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ُةمُ اتُ الخُ 
 

 خرجت من هذه الدراسة بنتائج ، أجملها فيما يأتي :         

    ة للخطابة على م( قم  ى اهلل عليه وآله وسل  د )صل  م  ح  خطب الرسول الكريم م   تعد
ة جعلتها المثل األعلى ة وداللي  ة ولغوي  العصور ، لما لها من خصائص فني   مر  

 .ى اهلل عليه وآله( اإلسالم بعد الرسول الكريم )صل  الذي سار عليه خطباء 

    رت عنها ن الكريم ، فالمعاني التي عب  ًا للقرآالخطب الشريفة امتدادًا طبيعي   تعد
ًا ني  ردت بها ، كّلها حملت طابعًا قرآالتي تناولتها ، و األلفاظ التي و  ضوعاتوالمو 

 بحتًا .

   خطب الجهاد  خطب الدعوة ، أشهرها :تنو عت موضوعات الخطب الشريفة ، و
، وخطب الحج  ، وخطب الجمع واألعياد ، وخطب االستسقاء ، وخطب الكسوف 

 ، وخطب النكاح .

   تخضع الخطبة عند الرسول الكريم محم د )صل ى اهلل عليه وآله( لبناء فنيٍّ ثابت
على حمد اهلل والثناء تقريبًا في كل  خطبه ، فغالبًا ما ت فتتح الخطبة بمقّدمة تحتوي 

عليه ، وبعد المقدمة ينتقل المصطفى )صل ى اهلل عليه وآله( إلى غرض الخطبة 
 ، ثم  ينهي الخطبة بخاتمة تشعر السامعين بانتهاء الخطبة .

   يراد المعاني الكثيرة أهّم ما يمّيز الخطب الشريفة هو القصر واإليجاز ، وا 
 باأللفاظ اليسيرة .

 ن الكريم ، وكانت ألفاظ التمّدن آوالقر خطب بصبغة اإلسالم اصطبغت ألفاظ ال
 واضحة عليها ، فال وجود فيها أللفاظ ساقطة أو رديئة أو وحشي ة أو مبتذلة .

   كشفت سياقات الخطب عن معاني أبنية المصادر التي جاءت موافقة في أغلب
 ة لها من حيث المعنى .األحيان لوصف علماء العربي  

 
 



   ّة ات في الخطب الشريفة ، ولعّل مرد ذلك إلى الحاجة الكالمي  تباين ورود المشتق
 أللفاظ معينة دون أخرى .

  ة والكثرة ، فقد استعملت جموع بداللة أبنية الجموع على القل   لم تلتزم الخطب
لة ة للكثرة ، وهذا يعني أن ه ال يمكن تحديد دالة ، واستعملت جموع القل  الكثرة للقل  

ة هي التي ، فالقرائن الداللي   في سياق لغويٍّ  اأبنية جمع التكسير ما لم نلحظه
 تحدد معنى الجمع . 

    لخطب الختالف أحرف الزيادة فيها ة المزيدة في ااختلفت دالالت األفعال الثالثي
، وتعددت معاني كّل بناء من أبنية الثالثّي المزيد في الخطب الشريفة ، فالبناء 
الواحد للفعل المزيد يختلف معناه من موضع آلخر في الخطب ، وتحديد معنى 

 ة .بالسياق اللغوّي ، والقرائن اللفظي  ذلك البناء متعّلق 

  ّيرد في  التوكيد في بعضها ، في حين لم  دات ، وقل  حفلت بعض الخطب بالمؤك
،  ، فالتوكيد في الخطب ورد ليؤدي أغراضًا معينة دمؤكّ  أي   بعض الخطب

 .والحال نفسه ينطبق على أسلوب النفي 

   ّوالتفصيل في القول ، ولذلك وجدنا أن   التقسيمف أسلوب الشرط لغرض و ظ
 . الشرط غالبًا ما يحتشد في خطبة واحدة

   ورد الحذف في الخطب الشريفة على أشكال متعددة ، فقد حذف في الخطب
ة كان من ق الحذف في الخطب أغراضًا معنوي  الحرف والمفردة والجملة ، وحقّ 

ى اهلل عليه وآله( الذي )صل   ها اإليجاز ، واالختصار ، تماشيًا مع مبدأ النبيّ أهمّ 
 عوامل اإليجاز . أهمّ يدعو إلى اإليجاز واالختصار ، والحذف هو 

   ّوالمجرور إال  ه التأخير في الخطب الشريفة على تقديم الجار  اقتصر تقديم ما حق
ما ندر ، وأفاد التقديم : العناية ، واالهتمام ، والتخصيص ، والحصر ، وغير 

 ذلك .

 

    ة ، وقد ورد ني  آقر رت دالالتها في الخطب هي ألفاظ إن  أغلب األلفاظ التي تطو
في أغلب األحيان . ولذلك فإن  الخطب  نيّ آاستعمالها في الخطب بمعناها القر 



رات في دالالت األلفاظ . والحظنا أن  التطور ن في إحداث تلك التطوّ آشاركت القر 
 . الداللّي في األلفاظ غالبًا ما يكون تخصيصًا لداللة تلك األلفاظ

    ائف عديدة ، أهمها : توكيد المعنى ة وظـفي الخطب الشريف ى التقابل الدالليّ أد
شراك بعض المتضاد   زالة اإلبهام وااللتباس ، وا   ات في حكم واحد .، وا 

  ة ، وكانت نصوص في العربي   على وجود الترادف دل ت الخطب النبوية المباركة
 ودل تة في اللغة العربي   نكروا الترادف ، ة تدحض مذهب الذين أالخطب أدل  

على أن  هنالك فروقًا في المعاني بين بعض األلفاظ التي عد ها  الخطب الشريفة
بعض اللغويين من الترادف . وتبي ن لنا كذلك من خالل دراستنا للترادف في 
الخطب المباركة أن  بعض العلماء تكل ف في إيجاد الفروق المعنوي ة بين بعض 

ة الترادف . ورأينا كيف أن  ابن فارس ـ وهو األلفاظ المترادفة ، إلخراجها من دائر 
أحد منكري الترادف ـ يقول بترادف كثير من األلفاظ في معجمه "مقاييس اللغة" ، 

ًا على صاحب المعجم اللغوّي إنكار الترادف ؛ ولذلك أرى أن ه من الصعب جد  
ا بما يرادفها أو بما  يخالفها ، و ألن ه مضط ر لتفسير األلفاظ بعضها ببعض ، إم 

 إال فكيف يمكن له الكشف عن معاني الكلمات .

   شهدت خطب المصطفى )صل ى اهلل عليه وآله وسل م( على وجود المشترك
اللفظي  في العربية ، ففي كثير من مواضع الخطب الشريفة وجدنا ألفاظًا تعددت 

 معانيها .

  ين ، ين المتضادّ وردت أغلب ألفاظ األضداد في الخطب الشريفة بأحد المعني
ة وغالبًا ما يكون المعنى المشهور ، ولذلك فإن  الباحث يؤيد المذهب القائل بقل  

 . ألفاظ التضاد  

 

 


