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I - عتبة القراءة:  

  :إضاءات معرفية -  1

  :التعريف بالخطبة  –أ 

الخطبة فن أدبي نثري قديم، يخاطب به الخطيب جمهورا من الناس، ويسعى إلى التأثير فيهم بواسطة األسلوب البليغ، والحجج 

  .والخطبة أنواع بحسب موضوعاتها، فقد تكون دينية أو سياسية أو اجتماعية أو حربية. ناعهمواألدلة من أجل إق

  :مالحظة مؤشرات النص -  2

  :مجال النص -أ 

  .مجال القيم اإلسالمية

  :نوعية النص -ب 

  :النص خطبة بدليل المؤشرات اآلتية          

 ...الحمد هللا، نحمده ونستعينه : دعاء االفتتاح �

 .»أما بعد«عبارة  �

 .»أيها الناس«عبارة  �

  .تحية الختام �

  :)خطبة حجة الوداع ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصمن خطب الرسول ( العنوان –ج 

 :يتكون من مركبين اثنين

  ....)خطبة (على المبتدأ ...) من خطب الرسول : شبه جملة(مركب إسنادي، تقدم فيه الخبر : تركيبيا �

 .)حجة الوداع(ثم مناسبة إلقاء هذه الخطبة ) ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصالرسول ( والمتكلم) خطبة(يحدد العنوان نوعية خطاب النص : دالليا �

  :بداية النص ونهايته - د 

 الوداع حجة خطبة ملسو هيلع هللا ىلص الرسول خطب من

  :فيها يقول ال� الوداع حجة خطبةملسو هيلع هللا ىلص  الرسول خطب من
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  .افتتح النص بدعاء االفتتاح، وهو بمثابة ديباجة أساسية في فن الخطبة :بداية النص �

أال » ظ تكرار عبارةنالحكما . »والسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته« تشير إلى انتهاء الخطبة ويدل عليه عبارة :نهاية النص �

التي تعني حذف ) (... نالحظ أيضا تكرارا لعالمة الحذف، و على تبليغ رسالته ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصمما يدل على تأكيده  »هل بلغت؟ اللهم فاشهد

  .دليل على عالمية اإلسالم »أيها الناس« تكرار استعمال عبارة، وكذا أجزاء من الخطبة

  :بناء فرضية القراءة -  3

  .القرآني نفترض أن موضوعه يتناول مجموعة من الوصايا المنظمة لعالقة اإلنسان بربه وبغيره بعد قراءة أولية للنص

II  - القراءة التوجيهية:  

  :اإليضاح اللغوي - 1

o أحضكم :أحثكم. 

o تقتتلون وتتحاربون :يضرب بعضكم رقاب بعض. 

o الحاضر وقت إلقاء الخطبة :الشاهد.  

  : للنصالمضمون العام  -  2

  .اهللا عليه وسلم بتقوى اهللا وطاعته، وحسن معاملة الناس وصايا الرسول صلى

III - القراءة التحليلية للنص:  

  :المستوى الدالي -  1

  :معجم الوصايا -أ 

  الوصايا المنظمة لعالقة اإلنسان بغيره  الوصايا المنظمة لعالقة اإلنسان بربه

  .تقوى اهللا •

  .طاعة اهللا •

  .توحيد اهللا •

  .اإلخاء •

  .حرمة مال المسلم •

  .حترام الحق في الحياةا •

  .المساواة وعدم التمييز •

  :المستوى الداللي - 2

  :عناصر الخطبة - أ

  المرسل إليه  الرسالة  المرسل

  الوصايا  .ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصالرسول محمد 

  ما ينظم عالقة اإلنسان بمجتمعه  ما ينظم عالقة اإلنسان بربه

    .التعاون –ألمانة ا –المساواة  –حسن المعاملة  - اإلخاء   االستغفار -الطاعة  –التقوى 

  الناس

  :أساليب ووسائل اإلقناع في الخطبة -ب 

  أسلوب التوكيد  أسلوب النداء  أسلوب االستفهام  أسلوب األمر

  ...إن ربكم واحد وإن أباكم واحد  .أيها الناس  أال هل بلغت؟  .اسمعوا

  

  :المستوى التداولي -  3

  :مقصدية النص -أ 
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يدة الصحيحة للناس والمتمثلة في تقوى اهللا الواحد األحد وطاعته وترسيخ قيم المساواة وحسن تسعى الخطبة إلى التذكير بالعق

  .المعاملة بين الناس

  :قيم النص -ب 

فالعقدية تتمثل في التوحيد والتقوى والطاعة واالمتثال ألمر اهللا، أما السلوكية فتتجلى في : يتضمن النص قيما عقدية وسلوكية منها

  ...اس على أساس األمانة والمساواة واالحترام حسن معاملة الن

VI  - القراءة التركيبية:  

في خطبة حجة الوداع أحكام الدين اإلسالمي ومقاصده، وأوصى الناس بأمور يجب عليهم االمتثال لها في  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصقدم الرسول 

راد مجتمعهم، حيث حثهم على اإلخاء فيما عالقتهم بربهم من تقوى اهللا تعالى وطاعته، وبما عليهم من واجبات وحقوق في عالقتهم بأف

  .بينهم، ودعاهم  إلى حسن المعاملة على أساس التعاون والمساواة واألمانة

هو  1948وإعالن األمم المتحدة سنة  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصخطبة حجة الوداع تعتبر أول إعالن عالمي لحقوق اإلنسان، والفرق بين إعالن الرسول 

  .ة فما تزال عاجزة عن التنفيذأن الرسول أعلن ونفذ، أما األمم المتحد
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