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 صملخ  

في خطبة الوداع، التي ألقاها النبي )صلى هللا عليه وسلم(  البحث العتبات النصيةيعالج هذا 

ولذا يحاول ؛ الخطبة، وفي الخطابة فيما بعد في بناء لوصول إلى أثرهافي حجته األخيرة، بغية ا

، وأن رةلكي تكون مقنعة ومؤث   التي ينبغي أن تتوافر في بعض العتبات ،الشروطعن أن يكشف 

ويقوم هذا البحث بتطبيق العتبات  .يكشف عن أهمية تلك العتبات في كشف أغوار النص ومداخله

ف عند شخصية المؤلف، ثم يتناول العنوان التي وضعها )جيرار جينيت( على تلك الخطبة، ويتوق  

، وأما ما بقي من عتبات فإنها لم تتوافر البدئية، والجملة الختميةوعالقته بالنص، ويدرس الجملة 

ح أخيًرا تقنيات السرد، التي اعتُِمدت في الخطبة؛ ألنها وجدت مع تطور الطباعة الرقمية ، ويوض 

 .في الخطبة

 النصية، تقنيات السرد، خطبة الوداع.العتبات الكلمات المفتاحية: 

Abstract  

This research deals with the textual thresholds in farewell speech 

(khutba) that delivered by prophet Mohammad (PBUH) in his last 

pilgrimage in order to reach to its effect on khutba's construction, and 

elocution later. So, it tries to reveal the conditions that should be found in 

some thresholds in order to be effective and convincing. In addition, to 

show the importance of these thresholds in revealing the contents of the 

text. This study applies the thresholds that developed by (Gerar Genette) 
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on this khutba. And it depends on many aspects such as the personality of 

the auther, the relationship between the title and the text, the initial and the 

final clause. Also, the narrator and the receiver. This khutba doesn't 

contain the rest of the thresholds because it appeared with the digital 

printing. Finally, it illustrates the narrative techniques and its importance 

in Khutba.  

Keywords: Textual Thresholds, Narrative Techniques, Farewell 

Pilgrimage.  

 تأسيس

 ،هها المؤلفي عناصددددر يوج  ، وهحيط بالنص ِ ت التي يقصددددد بالعتبات النصددددية تلك المرفقات

وتشدددمل  لقراءة،لتضدددعه على المسدددار الصدددحيح في ا تلقيه؛إلى قارئ النص وم ،اسددديةبدرجة أسددد

األولية واألسددددداسدددددية التي تجعل المتلقي يمسدددددك بالخيوط  المداخل  ، والعتبات كل ما يحيط بالنص ِ 

 .(1)للعمل المعروض

لمتعاليات نماط اا من أفي كتابه "عتبات" بجعله نمطً  للمناص اًل مفصددد  ا م )جينيت( تعريفً يقد ِ و

ا خاليً مكننا تسميته إال ي فالنص   والشعرية عامة؛ النصية عتبات  من اال بمناصه، فتكاد ال تجد نصًّ

كل ما يجعل من " نوان، االسددددتهالل، اءهداء...( وهي، الع)اسددددم الكات  لفظية أو بصددددرية، م ل

أو بصددددفة عامة على جمهور. ... نقصددددد به هنا تلك العتبة،  يقترح نفسدددده على قرائه اكتابً  النص ِ 

المناص  (تجيني)، ويقسم (2)يسمح لكل منا دخوله أو الرجوع منه" الذي بهو  ال ،بتعبير)بورخيس(

 .(3)إلى قسمين: محيط، وفوقي

في  النص ويعنى هذا البحث بدراسددددة النص المحيط لخطبة الوداع؛ أي دراسددددة ما يقع حول

، ويسددددداعد على فهمه نفسددددده يرتبط هذا النوع بالكتابوداخل سدددددياجه، في ما يقع فضدددددائه واته و

ما يدور في شدددمل كصدددورة الغالو، ويشدددمل كل ما يتعلق بالمظهر الخارجي للكتاب؛ وي وتأويله،

اسددددم المؤلف، العنوان، اءهداء، االسددددتهالل،  :ا من الكتاب م لزً النص من مصدددداحبات تأخذ حي ِ 

 :(4)ويقسم النص المحيط إلى ؛التمهيد...

 الغالو، والجالدة، وكلمة الناشر : يضم  محيط نشري. 

                                                           
 .102، ص1997يناير، 1، 3 ، عالم الفكر، الكويت، العدد رقمجميل: السيموطيقيا والعنونةانظر: حمداوي،  (1)

، تقديم سعيد يقطين، منشورات االختالو، عتبات )جيرار جينين من النص إلى المناص(بلعابد، عبد الحق:  (2)

 .44، ص2008، 1الجزائر، ط

، ال يهتم هذا البحث بالنص الفوقي الذي يشمل ما يقع حول النص، ولكن ليس في 50و 49انظر: السابق: ص (3)

ل خارج هيكله، وهو وو بعدين: إعالمي، وأكاديمي؛ يشمل اللقاءات الصحفية، والمناقشات، فضائه واته، ب

 والندوات، والحوارات اءعالمية؛ ويشمل الدراسات األكاديمية، والرسائل الجامعية، والقراءات النقدية.

 .49انظر: السابق: ص (4)
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 ل،ت الفرعية، واالسددددددتهال، والعنوان الرئيس، والعنوانا: يضددددددم اسددددددم الكات محيط تأليفي 

 . الختميةدئية، والجملة ، والجملة البوالتمهيد والتصدير،

فت مع التي عر ،عناصددددر المحيط النشددددري، لم يتوافر فيها لم تؤل ف في كتاب ألن  الخطبةو

ألقاها الرسدددددول  تأليفي لخطبة الوداع التياهتم  هذا البحث بالمحيِط ال؛ ولذا الرقمية تطور الطباعة

 )صلى هللا عليه وسلم( في حجته األخيرة.

ى بوصددددددفها تلك العالمة التي تحيل إلى واقع، "إو جل  تتنجدها العتبات هي مدخل للنص، إن 

نخطو عليها من الداخل إلى الخارج، وهي أشددددددبه بعتبة المنزل التي تربط الداخل بالخارج، وهي 

، أما العالقة القائمة بين العتبات والنصدددوص التي (1)المكان الذي ال غنى عنه للداخل إلى المنزل"

دون أن يلغي ولك وجود اسدددتقاللية نسدددبية لكل جان  عن ا خر، تنتمي إليها فهي عالقة تفاعلية، 

وتداوله؛ ألنها تحد د نوعية القراءة، التي تؤث ر  علًما أن العتبات هي مداخل مؤط رة الشتغال النص ِ 

اء وجود العتبات ترفًا فكريًّا أو خطابًا عاديًّا، بل كان لها لم يكن  ؛ ولهذا(2)تأثيًرا مباشددددددًرا في القر 

وتنميقه، والوظيفة التداولية التي  ل في تزيين النص ِ ف عدة؛ هي: الوظيفة الجمالية التي تتم   وظائ

بشدددكل تدريجي، ووظيفة التعيين الجنسدددي لهذا  للولوج في عالم النص ِ  تكمن في اسدددتقطاب القارئ

تحديد ، والوظيفة اءخبارية التي تكمن في اءشدددارة إلى اسدددم الكات  ودار النشدددر، ووظيفة النص ِ 

 .(3)ومقصد. مضمون النص ِ 

 ها؛نظري لمن التعريف ال تطبيق العتبات النصدددية أك رأحوج إلى  ،في هذ. الدراسدددة ،ونحن

ِ فالتطبيق أما  فالتنظير لها قد يطول، ن تلك العتبات، عمل أدبي، يكاد ال يخلو كتاب م قائم على أي 

 ي نص ِ هذ. العتبات ف إلى الكشددف عنالبحث هدو ي غالبا ما توضددع لهدو، وليس عب ا؛ ولذا يالت

 أن دراسدددة ولك خطبة؛ تطبيِقها على نص ِ رائدًا في  ليكون ة، وضدددعها نبي نا في أواخر حياته؛خطب

ا حسدد ، وإنما أوالشددعرية ية ليسددت حكًرا على األعمال الروائية والقصددصددية العتبات النصدد   يضددً

لى دراسددددة عوبما أنه لم تقع يدي  .ختلفةيصددددلح تطبيقها على الخط  واألعمال الن رية األدبية الم

سدددددول الر خطبةبة معينة، آثرت أن أتناولها في في خطوتقنيات السدددددرد تناولت العتبات النصدددددية 

إلى دراسدددة  يفيد في االنتبا. اتناولهالتي اشدددتُهرت بخطبة الوداع؛ ولعل  )صدددلى هللا عليه وسدددلم(،

 .العتبات في المزيد من الخط 

 في خطبة الوداع عتبات النصيةال

 المؤل ِّف

، دبية للنص ِ ق ملكيته األحق  ت بت هوية الكات  وت اة؛ ألنهومهم  ة اسددددددم المؤل ِف عتبة دال   يعد  

ا من العناصددددددر و ةيعد  أيضددددددً ؛ ألنه يشددددددك ل عالمة فارقة بين كات  اال يمكن تجاهله، التي المهم 

                                                           
 .8و 7، ص2003ألدبي، جدة، ، النادي اتشكيل المكان وظالل العتباتالعدواني، معج :  (1)

 .23، ص2002، ديسيمبر، 46، الجزء 12، المجلد عتبات النص األدبي بحث نظريانظر: لحميداني، حميد:  (2)

 .88-78، صعتبات )جيرار جينين من النص إلى المناص(انظر: بلعابد، عبد الحق:  (3)



 "ات السرد في خطبة الوداع للرسول قنيالعتبات النصية وتـــــــــــــــــــــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1640

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2021( 10)35مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

وظائف ثالثة؛ هي: وظيفة التسددددددمية  جينيت(أثبت لها )قد أما عن وظيفة هذ. العتبة ف، (1)وآخر

ءثبات هوية العمل للكات  بإعطائه اسددددددمه، ووظيفة الملكية التي تدل على أحقية ملكية العمل 

 .(2)األدبي، وآخرها الوظيفة اءشهارية

ابة في ومؤل ِف خطبة الوداع هو النبي محمدٌ )صدددددلى هللا عليه وسدددددلم(، الذي اتكأ على الخط

صية خصية الرسول شخوشتبليغ دعوته، وفي إرشاد الناس إلى الحقائق وفضائل الدين الحنيف، 

ا وجهًرا،في نشدددددر تعاليم  تاعتمددينية  ،اسدددددتو اءسدددددالم على الدعوة سدددددرًّ لدين حين انتشدددددر ا ن 

بق ، واشددددتهر وكر. )صددددلى هللا عليه وسددددلم(، وتسددددافن الخطابة ،في أرجاء المعمورة اءسددددالمي

، التي ما ةُ . الخطبالصدددحابة والتابعون ومن جاء بعدهم على االقتداء بسدددنته وهديه، وكان مما أقر  

 زالت إلى يومنا هذا تحتفظ بصفاتها كما وردت عنه.

همونه ار يت  الفصاحة والبالغة ما جعل الكف   إن محمدًا )صلى هللا عليه وسلم( قد اجتمع له من

رة، كما أنه جمع الناس كلهم على ففصدداحة لسددانه ولغته جعلت خطابته مؤث   ه شدداعر أو سدداحر؛ن  بأ

د قلوبهم على قل  واحد، ولم يدع جهدًا في سددبيل نصددح الناس إال اسددتعمله، وأخذ دين واحد، ووح  

القوم بصدددا الداعي أو  سددول، والنجاح للخطي ، وثقةُ به، "فاجتمع له بذلك كل أسددباب البالل للر

ي قومه رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( فلنجاح دعوته، وقد كان  إجابته، وشرطٌ  الخطي  أساسُ 

-عليه صدددلوات هللا–، واتصدددف (3)"األمين نة والصددددا، حتى لقبو. فيما بينهم الصدددادام اًل لألما

، فضدددداًل عن مهارته ظمتهعووفائه، و ،وحبه ،وسددددماحته، وتواضددددعه ،ورحمته، وحلمه ،بعطفه

وقد وصدف الجاحظ قدرة الرسدول )صدلى  .(4)الحربية والعسدكرية، وعبقريته اءدارية والسدياسدية

ًها، رسددددددم للخطباء من بعد. مادة (5)هللا عليه وسددددددلم( وبالغته في خطابته ، فكان بذلك خطيًبا مفو 

هذ. ها، وانتهج  كان ال ينطق عن الهوى، كما أن  الخطبة وأسددددددلوب ناس؛ ألنه  لدعوة ال قة  الطري

 .تعاليمه كانت للناس جميعًا

ألقى النبي )صدددددلى هللا عليه وسدددددلم( خطبته في حجة الوداع، وثب ت فيها أهم أصدددددول الدين 

أنبه إلى حق حفظ النفس وحرمة قتلها، وحق تملك المال وحرمة اغتصدددددابه، ومبادئه السدددددامية، و

ها إلى أهلها، وحق األصل الواحد، وحق المساواة التحاد ل في حفظها ورد ِ األمانة الذي يتم   وحق 

 ،ك بالدينالناس في الخلقة؛ فال فرا بين عربي وعجمي إال بالتقوى، ودعا اءنسددددددان إلى التمسدددددد  

وعدم االعتداء على أخيه اءنسددددددان، وأمر بأن يكون القرآن دسددددددتور حياتنا، وأشددددددار إلى حقوا 

لزوجددة وطبيعددة عالقتهددا مع زوجهددا، وبي ن العالقددة التي تجمع بين الفرد وجمدداعتدده الكبرى من ا

                                                           
 .63، صمناص(عتبات )جيرار جينيت من النص إلى الانظر: عبد الحق بلعابد:  (1)

 .65و 64انظر: السابق، ص (2)

 .34، ص2006، المكت  الجامعي الحديث، االسكندرية، الخطابة اءسالميةشلبي، عبد العاطي محمد:  (3)

الخطابة في صدر انظر لمزيد من التوضيح عن شخصية الرسول)صلى هللا عليه وسلم(: درويش، محمد طاهر:  (4)
 .197 -1/185، 1967، 2القاهرة، ط، دار المعارو، اءسالم

 .2/13، 2002، دار ومكتبة الهالل، بيروت، البيان والتبيينالجاحظ، عمرو بن ع مان:  (5)
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رت ، ولعل(1)األمة، ونب ه إلى ما قرر. القرآن الكريم في الميراث كيف  خير خطبة تشدددريعية صدددو 

م هذا المجتمع الروحي ويرسي قواعد الخطابة فيها هي خطبته )صلى هللا عليه وسلم( في كان ينظ  

طابته حدود "يبي   سددددولحياة الفرد واألمة، وكان الر، فهي تشددددريع وتنظيم ل(2)حجة الوداع ن في خ 

وما ينبغي أن يأخذ به المسددلم نفسدده في عالقاته الكبرى مع أفراد أمته وعالقاته  ،الحياة اءسددالمية

 . (3)الصغرى مع أسرته"

 العنوان

ا في ل يشددددك ِ  ألن ه وان من أهم عناصددددر العتبات النصددددية؛العن يعد   عنصددددًرا أسدددداسدددديًّا ومهمًّ

شدددددف يمكن بوسددددداطته الولوج في عالم النص، وكو ة الن رية منها،وبخاصددددد   دبية،النصدددددوص األ

وبفضله يتداول، يشار به إليه، ويدل  ،العنوان للكتاب كاالسم للشيء، به يعرووإن  " ،(4)أسرار.

" أول عتبة وإن  قبل أن يقرأ.،  من فهم مراد النص ِ ن القارئ ة، تمك  ي وظائف عد  ويؤد   ،(5)به عليه"

ا  ا، أفقيًّ ا ولسددددددنيًّ يطؤها الباحث السدددددديميولوجي، هي اسددددددتنطاا العنوان واسددددددتقرا،.، بصددددددريًّ

 .(6)وعموديًّا"

سددددتطيع بذلك "أن يقوم بتفكيك النص، من مفتاح للنصددددوص، ندخل منه إليها، ويالعنوان إن  

ستكنا. بنيات شكل من  ،في بداية األمر ،ه الداللية والرمزية، وأن يضيء لناأجل تركيبه، عبر ا ما أ

يفرض وجود. غياب االتصال الشفهي وبذلك أصبح العنوان ضرورة كتابية،  ؛(7)وغمض" النص ِ 

  . (8)ض ما أحدثه في ظل غيابهفي العمل المكتوب، وهذا يستلزم عالمات تقوم مقامه، وتعو  

داع" من يتبادر إلى وهنه أسددددددةلة عدة: هل العنوان "خطبة الول في عنوان الخطبة إن المتأم  

وهل  د؟وضع النبي )صلى هللا عليه وسلم( أم من وضع الصحابة؟ بل هل وضعه التابعون فيما بع

ذا البحث ه بالنبي )صددلى هللا عليه وسددلم(؟ ولعل   عالقتهد مضددمون العنوان؟ وما هناك دالئل تؤك  

 بة.اعتمادًا على ما ورد في سيرة الرسول وفي مضمون الخط يجد إجابة لم ل هذ. التسا،الت

ميتكو   أن هذ. الخطبة التي تقرأ فيها  منه ن العنوان من لفظتين؛ هما )خطبة، الوداع(، ويُفه 

آخر موقف خطابي للرسددول وقفه في عرفة بين ، وتذك ر بهي آخر خطبة ألقاها الرسددول في حياته

ويلحظ أن دال العنوان  .(9)بخمسددددددة أيام يوم الخميس لخطبة  إلقائه اي بعد ، فقد توف ِ جموع الحجيج
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ن من لفظتين، أضيفت إحداهما إلى األخرى، وتحمل اءضافة عند ابن عقيل معاني  ثالثًا؛ فقد يتكو  

فة في  وتحمل، (1)تكون بمعنى الالم، أو "من"، أو "في" معنى "من"؛ أي العنوان هذا اءضدددددددا

التعريف، والوداع وصف  قوم المضاو إليه بتبيان نوع المضاو ليكسبهوهنا ي ،خطبة من الوداع

ل حمت قد ، ولكن  اءضدددافةته األخيرة، التي ألقاها في حج  الوداع خطبةآخر خطبة له هي للحجة، و

ا  خطبها في لحظة ه ها كانت آخر خطبة له في حياته؛ أي أن  أن  د العنوان معنى "في"، إوا قصدد  أيضددً

هذا العنوان قاباًل للنقاش؛ ألنه ليس من وضع الرسول  الوداع بفترة قصيرة، ويظل  الوداع أو قبل 

من ، ومن التابعينما من وضدددع من جاء بعد. من الصدددحابة وغيرهم )صدددلى هللا عليه وسدددلم(، وإن  

ف لنا أن التي قيلت فيها  ،ةالمضدددددداو إليه يحتمل أن يكون وصددددددًفا للحج   هاتين القراءتين تكشدددددد 

لكونها آخر خطبة  ؛لمضدداو، أو أن يكون وصددفًا للخطبة واتهاِقل هذا الوصددف إلى ا، ثم نُ الخطبة

  وصلت إلينا من خط  الرسول )صلى هللا عليه وسلم(.

فقد  ؛ها اكتسددبت شددهرتها من الحجة األخيرةاشددتهرت هذ. الخطبة مقرونة بلفظة الوداع؛ ألن  

في كتابه  هذ. تهري صددددددفة حج  ص الطبولخ  ، (2)ة الوداع"كتاًبا أسددددددما. "حج   فيها ف القرطبيأل  

الشتهار هذ.  من حجة الوداع؛ استقى المضاو إليه ، ويت ضح هنا أن  العنوان(3)""حجة المصطفى

اها، كما أن   ،الحجة واشددتهار الخطبة نا نجد هذ. التسددمية حاضددرة في التي ألقيت فيها وحملت مسددم 

ا ، أم  (5)-رضي هللا عنهم–اب بعض الصحابة ، وفي خط(4)قديًما -رضي هللا عنها–خطاب عائشة 

ة للرسدددول)صدددلى هللا ة كانت آخر حج  عن سدددب  التسدددمية فهي ترجع، بال شدددك، إلى أن هذ. الحج  

ه أشددددددار في خطبته إلى ولكم، وولك بقوله: عليه وسددددددلم(، فكانت بذلك وداًعا للناس أجمعين، ولعل  

ناس، اسددددددمعوا مني أبي  أي  " هذا، يأدري لعل  ي ال فإن   ،ن لكمها ال عامي  عد  قاكم ب في موقفي  ال أل

ِ أجلهوكأن  . (6)"هذا ه ه ال يدري متى سدددددديموت، وأن  ، ويُلِمح إلى ولك بإنبائه لهم أن  ه يوحي إلى دنو 

مقتبًسا من  يكون بينهم؛ وبهذا كان دال العنوان ه ربما لنألن   ربما ال يبلغ السنة المقبلة ليحج  معهم؛

تي أضدددددديفت إلى دال الوداع، ومن ث م  أضدددددديف دال الخطبة إلى دال الوداع؛ لتكون ال ،ةهذ. الحج  

اها من أن الرسددول لم يحج   ة الوداع، التية دائًما على حج  ال  الخطبة د ة غيرها؛ حج   اكتسددبت مسددم 

من حجة الوداع؛ ألن النبي قال خطبته  أخذت الخطبة تسددددددميتها ومن هنا، ع الدنيا بعدهاه ود  ألن  

 فيها.

إلى مصددددر العنوان الرئيس، الذي انتشدددر بسدددببه، وواع به إلى يومنا هذا،  ومن هنا نتعرو

ف تراثًا ضخًما من الخط ، ه خل  ق أن  ومن المحق  ، "ظ من خط  الرسول إال القليلحتف  علًما أن ه لم يُ 
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ته إلى قصددددددر خطبه، فقد ما احتفظت به كت  األدب والتاريخ من ولك قليل، وال ترجع قل   غير أن  

ن أصددابها ما أصدداب خط  الجاهلية، فإنها لم تدو   كبر الظن أن خطبهوأ ...اكان يطيل خطبه أحيانً 

، ومع ولك فقد وصدلت إليها خطبته في حجة (1)"لحينها، وبعد العهد بين عصدرها وعصدر تدوينها

ها من الخط  التي حفظت في ، فإن  (2)أجزائهاألفاظها وع كاملة، وإن اختلف الرواة في بعض الودا

الرسدددول  ، وقد أشدددار ابن ك ير إلى أن  إلى يومنا هذاوالخطباء  وعلى ألسدددنة الرواة ،بطون الكت 

 .(3))صلى هللا عليه وسلم( خط  خطبة عظيمة تواترت بها األحاديث

فوي ن   أخيًرا تكشدددددد   ه "يحيل إلى النص، كما أن  أن عنوان الخطبة وو طبيعة مرجعية؛ أي أ

فإن  (4)يحيل إليه" النص   ت ها أقر  الناظر في الموضددددددوعات التي تناولتها الخطبة يجد أن   ؛ ولذا 

 هتوديعإلى في ولك إشددددارة  ها، وكأن  ده عاد ليؤك ِ رمها من قبل، ولكن  كان قد أب ،مضددددامين ومبادئ

سنسمع ولهذا  هم بعد وفاته؛أن تصل إلى الناس كل  مجموعة وصايا أراد لها  ه يبث  ين، وكأن  للمسلم

دماء الجاهلية  ربا الجاهلية موضوع، وإن   وأعراضكم حرام عليكم، وإن  وأموالكم دماءكم  منه: إن  

ولكم عليهن حق، واسدددتوصدددوا  لنسدددائكم عليكم حقًّا في الكفر، إن   ما النسددديء زيادةموضدددوعة، إن  

فال ترجعن "، وحين يقول: (5)ربكم واحد وإن أباكم واحد ما المؤمنون إخوة، إن  ، إن  بالنسدددددداء خيًرا

نرا. ه يشدددددير إلى مرحلة ليس هو فيها؛ ولذا ، فإن  (6)"بعدى كفاًرا يضدددددرب بعضدددددكم رقاب بعض

 حينوولك غيابه عن هذ. الدنيا،  في حال ،تهوسن   الكريم بالقرآن واستمسكهم أن يالناس كل  أوصى 

 .(7)قد تركُت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعد.: كتاب هللا" يفإن  "قال: 

 البدئية والجملة الختميةالجملة 

 الجملة البدئية

، (8)الحقًا به" وهي تعنى "بإنتاج خطاب بخصددددددوص النص ِ ، هي الجملة التي يبدأ بها النص  

سم   ًضا االستهالل أو الفاتحة، وت سهم في فهم المضمونى أي ، وقد تكون حكمة، أو م اًل عربيًّا، وت

 .ظائف، تختلف من عمل أدبي إلى آخر، ولها عدة وة قرآنية، أو عبارة من متن النص واتهأو آي

االفتتاح فلكي تنجح الخطبة ينبغي أن يكون  لسددؤال عن افتتاح الخطاب ضددروريًّا،وأصددبح ا

قادًرا على صياغته بطريقة ت ير الفضول أو تلفت في وهن الخطي ، الذي يج  أن يكون  واضًحا

السددامع؛ وضددعت )دايل كارينجي( نقاًطا أبرزت فيها أهمية افتتاح الخطاب، أنبهت إلى الحذر من 

ه يمكن شدددددارت إلى أن    البدء باالعتذار، وأى ضدددددرورة تجن  ة مرحة، وإلاالفتتاح بما يدعى قصددددد  
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ة أو بتقديم م ل محدد، أو أن يلجأ إلى االسددددتعراض، أو أن يسددددأل سددددؤااًل،   أن يبدأ بقصدددد  للخطي

 د أن  ه يؤك ِ ، وهذا كل  (1)وألمحت إلى أن الموضددددوع ينبغي أن يرتبط بمصددددالح المسددددتمعين الحيوية

ما يبدأ به  لها هي أو  ألن   وعملية التأثير في المسددددددتمعين؛ ،ي الخطبةتلق   ة فيلالفتتاحية قيمة مهم  

 الخطي .

ها الخطي  خطبته؛ التي افتتح ب ،مةاًل إلى المقد  خطبة ينبغي أن يُلتفت أو  ال وعند دراسددة نص ِ 

ون، فإن وقع من نفوسهم القبول عند سماعها كانت الخطبة ناجحة؛ أول  ما يسمعه المتلق   ألن ها هي

واحتاج إلى  ،صدددعبت الحال ألن الخطي  اسدددتطاع أن يصدددل إلى قلوبهم، وإن لم تصدددادو قبواًل 

فتها القلوب والعقول، ، فكيف سددددددتكون النفوس مع خطبة الوداع التي تلق  (2)خبير بأحوال النفوس

حولها، في بث ما ورد فيها من معان دينية، وأصددددول  ألت شددددهرتها الدنيا، واحتشددددد الخطباءوم

 لها رسول هللا. الفني الذي رسمه لها في بنائهاتشريعية، فضاًل عن احتذائهم 

لكيال يشدددغل الذهن  ؛أن يكون قصددديًرا موجًزا :ولهذا؛ كان الفتتاح الخطبة شدددروط عدة، هي

؛ لتخدمه (3)القلوب، وأن يكون موافًقا لموضددددددوع الخطبة هُ بغير المطلوب، وأال يكون مبتذاًل تمج  

دقيق ون المعاني، موز وأن يكون مناسددبًا لعقول السددامعين،ود له، وينبغي أن يكون واضددًحا وتمه  

ناسددددددد  الخطبة طواًل وقصددددددًرا؛ ألن   يه أن ي مة ال خطبة، وتمهيد ال ه مقد ِ التعبير، ويشددددددترط ف

اقتداًء بخطبة النبي )صدلى هللا عليه وسدلم(، ولعل ولكم ت هذ. الشدروط رضدِ فُ  ، وربما(4)موضدوع

نتسددداءل هنا: لم ُجِعلت ، ولكن يمكن أن سددديتضدددح عند تبيان عتبة الجملة البدئية في خطبة الوداع

ا ينبغي أن يبتدئ الخطي  به، وكأنها تشددبه المقدمة الطللية، التي لم يكهذ. المقد   ن ثم  مفر  مة أسدداسددً

إال إوا حدثت معه حادثة منعته من ولك، وكذلك الخطي  يلتزم بها إال إوا  للشدددددداعر الجاهلي منها

ع مباشرة، كما هي الحال في الخطبة اعترضه عارض، يدفعه إلى أن يترك المقدمة إلى الموضو

ها، يستطيع المرء كشفها بعد أن  البتراء؛ ولهذا ال بد  أن يكون هناك صلة بين مقد مة الخطبة ونص 

بة، التي دفعت الخطي  إلى  ته على تحق ق يفهم المناسدددددد ته، وال يقتصددددددر نجاح خطب قاء خطب إل

 .عالقة بين مقد مة الخطبة وموضوعها، بل يتجاوزها إلى أهمية الالشروط، التي وكرتُها آنفًا

الوداع على  ف في الجملة البدئية التي افتتح الرسدددول )صدددلى هللا عليه وسدددلم( بها خطبةلِ اختُ 

الحمد هلل "افتتح خطبته بحمد هللا واسددتغفار.، وبالشددهادتين، وولك في قوله:  افتتاحيتين؛ األولى أن ه

من  ،ومن سيةات أعمالنا ،ونتوب إليه، ونعوو باهلل من شرور أنفسنا ،ونستغفر. ،ونستعينه ،نحمد.

وأشهد  ،ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحد. ال شريك له ،يهد. هللا فال مضل له

وأسدددتفتح بالذي هو  ،كم على طاعتهوأح    ،أوصددديكم عباد هللا بتقوى هللا وله،عبد. ورسددد أن  محمدًا
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في  ،ي ال ألقاكم بعد عامي هذافإني ال أدري لعل   ،ن لكمي أبي ِ اسددددمعوا من   ،أيها الناس :دخير. أما بع

   .(1)"موقفي هذا

)صدددلى هللا عليه  ها فرضدددت نفسدددها على خط  من جاء بعد النبيز هذ. االفتتاحية أن  وما يمي  

"على  ؛ في قوله:الجاحظ سابقًا إلى ولك فرض نفسها إلى يومنا هذا؛ فقد أشارما زالت تو، وسلم(

أ بتد  ون الخطبة التي لم تُ أن خطباء السلف الطي ، وأهل البيان من التابعين بإحسان، ما زالوا يسم  

ن بالصددالة على النبي ح بالقرآن، وتزي  ون التي لم توشدد  ويسددم   .راءالبتبالتحميد، وتسددتفتح بالتمجيد: 

، واتبعها الخطباء أقرها النبي مةهذ. المقد ِ  ، وهذا يدل على أن  (2)"الشوهاء)صلى هللا عليه وسلم(: 

د بها؛ فجعلوا وضع العرب شروًطا في البدء والختام أوجبوا السير عليها والتقي   من بعد.، ومن هنا

، وإال ُعد ت (3)النبي شددددددرًطا ال يجوز التحل ل منه افتتاحها بالتحميد والتمجيد هلل والصددددددالة على

قد وكأن شروط مقدمة الخطبة  وإن لم تحتِو على الصالة على النبي ُعد ت شوهاء؛ بتراء، الخطبة

، ولكن ينبغي خطبهيستفتح بها النبي )صلى هللا عليه وسلم(  كاناستُمدت من جمالية المقدمة التي 

 . أن تحكمها األسباب التي دعت إلى إلقاء الموضوع، الذي تنتمي إليه

؛ ه ألقاها بعد كمال الدين وتمامهمباشرة بموضوع خطبته، ويُظِهر ولك أن  ولمقدمته هذ. صلة 

له  نه أُنِزل قو عد أ عالى-أي ب يُت ل ُكُم }: -ت ضددددددِ ر  تِي و  ل ْيُكْم نِْعم  ْمُت ع  أ تْم  ْلُت ل ُكْم ِدين ُكْم و  اْلي ْوم  أ ْكم 

م  ِدينًا ال  سددْ وعز مباشددرة يًرا وت بيتًا؛ ولذا أين اءسددالمي تقر، فاشددتملت خطبته على أسددس الد(4){اْءِ

، وبي ن ما كان سدددددائدًا في الناس أيام لى الناس جميعًاورغبته في وصدددددول الخطبة إ ،أجله إلى دنو ِ 

الجاهلية، وأثبت منه ما يناس  الدين اءسالمي، وأسقط ما يخالفه، وأوصى الناس بتجن   ما خاو 

  .قتهم بنسائهمعالقتهم ببعضهم بعًضا، أو عال عليهم منه، وما ثبت في نفوسهم من مساوئ، تُفِسد

 ؛-رضي هللا عنهم–انتبا. الصحابة  أما االفتتاحية األخرى فقد كانت على شكل أسةلة، أثارت

ال: أليس يوم يه سدددوى اسدددمه. قن ه سددديسدددم  ا حتى ظننا أنيوم هذا ؟! فسدددكت أي  ": مسدددتفتًحا فقد قال

. فقال: أليس بذي يه بغير اسددمهه سدديسددم  ن ا أن  نا حت ى ظنسددكتا؟ فشددهر هذ ال: فأي  نا: بلى. قالنحر؟ قل

ة؟ قلنا: بلى. قال: فإن   إلى أن تلقوا ربكم كحرمة  ،عليكم وأعراضددددكم حراموأموالكم دماءكم الحج 

هو  ، فإن  الشاهد عسى أن يبل غ منغ الشاهد الغائ ل  بفي شهركم هذا، في بلدكم هذا، لي يومكم هذا،

 . (5)أوعى له منه"

ف أن ه  دت لموضوع الخطبة؛ بدأ بافتتاحية جلبت انتبا. السامعين، وجذبت عقولهم، ومه  يتكش 

وفي وهنهم أنه )صددلى هللا عليه وسددلم( سدديأتي لهم بما هو غير متوقع، ولكن  ،ولذا كانوا يسددكتون

د كان يؤك ِ م النحر؟ فسدددكتوا، فقال: أليس  يوسدددؤاله كان تأكيدًا لما يقولونه، فحين قال: أي يوم هذا؟ 
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التي ال يجوز التهاون أو  ،بغية إيصدددال مجموعة من الحدود واألصدددول الشدددرعية بسدددؤاله إجابته

كحرمة  ،لي بت أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم حرام عليهم ؛التساهل فيها، وأكمل أسةلته

به هكذا لما لفت ولو لم يكن افتتاح خطا في بالد المسددددددلمين، ،ي شددددددهر وي الحجةف ،يوم النحر

 واألمي م والعاميك تجد المتعل  ر خطابه في الصحابة والمسلمين، حتى إن  أث  انتباههم جميعًا؛ ولهذا 

فحققت بذا الهدو الذي سدددعى رسدددول هللا له، فلم يك  شدددهدون ببعض أقواله من هذ. الخطبة؛يسدددت

 مة الفتة ومؤثرة.بمقد  ة كاملة بما يقوله؛ فاستعان لذلك هدفه إيصال معلومات، بل إقناع أم  

 الجملة الختمية

ولكن ليس من ، هي الجملة التي يختم بها العمل األدبي، قد تكون خاتمة للسدددرد بشدددكل نهائي

رغم بلوغه نهاية  القراءة المباشرة له، ومن هنا  ،الضروري أن تُنهي كل عالقة للقارئ مع النص

، بل هي عتبةُ خروجل من النص،  تعد الخاتمة عتبة من العتبات النصددية، ولكن ها ليسددت عتبة  دخولل

 .(1)ال تعني دائًما نهاية االشتغال به

ن والخاتمة في الخطبة هي آخر ما يلقيه من خطبته، تهدو إلى ت بيت تعاليم اءسالم؛ ولذا كا

لها أثر واضددددددح في التأثير واءبالل، ويحسددددددن أن تكون الخاتمة مشددددددتملة على موجز لما ألقا. 

ي  طالذي يريد الخ ،الخطي ، وتوضددديح كامل لغايته ومرما.، وأن تكون م يرة للعاطفة في األمر

المشاعر، وأن تكون قصيرة ومشتملة على  لتهز   ؛ة العبارة، ويشترط فيها أن تكون قوي  (2)إيصاله

ه يسددوا الناس إليه باالسددتمالة واءقناع في آخر ى الخطي ؛ ألن  ، وفي الخاتمة يتجل  دعاء للمسددلمين

 .(3)ما تستقبله أوهانهم

قاط أصدددددبح السدددددؤال عن كيفية اختتام الخطاب أمًرا ضدددددروريًّا؛ ألن "الخاتمة هي أك ر النو

حق اختتم النبي )صددددلى هللا عليه وسددددلم( خطبته بالحديث عن وقد  ،(4)اسددددتراتيجية في الخطاب"

وال  ،ميراثوارث نصددديبه من ال إن هللا قد قسدددم لكل ِ  ،أيها الناس"الميراث، وتحريم التبني؛ يقول: 

جوز وصددددددية في أك ر من ثلث، والولد للفراش وللعاهر الحجر. من يجوز لوارث وصددددددية، وال ي

يه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين ،ى غير مواليهعى إلى غير أبيه أو تول  اد   ال يقبل منه  ،فعل

 .(5)ورحمة هللا" صرو وال عدل. والسالم عليكم

هي جزء من الخطبة، ال يمكن أن ننظر إليها من دون اسدددددتيعاب ما  هنا الخاتمة ضدددددح أن  يت  

بالحديث عن قضددية الميراث  هاه )صددلى هللا عليه وسددلم( خصدد  ورد قبلها من تعاليم وأحكام، ولكن  

ها؛والتبن   به من الميراث في القرآن  -تعالى-ألن هللا  ي لخطورت هو من قسددددددم لكل وارث نصددددددي

الكريم، بحيث ال يجوز التالع  في أحكامه أبدًا، فلم يترك مجااًل ألن تصددددددبح تلك األحكام من 

ية في أك ر من ثلث، وضع البشر فيما قرر. في الخطبة، فال يجوز لوارث وصية، وال يجوز وص
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ورفض اءسددددددالم التبني؛ فال يجوز أن يد عي المرء إلى غير أبيه، وإال فعليه لعنة هللا والمالئكة 

 .(1)والناس أجمعين

لسامعين، وترسيخه في أوهان ا ،ضح في تقويتها لموضوع الخطبةت  هذ. العتبة تية أهم   ولعل  

جم وظهرت في منتهى الدقة والوضددددددوح، والقوة والتأثير؛ فالولد لصدددددداح  الفراش، والعاهر تر

ك مجدال ألن بدالحجر، واالبن ألبيده؛ وتظهر قوة التدأثير في الددعداء، فعليده لعندة هللا ...، فال يُ  تر 

 ينتس  الولد إلى غير والد..

خاتمة لجميع الخط ، بتام، ولكن يصع  تأليفها؛ فهي ليست والذروة طريقة شائعة في االخت

ترتفع جملها تدريجيًّا، من تؤل ف حين ، وال لجميع المواضدددددديع التي تتطرا إليها الخط  المختلفة

سبيًّا )صلى حدي ه  عند في الخطبة الذروة ويمكن أن تت ضح، (2)جملة قوية إلى أخرى أقوى منها ن

وارث، وليس ث م  وصددية  كل   نصددي    ، وتبيينهالميراث   -عز وجل–هللا يم قسددت عنهللا عليه وسددلم( 

، ثم يتناول ما يتعلق بالولد الذي ُولد في حالة غير معروفة، لوارث، وال وصية في أك ر من ال لث

أثارت االنتبا.،  ،فشددددددك لت الذروة في خاتمة الخطبة حالة ،الولد لصدددددداح  الفراش، ثم الولد ألبيه

يه في أحكام الميراثوجمعت في أركان ما ينبغي التعويل عل عه، وتبي ن أن ها كل  ية توزي ، وكيف

 المصدر األول لها هو القرآن الكريم.

 تقنيات السرد

ى هو الطريقة التي يصدددور فيها الكات  قصدددته، بوسددداطة راو يسدددرد األحداث، يسدددم  السدددرد 

وقد يكون مشددددارًكا فيها، قد يكون شدددداهدًا على األحداث، ف ة أشددددكال؛خذ عد  المؤلف الضددددمني، يأ

أن هي  ما يكن نوعه،السددددددارد، مهظيفة وو ها، كلي  المعرفة بما يدور حوله.وأحيانًا يكون عالًما ب

"شخص  ولذلك فإن المسرود له هو ؛(3)ن حدوثها، ويسردها إلى المروي لهينقل األحداث من مكا

الراوي والقارئ، ويسددددداعدنا في إقامة ًطا ما بين س توسددددد  ، يؤسددددد ِ (4)ما يوجه إليه الراوي خطابه"

ه يبي ن هيةة ، وهذا كل  (5)د موضددددددوعات بعينهاالراوي، ويؤك ِ  إطار السددددددرد، ويفيد في تشددددددخيص

  .القص، التي استعملها النبي في خطبته، وهي تقنية مهمة من تقنيات السرد

هو هو النبي )صدددددلى هللا عليه وسدددددلم(؛ ألن ه ل في خطبة الوداع يلحظ أن السدددددارد إن المتأم ِ 

خذ بذلك من نفسددده كما أنه يرويها بضدددمير المتكلم "أنا"، فيت  الراوي ألحداث خطبته ومضدددمونها، 

ه وسدددلم( في الخطبة هو ن نقل حديث النبي )صدددلى هللا عليويمكن أن نعتبر م  موضدددوًعا لسدددرد.، 

                                                           
 انظر: السابق، الصفحة نفسها. (1)

 .107، صفن الخطابةانظر: كارينجي، دايل:  (2)

، 1999، 2، دار الفارابي، بيروت، طتقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيويانظر: العيد، يمنى:  (3)

 .90ص

 .76، مصر، ص1993أبريل، 1، 2، فصول العدد رقم مقدمة لدراسة المروى عليهبرنس، جيرالد:  (4)

 .89انظر: السابق، ص (5)
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وهذا أدى إلى االختالو في بعض ألفاظ الخطبة، الخطبة نُِقل إلينا بالتواتر،  نص   ؛ ألن  (1)السدددددارد

 الخطبة كما هو. الحرص على نقل نص ِ  السارد هنا يحرص كل   وفي بعض أجزائها، ولكن  

 في كل ِ  هم إلى الناس أجمعين،من شددددهد خطبته، ويتجاوز ه يشددددمل كل  أما المسددددرود إليه فإن  

لت العرب ة، وشدددددمفدعوته جاءت لهم كاف   هم.وتعاليمه ليشدددددمل الناس كل   خطابهه فهو يوج ِ  زمان؛

قام الدين  ه ال فرا بين عربي وعجمي إال بالتقوى، فعلى ولكن أن  والعجم؛ وولك ينكشددددددف حين بي  

ح أن المسددرود له امتد ليشددماءسددالمي، ولعل   سددلمين ل المي أضددع عدة أدلة من خطبة الوداع توضدد 

 كلها:كلهم عبر العصور 

أصددددواًل ك يرة دعا إلى  ها الناس، وبي ن بعد.من قوله: أي   أك ر النبي  )صددددلى هللا عليه وسددددلم( .1

تركها؛ م ل الربا وال أر، والنسدددددديء، وثب ت الدعائم التي يقوم عليها اءسددددددالم، حفاًظا على 

 : عالقة المسدلم بأخيه المسدلم، وت بيتًا لألسداس الذي يقوم عليه الدين، وهو توحيد هللا؛ فقد قال 

 .(3)"كم واحدرب   إن   ،ها الناسأي  "، وقال: (2)"ما المؤمنون إخوةإن   ،أيها الناس"

ه يريد أن وكأن  . (4)"!فاشددددهد ؟ اللهم  غتُ أال هل بل  "كرر النبي )صددددلى هللا عليه وسددددلم( قوله:  .2

 هميصل خطابه إلى كل من وطئ ال رى، ويُشهد هللا على أولةكم الذين سمعوا خطابه، ويشهد

 على تبليغه للناس جميعًا. هم أنفسهم

ن بعد.، وولك في ته مِ وسلم( إلى ضرورة وصول خطابه إلى أم  ألمح النبي )صلى هللا عليه  .3

ي قد تركت فيكم ما إن يضدددددرب بعضدددددكم رقاب بعض، فإن   ،اًرافال ترجعن بعدي كف  "قوله: 

بوسددداطة  التي سدددتجيء بعد موته . فقد أشدددار إلى أمته(5)أخذتم به لم تضدددلوا بعد.: كتاب هللا"

يتضددددح المسددددرود له في طلبه إلى السددددامعين أن ينقلوا ما ، والظرو "بعدي"؛ أي بعد وفاته

ن غاب وقتةذ عن حضور خطبته، إو قال:   .(6)"فليبلغ الشاهد الغائ "سمعو. إلى م 

ن حضر خطبة الوداع حين ألقاههوبهذا كل ِ  ا النبي ؛ ينكشف أن المسرود له لم يقتصر على م 

ا كل من غاب)صددلى هللا عليه وسددلم(، وإن   طبة من وا وصددله ما في هذ. الخعنها، إ ما شددمل أيضددً

 وأصول دينية. ،تعاليم

ربط صحابة  إنها الدين اءسالمي الذيضح أن ث م  عالقة تربط بين السارد والمسرود له، ويت  

عدهم، لتصل رسالة السارد إلى أكبر عدد من المسلمين، بمن سيجيء ب -عليه صلوات هللا–محمد 

لمسدددلمين كما لى هللا عليه وسدددلم(، جملة  التسدددليم، ينوب عن الدعاء آخر  ما قاله النبي )صدددل ولعل  

 اعتيد أن تُختت م به الخطبة.

                                                           
. يبي ن من السند الذي وضعه البخاري أن ابن عون 1/24، صحيح البخاريانظر: البخاري، محمد بن إسماعيل:  (1)

 ي بكرة، الذي نقلها عن أبيه.نقل أجزاء الخطبة، عن ابن سيرين، عن عبد الرحمن بن أب

 .59، صجمهرة خط  العرب في عصور العربية الزاهرةصفوت، أحمد زكي:  (2)

 السابق، الصفحة نفسها. (3)

 .59و 58و 57السابق، ص (4)

 .59السابق، ص (5)

 السابق، الصفحة نفسها. (6)



 1649ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هغوادرمعتصم 

 2021( 10)35بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألــــــــــــــــــــــــــــــ

، التي تعني أن للشيء الذي نقص  عنه زمنه، لكن لفعل ومن تقنيات السرد مقولة زمن القص ِ 

ا ، وتطبيق هذا  ؛ فزمن القص ِ (1)القص ِ زمنه أيضددددددً يختلف عن الزمن، الذي يقص  عنه واك القص 

على الخطبة يمكن أن يكشف عن أنساا مضمرة فيها، سعى الرسول إلى التخل ص منها، فتحريمه 

التي تعارض مبادئ لدماء المسددلمين وأموالهم وأعراضددهم، وإسددقاطه عادة ال أر، ومآثر الجاهلية 

سدددتحضدددر. الرسدددول في زمن إلقائه خطبت ه؛ ليشدددير إلى أن هذ. ه زمنه، وااءسدددالم، كان لهذا كل ِ 

ية، وهكذا  جاهل ها في زمن ال لذي اعتاد على م ل ها الفكر الجمعي، ا األمور ينبغي أن يتخلص  من

يحاول أن يحط م النمط الفكري، الذي كان يسود العقلية العربية في زمن القتل والنه ؛ ليحل  محل ه 

ة في اءيم إلقائه خطبت ه، ان؛ ولهذا أسدددقط الربا الذي سددداد في زمن عمه العباس، وقت عقيدة األخو 

ِفك في زمن الجاهلية، فقال: وأسدددددقط كذلك حينها ربا الجاهلية  وإن  " دم عامر بن ربيعة، الذي سدددددُ

ا ل ربً ه ال ربا. وإن أو  ظلمون، وقضددى هللا أن  موضددوع، ولكن لكم ر،وس أموالكم ال تظلمون وال تُ 

ل دم نبدأ به دم أو   وإن دماء الجاهلية موضددددددوعة، وإن   عمي العباس بن عبد المطل .ربا أبدأ به 

نة  ية موضددددددوعة غير السددددددددا جاهل مآثر ال حارث بن عبد المطل ، وإن  عة بن ال عامر بن ربي

د أنه أراد أن يتخل ص من نسددق فكري مسدديطر على جموع المسددلمين، هو (2)"والسددقاية ، وما يؤك ِ

 . بنفسه، فأسقط ربا عمه، وتنازل عن دم قريبه من جد. عبد المطل ه بدأ أن  

، التي تبي ن كيف يروي الراوي ما يرى أو ما  ومن تقنيات السددددددرد ا مقولة نمط القص ِ أيضددددددً

يخبِر الرسول عن حرمة يعرو من أخبار ووقائع، هل يروي بصوته عنها أم يدعها هي تتحد ث؟ 

زيادة  ما النسيءإن  ؛ إو يقول: "-سبحانه-، ال بصوت هللا  عنهايء، ويروي بصوته هو كالم هللاالنس

مونه عاًما؛ ليوطةوا عد   في الكفر، يضددددل   وا ة ما حرم هللا، فيحل  به الذين كفروا يحل ونه عاًما، ويحر 

 . فاتبع بذلك النمط األسلوبي، الذي يتصف بالالمباشرة، وهو(3)هللا" موا ما أحل  م هللا، ويحر ِ ما حر  

م الكالم بصوت الراوي، وإن بدا لنا بوضوح، أن هذا الكالم ليس له ويت ضح هذا النمط ، 4نمط يقد ِ

ة الشهور؛ إو يروي بصوته عن هللا جزًءا من آية، أيًضا في حدي ه )صلى هللا عليه وسلم( عن عد ِ 

السماوات واألرض، ويقول: "وإن عدة الشهور عند هللا اثنا عشر شهراً في كتاب هللا يوم خلق هللا 

 .(5)منها أربعة حرم ثالثة متواليات وواحد فرد"

 النتائج

عالج البحث العتبات النصددددددية، التي واجهتْنا عند دخول نص الخطبة، وعند الخروج منه، 

ل إل ا في  ى أن  وتوصدددد  بالغته في خطابته، تبليغ دعوته؛ الت صددددافه بالصدددددا، وللمؤل ف دوًرا مهمًّ

ن من لفظتين، إحداهما أضيفت إلى األخرى، وتوق ف عند عتبة  العنوان، وتبي ن ث م  أن  العنوان يتكو 

ة الوداع، ولكن ها  ينسد  الخطبة إلى وتحمل اءضدافة معنى "من" إوا قصدد واضدع العنوان أن حج 

ف أن العنوان وو تحمل معنى "في" إوا قصدددد واضدددعه أنها كانت آخر خطبة له في حياته ، وتكشددد 
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ه يحيل القارئ على ما في النص  مباشددرة، بحيث تسددتشددف  منه أحيانًا ك يرة ية؛ أي أن  طبيعة مرجع

، وتوق ف البحث أيًضا عند الجملتين: ما يغنيك عن مطالعة موضوعاته المطروحة في داخل النص  

ية  ، وتبي ن أن  دخول، والختمية بوصفها عتبة خروج البدئية بوصفها عتبة في نجاح كبيرة لهما أهم 

إلى أن  صدددددلتهما بالخطبة، ال تكمن في توافر الشدددددروط المناسدددددبة في كل ِ واحدة  وانتهىلخطبة، ا

 .منهما وحس ، وإنما تكمن أيًضا بصلتهما بموضوعها، والمناسبة التي قيلت فيها

وعالج البحث تقنيات السددددرد، التي اعتمدها الرسددددول )صددددلى هللا عليه وسددددلم( في الخطبة، 

ل إلى أن  السار د يمكن أن يكون النبي؛ ألنه روى الخطبة بضمير المتكلم "أنا"، ويمكن أن وتوص 

ن حضددر يكون م   ن نقل خطبته من الصددحابة والتابعين، وكشددف أن المسددرود له لم يقتصددر على م 

ا كل  من غاب عنها، إلى يومنا هذا، وعند تطبيق  خطبة الوداع حين ألقاها النبي، وإنما شددمل أيضددً

على الخطبة، تبي ن أن  الرسددول باسددتحضددار. األحداث التي جرت سددابقًا، حاول مقولة زمن القص ِ 

؛ رغبة آنذاك أن يتخل ص من بعض األنسدداا القبلية، التي رب ما كانت ما تزال مسدديطرة على الناس

ر منها،  وانتهى إلى مقولة نمط في تحذير المسددددددلمين من اسددددددتمرارها، ودعوة الجتنابها والتحر 

، التي عز  –ف منها أن  النبي روى بصدددوته ما سدددمعه، وقد ات ضدددح أن  ما روا. هناك هلل شدددِ كُ  القص ِ

 .-وجل  
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 الوداعخطبة 

أعمالنا، من  "الحمد هلل نحمد.، ونستعينه، ونستغفر.، ونتوب إليه، ونعوو باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيةات

أن  محمدًا عبد.  يهد. هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحد. ال شريك له، وأشهد

يها الناس، اسمعوا أوأح  كم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد:  ورسوله. أوصيكم، عباد  هللا، بتقوى هللا،

 مني أبين لكم، فإني ال أدري لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا، في موقفي هذا.

ا، في شهركم أيها الناس، إن  دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذ

ها إلى من ائتمنه علهذا، في بلدكم هذ يها. وإن  ربا الجاهلية ا. أال هل بلغت؟ اللهم فاشهد! فمن كانت عند. أمانة فليؤد ِ

بدأ به ربا عمي موضوع، ولكن لكم ر،وس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون، وقضى هللا أن ه ال ربا. وإن  أول ربًا أ

لحارث بن عبد اإن  أول دم نبدأ به دم عامر بن ربيعة بن العباس بن عبد المطل . وإن  دماء الجاهلية موضوعة، و

صا والحجر، وفيه المطل ، وإن  مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية، والعمد قود، وشبه العمد ما قتل بالع

 مائة بعير، فمن زاد فهو من أهل الجاهلية.

مما تحق رون  لكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ولكأيها الناس، إن  الشيطان قد يةس أن يعبد في أرضكم هذ.، و

مونه عاًما؛ ليوطةوا من أعمالكم. أيها الناس، إن ما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاًما، ويحر

 السماوات وم خلق هللاعدة ما حرم هللا، فيحلوا ما حرم هللا، ويحرموا ما أحل  هللا. وإن  الزمان قد استدار كهيةته ي

رم حمنها أربعة  واألرض، وإن  عدة الشهور عند هللا اثنا عشر شهًرا في كتاب هللا يوم خلق هللا السماوات واألرض،

ل بلغت؟ ثالثة متواليات وواحد فرد: وو القعدة ووو الحجة والمحرم ورج  مضر الذي بين جمادى وشعبان. أال ه

 اللهم فاشهد!

دخلن أحدًا تكرهونه يعليكم حقًّا، ولكم عليهن حق. لكم أن ال يواطةن فرشهم غيركم، وال أيها الناس، إن  لنسائكم 

لمضاجع وتضربوهن ابيوتكم إال بإونكم، وال يأتين بفاحشة، فإن فعلن فإن  هللا قد أون لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في 

ال يملكن  وإن ما النساء عندكم عوانضربًا غير مبرح، فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروو، 

توصوا بهن خيًرا. أال هل ألنفسهن شيةًا، أخذتموهن بأمانة هللا، واستحللتم فروجهن بكلمة هللا، فاتقوا هللا في النساء واس

 بلغت؟ اللهم فاشهد!

غت؟ اللهم فاشهد! أيها الناس، إن ما المؤمنون إخوة، وال يحل المرئ مال ألخيه إال عن طي  نفس منه. أال هل بل

: كتاب هللا، فال ترجعن بعدى كفاًرا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإن ي قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعد.

 أال هل بلغت؟ اللهم فاشهد!

تقاكم، وليس لعربي أأيها الناس، إن  ربكم واحد، وإن  أباكم واحد، كلكم  دم، وآدم من تراب، أكرمكم عند هللا 

 عجمي فضل إال بالتقوى. أال هل بلغت؟ اللهم فاشهد قالوا نعم، قال: فليبلغ الشاهد الغائ .  على

وصية في أك ر  أيها الناس، إن  هللا قد قس م لكل وارث نصيبه من الميراث، وال يجوز لوارث وصية، وال يجوز

 والمالئكة والناس هللاغير مواليه، فعليه لعنة من ثلث، والولد للفراش وللعاهر الحجر. من اد عى إلى غير أبيه أو تولى 

 أجمعين، ال يقبل منه صرو وال عدل. والسالم عليكم ورحمة هللا". 
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