االجتماعي / العقائد اليت  :الصوةة اليت يقدمها اخلطيب عن نفسه -4
 .يدين بها

 :أما املستوى اخلطابي يتدةج ضمنه
وكذلك يف  ،ملفوظهالصوةة اليت يقدمها اخلطيب عن نفسه وجيعلها متجلية يف  -1

 .عملية تلفظه والطريقة اليت يعيد بها اخلطيب هيكلة املعطيات ما قبل اخلطابية

. يللمقام ومةبساته وظرويه ومكوناته .الصوةة النابعة من اللحظة اخلطابية -4
11والفاعلني ييه مكانة يف حتليل اخلطاب وتأويل احملادثات "

 

الذات اليت تتجلث يف ما قبل  وتتجلث أهمية األيتوس  جاجيًا يف أن صوةة
يهي بهذا  ،" السلطة واملصداقية يف عيون مجهوةه:اخلطاب أو يف اخلطاب متنح اخلطيب

 12".املعنث وداخل هذا السياق احملدد تهيكل  دث اخلطاب احلجاجي وتظريه

ولو  اولنا تتبع ما تكون عند اجملتمع يف مكة عن الراول صلث اهلل عليه والم 
إذ إنه  فيد عبد املطلب بن هاشم  ؛إننا جند أنه باإلضاية إىل كرم احملتدي ،قبل البعثة

وقد اشتهر أكثر ما اشتهر بني جمتمع  ،ايد قريش صاة مثاال للنبل ومكاةم األخةق
وقد  اول الراول صلث اهلل عليه  ،خبصليت الصدق واألمانة (التجاةي)القرشيني 

 ،بها يف أول خطبة صدع بها يف مكةوالم أن يستثمر صفاته الذاتية اليت اشتهر 
كما أنها يف الوقت نفسه  جة  ،ويضمِّنها يف ملفوظه اخلطابي بطريقة تثري التشويق

وقد صرح هلم كذلك الراول صلث اهلل عليه والم حببه  ،نصية ذات وقع كبري
ويتجلث ذلك يف  ،وكان ذلك ليعرض عليهم الدين اجلديد ويقنعهم به ،الشديد هلم
 ،وأتوكل عليه ،وأؤمن به ،وأاتعينه ،احلمد هلل أمحده"  :اهلل عليه والمقوله صلث 
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يقد ااتعان ، 15إن الرائد ال يكذب أهله " .وأشهد أن ال إله إال اهلل و ده ال شريك له
باملثل العربي الذي ييه إشاةة إىل وظيفة الرائد الذي ينقذ أهله من العطش ومن اجلوع 

هذا الرائد عادة ال يكون إال أصدق القبيلة لسانًا  .بالبحث هلم عن املاء والكأل
والراول هو مبثابة ذلك الرائد الذي أتاهم  .وأكثرها  كمة و دبا علث قومه

بل جيعلهم وجهًا لوجه أمام صدقه  ،وال يكتفي الراول بذلك ،بالصدق والنجاة
 .نهماعن ابن عباس ةضي اهلل ع"  :صلث اهلل عليه والم ييبتدئ به اخلطبة  يث ةوي

صعد صلث اهلل عليه والم علث الصفا  ملا ن لت " وأنذة عشريتك األقربني " :قال
يتكم لو أأة :يجعل ينادي يا بين يهر يا بين عدي لبطون قريش  تث اجتمعوا يقال

قالوا نعم ما جربنا  ؟أخربتكم أن خيًة بالوادي تريد أن تغري عليكم أكنتم مصدقي
 16..".لكم بني يدي عذاب شديد يإني نذير :عليك إال صدقا قال

وهو يف أول خطبة مجعة يف املدينة يقدم ذاته ويراخها للمسلمني الذين آمنوا 
مما يقوي اجلانب احلجاجي يف كل  ؛بالدين اجلديد يف وصل ةاالته بالرااالت السابقة

، ما يقدمه للمسلمني يهو ةاول اهلل و سبك بهذا  تث تكون  جته مساوية مل مة

 :اهلل عليه والم يف أول اخلطبةيقول صلث 

وأعادي  ،وأؤمن به وال أكفره ،وأاتغفره وأاتهديه ،أمحده وأاتعينه ،احلمد هلل"
 ،وأن حممدًا عبده وةاوله ،وأشهد أن ال إله إال اهلل و ده ال شريك له ،من يكفره

 ،وقلة من العلم ،أةاله باهلدى ودين احلق والنوة واملوعظة علث يرتة من الرال
من يطع  وقرب من األجل ،ودنو من الساعة ،وانقطاع من ال مان ،لة من الناسوضة

 17".ومن يعصهما يقد غوى ويرط وضل ضةاًل بعيدا ،اهلل وةاوله يقد ةشد
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بل هو يف نهاية هذه اخلطبة جيعل للمجتمع اجلديد هوية  ،وال يكتفي بذلك
بذلك لسلطة خطابية وهو ميهد  ،جديدة تتواشج مع ما يقدمه من عقيدة ودين جديد

وجاهدوا يف اهلل  ،" :يقول يف نهاية اخلطبة تسميتهمساوية تعيد تشكيل اجملتمع العربي و
  12 ق جهاده هو اجتباكم ومساكم املسلمني "

إذن يمكانة اخلطيب صلث اهلل عليه والم هي مكانة خاصة تتصل باهلل خالق 
هذه املكانة جتعل  ،هلا الصدقةل البعثة ذو صفات خلقية أبرز ِخالناس أمجعني وهو قب

 ،للحجج اليت يقدمها الراول قوة إقناعية عظيمة ال يستطيع املستمع إال االقتناع بها
ويلفت النظر هنا أن إارتاجتية الراول صلث اهلل عليه والم مل تبدأ باهلجوم علث 

ه وهذا جيرُّنا إىل مقاةنة هذ ،بل بدأت بالدعوة إىل الدين اجلديد ،أصنام قريش
اإلارتاجتية يف اإلقناع بطريقة إبراهيم عليه السةم يف البدء باهلجوم احلجاجي علث 

و يبدو أن ذلك  .19أصنام قومه كما  كاها القرآن اواء يف دعوة أبيه أم يف دعوة قومه
ياختذ اخلطاب من " ماهية األصنام  ،قد كان مناابًا للسياق احلجاجي مع قوم إبراهيم

 . 22ا  جة "ومن التعريف حبقيقته

والذي يظهر أن الرمحة املهداة للعاملني كان أ رص ما يكون علث ااتمالة قومه 
 ،يلم يبدأ باحلجاج اهلجومي علث األصنام ،واكتساب عدد من املناصرين ،يف البداية

علث  وتلك  جتنا آتيناها إبراهيم)بل صاة إليه ييما بعد وأصبح احلجاج اإلبراهيمي )
من  جاج الراول صلث اهلل عليه والم لقومه الذين هم ج ء  ج ءًا تاليًا 21قومه((

بيد أن امللفت للنظر  قًا أن األالوب احلجاجي بدأ  .من ذةية إبراهيم عليه السةم
ولكنه  ،وعند النيب حممد صلث اهلل عليه والم ،ااتفهاميًا عند إبراهيم عليه السةم

وااتفهاميًا  ،إبراهيم عليه السةم كان ااتفهاميًا إنكاةيًا مصوغًا علث شكل  جة عند
 .وانفصل احلديث  ول ذلك عما قريب .تشويقيًا مصوغًا علث شكل  جة
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والراول صلث اهلل عليه والم يضة عن يصا ته وقوة عاةضته احلجاجية مل 
بل هو يقدم صوةة اخلطيب الناجح بإجادته للغة اجلسد يف أثناء اخلطبة  ،يكتف بذلك

خيرب عن الراول صلث اهلل  يجابر بن عبد اهلل ،خاطبني وليبلغ مداهليكمل التأثري يف امل
 تث كأنه  ،واشتد غضبه ،وعة صوته ،عيناه عليه والم أنه كان إذا " خطب امحرَّت

وكان يستعمل أ يانًا اإلشاةة بيده لتمثيل املعنث  سيًا يهو يقول يف ، 24..".منذة جيش
بل إن ابن  ،21بني أصبعيه السبابة والواطث " " بعثت أنا والساعة كهاتني ويقرن :خطبته

مسعت ةاول اهلل صلث اهلل عليه والم  " :عمر خيربنا ما هو أكثر من ذلك  ني قال
وقبض بيده يجعل يقبضها )" يأخذ اجلباة مساواته وأةضه بيده  :وهو علث املنرب يقول

وَيَتَميَّل ةاول اهلل  :" قال ؟أين املتكربون ؟أنا اجلباة أين اجلباةون :ثم يقول (ويبسطها
صلث اهلل عليه والم عن ميينه وعن يساةه  تث نظرت إىل املنرب يتحرك من أافل 

 22أااقط هو براول اهلل صلث اهلل عليه والم " : تث إني أقول ،شيء منه

وااتعمال لغة اجلسد لتصديق ذاك  ،إن التمثل العاطفي ملضامني اخلطاب
املخاطب باالعتماد علث انتقال العاطفة من اخلطيب  التمثل حبيث يؤدي إىل التأثري يف

واتسق مع مكونات األيتوس املا قبل  ،إىل املستمعني إذ اتسق مع احلجج النصية
يإن ذلك ميثل الوصول إىل اقتناع املخاطب اقتناعًا تامًا  ،خطابي واأليتوس اخلطابي

كون قصاةى أو انتفاء القدةة علث الرد علث تلك احلجاج وي ،بنتائج احلجاج
 ...اجلا دين هو العناد واالاتكباة واملعاداة

وخنلص مما ابق أنه يف ضوء حتليل األيتوس اخلطابي نرى الراول صلث اهلل 
عليه والم يقدم عن نفسه وضعًا اجتماعيًا يريدًا هو كونه ةاول اهلل صلث اهلل عليه 

لطته من اخلطاب وبذلك يستمد اخلطاب النبوي ا ،والم الذي يتلقث الو ي من اهلل
 .اإلهلي ييكتسب قوة  جاجية ال جمال للوقوف أمامها
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أما صوةة الراول صلث اهلل عليه والم يقد  رص هو علث تذكري كفاة 
كما أن ،قريش بها من خةل أول خطبه ييهم لتكون عونًا له يف اال تجاج ملا يقول

اللحظة اخلطابية  الراول صلث اهلل عليه والم كان قادةًا علث اإليادة من معطيات
وبذلك  ؛السياق النفسي واالجتماعي للمخاطبني واياق املقام( إىل أقصث  دٍّ ممكن)

يقد اجتمعت له الفصا ة واخلطابة واحلجاج لتكون النتيجة أنه ال جمال لرد ةاالته أو 
 ججه إال بطرق أخرى غري الطريق احلجاجية كالقيام مبنع خطابه أو تشويهه أو 

 .هحماةبته وقتال

 التمااك احلجاجي 4.4

إن التمااك احلجاجي ميثل ج ءًا ال يتج أ من متااك النص كما تدةاه 
علث  26ترابط النص :بأنه 25وُيعرَّف التمااك يف لسانيات النص ،لسانيات النص

وعلث املستوى الداللي وعلث املستوى التداولي وعلث  حنو ما يوق اجلملة()مستوى 
 .املستوى األالوبي

أدوات لفظية وأدوات داللية وأدوات تداولية متعددة يتحقق يف  وللتمااك
البنية العليا للنص والبنية  :ضوئها التمااك الذي يظهر يف اكتمال البنيتني النصيتني

وكل توظيف لنوع من أنواع تلك األدوات يف احلجاج  ...الداللية الكربى للنص
 حلجاجي للخطبة من خةلويتحقق التمااك ا ،يؤدي من ثم إىل التمااك احلجاجي

علث ابيل  -عناصر املستوى احلجاجي داخل النص وخاةج النص وميكن مقاةبته 
والسةمل احلجاجية يف  ،والعوامل احلجاجية ،يف ضوء الروابط احلجاجية -املثال 
 ،وعلث ذلك يالتمااك احلجاجي يدل علث جناح العملية احلجاجية برمتها ،النص

ن أج اء التمااك الكلي الذي يدل علث اكتمال نصوصية كما هو مؤشر وج ء مهم م
 .النص بصفة عامة
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 البنية العليا وتوظيفها احلجاجي 4.4.1

 ،ُتعرَّف البنية العليا بأنها " املخطط اجملرَّد الذي حيدِّد النظام الكلي لنص ما
 27ة "وتتكون من جمموعة من املقوالت اليت ترتك  إمكاناتها التأليفية علث قواعد ُعريي

وميكن االاتنتاج منه أن  ،أي أن بنية النص العليا هي ذلك النظام املتحقق يف نص ما
ويؤثر يف تشكيل هذه البنية العليا عدة  إخل ...أو خطبة  كايةهذا النص هو شعر أو 

عوامل منها عوامل شكلية أو داللية تتحقق يف النص ومنها عوامل تداولية تتعلق 
جيعل من نوع نصي خطبة  قد امي واياق ثقايف كل ذلكبسياقات النص من اياق مق

 ...أو مقااًل أو قصة قصرية وال جيعل منها شيئًا آخر

وألن البنث العليا للنصوص هي عباةة عن تصنيف لنوع النص يف املقام األول 
يإن تلك البنث النصية ليست ثابتة  ؛نشأ عن أعراف نصية وأعراف اجتماعية وثقايية

يإذا ُصنِّف نص ما علث أنه  كاية شعبية ثم  ،عة للتحول والتغريبل هي خاض ،قاةة
ظهر تصنيف لنص آخر علث أنه قصة قصرية يما ذلك إال لتغري اشرتاطات البنية 

بل إن البنية العليا لنوع  ،العليا واختةيها ما بني احلكاية الشعبية والقصة القصرية
 ،يتها العليا بني يرتة وأخرىنب نصي كاخلطبة علث ابيل املثال قد تتغري بعض مسات

أو  ،وعلث ذلك خيتلف تصنيف اخلطبة يف العصر األموي واخلطبة يف العصر العثماني
ليس لظهوة يواةق أالوبية ويواةق يف املوضوعات  ،اخلطبة الدينية واخلطبة السيااية

بل لعوامل أخرى متعددة منها ما يتعلق بالسياقات ومنها ما يتعلق بعملية  ،يحسب
بل قد تتداخل بعض األنواع يف بناها العليا كاخلطبة واحملاضرة  ،التلقي واإلدةاك

..، وُيحتاج  يئنٍذ إىل تفريق دقيق بني بنياتها العليا لتتضح إ داها من .واملوعظة
 .األخرى
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 ،والناظر يف جنس اخلطبة بشكل عام يرى أن بنيتها العليا تتشكل من خطيب
مواضعات  يونص شفهي ذ (..إخل.ن مرتفعمنرب أو مكا)وضع مكاني خاص و

وجمموعة من املتلقني الذي يستمعون للخطبة دون  (مقدمة وعرض وخامتة)تتألف من 
 :وميكن وضع تصوة ملخطط البنية العليا للخطبة علث النحو اآلتي.  واة

 اخلطبة     

 

 مقدمة     

 وعة متلقنيجمم          عرض        نص شفهي       وضع مكاني خاص       خطيب

 (من دون  واة)        خامتة    

  

 ( البنية العليا التقليدية للخطابة1شكل إيضا ي ةقم )

إن التغيري يف بعض خصائص البنية العليا للخطبة قد خيرجها عن كونها خطبة 
بني أنواع  يف  ني أن التغيري يف بعض اخلصائص قد ميي  ،يتتحول إىل نوع نصي آخر
صة معينة تظل ةكي ة يف تصنيف نص اخلطبة يف جمتمع من اخلطب و قد يضيف خصي

 ...اجملتمعات دون جمتمعات أخرى

ولندةك الفرق بني البنية العليا للخطبة النبوية واخلطبة يف العصر اجلاهلي 
وأثرها يف تشكيل املساة احلجاجي ويف التمااك احلجاجي ميكن أن نعقد املقاةنة 

 :يق اجلدول التاليالتالية بني بعض خصائص البنيتني و
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 ملحوظات البنية العليا للخطبة النبوية البنية العليا للخطبة اجلاهلية
خطيب + وضع مكاني +  

 ،االعتماد علث عصا أو قوس
 ،1/172)انظر البيان والتبيني 

1،121) 

خطيب + وضع مكاني +  
 االعتماد علث عصا أو قوس 

ُيْذكر أن النيب ترك االعتماد  
عمل له املنرب  علث العصا ملا

صحيح خطب الراول  :انظر)
 .42صلث اهلل عليه والم ص 

 نص شفهي 
 أيها الناس :مقدمة تنبيهية مثل 

 ،  يا معشر كذا
 خامتة –+ عرض 

 نص شفهي 
 ثابتة مقدمة دينية  جاجية 

+ عرض + خامتة + خامتة  جاجية 
 دينية

اخلطبة النبوية مبجملها كانت 
ين تهدف إىل إقناع الناس بالد

اجلديد واملقدمة هي تذكري 
 جاجي مستمر باالنتقال إىل دين 

 .جديد وقيم جديدة ونص جديد
  مدة اخلطبة تتمي  بالقصر                         مدة اخلطبة تتمي  بالقصر   

موضوعات تتوايق مع احلياة 
 اجلاهلية

موضوعات تتوايق مع احلياة  
 اإلاةمية اجلديدة

  

ليس ييها  واة  خطبة تقليدية 
 مع اخلطيب

 

خطبة ذات بنية عليا جديدة  
 تتمي  بفتح إمكانية احلواة

 إمكانية احلواة هي اليت أوجدت 
مي ة مضاية أو خاصية مل تتكرة 
يف غري اخلطبة النبوية وهي 
خاصية البنية العليا املفتو ة 

وقد ااتمرت  ،لنص اخلطبة
هذه املي ة يف عهد اخللفاء 

 فت بعد ذلك الراشدين ثم اخت
 أالوبيًا

االعتمةةةاد يف الغالةةةب علةةةث  
 السجع

 متاي  أالوبي
 يتمثل يف قلة ااتعمال السجع

 وذم السجع
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إن هذا اجلدول  ول البنية العليا للخطبة اجلاهلية تتوايق مع ما ثبت وصوله 
إلينا من خطب جاهلية أشاة شوقي ضيف إىل أنه ميكن االطمئنان إليها علث الرغم 

كر أن ما وةد  ول نصوص اخلطب اجلاهلية ال ميكن الوصول من خةله من أنه يذ
وال شك أنه يعين باخلصائص  ،22إىل نتائج قاطعة  ول خصائص اخلطبة اجلاهلية

 (،نصية –لسانية )أما خصائص البنية العليا يهي خصائص  ،اخلصائص األالوبية
بأية صوةة كانت  وعلث كل  ال يإنها ،وهي علث الراجح تتوايق مع اجلدول اآلنف

ال ميكن أن جيري متاثل بينها وبني البنية العليا للخطبة النبوية اليت قام الراول صلث 
لتمثل نقلة يف هيئة اخلطبة ترتايق مع النقلة الكربى  ؛اهلل عليه والم بتوظيفها  جاجيًا

 :ويظهر ذلك ييما يلي ،مع الدين اجلديد

كما  ،من القطيعة مع منط اخلطب اجلاهلية إجياد مقدمة وخامتة ثابتتني متثةن نوعًا -1
ومن املؤكد أن املقدمة واخلامتة يف  ،متثةن  جاجًا ثابتًا يراِّخ ملرك ية الدين اجلديد

اخلطبة النبوية قد أدتا وظيفة  جاجية غاية يف األهمية هي إجياد املبادئ احلجاجية 
احلجاجية مع الرتكيبية يوجود الروابط والعوامل  ،والتذكري بها دائمًا ،وترايخها

" ال تكفي لضمان اةمة العملية  29ن ةةةة[  ح: احلجاجية املتمثلة يف الرم  اآلتي
إذ البد من ضامن يضمن  ،وال تكفي أيضًا لقيام العةقة احلجاجية ،احلجاجية

 52هذا الضامن هو ما يعرف باملبادئ احلجاجية " ،الربط بني احلجة والنتيجة
" جمموعة من املسلمات واأليكاة واملعتقدات املشرتكة بني  :عينواملبادئ احلجاجية ت

ييسمي هذه املبادئ  أما كةوس برينكر 51أيراد جمموعة لغوية وبشرية معينة"
باألااس القيمي املفرتض اإلمجاع عليه ويتقامسه الباث واملتلقي وكثريا ما يوجد 

ملبادئ من خةل وبناء علث ذلك يقد ُمثلِّت تلك ا ؛54يف النص بصوةة ضمنية
 ،مقدمة اخلطبة النبوية وخامتتها اليت تتجلث يف التحميد والثناء يف بداية اخلطبة
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وأصبحت  ،وااتمر هذا النمط اجلديد ،51والسةم وذكر اهلل يف نهاية اخلطبة
 وكانت تسمي كل خطبة  ،52العرب حترص علث البدء باحلمد يف كل خطبها

إشاةة إىل النقص املعيب الذي  55بعد بالبرتاءال يذكر ييها اام اهلل يف أوهلا من 
و مل يقف حممد العمري كثريا  ول أهمية املقدمة اجلديدة يف نظام اخلطابة  ،يلحقها

دون  56بل أشاة جمرد إشاةة إىل اإلحلاح علث االاتهةل الديين ،القرن األوليف 
ل احلجاجي وحماولة ةبطها باالنتقا ،احلفر العميق يف أبعاد توظيف تلك املقدمات

إىل القيم اجلديدة للحياة اليت حتاول ترايخ منظومة الدين اجلديد يف بداية كل 
و مل يتطرق حممد العمري كذلك يف تعداده لوظائف املقدمة واخلامتة يف  ،خطبة

بل اهتم متابعة لبعض البا ثني  ،اخلطابة إىل ما قد متثةنه من وظيفة  جاجية
ى العواطف واالاتهواء واالاتمالة أو متهيدًا الغربيني بكونهما موضعًا ملستو

57.تقسيميًا ملا ايأتي بعد املقدمة وتلخيصًا مركَّ ا ملا يكون قبل اخلامتة
 

وأصبحت تقليدا خطابيًا  ،واحلقيقة أن املقدمات اليت تصدةت اخلطبة النبوية
بعد ذلك هي مقدمات  جاجية " تعمل علث شدِّ السامع وأار كيانه عقًة 

 .52" وعاطفة 

ثم إن موضع االيتتاح والغلق هما موضعان ميثةن جسرًا أو قنطرة 
وهذا الفضاء املكاني الذي يتوايق يف وظيفته مع ما متثله املقدمة واخلامتة  ،لةنتقال

وبناء  ،واحلايظ ملا خلفه ،يعد من أهم الفضاءات املكانية إذ هو املوصل ملا يليه
ا تكثيف شديد لكل احملتوى احلجاجي علث هذا النطاق يإن تأايس مقدمة ييه

وةبطه بالتفريعات احلجاجية مهما كانت تلك  ،(املرتبط بقيم الدين اجلديد)العام 
 ،يؤدي إىل قوة  جاجية مضاعفة ت يد من ا تماالت اقتناع املتلقي ،التفريعات

 .وهو ما أدته املقدمة واخلامتة يف اخلطبة النبوية
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وهذه اإلمكانية احلواةية ميكن مة ظتها من  ،النبويةيتح إمكانية احلواة يف اخلطبة  -4
وتكاد تكون خصيصة متي  بها الراول صلث اهلل عليه  ،خةل تتبع اخلطب النبوية

كما أنها متثل إ دى واائل االختةف مع اخلطبة اجلاهلية حبيث  ،والم يف خطبه
 تؤاس لنمط من القطيعة مع وضع خطابي و جاجي اابق لةنتقال إىل وضع

يضًة عن ذلك يإن طبيعة اخلطبة الشفهية تتيح  ،خطابي و جاجي جديد
 وهو  ،59إمكانيات خمتلفة لتطوة بنث النص املختلفة أكثر من النص املكتوب

إنها ذات وظيفة  جاجية جدُّ واضحة يف اخلطابة  :ما حتقق بصوةة نستطيع القول
 :وتتجلث صوة إمكانية يتح احلواة يف ما يلي ،النبوية

الراول صلث اهلل عليه والم من املتلقني اإلجابة عن اؤال أو اإلدالء  طلب -
 .برأي

 .تدخل أ د املتلقني لةاتفساة يف أثناء اخلطبة أو بعد نهاية اخلطبة -

وقد ُوِجد هذا احلواة يف عدد غري قليل من خطب الراول صلث اهلل عليه 
ماح بإمكانية احلواة ، وهذا التغيري يف البنية العليا بالس62والم اليت وصلتنا 

البنية العليا يف نص اخلطبة إىل جواة منط  البنية العليا املفتو ةيؤاس لنمط 
أو مبصطلحات احلجاج االنتقال من  جاج أ ادي إىل  جاج  ،املغلقة

 ،وذلك يدل علث يتح نايذة  جاجية ت يد يف القوة االقتناعية للمتلقي ،61 واةي
والسماح باحلواة ليكون وايلة  ،خلطبة النبويةوعلث إذكاء الصبغة احلجاجية يف ا

قوية تساعد علث إضفاء صفة التساوي يف مقام احلجاج لتكون الغلبة للحجاج 
ذي الطابع السجالي الذي يأخذ ثةث اجتاهات بدال من اجتاه وا د يغلب علث 

 وهذه احلواةية احلجاجية تؤدي إىل ما يطلق عليه ،البنية العليا للخطبة التقليدية
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جاكوبس السمة التعاونية حبيث ال يكون احلجاج السلة من احلجج املتنامية 
يرديًا يف اياق املتحدث املفرد بل تنتج العملية احلجاجية يف إطاة تناوب  واةي 

.. وبتدعيم مقدمات احلجة بالنتائج .يسمح بااتنتاج السند املرغوب خللق الوياق
النمط احلواةي يف اخلطبة النبوية  وقد يكون هذا ،64احملصل عليها خةل احلواة

وال نكاد جند له مثيًة  ،نوعًا جديدًا من أنواع اخلطب اليت تفتح إمكانية احلواة
وااتمرت  ،وإن ااتمرت تأثرياته يف عهد اخللفاء الراشدين ثم اختفث بعد ذلك

 .اخلطبة كنص أ ادي يتجه من ُملٍق إىل ُمتلٍق مستمع يقط

واة يف اخلطب النبوية إال أنه يظل  واةًا ج ئيًا ومع السماح بإمكانية احل
 ،يتتحول إىل شكل آخر كاملناظرة أو احملاوةة ؛ تث ال تفقد اخلطبة بنيتها العليا

كما مت يف الوقت نفسه اال تفاظ بالبنية العليا للخطبة التقليدية بشكل عام لتكون 
 من أشكال ولتمّثل شكًة ،ذخرية  جاجية قدمية يف املساة احلجاجي اجلديد

مما يؤدي إىل م يد من الفاعلية يف نقل اخلطاب إىل خمتلف  ؛املراو ة بني األمناط
 .املتلقني ومراعاة ملا يألفونه من نصوص أو أوضاع

 

1 
4 
1 

 ( البنية العليا املفتو ة للخطبة النبوية ذات احلواة اجل ئي4شكل إيضا ي ةقم )

تعةاد عةن السةجع الةذي كةان مسةة       التأايس لنمط أالوبي جديد يتمثل يف االب -1
إىل الكةةم املراةل    ،ويف نصةوص الكهةان   61أالوبية اائدة يف اخلطب اجلاهليةة 

يهةو ُيسةَتعمل    ،وإن  دث وااُتعمل السةجع  ،ومن السجع ،اخلالي من التكلف
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علث حنو قليل ومن غري تكلف ويروى عن الراول صلث اهلل عليه والم أنه أنكر 
" أاةجٌع كسةجع    :ملةا مسةع كةمةًا مسةجوعاً      يث قال ،صرا ة تكلف السجع

وقد  اول اجلا ظ أن جيعل ذلك خمصوصًا بنأنةأة اإلاةةم أي بدايةة     62الكهان "
وإن كانةت دون الشةعر يف    " وكان الذي كةره األاةجاع بعينهةا    :وقال 65اإلاةم

التكلف والصنعة أن كهان العةرب الةذين كةان أكثةر أهةل اجلاهليةة يتحةاكمون        
 66يتكهنون وحيكمون باألاجاع " .. كانوا.إليهم

 ،وعلث ذلك يقد ااتطاعت اخلطبة النبوية أن توجد مساةًا  جاجيًا بامتياز
  .كربى للخطبة مبا حيقق نقلة  جاجية إقناعيةمساةًا  جاجيا معج ًا غّير يف البنية العليا 

 البنية احلجاجية الشاملة  4.1

ه احلجاجية الشاملة تظهر مدى  جاجية أي نص من النصوص من خةل بنيت
 :وتتشكل هذه البنية احلجاجية من مستويني

 مستوى احلجاج داخل النص :املستوى األول

يتم يف هذا املستوى حتليل احلجاج من خةل تتبع اإلارتاجتيات احلجاجية 
مبا يتنااب والنص املقصود  67وحماولة اإليادة من النماذج احلجاجية ،داخل النص

... واوف نقوم يف هذا املستوى من ،.بإتباع منوذج  جاجي معنيأو القيام  ،بالتحليل
كما انحاول  ،التحليل بالرتكي  علث اجلوانب اللسانية يف حتليل عملية احلجاج

وألجل ذلك اوف نفيد من تتبع الروابط  ،جيات البةغيةياإلشاةة إىل بعض اإلارتات
بعض النوا ي البةغية  ثم نقوم بتحليل ،62ومن دةااة السُّلم احلجاجي ،احلجاجية

إضاية إىل القيام باإلشاةة ييما بعد إىل أهم أنواع احلجج اليت ظهرت  ،حتليًة  جاجيًا
  .يف اخلطبة النبوية
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 مستوى احلجاج بالنص :املستوى الثاني

 ويتمثل هذا احلجاج بكون النص بكامله يؤدي إىل النتيجة الكلية للحجاج
 ن  ةةةةة[ النص: 69اليوميكن الرتمي  هلذا املستوى كالت

الوظيفة  :وتتكون البنية احلجاجية الشاملة من مكونني األول منهما هو
وقد ُدِةات هذه البنية يف اخلطبة النبوية يف الفقرة  ،احلجاجية للبنية العليا للنص

وهو مياثل البنية  ،والثاني منهما هو املعنث احلجاجي الكلي للنص ،السابقة من البحث
وإن كان خيتلف عنها ميا يتضمنه من توجه  ،ربى يف النص غري احلجاجيالداللية الك

ويتم  ،إنه البنية الداللية الكربى مصوغة صوغًا  جاجيًا :أو نستطيع القول ، جاجي
 :الوصول إىل املعنث احلجاجي الكلي للنص بوااطة ثةث خطوات كالتالي

والنظر إىل  ،حماولة اكتشاف من خةل النظر إىل جممل  جج النص :أواًل
والنظر أيضا  ،وإىل التكراة لبعض احلجج أو الكلمات ،الكلمات املفتا ية يف النص

مع أخذ السياق أو األيتوس يف االعتباة عند هذه احملاولة وينتج  ،إىل الروابط احلجاجية
 .عن هذه احملاولة الوصول إىل معنث  جاجي كلي  داي

لتكون هي احلجة الرئيسة وةبط باقي القيام بالتغريض حلجة من احلجج : ثانيًا
وقد يكون التغريض يف الغالب للحجة األوىل أو احلجة األخرية من  ،احلجج بها

ولرمبا تظهر بعد بعض الروابط احلجاجية القوية أو بعد السلم احلجاجي يف  .النص
 ...داخل النص

ة حبيث حتل قضي ،التعميم وهو إ ةل تصوة إمجالي حمل تصوة مفصل: ثالثًا
ييصبح النص كامة  72جديدة حمل عدة قضايا تكون متضمنة يف تلك القضية اجلديدة 

عن طريق إ ةل  جة إمجالية حمل  (أ جاُج عن س)يعًة كةميا شامًة مؤداه 
 .احلجج التفصيلية يف النص



 مجعان بن عبد الكريم الغامدي د.

 101                                                     م1031 مايو –هـ 3414 رجب – عاشرالعدد ال

 التحليل احلجاجي للخطب النبوية

جاج بداخل ينطلق التحليل احلجاجي للخطب النبوية من مراعاة مستويي احل
إذ من خةل هذين املستويني تتضح القيمة احلجاجية  ؛واحلجاج بالنص ،النص

وليس للجمل  ،وكما هو معلوم يإن التحليل احلجاجي للنصوص ،الكاملة للنص
يكل تطبيقات احلجاج إمنا  يكاد يكون قليًة جدًا  تث يف النظرية احلجاجية الغربية

ة أبو بكر الع واي من أوائل من  اولوا القيام ويظل الدكتو ،71كانت يف إطاة اجلملة
كما  اول ةبط حتليله احلجاجي بانسجام  ،بتحليةت  جاجية لنصوص لغوية كاملة

وهو يشري إىل أن املشكلة اليت قد تظهر يف بعض النصوص أننا قد جند بعضها  ،النص
لتلك  بعضها اآلخر قلةيف علث كثري من الروابط احلجاجية يف  ني جند  ًامتوير

وبناء علث  ،، ولكن ذلك ال يعين اختفاء احلجاج من النص74الروابط أو  تث غيابها 
لنحاول  ؛ذلك يإننا انقوم بتحليل لكل نص من النصوص املختاةة من اخلطب النبوية

 .أن نتتبع من خةله كل املؤشرات احلجاجية يف النص

 71حتليل اخلطبة األوىل 1.1

ديدة اليت تعلن صرا ة خطابًا جديدًا وانتقاال بدأت هذه اخلطبة باملقدمة اجل
 :وميكن هيكلة هذه املقدمة  جاجيًا كالتالي ،جديدًا

أقدِّم باحلمد واالاتعانة واإلميان والتوكل علث اهلل والشهادة بأنه اإلله  :املعطث
 .الوا د ال شريك له
وقيم  ،ودين جديد ،بناء علث هذه املقدمة هنالك خطابة جديدة: قانون العبوة

 جديدة

 .االاتماع واالقتناع بنص اخلطبة و ججهاةةةةة[ ن 
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ثم انتقلت اخلطبة إىل  جتها الرئيسة وهي إثبات الراالة للراول صلث اهلل 
عليه والم وكان ذلك من خةل ثةث خطوات  جاجية متصاعدة بدأت اال تجاج 

 .باالاتشهاد باملثل العربي " الرائد ال يكذب أهله "

 :احلجة الرئيسة للخطبة كالتاليوميكن صياغة 

  .أنا مثل الرائد الذي ال يكذب أهله: املعطث

 .تعلمون أنين صادق وأنين أ بكم ألنكم أهلي :قانون العبوة

 .تصديقي ييما أقول ةةةةة[ن 

ثم انتقلت اخلطبة إىل التصريح باحلجة الرئيسة وهي " واهلل الذي ال إله إال هو 
إىل الناس عامة " ويف املستطاع تغريضها لتكون احلجة إني ةاول اهلل إليكم خاصة و

يهي مداة اخلطبة بأكملها إذا متَّ التصديق بها يسيتمُّ  ،الرئيسة بربطها بسياق املقام
.. ويف املعتقد أن الَقَسم يف بداية احلجة إضاية إىل .التصديق بكل شيء يرتبط بها

ة نصية أخرى هي وظيفة الربط حيمل وظيف 72وظيفته التأكيدية التوجيهية اإلثباتية
كما تضمنت صيغة  ،مبا يؤكد احلجة السابقة التمهيدية ،احلجاجي النصي القوي

وجرى ةبط كل ذلك  ،اهلل تعاىل()القسم التصريح باملُرال يف الوقت نفسه وهو 
 :باملعطث للحجة الذي هو جواب القسم وميكن هيكلة هذه احلجة كالتالي

 .يكم خاصة وإىل الناس عامةإني ةاول اهلل إل :املعطث

 صدقوا أني ةاول اهلل إليكم :قانون العبوة

 يف  الة تصديقكم أو يف  الة عدم تصديقكم ااتمعوا ملا ايحدث لكم ةةةةة[ن 
وللحساب  ،تصاعدت احلجة يف الطة إقناعية هائلة متثل إثباتًا للبعث بعد املوت
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وقد ُةبطت هذه احلجة  ،بنيوللناة الدائمة للمكذِّ ،وللجنة الدائمة للمصدقني
املتصاعدة بالرابط احلجاجي اإلثباتي القوي أال وهو لفظ القسم " واهلل " وقد اشتملت 

مما  ؛احلجة إضاية إىل كونها  جة ُالَّمية متصاعدة علث ُالَّم  جاجي يف داخلها
 يذهب باحلجة إىل أقوى  التها من خةل الُسلم احلجاجي الرئيس

 

 نار نتيجة التصديق أو عدمه تكون مبوت مث بعث مث جنة أو                           
 أنا رسول اهلل إىل الناس عامة                                    

 أنا رسول اهلل إليكم خاصة                              
 أنا مثل الرائد الذي ال يكذب أهله                             

 

ثالثة يف الُسلم احلجاجي السابق اليت أتت علث شكل ُالم  جاجي واحلجة ال
 ،تصاعدي أيضًا تثبت  جة املوت بتشبيهه بالنوم و جة البعث بتشبيهه باالاتيقاظ

وبناء علث هاتني احلجتني املركبتني يكون هنالك  ساب بعد املوت ثم دخول أبدي 
 :احلجاجي كالتالي وميكن ةام الُسلم ،إىل اجلنة أو دخول أبدي إىل الناة

 

 

 حساب على التصديق باجلنة الدائمة وعلى التكذيب بالنار الدائمة                               
 (تشبيه حجاجي) بعث مثل االستيقاظ                              

 (تشبيه حجاجي) موت مثل النوم                    
 

ي األول متلوًا بتصاعد  جاجي يف الُسلم و هذا التصاعد يف الُسلم احلجاج
ية جمال بعد ذلك إال للتصديق أو  ؛احلجاجي الثاني يبلغ باحلجاج أقوى ذةوة

لةاتكباة والريض من غري قدةة علث د ض احلجاج النبوي أو قدةة علث ةده 
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 –واهلل  –إّن )هذا اوى ما حيفل به النص من مؤكدات هي  ،حبجاج آخر يف مستواه
 (أبدًا –أبدًا  –إنها  –ّن  –ل  –ّن  -ل -ّن  –ل  –اهلل و -إني 

إذ  ؛كما ا توى النص علث احلجاج باالاتشهاد باملثل الذي ميثل قوة  جاجية
تبط بالبيئة الصحراوية اليت تعتمد علث صدق الرائد  ينما تراله للبحث عن رهو م

ل قيمته أيضًا يف أن املثل وهذا االاتشهاد باملثل تتمث ،املاء والكأل لينقذها من اهلةك
كما  ،ألنه يشري إىل األيكاة املشرتكة بني أيراد جمموعة بشرية معينة ؛يعد مبدأ  جاجيًا

هذا  ،يتسم بالعمومية والتدةجية والنسبية اليت هي مسات للمبادئ احلجاجية غالبًا
املثل إضاية  ولكن ،إذا أ يإن ب()إضاية إىل أن األمثال هلا بنية داللية منطقية من قبيل 

 ،يهو يوظف باعتباةه  جة ؛يإنه  ينما يوظَّف يف اخلطاب، إىل كونه مبدأ  جاجيًا
وهو يف النهاية  جاج بسلطة  75إنه  جة قوية و جة جاه ة ،ولكنه ليس  جة عادية

 .االاتشهاد بالقول امَلَثلي املنبثق من الذهن اجلمعي

أو ما يسمث احلجاج  ،هكما جند قوة  جاجية أخرى بااتعمال عةقة التشبي
 ،وتشبيه البعث باالاتيقاظ ،بالتشبيه إلثبات البعث بعد املوت بتشبيه املوت بالنوم

 ومثل هذين التشبيهني اللذين يكون ييهما املشبه به منطًا أو أكثر منطية من املشبه هي 
عد ساي؛ إذ إنه 76ما أمجعت علث قوته النظريات البةغية القدمية والنظريات احلديثة 

علث ذلك يااتعمال التشبيه هنا ذو وظيفة و ،علث يهم املشبه وااتيعاب أ واله
 .77 جاجية تؤدي إىل االقتناع مبا يتعلق باملشبه من أ كام

القوة  يأما من  يث الروابط احلجاجية اليت يف هذا النص احلجاجي البليغ ذ
كرابط نصي  (إال هو واهلل الذي ال إله)احلجاجية املضاعفة يتمثل يف ااتعمال القسم 

كما يتضمن إثبات  72 جاجي إثباتي يقوم بعملية الربط والتأكيد يف الوقت نفسه
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.. ... ولتحاانب.ولتبعثن) ومتثل كذلك يف ااتعمال العطف بالواو ، جة األلوهية
 ؛هذه الواو العاطفة املكرةة ااهمت يف ةبط نتيجة احلجاج يف النص كامًة (وإنها

وبذلك  ،وعقاب للمكذِّب ،ت يكون هنالك  ساب للمصِّدقلتوضح أنه بعد املو
صدقوا أني ةاول اهلل إليكم يمن صدقين يله )ميكن صياغة نص اخلطبة يف عباةة 

اليت متثِّل البنية الداللية الكربى للنص  (اخللود يف اجلنة ومن كذبين يسيخلد يف الناة
إذ احلجاج ميكن صياغته  ؛وهي متثل انسجام النص  جاجيا ودالليًا يف اللحظة ذاتها

ويكاد يتماثل احملتوى  (إثبات صدق ةاالة النيب حممد صلث اهلل عليه والميف قضية )
احلجاجي مع احملتوى الداللي مما جيعل التمااك احلجاجي ي يد يف قوة انسجام 

  .النص

وقد أدى احلجاج باإلضاية إىل ذلك دوةًا كبريا يف متااك النص يف مستوى 
وق اجلملة ويف مستوى الرتابط التداولي بربطه بسياق املقام ومتثيله له من ترابط ما ي

 –أمحده )خةل اإل الة إىل الراول صلث اهلل عليه والم من خةل الضمري املسترت 
( إني) وضمري املتكلم ،والضمري الغائب )أهله( (أشهد –أتوكل  –أؤمن  –أاتعينه 

سترت إىل الغائب إىل املتكلم وهو تدةج ي يد ونلحظ تدةجًا يف ااتعمال الضمري من امل
كما جتلث الربط املتعلق بالراول صلث اهلل عليه  ،من قوة احلضوة وقوة احلجاج أيضًا

ومن خةل االاتبدال  (ةاول اهلل)والم من خةل التصريح بوصفه بالراالة 
ااتبدال  يف املثل اليت هي (أهله)أما املخاطبون يقد متت اإل الة بكلمة  ،الرائد()

وبدخوهلم يف  (،إليكم)ثم متت اإل الة إليهم بكاف املخاطب  ،)لألهل احلقيقيني(
عموم لفظ )الناس( ثم ااتمرت اإل الة إليهم بواو اجلماعة حمذوية ثم مذكوةة ثةث 

احلذف وإن  وهذا (،.. تعملون.حتاانب ،.. تستيقظون.تبعثن ،..تنامون.متوتن)مرات 
إن كان كذلك ميثل إ دى  االت احلذف النادةة للفاعل يف اللتقاء الساكنني وكان 
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و)ُتحااب( يف اللغة العربية إال أنه ميثل  ،يعل )متوت( ونائب الفاعل يف )ُتبعث(
اتساقًا معج ا مع ما يتضمنه من  ركة للمعنث بني املوت والبعث واحلساب كحاالت 

بني النوم واليقظة والعمل و ،غياب ومع ذلك متثل  ضوةا قويًا بتأكيدها بنون التوكيد
 . الذي يتم احلساب عليه  يث متثل  االت  ضوة

وباإلضاية إىل نص هذه اخلطبة املشهوةة يقد وةدت ةوايتان صحيحتان 
أةأيتكم لو أخربتكم أن خيًة بالوادي تريد أن تغري عليكم إ داهما ييها هذا النص " 

يإني نذير لكم بني يدي  :قال .نعم ما جربنا عليك إال صدقًا :قالوا ؟أكنتم مصدقي
تبت يدا أبي ) :تبًا لك اائر اليوم أهلذا مجعتنا ين لت :يقال أبو هلب ،عذاب شديد

انطلق نيب  واألخرى ييها هذا النص " 79" (هلب وتب * ما أغنث عنه ماله وما كسب
اهلل صلث اهلل عليه والم إىل ةضمة من جبل يعة أعةها  جرًا ثم نادى يا بين عبد 
مناف إني نذير إمنا مثلي ومثلكم كمثل ةجل ةأى العدو يانطلق يربأ أهله يخشي أن 

  22"يسبقوه يجعل يهتف يا صبا اه 

جية النبوية يف حتويل بنية اخلطبة العليا لنص يويف الرواية األوىل تتجلث اإلارتات
هلل وقد بدأ الراول صلث ا ،اخلطبة لتكون بنية عليا مفتو ة ةغبة يف تقوية احلجاج

ثم  اول أخذ إقراة من املستمعني  ،عليه والم باالاتفهام لي يد من جذب املستمعني
 ،الذي يدل علث ما كان ايقع لوقوع غريه (لو)بأنه صادق بوااطة ااتعمال احلرف 

يلو أنه  ذَّةهم من أن هجومًا ايقع عليهم ماذا اتكون النتيجة تصديق الراول أو 
وهنا انتقل الراول صلث  ،ألنه مل يكذب أبدًا ؛صدِّقونهتكذيبه يأقروا مجيعًا أنهم اي

وبناء علث ذلك يقد  -إذا مل يصدِّقوه  -اهلل عليه والم إىل حتذيرهم من عذاب اهلل 
ومل يعد ألبي هلب إال التعدي علث الراول صلث اهلل عليه والم  ،أل مهم احلجة

 ولن يغين عنه ماله وال ين ل القرآن ليبني أن أبا هلب هو الذي تب أي خسر  ؛بشتمه
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ألنه ايصلث الناة لعدم تصديقه براالة الراول صلث  ؛ما كسبه يف هذه احلياة الدنيا
وميكن أن نلحظ يف هذه الرواية األوىل أن الراول صلث اهلل عليه  ،اهلل عليه والم

واالاتفهام احلجاجي هو كل ااتفهام  ،والم ااتعمل إارتاجتية االاتفهام احلجاجي
يإذا كان يف مقام  جاجي  ،ن غرض االاتفهام األصلي ليؤدي وظيفة أخرىخيرج ع

وهذه اإلارتاجتية ااتعملها إبراهيم  ،زاد من قوة احلجاج وبلغ بها الذةوة القصوى
ولكن إبراهيم  ،عليه السةم يأخرج االاتفهام عن وظيفته األاااية يف مقام  جاجي

قوي جدًا أدى هذا  ييبدأ بهجوم  جاج ،عليه السةم أخرج االاتفهام خمرج اإلنكاة
 ،اهلجوم احلجاجي القوي الذي مل جيد قومه له ةدًا إال أن حيرقِّوه يف الناة لنصرة اآلهلة

ولكن الراول صلث اهلل عليه والم بدأ بااتفهام خرج عن وظيفته األصلية إىل 
قوة  وهذا االاتفهام اخلاةج عن ااتفهاميته إىل التشويق تتضاعف ييه ،التشويق

وعلث ذلك يإن  ؛والتشويق حمرِّك هلا أيضًا ،إذ االاتفهام حمرِّك للنفس ؛االاتفهام
احلجاج الذي يأتي بعد هذا النوع من االاتفهام يكِّون بؤةة ومرك ًا لةهتمام الشديد 

ليأخذ من ألسنتهم  ؛..( ثم أتث باالاتفهام علث  قيقته من بعُد.أةأيتكم لو)به 
ولكنه مل يبدأ باهلجوم علث آهلتهم يقط أخربهم بأنه نذير  (،أكنتم مصدقي)اجلواب 

هلم بني يدي عذاب شديد أي أنهم ال بد أن يصدِّقوه بأنه ةاول اهلل وأنه ال إله إال 
... يلما .وبناء علث هذا التصديق تكون اخلطوة التالية هي ةيض عبادة األصنام ؛اهلل

آن الكريم  جة مضاية إىل  جة الراول مل يؤمنوا كانت  جة إبراهيم الواةدة يف القر
  .مما بلغ باحلجاج النبوي غاية ليس بعدها غاية ؛صلث اهلل عليه والم

ونلحظ أن الراول صلث اهلل عليه والم ااتعمل الُسلم احلجاجي يف هذه 
 ...وهذا يدل علث ملكة  جاجية عالية جدًا ،الرواية أيضًا

 :ة كالتاليوميكن صياغة اهليكل احلجاجي هلذه الرواي
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 .اإلخباة بهجوم خيل علث قريش علث ابيل االيرتاض: املعطث
  .بناء علث اإلخباة ماذا يكون موقفكم :قانون العبوة

 .(بناء علث إجابتكم)تصديقي  ةةةةة[ ن 

 .إنين أ ذةكم من عذاب اهلل الشديد :املعطث
 .صدقوا حتذيري بناء علث صدقي الذي تعريونه :قانون العبوة

 يونصدق  ةةةةة[ ن
 

 تصديق اإلخبار بأنه رسول من اهلل                              
 تصديق اإلخبار خبيل هتاجم قريشا                               

أما يف الرواية األخرى يقد ااتعمل الراول صلث اهلل عليه والم احلجاج 
صوةة التمثيل صوةة  وقد كانت ،بالتمثيل ليوضِّح هلم خطر األمر الذي هم بصدده
ولكنه  ،يلما علم به أةاد حتذيرهم ، ركية تستحضر مشهد هجوم اريع علث قومه

يما كان منه إال ةيع صوته عاليا ليسمعوا  ،خاف وصول العدو إليهم قبل أن يصل هو
ويف هذا احلجاج التمثيلي أوضح الراول صلث اهلل عليه  ،حتذيره ويأخذوا ااتعدادهم

االاتمراة  كما أوضح خطر ما هم ييه من ،ديد لقومه ولنجاتهموالم مدى  به الش
بل هي قضية  ،وأن القضية ليست قضية عادية ،يف عبادة األصنام وترك عبادة الديان

 .إذ هي متثل اهلةك أو النجاة ،ذات شأن كبري

 ؛وما يرتتب علث هذا املشهد ،إن ةام املشهد بهذه الدقة وبهذه احلركة السريعة
.. لت يد من .تستجلب تفاعل املتلقي ؛قوة  جاجية أتت يف صوةة ااتعاةيةليدل علث 

وميكن صياغة هيكلة  .قوة احلجاج وقوة أثره يف نفس السامع مبا ال يقدة علث ةده
 :احلجاج علث النحو اآلتي
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أنا مثل ةجل حيذةكم من عدو يلما خاف أن يصل إليكم العدو  ذةكم  :املعطث
 .بصوت مرتفع

 .بناء علث ذلك صدقوني ألنكم اتهلكون إن مل تصدقوني :ن العبوةقانو

 .صدقوني يف ما جئت به من الراالة واإلنذاة من عذاب اهلل الشديد  [ ةةةةةن 

 21حتليل اخلطبة الثانية 1.4

إن املوقف السياقي النتقال الراول صلث اهلل عليه والم إىل املدينة وااتقبال 
والتأييد خيتلف عن املوقف السياقي يف مكة الذي الناس له هنالك بالتصديق والنصر 

يماذا  .تحكم ييه قوة عرض احلجة إلثبات الراالة ولتصديقه يف نبوتهكان موقفًا ت
 ؟اُيقَدم من  جاج يف هذا املوقف اجلديد

إن احلجاج اجلديد ايتوجه إىل تأكيد إثبات ةاالة الراول صلث اهلل عليه 
شر ال مناص معه إال تأكيد التصديق وترايخه والم مرة أخرى ولكن بوجه غري مبا

 :تباع الراول صلث اهلل عليه والم وقد جتلث ذلك يفاوالعمل علث  ،يف النفوس

البدء حبمد اهلل والثناء عليه مبقدمة متهيدية  جاجية وخبامتة وظيفتها دعم  :أواًل
 ،النبوية وهما تراخان للقطيعة مع اخلطابة اليت كانت قبل اخلطابة ،احلجاج الكلي

 ...كما تهيئان للمبدأ احلجاجي اجلديد الذي تدوة يف يلكه كل احلجج اجلديدة

 ،احلجاج بااتعمال القضية الكربى أو احلقيقة املفجعة اليت تواجه اإلنسان :ثانيًا
 ،للراالةمن بعث ومن اؤال عن تبليغ الراول  وما يرتتب عليه ، قيقة املوتأال وهي 

بالعمل الصاحل وال جمال إال اليتداء اإلنسان لنفسه  ،ان أو الكفروهنا ال جمال إال لإلمي
ألن اهلل يضاعف بالكلمة  ؛ولو كان ج ءا من مترة أو  تث كلمة طيبة وعمل الرب،
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يهنالك  ،األجر عشر مرات إىل ابعمائة ضعف يكيف بغريها من العمل الطيبة
  .املوتوالعاقل من دان نفسه وعمل ملا بعد  ،ترهيب وترغيب يف الوقت نفسه

ألن  ؛وهنا حيث احلجاج باملوت والبعث علث أداء األعمال واألقوال الصاحلة
الدنيا اتفنث يجأة ويرتكها اإلنسان وهي مل تكتمل لينتقل  يث تكتمل  ياته 

وكانت هذه النقلة  ،تباعه للراول صلث اهلل عليه والمااألخروية من خةل 
كن ما جعلها تبلغ الغاية يف القوة ول ،احلجاجية  ول أداء العمل مناابة للموقف

احلجاجية هو ةبطها حبجاجية إثبات الراالة للراول صلث اهلل عليه والم الذي أخرب 
 ،يهي متثِّل  جاجًا خفيًا ينسرب إىل النفوس ،بالبعث ودعا إىل هذه األعمال

 ،وااتعمال مثل هذا احلجاج اخلفي يدل علث مقدةة  جاجية يائقة قّل أن توجد
 :صياغة اهليكلة احلجاجية لنص هذه اخلطبة كالتاليوميكن 

 .األمر بالتقديم للنفس :املعطث 

 .ألن التقديم للنفس يقي من الناة :قانون العبوة

  .التقديم للنفس ةةةةة[  ن

وميكن أن نصل إىل احلجاج اخلفي يف ترايخ إثبات ةاالة الراول صلث اهلل 
 :و اآلتيعليه والم من خةل هيكلة احلجاج علث النح

أخرب الراول صلث اهلل عليه والم أن التقديم للنفس يقي من الناة )أمل يأتك  :املعطث
 .ةاولي يبلغك(

 .جيب التصديق براالة الراول ألنه املبلغ بذلك :قانون العبوة

 .التصديق براالة الراول والتقديم للنفس ةةةةة[ ن 
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يهي ااتعمال القسم  ،أما األدوات اليت أاهمت يف تأكيد احلجاج يف النص
كما أنه يفيد التوكيد يف  (كرابط  جاجي نصي بني املعطث وقانون العبوة )واهلل

 –ليقولن  –ليدعن  –ليصعقن  –تعلمن )الوقت نفسه تكراة نون التوكيد ات مرات 
واقرتنت نون التوكيد بالةم املوطئة جلواب القسم يف الفعل  (،لينظرن –يينظرن 

ت يد يف قوة التأكيد وقوة حتقق ما يقوله الراول صلث اهلل عليه املضاةع أةبع مرات ل
 .كما تسهم يف متااك النص ،والم
  24حتليل اخلطبة الثالثة 1.1

يتجلث يف هذه اخلطبة ما أاست له اخلطبة النبوية من بنية جديدة مفتو ة تتيح 
وقد  ،تلقنيومن شأن ذلك أن يقوي جانب اإلقناع عند امل ،احلواة يف أثناء نص اخلطبة

.. وأن النعم قد .وةدت هذه اخلطبة يف اياق التحذير من التنايس علث احلياة الدنيا
  21تكون اببًا يف جلب النقمة

 :وقد داة احلجاج يف هذه اخلطبة  ول قيام ةجل من الصحابة بسؤال مؤداه
 ؟هل ميكن أن تؤدي بركات األةض واملال وزهرة الدنيا اليت هي خري ونعم إىل الشر

وكان ةد الراول صلث اهلل عليه والم بعد أن اكت يرتة ل يادة تشويق 
وكرةه ثةث مرات حمصِّله أنه  ،بااتفهام ااتنكاةي  جاجي 22الناس إىل االاتماع

 ليس خريًا ألن اخلري ال يأتي إال باخلري

 :وميكن صياغة اهليكلة احلجاجية يف احلديث النبوي علث النحو اآلتي

 .ن زهرة الدنيا واألموال ألنها شر إذا أدت إىل الشرالتحذير م :املعطث 

 .بناء علث ذلك جيب احلذة منها: قانون العبوة

 .النجاة ةةةةة[ ن 
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 :ولكن هنالك  جة تفهم من اياق احلجة األوىل كالتالي

 .الرتغيب يف الدنيا واكتساب املال ألنها قد تكون خريًا إذا أدت إىل خري :املعطث

 .اخلري وزهرتها بقدة إذا أدت إىلعلث ذلك جيب أن يأخذ من الدنيا  بناء :قانون العبوة

 .النجاة ةةةةة[ ن 

ولتقوية نتيجة احلجتني الظاهرة واملضمرة ضرب الراول مثًة حمسواًا من 
يشبه املال بالعشب األخضر الذي  ،احلياة الرعوية اليت يعريها كل املتلقني للخطبة

أو يقرِّبه من القتل إال الناقة اليت  ،ضه قد يقتل احليوانوأن بع ،تأكله البهائم يف الربيع
 تث تسرتيح ثم  ،تأكل أكًة خفيفًا يتنتفخ ثم جترت وتتخلص من ال ائد من الطعام

 .تواصل طعامها

 جاجيًا ااتثمر مبدأ  جاجيًا هو اخلربة  معطث وهذا التشبيه كان مبجمله
 الرعوية املشرتكة للسامعني

ألنه يكون نعم  ،أنه ال ضري يف كسب املال اخلري: املعطث هلذاقانون العبوة و
 .صا ب املسلم بشرط أخذه حبقه واإلنفاق منه يف ابيل اهلل واليتامث واملساكني

 .واوف تكون النتيجة االاتمتاع به يف الدنيا والنجاة يف اآلخرة

وبناء علث ذلك يقد أوضح الراول صلث اهلل عليه والم السؤال املشكل علث 
 ،يالربيع ،وأعلمه أن اخلري ال يأتي إال باخلري وأن الشر ال يأتي إال بالشر ،صحابيال

وألجل  ؛إال أنه قد يقتل أو يقرِّب من القتل ،وإن كان خريًا كما يعرف ذلك الناس
لكن  ،ذلك يإن الناقة اليت تأكل منه قدة  اجتها ثم تتخلص من ال ائد يلن يؤذيها

وكذلك املال الذي ُأاند إليه اخلضرة  ،بهيمة إىل املوتالشره يف األكل قد يؤدي بال
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يكأنه هو هو العشب وأن الذي يشره يف مجعه  (إن هذا املال خضرة  لوة)واحلةوة 
 ،به إىل الشر والعكس الصحيح يسيؤدي ؛قد  وله بعمله إىل شر املستحقنيومينعه عن 

ياملداة يف  ،دي به إىل اخلريوينفق منه ايتمتع حبةوته وايؤ ،الذي يأخذ منه ما ينفعهي
وقد وصل اإلقناع هنا  ،حتويل األشياء املبا ة إىل خري أو إىل شر هو طريقة ااتعماهلا

بل  ،األول منهما يتح اجملال إلمكانية احلواة يف اخلطبة النبوية :غايته من خةل أمرين
ملثل والثاني منهما ضرب ا ،اؤال الراول عن الرجل السائل أمام الناس ليجيبه

التقرييب وهو أالوب قرآني يؤدي إىل اإلقناع الشديد كما أن ااتعمال أالوب 
االاتعاةة يف هذا املثل التقرييب يسهم يف تكوثر احلجاج حبسب عباةة د. طه 
عبدالرمحن الذي جيعل الذوات اخلطابية اليت تشرتك يف بناء القول االاتعاةي أةبع 

والذات املؤولة )بكسر  (،بكسر اهلاء)املظهرة  الذات :لكل منها وظيفة خطابية متمي ة
بكسر الةم  (الذات املبلغة)بكسر امليم و  (الذات املضمرة)و (،الواو املشددة

.. الذي يتكون من ... ثم إن االاتعاةة هي أبلغ وجوه تقيد اللغة مبقام الكةم.املشددة
ة ومن عةقاتهما التفاعلية املتكلم واملستمع ومن أنساقهما املعريية واإلةادية والتقديري

.. يتكون االاتعاةة بذلك أدعث من احلقيقة لتحريك همة املستمع إىل .املختلفة
  25االقتناع بها وااللت ام بقيمها

وذلك يدلنا داللة واضحة علث امتةك الراول صلث اهلل عليه والم لواائل 
 .وااتعماهلا املتمي  يف اخلطبة النبوية ،اإلقناع احلجاجي

  26حتليل اخلطبة الرابعة 1.2

ألنها جاءت يف ظرف ايااي وظرف عسكري  ؛متثل هذه اخلطبة أهمية قصوى
ومن نا ية أخرى يهي توضِّح يف الراول صلث اهلل عليه  ،هذا من نا ية ،عصيب
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ألجل ذلك يقد واجه  ؛والم جانبًا من مقدةته املتمي ة يف  ل املشكةت الكبرية
ألن  ؛ألنصاة اريعًا ليتأكد من مقالتهم  ينما غضبواالراول صلث اهلل عليه والم ا

غه وأوضح أنه قد بَل ،من الغنائم يأكثر ييهم ومل يعط األنصاة الراول أعطث قومه
وقد عرف  ،وأوضح أن السبب هو تأليف بعض الناس علث اإلاةم ، ديثهم

بل البد  ؛يحسب الراول صلث اهلل عليه والم أن األمر ال يستدعي ذكر السبب
 .وضع العةقة مع األنصاة بكاملها أمامهم لي يد من ياعلية عملية اإلقناع احلجاجي

 .م العطاء هلمثتأليف قلوب بعض الناس  :املعطث

  .: تقوية إلاةمهم1 قانون العبوة

 .أما أنتم أيها األنصاة يإاةمكم قوي بل أنتم مؤمنونةةةةة[   ن

 .لفكم علث اإلاةمالحتتاجون أن نعطيكم ما يتأ :4قانون العبوة

 .الرضا بعدم اإلعطاء ةةةةة[  ن

يألجل ذلك تتحول النتيجة إىل  ؛ولكن الرضا بعدم اإلعطاء قد يكون صعبًا
يتم إقناعهم عن طريق شرح عةقة الراول بهم ويق تقديم تدةج يف  معطث  جاجي

 :تيقانون العبوة إىل الرضا يتخذ عدة مستويات علث الُسلم احلجاجي علث النحو اآل

 عةقة األنصاة بالراول صلث اهلل عليه والم
 

  سأذهب أنا معكم والناس تذهب بالشاء والنعم والبعري                                      
 لو سلك الناس واديا  لسلكت واديكم                                       

 واحدا  منكم لوال اهلجرة لكنت                             
 خصكم اهلل بأحسن األمساء أنصار اهلل وأنصار رسوله                                      

 من اهلل عليكم باإلميان                                      
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وبناء علث هذه احلجج اليت قدمها الراول صلث اهلل عليه  ؛الرضا ةةةةة[  ن

 ،ن ةدُّ األنصاة علث الراول صلث اهلل عليه والم بالرضاوالم يف قانون العبوة كا
وعودة بقية الناس  ،وميكن أن ُيلحظ أن الصوةة البصرية ملقاةنة عودة الراول معهم

 ،إذ ال جمال للمقاةنة أبدًا ؛بالشاء والنعم والبعري هي صوةة ااعدت كثريًا يف اقتناعهم
وهي إ دى  (انتفاء املقاةنة)قاةنة وميكن تسمية هذا النمط من املقاةنة احلجاجية مب

أهم اإلارتاجتيات احلجاجية اليت تؤدي إىل االقتناع السريع، إذن يليس هنالك إال 
  .الرضا واحلبوة خبامت األنبياء واملرالني الذي يعود به األنصاة إىل دياةهم دون الناس

كان يريد  إذ ؛بيد أن الراول صلث اهلل عليه والم مل يقتنع منهم بهذه اإلجابة
يما كان من األنصاة إال أن ةدوا  ،منهم إجابة تشرح موقفهم جبةء لي يدهم إقناعًا

 .علث الراول مبا يؤكد ةضاهم

 .: اقتناع األنصاة حبكم الراول صلث اهلل عليه والماملعطث

 .يتخذ قانون العبوة هلذا االقتناع شكل الم  جاجي :قانون العبوة
 

 .وجدتنا ضةال يهدانا اهلل بك                        
 .وجدتنا علث شفا  فرة يأنقذنا اهلل بك                        
                      .وجدتنا يف ظلمة يأخرجنا اهلل بك إىل النوة                        

 

 .صنع ما شئت يف أواع احللا ةةةةة[  ن

أنهم إذا أتوا حبجج أخرى تؤيد  لكن الراول صلث اهلل عليه والم بيَّن هلم
مما يدل علث أنه مدةك ملوقفهم وكأنه وا د  ؛عدم ةضاهم يسوف يصدِّقهم أيضًا

 :ولذا يإن اهليكلة احلجاجية ميكن أن تتخذ هذا املنحث االيرتاضي ؛منهم
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 .عدم االقتناع بإعطاء الناس من قريش وغريهم و رمان األنصاة :املعطث 

ًا  جاجيا علث الشكل اآلتي مع مة ظة أن من صاغ يتخذ الم :قانون العبوة
هذا احلجاج هلم هو الراول صلث اهلل عليه والم وقد وضع بهذه الكيفية ليدل علث 
أقصث  االت االقتناع مبوقفهم ولكن هنالك  الة أهم توجب عليه يعل ما يعل هي 

 .تبليغ ةاالة ةبه واحلرص علث إاةم بقية العرب

 :لم احلجاجي لقانون العبوة علث النحو اآلتيوميكن صياغة هذا الس
 

 قبلنا ما رد الناس عليك                          
 وخمذوال فنصرناك                          
 ومكذبا  فصدقناك                          
 كا أمل تأتنا طريدا  فآوين                          

 

وقد ااتعمله الراول  ،أكثر واائل اإلقناع قوةإن الُسلم احلجاجي هو إ دى 
ولكن الشأن شأن آخر يتعلق  ،صلث اهلل عليه والم بنفسه ليوضح أنه مقتنع مبوقفهم

وبناء علث كل ذلك ما كان من األنصاة إال االقتناع التام حبكم  ،براالة السماء
 الراول صلث اهلل عليه والم

ملن والفضل علينا وعلث غرينا ثم بكوا بل هلل وةاوله املن ولراوله ا ةةةةة[  ن
إنه اقتناع تام تام تام ياألمر أمر  .يكثر بكاؤهم وبكث النيب صلث اهلل عليه والم معهم

 .اهلل وهلم دوة النصرة والفوز برضا ،ييها دوة املبلِّغةاالة للراول صلث اهلل عليه والم 

ة احلجاج املضاد وقد تبنث الراول يف موقفه مع األنصاة ما يسمث بإارتاجتي
ولكن هذا احلجاج املضاد مل يستعمل بالطريقة اليت تستعمل عادة يف احلجاج من تبين 

وإمنا كان  جاجًا مضادًا من نوع  ،وجهة الطرف اآلخر احملاجج مؤقتا للقيام بنقضها
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بل تأييدها مع شرح املانع  ،خاص يهدف إىل تبين وجهة النظر األخرى وتصديقها متامًا
مما جيعل الطرف اآلخر يقتنع إذا علم الصدق  ؛مبقتضاها يف الوقت نفسه من العمل

وجيعله يتفهم ويتلمس أاباب القبول  ،واإلدةاك احلقيقي لشعوةه ولوجهة نظره
ويسمث د. طه عبدالرمحن هذا النوع من أنواع احلجاج  ،لوجهة النظر األخرى

اج التوجيهي عندما يظهر باحلجاج التقوميي ويرى أنه يأتي يف مر لة أعلث من احلج
أن العةقة االاتداللية قد ال يويف بتمامها احلجاج التوجيهي الذي يتضمن يعل 

أما احلجاج التقوميي يهو يقوم علث إثبات الدعوى  ،إيصال املستدل حلجته إىل غريه
اعتمادا علث قدةة املستدل علث أن جيرد من نفسه ذاتًا ثانية ين هلا من لة املعرتض علث 

ويلمس د. طه عبدالرمحن هنا مسألة إعداد احلجاج  يث يقوم املستدل  ،27واهدع
وبناء  ،بوضع ايرتاضي لنفسه يف مكان الطرف اآلخر جيرِّد من نفسه متلقيًا للحجة

ولكن ما هو موجود لدينا يف هذه  ،علث هذا التجريد حياول أن يبين  جته بناء أقوى
ه والم صرَّح حبجة األنصاة املتوقَّعة خمربًا هلم اخلطبة النبوية أن الراول صلث اهلل علي

مما جعل احلجاج يف هذه اخلطبة  ؛مبوايقته علث  جتهم عاةضًا اجلانب اآلخر حلجته
  .يصل إىل دةجة قصوى من اإلقناع

وتنبغي اإلشاةة هنا مرة أخرى إىل دوة البنية اجلديدة يف يتح إمكانية احلواة يف 
وتعد جتديدًا يف بنية  ،اإلمكانية تؤدي إىل م يٍد من االقتناعإذ إن هذه  ؛اخلطبة النبوية

هذا إضاية إىل املكون احلجاجي للمقدمة  يث ،اخلطبة العربية علث وجه العموم
 .بدئت اخلطبة حبمد اهلل ع  وجل

 .أنواع احلجاج يف اخلطب النبوية 1.5

 للحجاج يف اخلطب ًاتظهر يف نصوص اخلطب اليت اختذها البحث أمنوذج
و تث تكتمل أبعاد  ،وأنواع من احلجج املختلفة ،جاجية جيات يارتاتإالنبوية 
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الداةاة احلجاجية البد من اإلشاةة إىل تلك األنواع احلجاجية اليت تويرت يف 
  .النصوص املدةواة

النا ية األوىل هي قوة  :وبصفة عامة يإن نوعية احلجاج تعتمد علث نا يتني
والنا ية  ،ي ينصب علث مناقشة ا تماالت النتيجةوهو ذلك احلجاج الذ ،احلجة

 ،، أو الرتهيب من العواقب22األخرى هي احلجة املعتمدة علث الرتغيب يف النتيجة 
ولعل هذا النوع هو ما تصنفه بعض الدةااات احلجاجية علث أنه من احلجاج 

لث وع ،29يعتمد علث العاطفةألنه  ؛Motivational argumentالتحفي ي أو ما يسمث 
يإنه ميكن اإلشاةة إىل أةبع تقنيات  ،الرغم من تعدد احلجج واختةف أنواع احلجاج

 :وتلك التقنيات احلجاجية هي كالتالي ،ةئيسة تتكرة كثريًا يف احلجاج
 .تقديم علة أو ابب أو تفسري -1
 .عمل مقاةنة أو مشابهة -4
 .تقديم مثال أو شاهد -1
 92تسمية مصدة لسلطة ما " -2

نا النظر يف نصوص اخلطب النبوية اليت اختذها البحث أمنوذجًا ولو أنعم
للدةااة يإننا جندها ااتعملت نوعي احلجاجي القوي املعتمد علث ببان ا تماالت 

ونوع احلجاج التحفي ي املعتمد علث الرتغيب  ،النتيجة ويقًا ملقتضيات التفكري املتبصر
ياملقاةنة يف اخلطبة األوىل  ؛املختلفني أنواع املتلقني ليتنااب كل نوع مع ،أو الرتهيب

بني اإلخباة بهجوم خيل علث قريش واإلخباة بأن الراول نذير بني يدي عذاب 
شديد هي مقاةنة تستدعي التفكري والتبصر، و ينما حياجج الراول األنصاة يف 
مسألة عدم إعطائهم من غنائم معركة  نني هو  جاج يعتمد علث املقاةنة بني 

 ...بني غريهماألنصاة و
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ويف الوقت نفسه يإن الرتغيب بثواب اهلل والتحذير من عقابه يف املقدمة 
إضاية إىل ااتعمل هذا احلجاج يف أثناء احلجاج داخل  ،احلجاجية يف كل نص خطابي

ولذا يإن  ؛وإىل مشوليته جلميع املخاطبني ،النص يؤدي إىل تقوية احلجاج بشكل عام
خلطبة الثانية يشري إىل اوكذلك يف  ،ري إىل اجلنة والناةالراول يف اخلطبة األوىل يش

 ،عقابه وإىل التقديم للنفس للحصول علث ثواب اهلل والنجاة من ،مسألة البعث واحلساب
 .ومثل ذلك يف اخلطبة لألنصاة يهو يشري إىل مكانتهم عنده وعند اهلل ابحانه وتعاىل

ن خةل نصوص اخلطب أو أنواعه م ،ولو أةدنا أن منثل لتقنيات احلجاج
 ،متثل يف التشديد علث طاعة اهلل بتسمية مصدة الطةالسابقة يسنجد  جاجًا 
ويتضمن كل احلجاج النبوي دائما التذكري بهذه السلطة  ،والتحذير من خمالفة أمره

كما جند شكًة من أشكال ااتعمال احلجاج  ،اإلهلية إْن يف املقدمة أو يف أثناء احلجاج
الرائد ال يكذب  عن"  يث مت ااتعمال املثل العربي  ؛ اخلطبة األوىليف بسلطة القول

" إنها اجلنة أبدًا أو الناة يف اخلطبة األوىل  بذكر النتيجة أو الغايةكما جند احلجاج  ،أهله "
أمل يأتك  :" ثم ليقولنَّ له ةبه ليس له ترمجان وال  اجب حيجبهويف اخلطبة الثانية  ،أبدًا "

" أية ويف اخلطبة الرابعة  ،" ويكون عليه شهيدًا يوم القيامة "اخلطبة الثالثة  ويف ،ةاولي "
 ترضون أن يذهب الناس بالشاء والنعم والبعري وتذهبون براول اهلل "

 :" قام ةجل يقاليف اخلطبة الثالثة  ني  بالتفسري أو الشرحوجند أيضًا  جاجًا 
قلنا ُيو ث  ،النيب صلث اهلل عليه والم يسكت عنه ؟يا ةاول اهلل أو يأتي اخلري بالشر

ثم إنه مسح عن وجهه الر ضاء  ،واكت الناس كأن علث ةؤواهم الطري ،إليه
 وإنه كلُّ  ،إن اخلري ال يأتي إال باخلري –ثةثا  –" أين السائل آنفًا أو خرٌي هو  :يقال

ث إذا امتدت ما ُينبت الربيع ما يقتل َ َبطا، أو ُيلمُّ إال آكلة اخلضراء أكلت  ت
 يث أوضح له الراول صلث اهلل  ؛" خاصرتاها ااتقبلت الشمس ثم اجرتَّت َيَثَلَطت
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 ،كما قد يكون شرًا حبسب ااتعمال اإلنسان له ،ن املال قد يكون خريًاأعليه والم 
وأخربه أن كثريًا من األموة قد يتوهم الناس أنها خري  ،لكن اخلري ال يأتي إال باخلري

وهنا أتث الراول صلث اهلل عليه والم حبجاج  ،يقة قد يكون ييها شرولكن يف احلق
اعتمد ييه علث مضاةعة وتشبيه متثيلي تصويري يستجلب الصوةة بعناصرها املتعددة 

أكثر تأثريًا  91احلجاج االاتعاةيواملتحركة أمام املتلقي وكانت هذه الصوةة البليغة أو 
الرعوية للبهائم اليت ترعث من الربيع الذي  ألنه مأخوذ من احلياة ؛يف نفوس املتلقني

 .قد يكون ييه  تفها

وال غرو يف  ،إن اخلطبة النبوية قد بلغت الغاية القصوى يف املقدةة احلجاجية
كما أن اخلطبة  ،وأخطب العرب ،ذلك يالراول صلث اهلل عليه والم أيصح العرب

علث قوة وزادها نوةًا  ،النبوية شكلت منوذجها احلجاجي اخلاص بها الذي زادها قوًة
وميكن أن جنمل هذا النموذج بناء علث ما تناوله هذا البحث من خةل  ،علث نوة

 :الشكل اآلتي
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 أمنوذج احلجاج يف اخلطبة النبوية
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 اخلامتة

وال شك أن  ،ال ةيب يف أن النيب صلث اهلل عليه والم مؤيد بتأييد اهلل وبو يه
بيد أن اخلطاب النبوي البد وأنه قد ااتعمل  ،...النبوة مرتبة عظيمة هلا خاصيتها

ومن هنا كانت هذه  ،أدوات اخلطاب البشري لتبليغ الراالة وللتأثري يف الناس
ةااة  ول احلجاج يف اخلطب النبوية معتمدة علث دةس هذا اخلطاب النبوي ويقًا الد

ولتحاول إدةاك  ،لتحلل احلجاج النبوي ؛ملبادئ وأااليب دةااة اللغة الطبيعية للناس
 ...شيء من ار عظمته وإعجازه

وقد تطرق البحث للحجاج يف اخلطبة النبوية إىل األيتوس اخلطابي واملاقبل 
ثم انتقل البحث إىل بيان املساة احلجاجي للخطبة  ،يتهما يف اإلقناعخطابي وأهم

 .. .ثم قام البحث بتحليل  جاجي لبعض اخلطب النبوية ،النبوية

 :أما أهم النتائج اليت توصل إليها البحث يهي كاآلتي

أن الراول صلث اهلل عليه والم كان ميلك قدةة خطابية و جاجية  :أواًل
مما  ؛لك معرية بأبعاد السياق االجتماعي والنفسي للمخاطبنيوكان مي، عظيمة جدًا

 .جعله يتمكن من إقناع الناس وتبليغ الراالة

أن اخلطبة النبوية متي ت عن اائر اخلطب يف أنها ةمست البنية العليا  :ثانيًا
للخطابة اإلاةمية عمومًا من خةل وضع املقدمة واخلامتة اللتني أدتا يف الوقت نفسه 

 جاجية متثَّلت يف التذكري باملبدأ احلجاجي اجلديد الذي خيتلف عن املبادئ  وظيفة
 .احلجاجية يف اجلاهلية
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أن اخلطبة النبوية ااتطاعت أن جتدد يف بنية اخلطبة العليا ويف نص  :ثالثًا
وهذا التجديد يف يتح احلواة الثنائي  ،اخلطابة بإدخال إمكانية احلواة مع اخلطيب

 .اخلطبة كان ذا وظيفة  جاجية أاهمت يف قوة إقناع اخلطبة النبوية اجل ئي يف أثناء

اتضح من خةل حتليل بعض اخلطب النبوية أن احلجاج يف اخلطبة  :ةابعًا
كما اتضح أنه اعتمد يف احلجاج علث  ،النبوية قد وجدت ييه أكثر أنواع احلجاج

 .وية قوة  جاجية كبريةمما يعطي احلجاج يف اخلطبة النب ؛ااتعمال السةمل احلجاجية

اتضح من خةل تتبع بعض الروابط احلجاجية يف نصوص اخلطب  :خامسًا
املدةواة أن الروابط يف احلجاج الذي يهتم بتحليل النص قد ختتلف عن الروابط يف 

وألجل ذلك يقد عددنا الَقَسم يف بعض  االته  ،احلجاج املعتمد علث حتليل اجلملة
 .وطئة جلواب الَقَسم ةابطًا  جاجيًا نصيًا يف اللغة العربيةوعند اقرتانه بالةم امل

يإن من املؤكد أن الدةااات احلجاجية يف اللغة العربية مّلا ت ل يف  ،وأخريًا
وأن هذه احملاولة البحثية لدةااة احلجاج النبوي ال ميكن أن حتيط جبميع  ،البدايات

ه أن يكون  اي ًا ألجل ذلك يإن البحث من طمو  ؛جوانب احلجاج النبوي
ومشجعًا للبا ثني يف اللسانيات ويف البةغة علث االهتمام بدةااات احلجاج يف 

 .وعلث وضع كثري من التساؤالت وكثري من القضايا أمام ناظريهم ،الرتاث العربي
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 ملحق

 نصوص اخلطب النبوية املدروسة

 

 :( أول خطبة للنيب صلث اهلل عليه والم مبكة1اخلطبة ةقم )

وأشهد أن ال إله إال اهلل  ،وأتوكل عليه ،وأؤمن به ،وأاتعينه ،احلمد هلل أمحده " 
واهلل الذي ال إله إال هو إني ةاول اهلل  ،إن الرائد ال يكذب أهله .و ده ال شريك له

 ،ولتبعثن كما تستيقظون ،واهلل لتموتن كما تنامون ،وإىل الناس عامة ،إليكم خاصة
 94وإنها اجلنة أبدًا أو الناة أبدًا " ،ولتحاَاُبّن مبا تعملون

 :( أول خطبة للنيب صلث اهلل عليه والم باملدينة4اخلطبة ةقم )

كانت أول خطبة خطبها ةاول اهلل صلث اهلل عليه والم  :عن أبي المة قال
أما بعد أيها الناس  :ثم قال ،باملدينة أنه قام ييهم يحمد اهلل وأثنث عليه مبا هو أهله

ثم  ،ثم َلَيَدعنَّ غنمه ليس هلا ةاع ،تعلمن واهلل لُيَصَعقنَّ أ دكم ،فسكميقدِّموا ألن
 ،أمل يأتك ةاولي َيَبلََّغك :ليقوَلنَّ له ةبه ليس له ترمجان وال  اجب حيجبه دونه

يينظرنَّ ميينا ومشااًل ية يرى  ؟يما َقدَّمت لنفسك ،وأيضلُت عليك ،وآتيتك مااًل
يمن ااتطاع أن يقي وجهه من الناة ولو  ،ية يرى غري جهنم ثم لينظرنَّ ُقدَّامه ،شيئًا

يإن بها ُتج ى احلسنة عشر أمثاهلا إىل  ،ومن مل جيد يبكلمة طيبة ،بشق مترة يليفعل
والسةم عليكم وعلث ةاول اهلل صلث اهلل عليه والم وةمحة اهلل  ،ابعمائة ضعف

 91.وبركاته
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  (1اخلطبة ةقم )

قام ةاول اهلل صلث اهلل عليه  :قال –اهلل عنه  ةضي –عن أبي اعيد اخلدةي 
" إمنا أخشث عليكم من بعدي ما ُيفتح عليكم من بركات  :والم علث املنرب يقال

يا  :يقام ةجل يقال ،..األةض " ثم ذكر زهرة الدنيا يبدأ بإ داهما وثّنث باألخرى
قلنا ُيو ث  ،ميسكت عنه النيب صلث اهلل عليه وال ؟ةاول اهلل أو يأتي اخلري بالشر

ثم إنه مسح عن وجهه الر ضاء  ،واكت الناس كأن علث ةؤواهم الطري ،إليه
وإنه كلُّ ما  ،إن اخلري ال يأتي إال باخلري –ثةثا  –" أين السائل آنفًا أو خرٌي هو  :يقال

أو ُيلمُّ إال آكلة اخلضراء أكلت  تث إذا امتدت  ،92ُينبت الربيع ما يقتل َ َبطا
وإن هذا املال  .وبالت ثم ةتعت 95قبلت الشمس ثم اجرتَّت َيَثَلَطتخاصرتاها اات

 ،واملساكني ونعم صا ب املسلم ملن أخذه حبقه يجعله يف ابيل اهلل واليتامث ،َخضرة  لوة
 96ويكون عليه شهيدًا يوم القيامة " ،ومن مل يأخذه حبقه يهو كاآلكل الذي ال يشبع

 (2اخلطبة ةقم )

ةاول اهلل صلث اهلل عليه والم قسم الفيء الذي عن السائب بن ي يد أن 
أياءه اهلل حبنني من غنائم هوازن يأ سن يأيشث يف أهل قريش وغريهم يغضبت 

َمن  :يلما مسع بذلك النيب صلث اهلل عليه والم أتاهم يف منازهلم ثم قال ،األنصاة
 يه والم "ثم يشهد ةاول اهلل صلث اهلل عل ،كان ههنا من األنصاة يليخرج إىل ة له

" يا معشر األنصاة قد بلغين من  ديثكم يف هذه  :يحمد اهلل ع  وجل ثم قال
وقد  ،لعلهم أن يشهدوا بعد اليوم ،املغامن اليت آثرُت بها أنااًا أتألَّفهم علث اإلاةم

 .أدخل اهلل يف قلوبهم اإلاةم "
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م بأ سن أمل مُيّن اهلل عليكم باإلميان وخصَّك :" يا معشر األنصاة:ثم قال
ولو  ،.، ولوال اهلجرة لكنت امرًأ من األنصاة.وأنصاة ةاوله ،أنصاة اهلل :األمساء

أية ترضون أن يذهب الناس  ،الك الناس واديًا والكتم واديًا لسلكت واديكم
 "؟وتذهبون براول اهلل صلث اهلل عليه والم ،بالشاء والنعم والبعري

. .ةضينا : عليه والم قالوايلما مسعت األنصاة قول ةاول اهلل صلث اهلل
 ."أجيبوني ييما قلت " :يقال صلث اهلل عليه والم

 ،وجدتنا يف ظلمة يأخرجنا اهلل بك إىل النوة :يا ةاول اهلل :يقالت األنصاة
 ،ووجدتنا ُضةال يهدانا اهلل بك ،ووجدتنا علث شفا  فرة من الناة يأنقذنا اهلل بك

ياصنع يا ةاول اهلل ما شئت يف  ،ومبحمد نبيا ،اوباإلاةم دين ،قد ةضينا باهلل ةبا
 .أواع احلل

" واهلل لو أجبتموني بغري هذا القول  :يقال ةاول اهلل صلث اهلل عليه والم
وخمذواًل  ،وُمَكذَّبًا يصدقناك ،أمل تأتنا طريدًا يآويناك :لو قلتم ،لقلُت صدقتم

بل هلل  :" يقالت األنصاة لو قلتم هذا لصدقتم ،وقبلنا ما ةد الناس عليك ،ينصرناك
 ،ثم بكوا يكثر بكاؤهم ،ولراوله املن والفضل علينا وعلث غرينا ،ولراوله املن

 .97وبكث النيب صلث اهلل عليه والم معهم "
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

                                      

عربيةة تشةق أبةواب البةغةة كلةها البيةان واملعةاني        هذه الطريقة املخصوصة اليت حتكم مفهوم البةغة ال  1
والبديع، يمعظم الوجوه يف هذه األبواب الثةثة خاضعة ملبدأ العدول " وهذا جيعل البةغة العربية قريبةة  
من احلجاج كما هو يف البةغة اجلديدة وتقنياتها كما يؤكد ذلك د. عبداهلل صولة، ولكنه يستدةك علةث  

مجود تقسيماتها وطغيان اهلدف التعليمي والشواهد املتكرةة عليها منةذ اجلرجةاني   ذلك حبال البةغة يف 
 مما جيعل الدةس البةغي دةاا متكلسًا يكاد خيتفي ييه العمق احلجاجي ملفهوم البةغةة العربيةة، انظةر:   

، 4211عبداهلل صولة: يف نظرية احلجاج دةااات وتطبيقات، تةونس، داة مسةكيلياني، الطبعةة األوىل،    
 26ص

بةريوت، املركة  الثقةايف     –انظر: طه عبد الرمحن: اللسان واملية ان أو التكةوثر العقلةي، الةداة البيضةاء        4
 . 111- 122، ص ص 1992العربي، الطبعة األوىل، 

إن تردد مادة ) جج من احُلجة( عشرين مرة بصيغ خمتلفة يف القرآن الكةريم ومةا ذكةر ييهةا مةن صةوة         1
ظ منه اقرتاب مفهوم احلجاج يف القرآن من مفهوم احلجاج يف الدةااات اللسةانية  للحجاج القرآني يلح

احلديثة، و من أهم الكتب اليت تعرضت للحجاج يف القرآن الكةريم كتةاب عبةداهلل صةولة " احلجةاج يف      
، أما الطبعةة الثانيةة يقةد    4221القرآن من خةل أهم مظاهره األالوبية " وقد ظهرت طبعته األوىل عام 

، وصدةت يف بريوت عن داة الفاةابي، ومكتبة املعريةة، وكليةة اآلداب جبامعةة منوبةة     4227بعت يف ط
 بتونس، ولةات ادة  ول احلجاج وعةقته بالبةغة العربية وعةقته بالقرآن الكريم، انظر:

يةة  كل –عبداهلل صولة: احلجاج يف القرآن من خةل أهةم خصائصةه األاةلوبية، بةريوت، داة الفةاةابي       -
، ص 4227داة املعرية للنشةر، تةونس، الطبعةة الثانيةة،      –اآلداب والفنون واإلنسانيات، تونس، منوبة 

 .44، ص 16

صابر احلباشة: من إشكاليات تطبيق املنهج احلجاجي علث النصوص ) جاجية املفردة القرآنية منوذجًا(،  -
األةدن، عةامل الكتةب    –ي، إةبةد  ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالته، حترير د.  ايظ إمساعيلي علو

 .421-129، ص ص 2، ج 4212احلديث، وجداةا للكتاب العاملي، 

أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظوة اإليريقي: لسان العرب، بةريوت، داة صةادة، الطبعةة      2
 .161-162، ص ص 1م، )خطب(، مج 1992هة/1212الثالثة: 
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وزآبادي: القاموس احمليط، بةريوت، مؤاسةة الراةالة، الطبعةة الثانيةة،      جمد الدين حممد بن يعقوب الفري  5
 .122م، )خطب(، ص 1927هة/1227

إبراهيم مصطفث وآخرون: املعجم الوايط، ااطنبول، داة الدعوة، طبعة مصوةة عن طبعة جممع اللغةة    6
 .421، ص 1م، )خطب(، ج1926هة / 1226العربية، الطبعة الثانية، 

 .11، ص 4225الرمحوني: اخلطابة العربية اإلاةمية )دةااة يف املنت والفن(، ياس، عبد الر يم   7

 م، 1921انظر: شوقي ضيف: الفن ومذاهبه يف النثر العربي، القةاهرة، داة املعةاةف، الطبعةة العاشةرة،       2
 .49-42ص ص 

عر، حتقيق مفيد قميحةة،  أبو هةل احلسن بن عبد اهلل بن اهل العسكري: كتاب الصناعتني الكتابة والش  9
 .152م، ص 1929هة/1229بريوت، داة الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 

ميكن أن حتضر هنا شبهة ةواية احلديث الشريف بةاملعنث بشةكل عةام، واحلقيقةة أن هةذه الشةبهة قةد مت         12
م بعمليةة  تفنيدها عند أكثر من با ث وقد عرض لتلك البحوث الدكتوة عيد بلبع، وأضاف إليهةا القيةا  

مقاةنة اهلياكل األالوبية لأل اديث، وخرج إىل أنها ظاهر ج ئية وضآلتها وانعدام أثرها، ولكنه مل يشةر  
يف نقده هلذه الشبهة إىل مسألة اختةف النص وأثره يف الرواية يف املعنةث إذ الةنص النبةوي لةيس  ةديثًا      

مواعظ، ومنه ما كةان خطبةًا، وال ةيةب أن     يمنه ما كان  ديثًا قدايا، ومنه ما كان وصايا، ومنه ما كان
ها اطراد بنث هيكيلية معينة تؤيد الرواية بةاللفظ  ة العليا لتلك النصوص قد يتضح مندةااة البنية اهليكلي

واملعنث معًا إضاية إىل أن اخلطابة عادة ما يكون احلاضرين ييها أكثر والوضةع املعةد للتلقةي ييهةا مهيئةًا      
عيةد بلبةع: مقدمةة يف نظريةة البةغةة النبويةة )السةياق         يف هذه القضية انظر:للحفظ...، ولتفصل أكثر 

م، ص ص 4222هةة/   1249وتوجيه داللة النص(، القاهر، بلنسةية للنشةر والتوزيةع، الطبعةة األوىل     
75-115. 

هنالك من يقدة عدد خطب اجلمعة اليت خطبها الراول صلث اهلل عليه والم يف املدينة يف عشر اةنوات   11
 كثر من مخسمائة خطبة مجعة، مل يصلنا منها إال عدد قليل ال يكاد يتجاوز بضعة خطب... انظر:بأ

 م4211ديسمرب  2 -هة 1211حمرم  9يهد عامر األمحدي: أين ذهبت خطب الراول، جريدة الرياض،  -
 . 15868العدد– 

 .57شوقي ضيف: الفن ومذاهبه يف النثر العربي، مرجع اابق، ص    14
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بحث يف الرجوع إىل خطب الراول صلث اهلل عليه والم وتتبع موضوعاتها وأعدادها وأااليبها اعتمد ال 11
 علث ثةثة مراجع هي:

حممد خليل اخلطيب: إحتاف األنام ُخطب الراول صلث اهلل عليه والم، القاهرة، الداة املصةرية للنشةر    -
 م.1992هة /  1212الطبعة األوىل،  والتوزيع،

 خطب الراول صلث اهلل عليه والم، القاهرة، املكتبة التوييقية، بدون تأةيخ.جمدي حممد الشهاوي:  -

إبراهيم أبو شادي: صحيح خطب الراول صلث اهلل عليه واةلم، القةاهرة، داة الغةد اجلديةد، الطبعةة       -
 .م4222هة /1249األوىل، 

بابًا بةدأها خبطةب    خطبة يف اتة عشر 575وقد مجع الكتاب األول اخلطب النبوية اليت وصل عددها إىل   
الراول صلث اهلل عليه والم يف اجلهاد وانتهث باخلطب اليت خطبها صةلث اهلل عليةه واةلم يف مرضةه،     
ويغلب عليه يف ترتيب اخلطب بعد ذلك ترتيب كتب احلديث يرتاها مرتبة يف باب للصةة وآخر لل كةاة  

وبابا مساه اخلطب  ،ولصلة الر من وللعلم وللتقوى آثم جعل أبوابا لإلخةص وللقر ،وثالث لرمضان
العامة وهي اليت مل حيدها موضوع كما يقول، وخطب يف املفةردات، وخطةب يف آل البيةت والصةحابة،     
وخطب يف الساعة وهذه العشوائية يف ترتيب اخلطب، يضاف إليها عدم الدقةة يف ع وهةا يهةو يع وهةا     

ًا يذكر املصدة من غةري حتديةد للصةفحات،    أ يانًا بذكر صفحات املصدة واجل ء الذي أخذ منه، وأ يان
وأ يانًا أخرى ال جتد ع وًا للخطبة، يضة عن ذلك يإن توثيق املصادة ال يتبع التوثيق العلمي املتعاةف 
عليه وليس يف الكتاب أي يهرس للمصادة وللمراجع كما يلحظ أن عددا كبريا منها ليست خطبًا وإمنةا  

 هي أ اديث أو وصايا.

تاب الثاني جملدي حممد الشهاوي يقد كان أكثر دقة يف تتبةع خطةب الراةول صةلث اهلل عليةه      أما الك     
خطبة للراول صلث اهلل عليه والم، وهةو   452والم ويظهر أنه أشبه بتهذيب للكتاب األول؛ إذ مجع 

بةأول   أكثر  رصًا يف أن تكون خطبًا ال أ اديث وال وصايا، ولكنه مل يبنها علث ترتيب حمدد يقد بةدأها 
خطبة للراول صلث اهلل عليه والم يف مكة، ثم أول خطبة يف املدينة، ثم خطبته يف أول مجعة، ثم  اول 
بعد ذلك أن جيعل عنوانًا لكل خطبة دون اإلشاةة إىل مسةتند يف ترتيةب املوضةوعات مثةل: ذم الةدنيا،      

مًا، اللسان والفةرج...إخل. وقةد   املوت قادم، هدايا العمال غلول، حتريم زواج املتعة، اخلةية ثةثون عا
 كان أكثر دقة يف الع و وتوثيق املصادة إال أن الكتاب خة من يهرس للمصادة وللمراجع.
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ويأتي الكتاب الثالث إلبراهيم أبو شادي مرك ًا علث نا ية تتبع الصحيح من خطب الراول صةلث       
خطبةة،   412رج ييه مةن خطبةه  ةوالي    اهلل عليه والم وقد وجه نقدا شديدا حملمد خليل اخلطيب، أخ

كما أوضح ييه خلطه بني ما كان خطبة وما كان  ديثًا كما أوضح ييه قيمة كثري من اخلطب من  يةث  
-6دةجة الصحة أو غري ذلك، واقتصر ييه يقط علث اخلطب الصحيحة واحلسنة )انظر املقدمة ص ص 

ولكننةا بعةد  ةذف املكةرة و ةذف      خطبةة،   115(، وقد بلغت اخلطب اليت مجعهةا حبسةب ترتيبةه    12
يقط ومن امللحوظات األخرى علث صا ب الكتاب أنةه مل حيسةن    خطبة 441األ اديث وجدناها تبلغ 

ترتيب خطبه وكرة اخلطب بأةقام خمتلفة مع أنها خطبة وا دة من طرق متعددة، وأخطةأ يف الرتقةيم مةا    
ا أ اديث ييها )يا أيها النةاس( أو  كما أدخل يف اخلطب بعض األ اديث وبعضه11جعله  9بعد الرقم 

 94، ص 91، ص 72، ص 77، وانظر ص 56ص  44)يا معشر اليهود( وحنو ذلك، انظر اخلطبة ةقم 
إضاية إىل  152وص  156وص  155،وص 152وص  151وص  154وص  151، وص 92وص 

ذكر نةص  أنه يذكر أن الراول خطب كمةا يف صةةة االاتسةقاء وجيعلةها يف تعةداد اخلطةب دون أن ية       
، كما أنه يكرة بعض األ اديث وبعض اخلطب انظر 76، وص 72، وص 71اخلطبة، انظر كذلك ص 

 .141كما أن كثريا من اخلطب إمنا هي أج اء أو مجل من خطب انظر ص ص 141، وص 126ص 

، 4أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظوة اإليريقي: لسان العرب، مرجع اابق، ) جج(، مج  12
 .442 ص

 .412جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي: القاموس احمليط، مرجع اابق، ) جج(، ص  15

 .1461املرجع السابق، )جدل(، ص  16

 .156، ص 1إبراهيم مصطفث وآخرون: املعجم الوايط، مرجع اابق، ) جج(، ج 17

مي، ركةي، داة الغةرب اإلاةة   أبو الوليد الباجي: كتاب املنهاج يف ترتيةب احلجةاج، حتقيةق: عبداجمليةد ت     12
 .11، ص 4221الطبعة الثالثة، 

 .526عبد الرمحن بن حممد بن خلدون: مقدمة ابن خلدون، بريوت، داة اجليل، بدون تأةيخ، ص  19

أبو إاحاق إبراهيم بن علي بن يواف الفريوزآبادي الشريازي: كتاب املعونة يف اجلدل، حتقيق وتقةديم:   42
 . 62م، املقدمة ص 1922هة / 1222داة الغرب اإلاةمي، الطبعة األوىل، عبداجمليد تركي، بريوت، 
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ويبدو أن ما ذهب إليه د. عبداجمليد صحيح من  يث اختصاص اجلةدل بأصةول الفقةه، وإال يةإنهم     
أبةو   -" الفتل للخصم عن مذهب إىل مذهب بطريةق احلجةة." انظةر:      تث يف أصول الفقه يعريونه بأنه:

: كتاب اجلدل علةث طريقةة الفقهةاء،    511بن حممد بن عقيل البغدادي احلنبلي ت  الوياء علي بن عقيل
ولةطةع علث مسةائل اجلةدل وعلةث حملةة تأةخييةة       .1القاهرة، مكتية الثقاية الدينية، بدون تأةيخ، ص 

هةة: ةاةالة يف اجلةدل مبقتضةث قواعةد      741ابن البناء املراكشةي ت   موج ة عن اجلدل واملناظرة، انظر:
 .هة1211ول، حتقيق د. حمماد ةييع، بريوت، داة ابن   م، الطبعة األوىل، األص

باتريك شاةدو و دومينيك منغنو: معجم حتليةل اخلطةاب، ترمجةة عبةدالقادة املهةريي ومحةادي صةمود،         41
 .62، ص 4222تونس، املرك  الوطين للرتمجة، وداة ايناترا، 

عبدالسةم عشري: الكفايةات التواصةلية    كن االطةع علث:للنظر يف الفرق بني احلجة والربهان املنطقي مي 44
هةة/  1242، الطبعةة األوىل،  Top Editin)اللغة وتقنيات التعةبري والتواصةل(، املغةرب، منشةوةات     

 .442، وص 442م، ص  4227
يشري د. محو النقاةي إىل إمكانية تأايس نظةري للحجةاج اعتمةادًا علةث املنةاظرة وآداب البحةث عنةد          41

ليني؛ إذ يقول: " هي مةادة صةاحلة اليةوم ألن تسةتثمر يف أعمةال أصةيلة تسةاهم يف االجتهةادات         األصو
محو النقاةي: ينظر:  املعاصرة اليت تشرف علث احلواة وعلث التواصل اللغوي بصفة عامة مبنظاة منطقي "

مةان، الطبعةة   منطق الكةم من املنطق اجلدلي الفلسفي إىل املنطق احلجاجي األصةولي، الربةاط، داة األ  
 .292م، ص 4225هة /1246األوىل 

 . ميكن مقاةبة تعريفات أخرى خمتلفة للحجاج، انظر علث ابيل املثال:42

الداة البيضاء، املركة  الثقةايف العربةي،     –طه عبدالرمحن: اللسان واملي ان أو التكوثر العقلي، بريوت  -
 .191، ص 1992الطبعة األوىل، 

 .19، ص 4226يف دةس الفلسفة، الداة البيضاء، أيريقيا الشرق،  مليكة غباة وآخرون: احلجاج  -

، ص 4229أبو بكر الع واي: اللغة واحلجاج، بريوت، مؤاسة الر اب احلديثةة، الطبعةة الثانيةة،      -
 .44-41ص 

علي الشبعان: احلجاج بني املنوال واملثال )نظةرات يف أدب اجلةا ظ وتفسةريات الطةربي(، تةونس،       -
 .15م، ص 4222الطبعة األوىل، مسكيلياني للنشر، 
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حممد العبد: النص احلجاجي العربةي )دةااةة يف واةائل اإلقنةاع( ضةمن كتةاب احلجةاج مفهومةه          -
وجماالته، حترير: د.  ايظ إمساعيلي علوي، عّمان، عامل الكتب احلديث، وجداةا للكتةاب العةاملي،   

 .2، ص 2، ج4212

تاب: أهم نظريةات احلجةاج يف التقاليةد الغربيةة مةن      شكري املبخوت: نظرية احلجاج يف اللغة، ضمن ك 45
أةاطو إىل اليوم، إشراف محودي صةمود، تةونس، جامعةة اآلداب والفنةون والعلةوم اإلنسةانية، كليةة        

 .162م، ص 1992اآلداب، منوبة، 

ميكن أن جند هذه اإلشاةة إىل مرجعية احلجاج االجتماعية، وإىل أنه يشمل املةتلقني للةنص اللغةوي دون     46
اشرتاط أن يكون ذلك النص  واةيًا يف تعريف احلجاج بأنه " " مماةاة لغوية اجتماعية عقةنية تهدف إىل 

 تأييد ةأي من اآلةاء أو د ضه، ويتألف من جمموعة من املضامني اليت توجه إلقناع املتلقني "، انظر:
- Frans H. van Eemeren, Rob Grootendorst and Tjark Kruiger: Handbook of 

Argumentation Theory, Foris Publications Holland - Foris Publications 

USA, 1987, p7

إذا اعتربنا احلجاج ظاهرة خطابية أمكن االختياة بني أمرين: األول أن كل كةةم  جةاجي  تمةًا؛ ألنةه      47
تبةديل نسةق يكةره...    نتيجة ملمواة للتلفظ يف مقام، وكل ملفوظ يرمي إىل التأثري يف املراةل إليةه... و  

وتكون دةااة احلجاج دةااة نفسية لسةانية أو اجتماعيةة لسةانية. والثةاني: أن بعةض اخلطابةات يقةط        
 جاجية، وينبغي البحث عن احلجاجية يف طريقة تنظيم اخلطابات، وهذا املوقف هو موقةف النظريةات   

تبناه ديكرو وبةنةتني ويةذهب إىل   زق بنوة االجتاه األول الذي يراالكةايكية للحجاج. وينتقد د. عبدال
 تأييد بريملان يف أن للغة وظائف أخرى غري الوظيفة احلجاجية، انظر:

كريستيان بةنتان: احلجاج، ترمجةة عبةدالقادة املهةريي، تةونس، املركة  الةوطين للرتمجةة وداة اةيناترا،          -
 .12، ص 4222

-26، ص ص 4222ربيةة للكتةاب،   عبدالرزاق بنوة: جدل  ول اخلطابة واحلجاج، تونس، الةداة الع  -
22. 

 للنظر يف عةقة احلجاج باخلطابة، وتطوةات النظريات احلجاجية عند الغرب تأةخييًا ميكن االطةع علث: 42
 .46-17كريستيان بةنتان: احلجاج، ترمجة عبدالقادة املهريي، مرجع اابق، ص ص 
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أدب اجلةا ظ وتفسةريات الطةربي(، تةونس،      انظر علي الشبعان: احلجاج بني املنوال واملثال )نظرات يف 49
، وقةد ةجعةت إىل ترمجةة عبةدالقادة قنةيين      11، ص 4222مسيكلياني للتوزيع والنشر، الطبعة األوىل، 

خلطابة أةاطو يلم أجده ذكر املصطلح بلفظه اليوناني ولكنه تطرق إىل صوةة اخلطيب وأخةقه يف أكثةر  
 من موضع، انظر:

مةن   16 – 15، ص ص 4222القادة قنيين، الداة البيضاء، أيريقيا الشرق، أةاطو: اخلطابة، ترمجة عبد -
قوله: " وقد حيصل اإلقناع بالسمات والطباع... إىل قوله: ألن الطباع أو السمت إذا جاز هذا التعبري، هو 

وهذه الصفحات هي الفصةل األول مةن    29 27الذي يكاد يشكل اجل ء األجنع يف األدلة " ويف ص ص 
الثانية وعنوانها )كيف نؤثر علث يكر املخاطبني(. وميكن أن يكون ذلةك عنةد اإلشةاةة إىل أنةواع     املقالة 

التصديقات )احلجج(، وهو موجود أيضًا يف ترمجة عبدالرمحن بدوي عند قوله: " يأمةا التصةديقات الةيت    
 حنتال هلا بالكةم يإنها أنواع ثةثة يمنها ما يكون بكيفية املتكلم ومسته..."

طو: اخلطابةةة الرتمجةةة العربيةةة القدميةةة، حتقيةةق عبةةدالرمحن بةةدوي، الكويةةت، وكالةةة املطبوعةةات،  أةاةة -
 .12، ص 1979بريوت،داة القلم، 

واحلاصل أن أةاطو إمنا كان ينطلق يف اخلطابة من الكشف عةن الطةرق املمكنةة لإلقنةاع، ويتوقةف      
، وثانيةًا:  Ethosيسمث حبجةة اإليتةوس  اإلقناع عنده علث ثةثة أةكان هي أوال: أخةق القائل وهو ما 
، وثالثًا:القول من  يث يثبت أو Pathosتصدير السامع يف  الة نفسية ما وهو ما يسمث حبجة الباتوس

انظةر: عبةداهلل صةولة: يف نظريةة      أي الكةةم و/أو العقةل.   Logosيبدو أنه يثبت وهي  جة اللوقس
 .71احلجاج دةااات وتطبيقات مرجع اابق، ص 

الدهري: احلجاج وبناء اخلطاب يف ضوء البةغة اجلديدة، الةداة البيضةاء، شةركة النشةر والتوزيةع       أمينة 12
 .44هة، ص 1214، 4211املداةس، الطبعة األوىل، 

البشري اليعكوبي: القراءة املنهجية للنص األدبي )النصان احلكائي واحلجةاجي منوذجةًا(، الةداة البيضةاء،      11
 .442 ، ص4226داة الثقاية للنشر، 

 املرجع السابق: الصفحة نفسها. 14

علي الشبعان: احلجاج بني املنوال واملثال )نظرات يف أدب اجلةا ظ وتفسةريات الطربي(،مرجةع اةابق،      11
 .16بتصرف، ص 
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 .12املرجع السابق: ص 12

 .25(، ص 1انظر امللحق: خطبة ةقم ) 15
وانظر بألفاظ  .154جع اابق، ص إبراهيم أبو شادي: صحيح خطب الراول صلث اهلل عليه والم، مر 16

أمحد بن علي بن  جر العسقةني: يتح القدير، حتقيق: حممد يؤاد عبدالباقي، الريةاض، مكتبةة    متقاةبة:
 .717، ص 2الرياض احلديثة، بدون تأةيخ، ج

يف ختريج  وللتفصيل ،7ص ، جمدي حممد الشهاوي: خطب الراول صلث اهلل عليه والم، مرجع اابق 17
ث ما خرجه به ابن كثري الذي أشاة إىل أن يف السند إةااال عةن ابةن جريةر، ثةم ذكةر ةوايةة       هذا احلدي

أخرى مرالة أيضا ثم ذكر أنها مقوية للرواية األوىل، ومما يقوي هذه الرواية أنها أتت عن طريق  فةاظ  
لنهي الصةريح  ثقات كابن كثري والبيهقي... أما مسألة التشريك يف الضمري يف لفظة )يعصهما( يقد وةد ا

عنها يف  ديث يف صحيح مسلم، ولكنها جةاءت بةاللفظ نفسةه يف  ةديث آخةر صةحيح وقةد  ةاول         
أبو الفداء احلايظ  النووي اجلمع بني النهي والوةود با تماالت السياق واختةيها بني األ اديث، انظر:

، 1، ج 1966لطبعةة األوىل  ا بن كثري: البداية والنهاية، بريوت، مكتبة املعاةف، الرياض، مكتبة النصةر، 
أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي، بةريوت، داة الفكةر،   ، 411ص 

 . 162-159، ص ص 11،ج 6م، مج1972 -هة 1129الطبعة الثالثة، 
 .2املرجع السابق، ص  12
خمطوطةة يف كليةة اآلداب    اعدية لكحل: احلجاج يف خطابات النيب إبراهيم عليه السةم، ةاالة ماجستري19 

 .51- 52واللغات، جامعة مولود معمري تي ي وزو، اجل ائر، بدون تأةيخ، ص ص 

 .52سابق، ص الاملرجع  22

 .21اوةة األنعام: آية  21

، وانظر: إبراهيم أبةو  92جمدي حممد الشهاوي: خطب الراول صلث اهلل عليه والم، مرجع اابق، ص  24
أبو احلسني  ، وانظر كذلك:42 عليه والم، مرجع اابق، ص شادي: صحيح خطب الراول صلث اهلل

 .151، ص 6، ج1مسلم بن احلجاج بن مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي، مرجع اابق، مج

جمدي حممد الشهاوي: خطب الراول صلث اهلل عليه والم، الصفحة نفسها، وانظر: إبراهيم أبو شادي:  21
 . 112و ص  52رجع اابق، ص صحيح خطب الراول صلث اهلل عليه والم، م
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، وانظر: إبراهيم أبو شادي: صحيح خطةب الراةول صةلث اهلل عليةه واةلم،      142املرجع السابق، ص  22
 .115مرجع اابق، ص 

 هنالك عدة تعريفات للتمااك النصي ميكن االطةع عليها يف املراجع اآلتية: 25
- Hallidy,M.A.K., and R. Hasan. 1976. Cohesion in English. Longman,p4. 

- Ronald Carter and David Nunan: Introducing Discourse Analysis, Penguin 

Books, London, 1993. P21. P24. 

يان دايك: النص والسياق )ااتقصاء البحث يف اخلطاب الداللي والتداولي(، ترمجة: عبدالقادة قنةيين،    -
 .117م، ص 4222بريوت،  –إيريقيا الشرق، الداة البيضاء 

م، 4222شحدة ياةع وآخرون: مقدمة يف اللغويات املعاصرة، داة وائل للنشر، عمةان، الطبعةة األوىل،    -
 .421ص 

الةداة   –حممد مفتاح: التشابه واالخةتةف )حنةو منهاجيةة مشوليةة(، املركة  الثقةايف العربةي، بةريوت           -
 .21 – 22م، ص ص 1996البيضاء، الطبعة األوىل، 

نصي يقصد به: ما ينتج مةن عمليةات الةربط املختلفةة، وييةه يتحقةق التمااةك         الرتابط مصطلح لساني 26
 الشكلي والتمااك الداللي متهيدًا للوصول إىل التمااك الكلي، انظر:

 –النةادي األدبةي يف الريةاض، بةريوت      –إشكاالت النص: مجعان بن عبدالكريم، املرك  الثقايف العربي  -
 .451م، ص 4229الداة البيضاء، الطبعة األوىل، 

إىل أن الرتابط حيتاج ليتحقق كةامًة إىل عوامةل خةاةج الةنص،      م4229ويشري مجعان بن عبدالكريم 
وقد مت تةيف ذلك هنا بإدخال الرتابط التداولي املتعلق بسياق النص ليكون ج ءًا مةن مفهةوم التمااةك    

 يف هذا البحث.

ترمجة د. اعيد  سن حبريي، داة القاهرة  تون أ. ين دايك: علم النص )مدخل متداخل االختصاصات(، 27
 .414م، ص 4221للكتاب، القاهرة، الطبعة األوىل، 

 .12-11انظر: شوقي ضيف: الفن ومذاهبه يف النثر العربي، مرجع اابق، ص ص  22

 ذا الرمة  وهة  )ح(  جة أما )ن( يةتعين نتيجةة،  هو ةم  لعملية الرتكيب احلجاجي وتعين  ] ─هذا الرم   29
 .←ةمة االاتل ام املنطقي اليت يرم  هلا بالرم  خيتلف عن ع
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 .17، ص 4229أبو بكر الع واي: اللغة واحلجاج، بريوت، مؤاسة الر اب احلديثة،  52

 .19انظر املرجع السابق، ص  51

انظر كةوس برينكر: التحليل اللغوي للنص )مدخل إىل املفاهيم األاااةية واملنةاهج(، ترمجةة د. اةعيد      54
، وقد جعل برنيكر األااس القيمي ج ءًا من هيكلة احلجاج بشةكل  126 -121ص  سن حبريي، ص

عام، وأضايه إىل خمطط توملني يف احلجاج، ألنه يعتقد أن احلجاج برمته يرتك  عليه، وعلث ذلك ميكن أن 
نقرتح هنا أاااني قيميني أ دهما عام كاملعتقد أو املذهب أو النظريةة، واآلخةر أاةاس قيمةي خةاص      

بعةقة القضية احلجاجية باألااس القيمي العةام، ياإلاةةم أاةاس قيمةي عةام، و التةولي يةوم        يتعلق 
 .أااس قيمي يرعي أو خاص... وهلم جرا -علث ابيل املثال  –ال  ف 

انظر يف ما ثبت من بدأ الراول صلث اهلل عليه والم باحلمد والثناء يف كل خطبةه، والصةيغة الصةحيحة     51
مرجةع اةابق، ص ص   أبو شادي، صحيح خطب الراول صلث اهلل عليه والم، إبراهيم  عنه يف ذلك:

مةج   أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي، مرجع اةابق، ، 119-112
 .156، ص 6، ج1

، انظر: أبو عثمان عمر بن حبر اجلا ظ: البيان والتبيني، حتقيق عبد السةم هاةون، القاهرة، مكتبة اخلاجني 52
 . 222، 1م، ج1992هة / 1212الطبعة السابعة، 

انظر: أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظوة اإليريقي: لسان العةرب، مرجةع اةابق، ص ص     55
 )برت(. 17-12

حممد العمري: يف بةغة اخلطاب اإلقنةاعي )مةدخل نظةري وتطبيقةي لدةااةة اخلطابةة العربيةة(، الةداة          56
 .122م، ص 4224ق، الطبعة الثانية، البيضاء، إيريقيا الشر

 .119انظر املرجع السابق، ص  57

 .149علي الشبعان: احلجاج بني املنوال واملثال، مرجع اابق، ص  52

وذكر أن النص الشفهي يتمي  بثراء وتنوع غري حمدود يف  ،إىل هذه اخلاصية يف النص الشفهي باختنيأشاة  59
ألنه حيتوي علث كل النشاطات البشرية اليت ال تنضةب، وألن كةل    جوةناته )أنواع النصية وبناه العليا(؛

جمال من النشاطات حيتوي وجيمع تصانيف خمتلفة من أنواع النصوص اليت تستمر يف االخةتةف وتنمةو   
 كمجال خاص يتطوة ويصبح أكثر تعقيدًا، انظر:
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- M.M. Bakhtin: The Problem of Speech Genres  

The Discourse Reader, Edited by Adam Jaworski and Nikolas Coupland, 

Routledge, London and New York, p 98. 

صحيح خطب )كتاب إبراهيم أبو شادي يف و (إحتاف األنام)خلطب الواةدة يف حممد خليل اخلطيب ابتتبع  62
 ميكن اإلشاةة إىل احلواةات اآلتية: (الراول صلث اهلل عليه والم

 األنام أواًل: يف كتاب إحتاف
يا معشر قريش ما ترون أنةي ياعةل بكةم... ج، ص     – 4، 12،ص 1أةأيتكم لو أخربتكم أن خيًة...ج -1

، 1يقال العباس: إال اإلذخر يا ةاول اهلل يإنا جنعله يف قبوةنا وبيوتنةا يقةال: إال اإلذخةر...ج    -1، 46
ا ةاول اهلل من هو؟ قيل ي -5، 12، ص 1... يناداه ةجل نعجب منهم يا ةاول اهلل... ج-2، 12ص 

يقام ةجل يقال: يا ةاول اهلل أةأيت إن قتلت يف ابيل اهلل أتكفةر   -6، 11، ص 1قال: أبو ةغال... ج
... قةال: أال  -2، 21، ص 1، قةال يةا ةاةول اهلل كيةف نصةنع...ج     -14،7، ص 1عين خطايةاي...ج 

، 75، 1يةا ةاةول اهلل... ج  قةالوا: و    -9، 29، ص 1جتيبوني؟ قتلوا وماذا جنيبك يا ةاول اهلل... ج
قالوا يا ةاول اهلل أليس  -11، 75، ص 1أيها الناس أنشدكم اهلل هل تعلمون... يقام ةجل... ج -12

، ص 1... يقال ةجل أكل عةام يةا ةاةول اهلل... ج   – 14، 24، ص 1كلنا ال جيد ما يفطر الصائم...ج
دةون أي يومكم هذا... أتةدةون  ... أت- 12، 92، ص 1أال هل بلغت؟ اللهم ياشهد...ج – 11، 26

... يقال من شاء أن يقول: كيةف  - 15، 91، ص1أي شهركم هذا... أتدةون أي بلد بلدكم هذا... ج
... يقةال بعةض اجمللةس يكيةف يةا ةاةول اهلل       -16، 121، ص 1نتقيه وهو أخفث من دبيب النمل ج

شوناه برداء... ثم قلنا له ال الةنيب  ... قال يأتينا أعرابيا ير- 17، 115، ص 1باملؤمنني واملؤمنات...ج
... يقام ةجل يقةال: يةا ةاةول اهلل: أي اإلاةةم أيضةل...      -12، 117، 1صلث اهلل عليه والم... ج

، ص 1يناديت ةاول اهلل وكنت جريئة علث كةمه، يقلت: يا ةاول اهلل مل... ج - 19، 124، ص 1ج
قال ك أتدةون  -41، 179، 1ا: وما األثلب... ج... يقام ةجل، يقال إن يةنا ابين... قالو- 42، 162

يقةال   – 44، 192، ص 1ما الرقوب... قال أتدةون ما الصعلوك... قةال: أتةدةون مةا الصةرعة... ج    
... يقةةال أعرابةةي يةةا ةاةةول اهلل مةةا بةةال  -41، 421، ص 1ةجةةل يةةا ةاةةول اهلل إنةةا لنسةةتحي...ج 

 - 45، 92، ص 4 إن أدةكةين ال مةان...ج  يقال ابن  والة يا ةاول اهلل -42، 97، ص 4اإلبل؟...ج
...ألستم تعلمون أنةي  - 46، 111، ص 4قال: أيها الناس أي أهل األةض تعلمون أكرم علث اهلل...ج

 .122، 4أوىل باملؤمنني من أنفسهم...ج
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 ثانيا: يف كتاب صحيح خطب الراول صلث اهلل عليه والم

يقالت امرأة منهن ج لة وما لنا يا ةاول اهلل  -4، 61... أال هل بلغت قالوا: بلث يا ةاول اهلل... ص  -1
... قال يقام األقرع بن -1، 22أكثر أهل الناة...، قالت يا ةاول اهلل وما نقصان العقل والدين... ص 

أتةدةون أي يةوم هةذا وأي شةهر هةذا وأي بلةد        -2 25 ابس يقال يف كل عام يا ةاول اهلل...، ص 
ذا قلنا: اهلل وةاوله أعلم يسكت  تث ظننةا أنةه ايسةميه بغةري     أتدةون أي يوم ه -5، 25هذا... ص 

يقةام اةراقة بةن     -7، 22يقال يا ةاول اهلل عندي جذعة خري من مسنة... ص  -6، 27امسه... ص 
قةال ةجةل    – 2. 29مالك بن جعشم يقال: يا ةاول اهلل خربنا خةرب قةوم كأمنةا ولةدوا اليةوم... ص      

جاء ةجةل إىل الةنيب وهةو خيطةب علةث املنةرب: أةأيةت إن         -9رم... وةاول اهلل علث املنرب ما يلبس احمل
يقةام إليةه أبةو بةردة بةن       -11، 96هل بلغت يقلنا نعم... ص  – 12، 95قاتلت يف ابيل اهلل... ص 

يقام ةجل يقال: يا ةاول اهلل أي اإلاةم أيضل... يقال الرجل أو غةريه أي   - 14، 112نياة... ص 
 12. 112يقال له ةجل: يا ةاول اهلل أو يأتي اخلري بالشر؟... ص  - 11 ،111اهلجرة أيضل؟... ص 

 يقةال ةجةل:    -15، 115.. يقام ةجل من األنصاة يقال: يا ةاةول اهلل أال ختربنةا مةا همةا؟....ص     -
... يقةالوا: يةا ةاةول اهلل هةؤالء بنةو ثعلبةة بةن        -16، 116يا ةاول اهلل إن هذه ملوعظة مودع...ص 

أتث ةجل النيب ةجل وهو خيطب يقال: يةا ةاةول اهلل ةأيةت الباة ةة ييمةا       - 17 ،112يربوع... ص 
... يقلةت وإن زنةث   -19، 119... يقةال العبةاس إال اإلذخةر... ص    -12، 112يرى النةائم... ص  

يقام ةجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه يقال يةا ةاةول اهلل    - 42، 112وارق يا ةاول اهلل... ص 
... يقال ها هنا أ د من بةين  -44 111قالوا   ذاك يا ةاول اهلل... ص  - 41، 112اكتب لي... ص 

مةا تعةدون    - 42، 111... وكيف نتقيه وهو أخفث من دبيب النمةل... ص  - 41، 114يةن... ص 
ثةم.. قةال يةا ابةن  والةة إذا ةأيةت        – 45، 112الرقوب ييكم... قةال يمةا تعةدون الصةرعة... ص     

.. أن أبا طلحة أتث النيب - 47، 121يقال الرجل: إمنا قاهلا متعوذا... ص  - 46، 119اخلةية... ص 
 - 49، 154...أةأيتكم لو أخربتكم أن خية بةالوادي... ص  - 42، 126وهو علث املنرب يقال... ص 

 .164يقام ةجل من األنصاة أاود كأني أنظر إليه يقال يا ةاول اهلل اقبل عين عملك... ص 

اةودو: احلجاج بني النظرية واألالوب عن كتةاب حنةو املعنةث واملبنةث، ترمجةة د. أمحةد       انظر: باتريك ش 61
 .17م، ص 4229الودةني، بريوت، داة الكتاب اجلديد املتحدة، الطبعة األوىل، 
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انظر: حممد طروس: النظرية احلجاجية من خةل الدةااات البةغية واملنطقية واللسانية، الداة البيضةاء،   64
 .142م، ص 4225هة/ 1246ة، الطبعة األوىل، داة الثقاي

، وانظر أيضًا مناذج مةن خطبةة   12انظر: شوقي ضيف: الفن ومذاهبه يف النثر العربي، مرجع اابق، ص  61
قس بن ااعدة األيادي اليت يغلب علبها السجع ومنها خطبته اليت ةواها الراول صلث اهلل عليه واةلم  

 .129- 122، ص ص 1لبيان والتبيني، جأبو عثمان عمر بن حبر اجلا ظ، ا يف:

وةدت هذه العباةة يف ةوايات كثرية بألفاظ خمتلفة منها ))إنه من أخوان الكهان من أجل اةجعه الةذي    62
أبةو احلسةني مسةلم بةن احلجةاج بةن        اجع((، ومنها اجع كسجع األعراب، وكسجع اجلاهلية، انظر:

أبةو عبةداهلل   ، 179، وص 177، ص 11، ج6اابق، مةج   مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي، مرجع
حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبة البخةاةي: صةحيح البخةاةي، بةريوت، داة الفكةر،      

 .42، 47، ص ص 7، ج1مصوةة عن داة الطباعة العامرة بااتنبول، بدون تأةيخ، مج
 .427، ص 1انظر: أبو عثمان عمر بن حبر اجلا ظ، البيان والتبيني، ج 65

 .492 – 429، ص ص 1املرجع السابق، ج 66
قام د. حممد طروس بتقديم عرض موج  لستة عشر منوذجًا  جاجيًا تتوزع ما بني مناذج بةغية ومنطقيةة   67

 . 166-12املرجع السابق: ص ص : ولسانية، وتبلغ النماذج اللسانية منها أ د عشر منوذجًا... انظر

جاجية من أهم أةكان نظرية أو منوذج ديكرو وأنسةكومرب، والةرابط   تعد الروابط احلجاجية والسةمل احل  62
احلجاجي اليقتصر علث  روف العطف بل قد يشمل الظروف وأدوات االاتثناء وأدوات القصر وكةل  
ما يربط بني و دتني داللتني أو أكثر يف إطاة اارتاجتية  جاجية وا دة أو بعباةة أخرى هي اليت جتعةل  

املقاصد احلجاجية... وهنالك عدة أمنةاط مةن الةروابط وهةي: الةروابط املدةجةة        داللة اجلمل يف خدمة
للحجج ) تث، بل، لكن، مع ذلك، ألن...(، والروابط املدةجة للنتائج، مثةل: )إذن، هلةذا، وبالتةالي(،    
والروابط اليت تدةج  ججًا قوية، مثل ) تث، بل، لكن، الايما(، والروابط اليت تدةج  ججًا ضعيفة، 

ابط التعاةض احلجاجي )بل، لكن، مع ذلك...(، وةوابط التساوق احلجاجي ) تث، ال ايما...(، وةو
وجيب التفريق بني الروابط احلجاجية والعوامل احلجاجية من ظروف وأدوات ااتثناء أو  تث أداة ةبط 

اجية هةي  بكون العامل احلجاجي هو ما كان داخل القول نفسه أو احلجة نفسها، ووظيفة العوامل احلج
أما السةمل احلجاجية ينشأت عن أن القيمة احلجاجية . القيام حبصر وتقييد اإلمكانات احلجاجية لقول ما
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للمقول ال تنتج يقط من املعلومات اليت حيملها، وإمنا ميكن للجملة أن تستخدم ُصريات أو عبةاةات أو  

جي ةكةن أاااةي عنةد ديكةرو     صيغًا أالوبية إلاةناد الوجهةة احلجاجيةة للمقةول... والسةلم احلجةا      
وأنسكومرب ألنه يطبق التدةج يف اجلمل مما يسمح بالتلطيف أو بتعميق تصوةنا لةبعض الةروابط؛ وبنةاء    
علث ذلك يإن نظام احلجج القائم علث معياة التفاوت يف دةجات القوة والضعف جيعل الفئة احلجاجية 

ة السةةمل احلجاجيةة ُتبنةث علةث تةدةج      منتظمة يف الم  جاجي، وبعباةة أوضح ميكن القول إن نظرية 
ومل تسلم هذه النظرية من النقد العنيف، وقد أوضح د. عبدالرزاق . األقوال واحلجج يف عةقتها بالنتائج

بنوة جوانب مهمة من ضعف هذه النظرية وإن أقر هلا بالتمي  يف جانب السةةمل احلجاجيةة... وللم يةد    
 جية، والسةمل احلجاجية انظر: ول هذه النظرية، و ول الروابط احلجا

 .16-14أبو بكر الع واي: اللغة واحلجاج، مرجع، اابق، ص ص  -

 حممد طروس: النظرية احلجاجية مةن خةةل الدةااةات البةغيةة واملنطقيةة واللسةانية، مرجةع اةابق،          -
 126 -92ص ص 

 .176، وص 172-161شكري املبخوت: نظرية احلجاج يف اللغة، مرجع اابق، ص ص  -

تةونس، مكتبةة عةةء الةدين للنشةر       –لدين الناجح: العوامل احلجاجية يف اللغة العربية، صةفاقس  ع  ا -
 .149-141وص ص  15-15، ص ص 4211والتوزيع، الطبعة األوىل، 

، وانظةر النقةد املوجةه للنظريةة     91عبدالرزاق بنوة: جدل  ول اخلطابة واحلجاج، مرجةع اةابق، ص    -
 . 96-21بشكل كامل ص ص 

وآن ةيبول: القاموس املواوعي للتداولية، ترمجة جمموعة من البا ثني بإشراف عة  الةدين    جاك موشلر -
-491، وص ص 429- 125، ص ص 4212جمدوب، تونس، املرك  الوطين للرتمجة، وداة اةيناترا،  

126. 

إةبةد، عةامل الكتةب احلةديث      –قدوة عمران: البعد التداولي واحلجاجي يف اخلطةاب القرآنةي، األةدن    -
 .12-15، ص ص 4214اةا للكتاب العاملي، الطبعة األوىل، وجد

 .59، ص 4212انظر: أبو بكر الع اوي: اخلطاب واحلجاج، بريوت، مؤاسة الر اب، الطبعة الثانية،  69

 .22انظر: تون. أ. يان دايك: علم النص )مدخل متداخل االختصاصات(، مرجع اابق، ص  72
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، 71، هامش ةقم 75، وص 61اابق، ص  ابة واحلجاج، مرجعانظر: عبدالرزاق بنوة: جدل  ول اخلط 71
 .49، وص 17أبو بكر الع واي: اخلطاب واحلجاج، مرجع اابق، ص 

 .49انظر: أبو بكر الع واي: اخلطاب واحلجاج، مرجع اابق، ص  74

 انظر اخلطبة األوىل يف امللحق.  71

ية اليت هلةا دوة  جةاجي يتمثةل يف    اإلثبات) Modaliteيصنف عبداهلل صولة القسم ضمن التوجيهات ) 72
ذات القائلةة يف  توجيه املقول والقول معًا، ويقصد باملقول موضوع الكةةم، وبةالقول مةدى  ضةوة الة     

كةمها... ويرى أن القسم  ينما يثبت القضية ويوجبها يقةيم يف الوقةت نفسةه احلجةة علةث املخاطةب       

 .142، وص 116ص ، ن خةل أهم خصائصه األالوبيةعبداهلل صولة: احلجاج يف القرآن م ويل مه بها. انظر:
 .27-24انظر: أبو بكر الع واي: اخلطاب واحلجاج، مرجع اابق، ص ص  75

عبد اإلله اليم: بنيات املشابهة يف اللغة العربية )مقاةبةة معرييةة(، الةداة البيضةاء، داة توبقةال، الطبعةة        76
 .121، ص4221األوىل، 

ذا وظيفة  جاجية مصطلح التشبيه اخلطابي أو التشبيه التفسريي وهو كما  يطلق علث التشبيه الذي يكون 77
يقول يرانسوا موةو: " يعتمد علث مشابهة موضةوعية وواقعيةة وعقليةة قابلةة لوضةعها موضةوع ةقابةة        
 واانا ويكرنا، يف  ني أن التشبيه الشعري العةاطفي... يعتمةد علةث مشةابهة ذات قيمةة تةو ي بهةا        

"، بيد أنه ميكن القول إن التشبيه اخلطابي ال خيلو مةن ديةق عةاطفي؛ إذ عةادة مةا يةتم        إ سااتنا وذاتيتنا
إدةاك العةقة بني املشبه واملشبه به بالتعرف ثم األلفة أو عدمها ثم الدهشة والعجب كةل ذلةك خيةتلط    

حممد الةولي   يرانسوا موةو: البةغة )املدخل لدةااة الصوة البيانية(، ترمجة بالفكر وعمل العقل. انظر:
 .55، ص 4221وعائشة جرير، الداة البيضاء، إيريقيا الشرق، 

حيسن هنا أن نشري إىل أن تصنيف القسم كرابط نصي و جاجي يف الوقت نفسه وذلك أن القسةم يتمية     72
يف اللغة العربية برابطيته يف ضوء النص ألن واو القسم ييها شيء من واو العطف، إضاية إىل أن تركيب 

يف اللغة العربية من أداة القسم اجلاة واجملاوة أو  تث مع اجلملة الفعلية وما يتعلق به من جةواب  القسم 
للقسم أو الم موطئة للقسم تؤدي عملية ةبط نصية أي ةبط ملا يوق اجلملةة، ومةن املعلةوم أن تركيةب     

 جةاجي يف   القسم اليوجد يف الغالب إال يف مقام  جاجي، لكل ذلك نرى أن القسةم يةؤدي إىل ةبةط   
 اآلتي:  جاجي يأتي بناء علث تقسم الروابط علث النحوإطاة النص، وهذا التصنيف للقسم كرابط نصي 
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 . الروابط اجلملة، وهي ةوابط تعمل داخل اجلملة -

الروابط النصية وهي ةوابط تعمل داخل النص للربط بني اجلمةل وللةربط بةني الفقةرات، وقةد يكةون        -
 داخل اجلملة ويعمل خاةج اجلملة للربط بني اجلمل، وقد يكون خمتصةًا  بعض هذه الروابط مما يعمل يف

 .بالربط بني اجلمل والفقرات يقط

الروابط املنطقية وهي تلك الروابط اليت حيصرها املنطقيون للربط بةني القضةايا املنطقيةة ويقسةمونها إىل      -
، واةوى ذلةك مةن الةروابط     ← طوةابةط الشةر   ۷، وةابط الفصةل ۸، وةابط الوصل ةابط السلب 

املنطقية، ولكن الروابط املنطقية هلا وضع خاص ختتلف ييه عن الروابط يف اللغة الطبيعية، إذ قةد يكةون   
هنالك عدة ةوابط يف اللغة الطبيعية يعرب عنها برابط الفصةل يف إطةاة حتليةل القضةايا املنطقيةة كمةا أن       

طقية  تث وإن كانت ةبطت بني مجلتني يعلث ابيل املثةال  بعض الروابط ال ميكن أن تعد من الروابط املن
( ذهب خالةد إىل البقالةة أو بقةي    4( ذهب خالد إىل البقالة ألن عليًا بقي يف املن ل، ومجلة )1يإن مجلة )

( التتحقةق ييهةا قيمتةا    1علي يف املن ل ال ميكن عد الربط ب )آلن( وب )أو( هنا ةبطًا منطقيةًا؛ إذ يف ) 
( تعد  قيقة ييما قبل الرابط 1عن ميني ويساة الرابط حتققا منطقيًا؛ يلو كانت اجلملة )الصدق والكذب 

و قيقة ييما بعد الرابط لكنها الحتتاج لتكون  قيقة لذهاب خالد بسةبب بقةاء علةي يف البيةت، أمةا يف      
 ( يإن القضية غري كايية للتأايس احليقة علث هذا الرتكيب.4املثال )

، وهي اليت متحوة  وهلا دةس احلجاج 55 اجلمل وقد أشرنا إليها يف اهلامش ةقم الروابط احلجاجية بني -
اللساني وخصوصا يف اللغة الفرنسية يف منوذج ديكرو وأنسكومرب.، وحيسن التأكيد علث أنهةا ةوابةط يف   

طقية بل يشةاة  اللغة الطبيعية وليست يف اللغة املنطقية، وال حتلل بالطريقة ذاتها اليت حتلل بها الروابط املن
 .إىل دوةها يف ضوء اهليكلة احلجاجية وتقاس بناء علث ذلك قوتها ودوةها يف قيمة احلجاج

الروابط احلجاجية النصية، وتشمل هذه الروابط الروابط احلجاجية بني اجلمل والروابط احلجاجيةة بةني    -
الروابط مل تدةس  عدة مجل أو بني الفقرات إذا كانت يف نص  جاجي وحتمل توجهات  جاجية، وهذه

 دةاًا كاييا  تث اآلن، ولةات ادة  ول الروابط ميكن االطةع علث املراجع اآلتية:

نةادي   –مجعان عبدالكريم: إشكاالت النص )دةااةة لسةانية نصةية(، بةريوت، املركة  الثقةايف العربةي         -
 .122- 459م، ص ص 4229هة /1229الرياض األدبي، الطبعة األوىل 

م، 1922طبعة الثانية، نطق الرياضي، بريوت، املؤاسة اجلامعية للدةااات والنشر، العادل ياخوةي: امل -
 .45- 15ص ص 
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جاك موشلر وآن ةيبول: القاموس املواوعي للتداولية، ترمجة جمموعة من البا ثني بإشراف عة  الةدين    -
 .429- 125، ص ص 4212جمدوب، تونس، املرك  الوطين للرتمجة، وداة ايناترا، 

- Ernest Lepore with Sam Cumming: Meaning and Argument (An 

Introduction Logic Through Language, Wiley-Black Well, Second Edition, 

2009, p32. 

  . 154إبراهيم أبو شادي: صحيح خطب الراول صلث اهلل عليه والم، مرجع اابق، ص  79

 .151املرجع السابق: ص  22

 حق.انظر نص اخلطبة يف املل 21

 انظر نص اخلطبة يف امللحق. 24

انظر: عاصم شحادة علي: علم اللغة النصي ودوةه يف شرح احلديث ويهمه: أ اديث اجلهاد والسةري يف   21
 صحيح البخاةي منوذجا، اجمللةة العربيةة للدةااةات اللغويةة، معهةد اخلرطةوم الةدولي للغةة العربيةة،          

 .45م، ص 4211هة /ديسمرب 1211، حمرم 49/12ع 

نلحظ أن الراول ااتعمل هذه اإلارتاتيجية يف غري هذا اخلطبة، ويةد ااةتعملها مةرات عديةدة، وهةذه       22
اإلارتاتيجية جتعل السامع مرتبطًا اةتباطًا قويًا باملتكلم كما جتعله يتشوق ملا بعةد يةرتة الصةمت مركة ًا     

ر  ني توالت يرتات السكوت قواه الفكرية لفهمه وااتيعابه... انظر علث ابيل املثال يف خطبة يوم النح
وطالت قليًة عن املعتاد يف املدة ال منية للوقف بني اجلمل يقول الصةحابي أبةو بكةرة ةضةي اهلل عنةه: "      

إبراهيم أبةو شةادي: صةحيح     يسكت  تث ظننا أنه ايسميه بغري امسه..." ويكرةها أكثر من مرة. انظر:
 .27خطب الراول صلث اهلل عليه والم، مرجع اابق، ص 

الداة البيضاء، املرك  الثقايف العربةي،   –انظر: طه عبدالرمحن: اللسان واملي ان أو التكوثر العقلي، بريوت  25
 .114-111، وص ص 414، ص1992الطبعة األوىل، 

 انظر نص اخلطبة يف امللحق. 26

 .442انظر: طه عبدالرمحن: اللسان واملي ان أو التكوثر العقلي، مرجع اابق، ص  27

 Jan Renkema: Introduction Discourse Studies, 2004, John Benjaminsانظةر:   22

B.v., Amsterdam,p 212  
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 Frans H. van Eemeren, Rob Grootendorst and Tjark Kruiger: Handbook انظر: 29

Of Argumentation Theory.p187. 
92 Jan Renkema: Introduction Discourse Studies, 2004,p 212 

شأ  جاجية التمثيل االاتعاةي وقوته من التفاعل احلادث بني طريف التمثيل و دوث التقاةب بينهما، تن 91
بل يصل األمر إىل  دوث التداخل بينهما الذي يؤدي إىل إكساب طريف املوضوع قيمة إجيابية أو اةلبية  

بل هو تشابه عةقةة...   حبسب نوع التمثيل، وما ميي  التمثيل االاتعاةي  جاجيًا أنه ليس عةقة مشابهة
 61-57ص ص  عبداهلل صولة: يف نظرية احلجاج دةااات وتطبيقات، مرجع اابق، انظر:

أمحد بن علةي   . وانظر:5جمدي حممد الشهاوي: خطب الراول صلث اهلل عليه والم، مرجع اابق، ص  94
لرياض احلديثة، بةدون  بن  جر العسقةني: يتح القدير، حتقيق: حممد يؤاد عبدالباقي، الرياض، مكتبة ا

 .717، ص 2تأةيخ، ج

عبةدالرمحن السةهيلي:    . وانظةر: 6جمدي حممد الشهاوي: خطةب الراةول صةلث اهلل عليةه واةلم، ص       91
الروض األنف يف شرح السرية النبوية البن هشةام، حتقيةق: عبةدالرمحن الوكيةل، القةاهرة، داة الكتةب       

 .419، ص 2م، ج1969هة/1129احلديثة، 

ببطن البعري من كأل يستوبله أو من كأل يكثر منه يتنتفخ منه، ية خيةرج منهةا شةيء، انظةر:      وجعاحلبط:  92
 ) بط(. 252الفريوزآبادي: القاموس احمليط، مرجع اابق، ص 

 )ثلط(. 251هو السلح الرقيق، انظر: الفريوزآبادي: القاموس احمليط، مرجع اابق، ص الثلط:  95

جمدي حممةد  ، 112هلل عليه والم، مرجع اابق، ص راول صلث اإبراهيم أبو شادي: صحيح خطب ال  96
حممةد خليةل اخلطيب:إحتةاف    ، 19اهلل عليه والم، مرجع اةابق، ص  الشهاوي: خطب الراول صلث 

أبو عبداهلل حممد بن إمساعيل بن إبةراهيم بةن املغةرية بةن      . وانظر:129، ص 1األنام، مرجع اابق، ج
 .171، ص 7، ج1ع اابق، مج بردزبة البخاةي: صحيح البخاةي، مرج

حممةد   .115-112جمدي حممد الشهاوي: خطب الراول صلث اهلل عليه والم، مرجةع اةابق ص ص    97
إبراهيم أبو شادي: صحيح خطب  .52 -29، ص ص 1خليل اخلطيب: إحتاف األنام، مرجع اابق، ج

ن إمساعيةل بةن   أبةو عبةداهلل حممةد بة     ، وانظةر: 156الراول صلث اهلل عليه والم، مرجع اابق، ص 
 .127-122، ص ص 5، ج 4املغرية بن بردزبة البخاةي: صحيح البخاةي، مرجع اابق، مج إبراهيم بن 
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 املصادر واملراجع

 أواًل: الكتب العربية والكتب املرتمجة

 القرآن الكريم -
 .م4222أةاطو: اخلطابة، ترمجة عبد القادة قنيين، الداة البيضاء، أيريقيا الشرق،  -

ةاطو: اخلطابة الرتمجة العربية القدمية، حتقيق عبدالرمحن بدوي، الكويت، وكالةة املطبوعةات،   أ -
 .م1979داة القلم،  بريوت،

الباجي، أبو الوليد: كتةاب املنهةاج يف ترتيةب احلجةاج، حتقيةق: عبداجمليةد تركةي، داة الغةرب          -
 م.4221اإلاةمي، الطبعة الثالثة، 

إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بةن بردزبةة: صةحيح البخةاةي،     البخاةي، أبو عبداهلل حممد بن  -
 .بريوت، داة الفكر، مصوةة عن داة الطباعة العامرة بااتنبول، بدون تأةيخ

برينكر، كةوس: التحليل اللغوي للنص )مةدخل إىل املفةاهيم األاااةية واملنةاهج(، ترمجةة د.       -
 .م4225وىل، اعيد  سن حبريي، القاهرة، مؤاسة املختاة، الطبعة األ

بةنتان، كريستيان: احلجاج، ترمجةة عبةدالقادة املهةريي، تةونس، املركة  الةوطين للرتمجةة وداة         -
 .م4222ايناترا، 

بلبع، عيد: مقدمة يف نظرية البةغة النبوية )السياق وتوجيه داللة النص(، القاهر، بلنسية للنشةر   -
 م.4222هة/  1249والتوزيع، الطبعة األوىل 

 .م4222رزاق: جدل  ول اخلطابة واحلجاج، تونس، الداة العربية للكتاب، بنوة، عبدال -

اجلا ظ، أبو عثمان عمر بن حبر: البيان والتبيني، حتقيق عبةد السةةم هةاةون، القةاهرة، مكتبةة       -
 م.1992هة / 1212اخلاجني، الطبعة السابعة، 

جية املفردة القرآنية احلباشة، صابر: من إشكاليات تطبيق املنهج احلجاجي علث النصوص ) جا -
 –منوذجًا(، ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالتةه، حتريةر د.  ةايظ إمسةاعيلي علةوي، إةبةد       

 .م4212األةدن، عامل الكتب احلديث، وجداةا للكتاب العاملي، 
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اخلطيب، حممد خليل: إحتاف األنةام ُخطةب الراةول صةلث اهلل عليةه واةلم، القةاهرة، الةداة          -
 م.1992هة /  1212يع، الطبعة األوىل، املصرية للنشر والتوز

 ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد: مقدمة ابن خلدون، بريوت، داة اجليل، بدون تأةيخ. -

الدهري، أمينة: احلجاج وبناء اخلطاب يف ضوء البةغة اجلديدة، الةداة البيضةاء، شةركة النشةر      -
 هة.1214، م4211والتوزيع املداةس، الطبعة األوىل، 

 .4225عبدالر يم: اخلطابة العربية اإلاةمية )دةااة يف املنت والفن(، ياس،  الرمحوني، -

اليم، عبد اإلله: بنيات املشابهة يف اللغة العربية )مقاةبة معريية(، الةداة البيضةاء، داة توبقةال،     -
 .م4221الطبعة األوىل، 

يةق: عبةدالرمحن   السهيلي، عبدالرمحن: الروض األنف يف شرح السرية النبوية البةن هشةام، حتق   -
 .م1969هة/1129الوكيل، القاهرة، داة الكتب احلديثة، 

أبو شادي، إبراهيم: صحيح خطب الراول صلث اهلل عليه والم، القةاهرة، داة الغةد اجلديةد،     -
 م.4222هة /1249الطبعة األوىل، 

أمحةد  شاةودو، باتريك: احلجاج بني النظرية واألالوب عن كتاب حنو املعنث واملبنث، ترمجةة د.   -
 م.4229الودةني، بريوت، داة الكتاب اجلديد املتحدة، الطبعة األوىل، 

شاةدو، باتريك و دومينيك منغنو: معجم حتليل اخلطةاب، ترمجةة عبةدالقادة املهةريي ومحةادي       -
 .م4222صمود، تونس، املرك  الوطين للرتمجة، وداة ايناترا، 

 أدب اجلةا ظ وتفسةريات الطةربي(،    الشبعان، علي: احلجاج بةني املنةوال واملثةال )نظةرات يف     -
 .م4222تونس، مسيكلياني للتوزيع والنشر، الطبعة األوىل، 

الشهاوي، جمدي حممد: خطب الراول صلث اهلل عليه والم، القاهرة، املكتبة التوييقيةة، بةدون    -
 تأةيخ.

حتقيق الشريازي، أبو إاحاق إبراهيم بن علي بن يواف الفريوزآبادي: كتاب املعونة يف اجلدل،  -
 م.1922هة / 1222وتقديم: عبداجمليد تركي، بريوت، داة الغرب اإلاةمي، الطبعة األوىل، 
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 –صولة، عبداهلل: احلجاج يف القرآن من خةل أهم خصائصه األالوبية، بريوت، داة الفةاةابي   -
يةة،  داة املعرية للنشر، تةونس، الطبعةة الثان   –كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات، تونس، منوبة 

 .م4227

 صولة، عبداهلل: يف نظرية احلجاج دةااات وتطبيقات، تونس، داة مسةكيلياني، الطبعةة األوىل،   -
 م.4211

 م.1921ضيف، شوقي: الفن ومذاهبه يف النثر العربي، القاهرة، داة املعاةف، الطبعة العاشرة،  -

لسةانية، الةداة   طروس، حممد: النظرية احلجاجية من خةةل الدةااةات البةغيةة واملنطقيةة وال     -
 م.4225هة/ 1246البيضاء، داة الثقاية، الطبعة األوىل، 

العبد، حممد: النص احلجاجي العربي )دةااة يف واائل اإلقناع( ضمن كتاب احلجاج مفهومةه   -
وجماالته، حترير: د.  ايظ إمساعيلي علوي، عّمةان، عةامل الكتةب احلةديث، وجةداةا للكتةاب       

 .م4212العاملي، 

الةداة البيضةاء، املركة  الثقةايف      –: اللسان واملي ان أو التكوثر العقلةي، بةريوت   عبدالرمحن، طه -
 .1992العربي، الطبعة األوىل، 

 –مجعان: إشكاالت النص )دةااة لسانية نصية(، بةريوت، املركة  الثقةايف العربةي      عبدالكريم، -
 .م4229هة /1229نادي الرياض األدبي، الطبعة األوىل 

 .م4212طاب واحلجاج، بريوت، مؤاسة الر اب، الطبعة الثانية، الع اوي، أبو بكر: اخل -

 .م4229الع واي، أبو بكر: اللغة واحلجاج، بريوت، مؤاسة الر اب احلديثة، الطبعة الثانية،  -

العسقةني، أمحد بن علي بن  جر: يتح القدير، حتقيق: حممد يؤاد عبدالباقي، الرياض، مكتبةة   -
 تأةيخ. الرياض احلديثة، بدون

العسكري، أبو هةل احلسن بن عبد اهلل بن اهل: كتةاب الصةناعتني الكتابةة والشةعر، حتقيةق       -
 م.1929هة/1229مفيد قميحة، بريوت، داة الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 

عشري، عبدالسةم: الكفايات التواصلية )اللغة وتقنيات التعبري والتواصل(، املغرب، منشةوةات   -
Top Editinم4227هة/ 1242وىل، ، الطبعة األ. 
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: كتاب اجلةدل علةث   (511ت )ابن عقيل، أبو الوياء علي بن عقيل بن حممد البغدادي احلنبلي  -

 طريقة الفقهاء، القاهرة، مكتية الثقاية الدينية، بدون تأةيخ.

إةبةد، عةامل الكتةب     –عمران، قدوة: البعد التداولي واحلجاجي يف اخلطةاب القرآنةي، األةدن    -
 م.4214ا للكتاب العاملي، الطبعة األوىل، احلديث وجداة

العمري، حممد: يف بةغة اخلطاب اإلقناعي )مدخل نظري وتطبيقي لدةااةة اخلطابةة العربيةة(،     -
 م.4224الداة البيضاء، إيريقيا الشرق، الطبعة الثانية، 

 .م4226غباة، مليكة وآخرون: احلجاج يف دةس الفلسفة، الداة البيضاء، أيريقيا الشرق،  -

عادل ياخوةي: املنطق الرياضي، بريوت، املؤاسة اجلامعية للدةااات والنشر، الطبعةة الثانيةة،    -
 م.1922

 م.4222، وآخرون: مقدمة يف اللغويات املعاصرة، داة وائل للنشر، عمان، الطبعة األوىلياةع، شحدة  -

ريي، يان دايك، تون أ.: علم النص )مدخل متداخل االختصاصات(، ترمجة د. اعيد  سن حبة  -
 م.4221داة القاهرة للكتاب، القاهرة، الطبعة األوىل، 

يان دايك، تون أ: النص والسياق )ااتقصاء البحث يف اخلطةاب الةداللي والتةداولي(، ترمجةة:      -
 م.4222بريوت،  –عبدالقادة قنيين، إيريقيا الشرق، الداة البيضاء 

بريوت، مؤاسة الراةالة، الطبعةة   الفريوزآبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب: القاموس احمليط،  -
 م1927هة/1227الثانية، 

ابن كثري، أبو الفداء احلايظ: البداية والنهاية، بريوت، مكتبة املعاةف، الريةاض، مكتبةة النصةر،     -
 .م1966الطبعة األوىل 

املبخوت، شكري: نظرية احلجاج يف اللغة، ضةمن كتةاب: أهةم نظريةات احلجةاج يف التقاليةد        -
إىل اليوم، إشراف محودي صمود، تونس، جامعةة اآلداب والفنةون والعلةوم     الغربية من أةاطو

 م.1992اإلنسانية، كلية اآلداب، منوبة، 

املراكشي، ابن البناء: ةاالة يف اجلدل مبقتضث قواعد األصول، حتقيق د. حمماد ةييةع، بةريوت،    -
 .هة1211داة ابن   م، الطبعة األوىل، 
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بن: صحيح مسةلم بشةرح النةووي، بةريوت، داة الفكةر،       مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج -
 م.1972 -هة 1129الطبعة الثالثة، 

مصطفث، إبراهيم وآخرون: املعجم الوايط، ااطنبول، داة الدعوة، طبعة مصةوةة عةن طبعةة     -
 م.1926هة / 1226جممع اللغة العربية، الطبعة الثانية، 

الداة  –ية(، املرك  الثقايف العربي، بريوت مفتاح، حممد: التشابه واالختةف )حنو منهاجية مشول -
 م.1996البيضاء، الطبعة األوىل، 

ابن منظوة، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم اإليريقي: لسان العرب، بريوت، داة صادة،  -
 م.1992هة/1212الطبعة الثالثة: 

ا ثني بإشةراف  موشلر، جاك وآن ةيبول: القاموس املواوعي للتداولية، ترمجة جمموعة مةن البة   -
 .م4212ع  الدين جمدوب، تونس، املرك  الوطين للرتمجة، وداة ايناترا، 

موةو، يرانسوا: البةغة )املدخل لدةااة الصوة البيانية(، ترمجةة حممةد الةولي وعائشةة جريةر،       -
 .م4221الداة البيضاء، إيريقيا الشرق، 

تونس، مكتبةة عةةء الةدين     –اقس الناجح، ع  الدين: العوامل احلجاجية يف اللغة العربية، صف -
 .م4211للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، 

النقاةي، محو: منطق الكةم من املنطق اجلدلي الفلسفي إىل املنطق احلجاجي األصولي، الرباط،  -
 م.4225هة /1246داة األمان، الطبعة األوىل 

ي واحلجاجي منوذجةًا(، الةداة   اليعكوبي، البشري: القراءة املنهجية للنص األدبي )النصان احلكائ -
 .م4226البيضاء، داة الثقاية للنشر، 

 ثانيًا: الكتب العربية املخطوطة

لكحل، اعدية: احلجاج يف خطابات النيب إبراهيم عليه السةةم، ةاةالة ماجسةتري خمطوطةة يف      -
 كلية اآلداب واللغات، جامعة مولود معمري تي ي وزو، اجل ائر، بدون تأةيخ.
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  رابعًا: الدوريات

ديسمرب  2 -هة 1211حمرم  9 ، جريدة الرياض،األمحدي، يهد عامر: أين ذهبت خطب الراول -
 .15262م، العدد 4211

علي، عاصم شحادة: علم اللغة النصي ودوةه يف شرح احلديث ويهمه: أ اديث اجلهاد والسةري   -
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