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 :ممخصال
يىد الخطاب الديني اسموبا تواصمينا  بيف بني البشر ألنه يتكوف مف وحػدات لوويػ   اوام ػا سمسػم  مػف 
الجمػؿ  يحػاوؿ الخطيػب انتاج ػا  بمػا يػت ثـ مػه وااكتػه واككػارب  والخطػاب مجمووػ  مػف النصػوص اػد 

الخطػاب الػا المتماػي  تكوف مكتوب   او منطوا  او مرئي   ال دؼ من ا ايصاؿ رسػال   يػنمف ب ػا منػت  
تتجسػػد افميػػ  تتضػػمف دوػػوة المخاطػػب الػػا تبنػػي اككػػار وسػػموكيات او اتجافػػات مىينػػ  او ركضػػ ا  .  

البحث كي توظيؼ االستماالت االاناويػ   كػي الخطػاب الػديني المتمومػ  بخطبػ  جمىػ  كػرب ث المادسػ  
تتجسػػد وبػػر االجابػػ  ومػػا  مشػػكم  البحػػث التػػيو مػػف خػػ ؿ منػػت  الخطػػاب وتوظياػػه لتمػػؾ االسػػتماالت. 

 خطػػبالالسػػناؿ الرئيسػػي  وفػػوو كيػػؼ وظػػؼ منػػت  خطػػب جمىػػ  كػػرب ث  االسػػتماالت  ا اناويػػ  كػػي  
حظيت بأفمي  واسى   كي وسائؿ االو ـ المتنوو   التي لـ تاتصر ومومػا  كػي  والتي و  البحثوين  

وجػػػه ومػػا ا الصػػحاك  االلكترونيػػ  نشػػر الوااكػػ  الدينيػػ   مػػف خػػ ؿ انماط ػػا االتصػػػالي  المتنووػػ  ومن ػػ
اف االسػتماالت المنطايػ  جػاثت بالمرتبػ  االولػا كػي توظيا ػا  تبيف  نتائ  البحث ومف خ ؿ التحديد .

كمػػا يخطػػب الجمىػػ  وػػـ جػػاثت بالمرتبػػ  الوانيػػ  االسػػتمال  الىاطايػػ  والمرتبػػ  الوالوػػ  اسػػتمال  التخويػػؼ .
لمرتبػ  االولػا مػف بػيف با  (الػووظ واالرشػاد) الارويػ  منشر افداؼ  خطب  الجمى   وحازت الائ ظ ر 

جػػػػاثت كئػػػػ   اسػػػػتخداـ الرمػػػػوز وا يمػػػػاثات  او وػػػػـ .   (74وبػػػػػ )  (71,71)نسػػػػب  افػػػػداؼ الخطبػػػػ  وب
تكػػرارا . امػػا كئػػ  المصػػادر  واالسػػتدالؿ التػػي  (40وبػػػ ) (04,12الصػػور اونػػاث الخطػػاب بنسػػب  اػػدرفا )

نتػػائ   احتمػػت كمػػا  تكػػرارا . (41وبػػػ ) (72،01نسػػب  ) جػػاثت كػػي خطبػػ  الجمىػػ  كاػػد حصػػمت ومػػا
( 74وبػػ ) (42,74وما المرتب  االولػا بنسػب  )  طرؽ ورض وج ات النظر الخاص  بخطب  الجمى 

ممػػػا ي حػػػظ  لػػػؾ اف جميػػػه الخطػػػب  كي ػػػا طػػػرؽ وػػػرض وج ػػػات النظػػػر التػػػي تتىمػػػؽ  بالموضػػػووات 
 .ل ا ر المنيدة واالككار المىارض المطروح  وورض االككا
 .فالخطاب الديني(  ،االستماالت االقناعية ،توظيفالكممات المفتاحية: )
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Abstract: 

Religious Discourse is considered a communication method among humans 

as it is consisted of linguistic units its structure is series  the public speaker 

attempt to produce in the way it suits his culture ,thoughts The discourse is a 

group of text in written , spoken of visual their objective is to deliver a 

message the discourse producer believes in to the receipting people which 

including call the  receipting people to adopt thoughts or behaviors or certain 

trends or rejecting them The research importance is reflected in employ the 

discourse in convincing attraction in religious discourse represented in holly 

Karbala Friday prayer through producing the discourse and employ it for 

these attraction .The research problem is reflected through Answer the main 

question which is " How does the producer of Karbala Friday prayer 

discourse the convincing attraction in the discourses of the research sample " 

that has wide importance in various media which I not limited in general in 

spread religious culture through their various communication pattern such a 

electronic press .Through the research results explained that the logic 

attractions come in the first position in employ  in Karbala Friday prayer 

discourse  In the second position comes emotional attraction and frightening 

attraction comes in the third position . .The indicator of Karbala Friday 

prayer discourse  objectives is shown and the branch class (Preach and 

Guidance ) come in the first position in (17.47) with (43),then comes  the 

class of symbols , cues or images use in the discourse in (23,70 )  rate with 

(32) frequency .The class of inference and resource come in Karbala Friday 

prayer acquired (16,26 )  with (73) frequency ..The result of showing the 

points of view occupied the first position in (36,13 )rate with (43) .It is 

observed that all the discourses include the points of view concerning the 

introduced subject , introduce the supporting and opposed thoughts .  

Keywords: (employment, persuasion, religious discourse). 
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 مقدمة :
حظيػػت الاضػػايا الدينيػػ  بافتمػػاـ واسػػه كػػي مجػػاالت البحػػث والنشػػر  كػػي وسػػائؿ االوػػ ـ 

مػػف دور كػػي  المتنووػػ   وبمػػا كي ػػا الخطػػاب الػػديني والمتموػػؿ بخطبػػ  الجمىػػ  , لمػػا ل ػػا
االرشػػػػاد والتوجيػػػػه لممجتمىػػػػات ولمسػػػػمط  الحاكمػػػػ  ومنػػػػ  كجػػػػر االسػػػػ ـ والزالػػػػت المنبػػػػر 
االو مػػػي الػػػ ف  يوظػػػؼ الرسػػػال  الخطابيػػػ  وكػػػؽ االحػػػداث واالزمػػػات التػػػي ل ػػػا و اػػػ  
مباشػػرة كػػي حيػػاة المجتمػػه والدولػػ  .الػػ ف يتحػػرؾ ضػػمف اصػػوؿ ومبػػاد   واوامػػر الػػديف 

ت بيف ابناث البشر مه خالا ـ  ومه اناس ـ . ويىتمد الخطاب االس مي  لتنظيـ الى اا
الديني وما اسػموب االرشػاد والػووظ المباشػر وايػر المباشػر  واالسػتى ـ بػالك ـ وطػرح 
االككػػػػار بطرياػػػػ  وااىيػػػػ  وموضػػػػووي   ال يبتىػػػػد وػػػػف الوااػػػػه  كي ػػػػا التػػػػوازف  وتوظيػػػػػؼ 

و ميػػػػ   وباضػػػػؿ التكنولوجيػػػػا االسػػػػتماالت األاناويػػػػ  . وبػػػػر المنظومػػػػ  االتصػػػػالي  اال
الحيوي  وتوظاي ا لمتطبياات التاني   التػي اخػ ت مسػاح  واسػى  بػيف االكػراد والمنسسػات 
لتناؿ االخبار والمىمومات ونشرفا وتخزين ا  واصبحت صيو  التااوؿ المباشر والتحدث 

ب الػػديني وتشػػكيؿ الػػراف الىػػاـ  لتكػػويف الموااػػؼ الاكريػػ  والسياسػػي  والدينيػػ  , واف الخطػػ
يػػػدوو الػػػا التىػػػايش السػػػممي والمحبػػػ   واالحتػػػراـ   ونشػػػر حاػػػوؽ االنسػػػاف . والخطػػػاب 
الػػديني يتكػػوف مػػف وناصػػر  ووسػػائؿ االانػػاع واالسػػاليب المسػػتخدم  كػػي نشػػر الخطػػاب 

توظيففف االسففتماالت االقناعيففة  فففي الخطففاب الففديني دراسففة )) وبحونػػا الموسػػوـ
و اػػد ضػػـ البحػػث  اربىػػ   مباحػػث    (تحميميففة لخطبففة جمعففة كففربالا انمو جففا(

  االطػػػار المن جػػػي لمبحػػػث  الػػػ ف احتػػػوح ومػػػا مشػػػكم  البحػػػث  المبحفففث االولتضػػػمف 
وتسػػانالته وافميػػ  البحػػث وافداكػػه اضػػاك  الػػا مجتمػػه البحػػث ووينتػػه  ومجػػاالت البحػػث  

 طرؽ وأدوات الدراس   واستمارة تحميؿ المضموف  . ومن   البحث 
كاف بىنواف  االستمال  وخطب الجمىػ  وتضػمف محػوريف المحػور    اما المبحث الثاني 

االوؿ    االستمال  ما وم ا ودورفا األاناوي واػد  سػمط  الضػوث ومػا ما ػـو االسػتمال  
وػػػـ االسػػػتمال  والتحويػػػؿ والمحػػػور الوػػػاني  وانواو ػػػا واألسػػػاليب االانػػػاع المسػػػتخدم  كي ػػػا،

 الىاائدف.
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  ما وم ػػا وافميت ػػا وتضػػمف محػػوريف  اوؿ وػػف  امػػا المبحػػث الوالػػث    خطبػػ  الجمىػػ 
امػػػا المحػػػور الوػػػاني كػػػاف بىنػػػواف    المبحػػػث الوػػػاني/  الجمىػػػ  بػػػيف الما ػػػـو و التسػػػمي  

أفميػػػػ  خطبػػػػ  الجمىػػػػ  كػػػػي خطبػػػػ  الجمىػػػػ    ما وم ػػػػا وافميت ػػػػا  والمحػػػػور الوػػػػاني فػػػػو 
 .االس ـ 

ماالت والمصػػادر واالدلػػ   والمبحػث الرابػػه   فػػو الدراسػػ  التطبيايػػ    التػػي تضػػمنه االسػػت 
 واالفداؼ والرموز والدالالت اضاك  الا النتائ  التي توصؿ لي ا الباحواف  .  
دفا الباحوػاف وشمؿ البحث ودد مػف النتػائ   اضػاك  الػا المصػادر وال ػوامش التػي اوتمػ

 .كي الدراس  النظري 
 

 المبحث االول : االطار المنهجي لمبحث
 ت:: مشكمة  البحث وتساؤال –اوال 

لوػػرض الواػػوؼ ومػػا طبيىػػ  المشػػكم  بأبىادفػػا والضػػرورات التػػي تسػػتوجب دراسػػت ا مػػه 
ا يمػػاف الىميػػؽ والاناوػػ  الكاممػػ  ب ػػ ا النػػوع مػػف الدراسػػات وأفميت ػػا ، ويىػػد االحسػػاس 
بالمشػػكم   وتحديػػدفا  فػػي ناطػػ  البدايػػ   كػػي البحػػوث الىمميػػ   وبىػػدفا تترتػػب الخطػػوات  

الدراسػػػػػ   مػػػػػف اجػػػػػراثات تناي يػػػػػ   وخطػػػػػوات التحميػػػػػؿ  والتاػػػػػرغ وا جػػػػػراثات المتىماػػػػػ  ب
والصػػػياا  وصػػػوال  لاسػػػئم  التػػػي  تسػػػ ـ  كػػػي ايجػػػاد حمػػػوؿ  زالػػػ   الومػػػوض والتحاػػػؽ 

.  كمػػػا يسػػػ ـ التشػػػخيص السػػػميـ لمشػػػكم  البحػػػث (17، ص 0222)وبػػػد الحميػػػد،  منه
مشػػكم   تحديػػدا داياػػا  الاػػائـ  ومػػا الحاػػائؽ  والمىمومػػات المتػػواكرة   كػػي تحديػػد ابىػػاد  ال

 .(02، ص 7114) مبارؾ،  ومف وـ تحميم ا وتاسيرفا  وصوال الا مىرك  نتائج ا
توظيفف االسفتماالت االقناعيفة  ففي الخطفاب الفديني )لاد تصدح الباحث الا لموضػوع 

/ 7/7وتحديػدا كػػي المػدة الزمنيػ  مػػف   ( دراسفة تحميميفة لخطبففة جمعفة كففربالا انمو جفا
. وػػف طريػػؽ تحميػػؿ مضػػموف خطػػب  الجمىػػ  كػػي   0271/  70/ 47ـ ولوايػ   0271

 كرب ث المادس .  
وتتجسػػػد مشػػػكم  البحػػػث كػػػي ازالػػػ  الومػػػوض والتىػػػرؼ  ومػػػا توظيػػػؼ االسػػػتماالت كػػػي 
الخطػػاب الػػديني دراسػػ  تحميميػػ  لخطبػػ  جمىػػ  كػػرب ث وانط اػػا مػػف  لػػؾ  تمكػػف الباحػػث 
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كيفف )ا جابػ  ومػا السػناؿ الرئيسػي مف صياا  مشكم  الدراس  بصيوت ا الن ائيػ  وبػر 
وقفد تفرعفت   (وظفت االستماالت االقناعية في الخطاب الديني لخطبفة جمعفة كفربالا 

 من: عدد من األسئمة وهي:
مػػػا ما ػػػـو االسػػػتمال   بشػػػكؿ وػػػاـ ل ومػػػا فػػػي خطبػػػ  الجمىػػػ  مػػػف حيػػػث ما ومػػػا   -7

 وسمات ا وخصائص ا ودورفا كي االرشاد والتوجيهل .
 ت المستخدم  كي خطب جمى  كرب ث  المادس ل  .ما في االستماال -0
 ما فو البىد  االتصالي ل ستماالت ل وكيؼ وظات  كي الخطاب الدينيل . -4
ما المصادر التي اوتمدفا  الاائميف وما خطػب الجمىػ  كػي تبنػي ونشػر الخطػاب  -7

 الديني واستمال   الجم ور المتماي مف ابؿ الاائميف وما انتاج الخطب   ل.
 فداؼ التي تسىا الي ا  خطب الجمى  مف خ ؿ خطاب ا االسبووي  ل  ما اال -5

 ثانيا : أهداف البحث :
 يرمي البحث الى تحقيق أهداف متعددة يمكن اجمالها باالتي  :

تحديػػد ما ػػـو االسػػتمال   بشػػكؿ وػػاـ ل ومػػا فػػي خطبػػ  الجمىػػ  مػػف حيػػث ما ومػػا   -7
 وسمات ا وخصائص ا ودورفا كي االرشاد والتوجيهل .

 مىرك  االستماالت المستخدم  كي خطب جمى  كرب ث  المادس ل  . -0
 .ياي  توظيا ا  كي الخطاب الدينيلالكشؼ وف البىد  االتصاؿ ل ستماالت ل وك -4
مىركػػػ  المصػػػادر التػػػي اوتمػػػدفا  الاػػػائميف ومػػػا خطػػػب الجمىػػػ  كػػػي تبنػػػي ونشػػػر  -7

 ج الخطب   ل.خطاب ديني واستمال   الجم ور المتماي مف ابؿ الاائميف وما انتا
 بياف االفداؼ التي تسىا الي ا  خطب الجمى  مف خ ؿ خطاب ا االسبووي  ل   -5

 ثالثا : أهمية البحث :
باوتبارفػا دوػوة السػ مي   بالوػ  يكتسب الخطاب الديني وبالتحديػد خطبػ  الجمىػ  أفميػ  

ر كبيػػر أويػػ  اتنشػػرفا بػػيف النػػاس باوتبارفػػا من جػػا  يػػتـ اتصػػالي   ات  تىػػاليـ اسػػ مي  و 
تىام ت الحياة اليومي . والتىرؼ وما الخطاب الديني بصورة و كي حياة الارد والمجتمه 

وامػػ   وخطبػػ  الجمىػػ   بصػػورة خاصػػ  وايضػػا جمػػه المصػػادر والمىمومػػات مػػف خػػ ؿ 
ودور  (التىػػرؼ ومػػا  )توظيػػؼ االسػػتماالت كػػي الخطػػاب الػػديني لخطبػػ  جمىػػ  كػػرب ث 
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طرح ا لماضايا واوطاث الحموؿ والماترحات ل ػا وبػر ف ب الخطب  كي تشكؿ الووي وند 
خطاب ديني او مي تتداخؿ كيه األستماالت واالساليب  وتتكػوف كيػه الاػيـ واالتجافػات 
وفػػػ ا يتضػػػا وبػػػر الدراسػػػ  التحميميػػػ  لتمػػػؾ الخطػػػب . ويموػػػؿ البحػػػث خطػػػوة كػػػي مجػػػاؿ 

مػػا يتىمػػؽ بمضػػموف البحػػوث  الىمميػػ  واالو ميػػ  والدينيػػ  التػػي تىػػاني نػػدرة ممحوظػػ  كي
 خطب الجمى  كي كرب ث وتأويرفا وما السموؾ  االجتماوي  .

 رابعا: مجتمع الدراسة وعينتها : 
اد يكوف مجتمه بشرا  أو موضوويا  كي دراسػ  موضػوع مىػيف النسػانيا ، أو ومميا .وبمػا أف 
ر دراستنا اوتمد وما وين   الحصر الشامؿ لخطب جمى  كرب ث  كأننا ال نحػدد وناصػ

وحاالت محددة يتـ اختيارفا بؿ تـ دراس  جميه ماردات مجتمه البحث بما يخدـ ويىمػؿ 
وما تحايؽ فدؼ البحث ومجتمه بحوا كي دراستنا اشتمؿ وما مضاميف خطب  الجمى  

 وما تتضمنه مف خطاب ديني يحمؿ مف  استماالت م م  .
 خامسا :مجاالت البحث : 
 وهي : الو و  المجاالت أف دراستنا تتواكؽ مه ف ب

 المجال الموضوعي :  -1
يتحدد بموضوع البحث وفو )توظيؼ االستماالت االاناويػ   كػي الخطػاب الػديني دراسػ  

 .خطب  لجمى  كرب ث (74والبالو  ) ي  لخطب  ))جمى  كرب ثانمو جا((تحميم
 المجال المكاني :-0

  كػػػػي الصػػػػحف اف المجػػػػاؿ المكػػػػاني لمبحػػػػث فػػػػو خطبػػػػ  جمىػػػػ  كػػػػرب ث المادسػػػػ  الماامػػػػ
 موضوع البحث .  الحسيني الشريؼ

 المجال الزماني :  -2
 7/7/0271مػػػػف اختػػػػار الباحػػػػث  المجػػػػاؿ الزمػػػػاني ل ػػػػ ب الدراسػػػػ    لممػػػػدة  المحصػػػػورة 

 .47/70/0271ولواي  
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 منهج ونوع البحث : -سادسا
 منهج الدراسة :-1

   األنسػػػب اوتمػػػد الباحػػػث ومػػػا المػػػن   )المسػػػحي الوصػػػاي التحميمػػػي( الػػػ ف يىػػػد المػػػن
لتحايؽ أفداؼ البحث واػد يسػما  فػ ا  المػن   بجمػه البيانػات والمىمومػات التػي تتىمػؽ 
بالظافرة محؿ الدراس  مف مصادرفا األولي . وتحديدا  المضاميف الخاص  بخطبػ  جمىػ  

 كرب ث .
 نوع البحث :-2

تحديػد يىد ف ا البحث مف البحوث الوصاي  ال ف ياـو وما اكتشاؼ الظػافرة ووصػا ا و 
الى اػػات التػػي تػػربط بػػيف مكونات ػػا وبػػيف الظػػوافر األخػػرح التػػي تتػػداخؿ أو تتػػرابط مى ػػا  

 وتست دؼ  اوطاث  مىمومات كاكي   ودايا   وف ظافرة  موضوع البحث  
 سابعا : طرق وأدوات الدراسة :

 المالحظة : -1
ايػػػػؽ وصػػػػوال اللػػػػا تح (لمم حظػػػػ  المنظمػػػػ )اخضػػػػه الباحػػػػث خطبػػػػ  الجمىػػػػ  المنشػػػػورة 

األفػداؼ، ا  سػػاودت الباحػػث  ومػػا تمكػػيف وتوبيػػت وػػدد مػػف المنشػػرات  الىمميػػ  ارتكػػز 
ومي ا  كي تكويف  صػورة أوليػ   وػف خطبػ  الجمىػ   واػد  تػـ توظيا ػا كػي تحديػد كئػات 

 التحميؿ .
 : استمارة تحميل المضمون -7

 جيػػ   اسػػتخدـ  الباحػػث اسػػتمارة تحميػػؿ المضػػموف  بوصػػا ا اداة مػػف ادوات البحػػث المن
وفي استمارة تحميؿ اودفا  الباحث   تكونت  لىػدد مػف الائػات الرئيسػ  والائػات الارويػ   

مػػه تىرياػػات اجرائيػػ   ل ػػا والتػػي تضػػـ  (وتضػػمنت جػػانبي التحميػػؿ مػػا ا ايػػؿ وكيػػؼ ايػػؿ
مضاميف خطب الجمى  المنشورة كي الموااه ا لكترونيػ  لمصػحؼ الىراايػ  وينػ  البحػث 

ات كرويػ  ولوػرض الحصػوؿ ومػا صػ حي  االسػتمارة  وصػديات ا  الا كئات ورئيس  وكئػ
كػػػػػي ايػػػػػاس مػػػػػا يػػػػػروـ اليػػػػػه البحػػػػػث  تػػػػػـ ورضػػػػػ ا  ومػػػػػا وػػػػػدد مػػػػػف االسػػػػػات ة مػػػػػف  وف 
االختصػػاص والخبػػرة  ي  كػػي المجػػاؿ االو مػػي لوػػرض الحصػػوؿ ومػػا االتاػػاؽ الىممػػي 
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ومميػػ  تحميػػؿ بالصػػ حي   وابػػداث الم حظػػات الىمميػػ  والمن جيػػ  ومي ػػا واالخػػ  ب ػػا كػػي 
 مضاميف خطب الجمى  .

 فئات تحميل المضمون  :-وامنا 
كئػ  االسػتماالت االاناويػ  المسػتخدم     ويشػير كي ػا الػا اسػتخداـ االسػػتماالت   -7

 االاناوي  المستخدم  كي  خطب الجمى   والتي ل ا و ا  بالتأوير واالاناع .
الجم ػػور الػػػ ف كئػػ  االفػػػداؼ المسػػتخدم  كػػػي خطػػب الجمىػػػ     وياصػػد بػػػه  - -0

 يست دكه منت  الخطاب وكؽ الوسائؿ االتصالي  المتاح  . . 
 كئ   استخداـ طرؽ  ورض موضووات خطب الجمى  . -4
 كئ  االشارة الا استخداـ االيماثات واالشارات  والرموز والصور . -7

 

 المبحث الثاني: االستمالة وخطب الجمعة
 ناعي :االستمالة مفهومها ودورها األق لمحور االول : ا 

 ما ـو االستمال  لو  واصط حا .اوال( 
 االستمالة في المغة : -1
كأسػػتماؿ وك نػػا وبامبػػه المالػػ   ميمفف:تىػػرؼ االسػػتمال  مػػف الناحيػػ  الموويػػ  بأن ػػا مػػا ياػػاؿ  

بمىنػػػا السػػػتىطاه ومػػػا كػػػي الووػػػاث أخػػػ  فػػػو ا مالػػػ  مصػػػدر أمػػػاؿ كػػػي الاػػػراثة أف تميػػػؿ 
 .(052، ص0227مسىود، )بالاتح  نحو الكسرة وباأللؼ نحو الياث

  في الىممي  التي ناـو ب ا لمتأوير كػي االخػريف وػف طريػؽ أما االستمالة اصطالحاً  -0
اسػػتخداـ مختمػػؼ االدلػػ  والشػػوافد واالمومػػ  والنػػوازع الناسػػي  والميػػوؿ والرابػػات لتابػػؿ مػػا 
يم  نادمه ل ـ مف اككار وأراث أو الاياـ بىمؿ مىػيف أو تكػويف اتجافػات محػددة ولكػؿ وسػ

اتصػػالي  ماػػدرة  اسػػتمالي  تزيػػد أو تاػػؿ وػػف ايرفػػا مػػف الوسػػائؿ األخػػرح، وكػػ لؾ تختمػػؼ 
االمكانيات النسبي  لموسائؿ ا و مي  مف م م  الا أخػرح حسػب الموضػوع ووكاػا  لنػوع 

 .(57، ص 0227)حجاب ،  الجم ور ال ف توجه اليه
دات وتويػػػػر ا راث   فػػػػي ومميػػػػات واسػػػػاليب الاناويػػػػه تحػػػػاوؿ اػػػػرس المىتاػػػػواالسففففتمالة

واالتجافاتػػػػه السػػػػموكي  واالسػػػػتمال  مصػػػػطمحا  ومميػػػػا يسػػػػتخدـ  ضػػػػمف االطػػػػار الىػػػػاطاي 
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والىامػػي و بىػػد الحػػرب الىػػالميتيف االولػػا والوانيػػ  دخػػؿ وميػػه ومػػـ االتصػػاؿ ليتحػػوؿ الػػا 
مصػػطما اتصػػالي مخاطبػػا الىاػػؿ والىاطاػػ  لمتػػأوير كػػي الجم ػػور وتحريكػػه باتجػػاب سػػموؾ 

بأن ػا منب ػات  كما تعرف االستمالة ايضفا :. ( 771-772، ص0221 ) ال يتي،مىيف
ومويػػػرات تركػػػه مسػػػتوح التحايػػػز سػػػمبا او ايجابػػػا  بابػػػوؿ توصػػػيات او توجي ػػػات الرسػػػال  

 ( 774،ص 0225)شبي ،   األاناوي .
ف ا التىريؼ يىطي ومومي  لاستمال . كي حيف ان ا تستخدـ وادة لمخاطب  جم ور لػه 

يػػػػ  مػػػػه المرسػػػػؿ. أو فػػػػي محاولػػػػ  لنيػػػػؿ كسػػػػب ود الطػػػػرؼ المخاطػػػػب ميػػػػوؿ تتواكػػػػؽ بدا
)المسػػتابؿ( لتحايػػؽ اسػػتجابته الىاميػػ  أو الىاطايػػ  وبمػػوغ فػػدؼ يسػػىا اليػػه المرسػػؿ، أو 
محاولػػ  التػػأوير كػػي تصػػورات ووواطػػؼ الاػػرد لتويػػر اتجافاتػػه لػػدوـ وتأييػػد وج ػػه نظػػر 

رة الحماسػػػ  والىواطػػػؼ لػػػدح وتركػػػز أمػػػا ومػػػا االانػػػاع بػػػالحج  المنطايػػػ  أو أوػػػا مىينػػػ ،
االكػػػػػػراد لتحايػػػػػػؽ االسػػػػػػتجاب  المطموبػػػػػػ ، أف خمػػػػػػؽ االسػػػػػػتجاب  والداكىيػػػػػػ  باتجػػػػػػاب فػػػػػػدؼ 

. كما تىرؼ االستمال  بأن ػا )الىمميػ  التػي يػتـ بواسػطت ا التػأوير الطائي، انترنيت()محدد
سػػػي  كػػػي االخػػػريف وػػػف طريػػػؽ اسػػػتىماؿ االدلػػػ  والشػػػوافد والبػػػرافيف واالمومػػػ  والنػػػوازع النا

والميػػػوؿ والرابػػػات كػػػي يتابمػػػوا اككػػػار وبراث أو ياومػػػوا بىمػػػؿ مىػػػيف او تكػػػويف اتجافػػػات 
 -محددة.وتناسـ االستماالت الا االتي  

 االستماالت العقالنية: (7
وياصػػػد ب ػػػا الرسػػػائؿ الخطابيػػػ  التػػػي تاػػػديـ مجمووػػػ  مػػػف الحجػػػ  المنطايػػػ   المتىماػػػ   

اد بػػػالتاكير المنطاػػػي حيػػػاؿ الموضػػػووات باألككػػػار الىاميػػػ   با ضػػػاك  الػػػا اانػػػاع االكػػػر 
المادمػػ  مػػف ابػػؿ منػػت  الرسػػال  الخطابيػػ   وبالتػػالي كػػاف كاوميػػ   االسػػتماالت  المنطايػػ   
تػػػػزداد مػػػػف خػػػػ ؿ اوتمادفػػػػا  ومػػػػا توظيػػػػؼ  الػػػػدواكه الشخصػػػػي  با ضػػػػاك  الػػػػا دراسػػػػ   

االخػت ؼ  االخت كات الاردي  التي تنور  وما االستماالت المنطاي  بحيػث تكػوف درجػ  
متىماػػػ  بمجمووػػػ   مػػػف المسػػػتويات من ػػػا المسػػػتوح التىميمػػػي  ،والشخصػػػي ، والواػػػاكي ، 
وطبيىػػ  الشخصػػي   واسػػموب التاكيػػر .وفػػي احػػدح الوسػػائؿ االاناويػػ  التػػي تىتمػػد ومػػا 

  كر الخصائص المادي  وابرازفا مما يجىم ا االارب الا الوااه .
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 االستماالت العاطفية. (0
اػػ  فػػي تحػػوؿ لوػػ  الحاػػائؽ المجػػردة الػػا لوػػ  حيػػ  نابضػػ  مػػنورة كػػي بمػػا اف الىاط     

التػػأوير واالانػػاع ألن ػػا تمػػس المشػػاور وبػػالراـ مػػف المنطػػؽ  وراث مىظػػـ الاػػرارات اال أف 
أامب الموااػؼ التػي تسػتدوي اانػاع االخػر. واػد  نحتػاج الػا الىاطاػ  وتبررفػا بالحاػائؽ 

ـ، ويػػرح الكويػػر مػػف الم تمػػيف اف الىاطاػػ  كالىاػػؿ يانػػه النػػاس والىاطاػػ  مػػف التػػي تحػػرك 
تاػػوؽ المنطػػؽ بخمسػػ  اضػػىاؼ حيػػث تتطمػػب الىاطاػػ  مج ػػودا  أاػػؿ ممػػا يطمبػػه المنطػػؽ 
والىروض الموبت  وما الىواطؼ تكػوف أكوػر تػأويرا  ومتىػ  كمػا تػندف الىاطاػ  الػا تويػر 

، 0225)سػػيدفـ، السػموؾ بشػكؿ أسػرع ممػا ياىمػه المنطػؽ واالسػتماالت الىاطايػ  م ئم 
. وتركز االستمال   وما االحتياجػات الناسػي   واالجتماويػ   لمجم ػور المتماػي  (15ص 

الف  الىاطا  لو  حي   نابض   منورة كي االاناع  ألن ا  تمس المشاور  وبدون ا تكوف 
الكممػػات جامػػدة  بػػ  تػػأوير   وانػػا نػػود اف نػػرح المنطػػؽ وراث مىظػػـ اراراتنػػا اال اف الوااػػه 

مىظػػػـ الموااػػػؼ التػػػي تسػػػتدوي اانػػػاع االخػػػر تحتػػػاج الػػػا اسػػػتخداـ الىاطاػػػ  يوبػػػت  اف 
وتبري ا بالحاائؽ  الف الىاؿ يانه الناس والىاطا  في التي تحرك ـ  ، وكي ف ا االطػار  

 يرح الكويروف اف الىاطا  تتاوؽ وما المنطؽ بخـ  مزايا في  
وي الطبيىي  وتصركنا وما تجىمنا المنااشات التي تويرفا  نتخمص مف سموكنا الدكا -ي

 ي دؼ اليه المتحدث بالخطاب الديني .
ي تتطمػػػب الىاطاػػػ  مج ػػػودا ااػػػؿ ممػػػا يتطمبػػػه  المنطػػػؽ  حيػػػث يتطمػػػب تاػػػدير ايجابيػػػات 
 وسمبيات الىرض المنطاي  مج ودا مىركيا  اكبر مما  يتطمبه  الىرض الىاطاي .

 تى  وتأويرا .ي وادة ما  تىبر ونه الىروض المبني  وما الىاطا  اكور م
 ي تندف الىاطا   الا توير السموؾ  بشكؿ اسرع مما ياىؿ المنطؽ .

ي الرسائؿ الخطابي  المبني  وما الىاطا   بالػ ات تسػتخدـ المػنورات  الصػوتي  والصػور  
 لتكوف اكور س ول   وند ورض ا لحدث مىيف .

 استماالت التخويف.: (3
اوارة الخوؼ  لدح المتماي  وخاص  كيما وياصد ب ا تمؾ  ا ستماالت التي تىتمد وما  

يتىمػػؽ بالمضػػاميف الخطابيػػ  كػػي موضػػوع دراسػػتنا  بحػػث تسػػ ـ  كػػي جىػػؿ المتماػػي يابػػؿ 
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بكاك  التوصيات المتضمن  كي الرسائؿ الخطابي   يشير مصطما استمال  التخويؼ الػا 
ترتػب ومػا مضموف الرسال  الخطابي  ال ف يشير الا النتائ  اير المراوب  كي ا، التي ت

وػدـ اوتنػاؽ المتماػي أو ابولػه لتوجي ػات الخطيػػب، وسػوؼ تنشػط موػؿ تمػؾ االسػػتماالت 
الػػػا درجػػػ  مىينػػػ  مػػػف التػػػوتر الىػػػاطاي، سػػػوؼ يتىػػػرض الاػػػرد لىبػػػارات تجنبػػػه الخطػػػر. 
وتوصػيه بالايػػاـ بىمػػؿ مىػيف ككممػػا تىػػرض الاػرد الػػا موضػػوع يويػر افتمامػػه سػػوؼ يمػػر 

ندف اسػػتمال  التخويػػؼ الػػا جىػػؿ المتماػػي يسػػتجيب مػػرة أخػػرح بتجربػػ  تػػنور وػػاطاي وتػػ
 .(710،  ص0227)مكاوف و السيد، لمرسال  كي حالتيف

 شدة االوارة الىاطاي  والتي تشكؿ حاكزا  لدح المتماي ل ستجاب  لمحتوح الرسال . -7
تواىات الارد بإمكاف تجنب االخطػار وبالتػالي تاميػؿ التػوتر الىػاطاي ونػد االسػتجاب  -0

 الرسال لمحتوح 
 االستمالة والتحويل العقائدي:  -ثالثا
التحويػػؿ الىاائػػدف فػػو صػػورة مػػف صػػور اسػػيؿ الػػدماغ ولكن ػػا تتجػػه الػػا المجتمػػه      

الداخمي باصد خمؽ وكسب االصدااث وال ياتصر ف ا وما االاناع كحسب  ، بؿ تسىا 
ف مواػػػؼ ال الػػػا خمػػػؽ الاػػػوح الىنياػػػ  كػػػي تىصػػػب ا والمبالوػػػ  كػػػي التزام ػػػا والراكضػػػ  أل

  (042، ص0222)سميسـ، يتضمف الص ب  المطما 
أف التحويػؿ الىاائػػدف ااػرب ل سػػتمال  كونػه يتوجػػه الػا االصػػدااث ويسػىا لاانػػاع دوف .

المجوث الػا الىنػؼ والضػوط واالكػراب ، ايػر اف االسػتمال  تتطمػب تمػؾ الصػ ب  والحديػ  
تتوجػه االسػتمال  الػا ايػر المػواليف مف ابؿ المواليف كما ياىؿ التحويؿ الىاائدف وكػ لؾ 

وتىمػػػؿ ومػػػا جػػػ ب ـ. االسػػػتمال  بأنواو ػػػا الو وػػػ  ال تسػػػتخدـ الىنػػػؼ والتىػػػ يب الاكػػػرف 
والجسدف وال ت دؼ الا اتؿ الىاؿ وال تىمؿ وما توجيه الاكر بالضد مف رابتػه وارادتػه 

ائؿ اتصػالي  الحرة. بؿ في اداة ااناع وامي  وواطاي  تخاطب الىاؿ والىاطاػ  مىػا  وبوسػ
 .(75، ص0272)كريـ، تخضه لاواود وممي  االتصاؿ واالو ـ
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 خطبة الجمعة : مفهومها واهميتها : المبحث الثاني/
 الجمعة بين المفهوم و التسمية:-اوال
لاػػػد وجػػػدنا مػػػف خػػػ ؿ اط ونػػػا ومػػػا االبحػػػاث والكتػػػب  والمختصػػػيف ووممػػػاث الااػػػه اف  

لتاريخي ووجدنا الىرب كانت تسمي يـو الجمى  لمجمى  ودد مف التسميات مف الجانب ا
بيوـ ))الىروب (( ،  وكي الااه االس مي سميت يوـ الىروب . بالجمى  كي االس ـ ألن ا 
تجتمػػه النػػاس كي ػػا  داث الصػػ ة ، واػػاؿ بىضػػ ـ انمػػا سػػميت الجمىػػ  )جمىػػ ( ألف كػػي 

، لكػػف الػػ ف سػػمي   لػػؾ اليػػوـ  اجتمىػػت خمػػؽ بدـ، والػػ ف يزومػػه افػػؿ السػػير والتػػواري 
الجمى  يوـ )الىروب ( فو كىب ابف لنف )جػد رسػوؿ ا) )ص( السػابه وفػو الػ ف سػما 

بػأف  ألنه كػاف يجمػه اػريش كػي  لػؾ اليػـو كيىضػ ـ ويػ كرفـ ويخبػرفـ (بالىروب )الجمى 
 .، انترنيت(0271)الكممي، نبي سيبىث وأنه مف  ريته

،  0271)الىتابي و الكممػػػػي ، فووػػػػف االمػػػػاـ الصػػػػادؽ )ع( وػػػػف جػػػػابر االنصػػػػار      
اػػػاؿ االمػػػاـ وميػػػه السػػػ ـ سػػػما ا)  (. )لمػػػا سػػػمي يػػػـو الجمىػػػ   امػػػت تخبرنػػػيانترنيػػػت(

سبحانه تىالا الجمى  )ألف ا) وز وجؿ سيجمه كي  لؾ اليـو جميه االوليف واالخػريف 
وجميػػػه مػػػا خمػػػؽ ا) مػػػف الجػػػف واالنػػػس وكػػػؿ شػػػيث خمػػػؽ ربنػػػا والسػػػماوات واالراضػػػيف 

أضػروا ) بالربوبيػ . )أف ار والجن  والنار وكؿ شيث خمؽ كأخػ  الميوػاؽ مػن ـ لػه(.والبح
ولمحمد )ص( بالنبوي (، وكي  لؾ ااؿ ا) تىالا لمسماوات واالرض ائتيا طووا  أو كرفا  
، االتػػا اتينػػا طػػائىيف كسػػما ا)  لػػؾ اليػػـو الجمىػػ  لجمىػػه كيػػه مػػف االولػػيف واالخػػريف مػػا 

انه سػيد االيػاـ. وفػو  ( 770ص 7194)الرازف، كضؿ مف الجمى طمىت الشمس بيوـ ا
)اليوـ ال ف تاوـ كيه الساو . واف ا) تبارؾ وتىالا أختصه كػي الػ كر كػي كتابػه الكػريـ 
وااؿ وز وجؿ )يأي ا ال يف امنوا ا ا نودف لمص ة مف يـو الجمى  كأسػىوا الػا  كػر ا) 

. وورد  كػػػػػر يػػػػػـو الجمىػػػػػ  كػػػػػي ( 1  ، ايػػػػػ )الاػػػػػراف الكػػػػػريـ  سػػػػػورة الجمىػػػػػ و روا البيػػػػػه(
االحاديػػث النبويػػ  الشػػريا  المتػػواترة التػػي تػػدؿ ومػػا ادسػػي  فػػ ا اليػػـو ووظمتػػه وأفميتػػه 
الديني ، كيوـ الجمى  ماضؿ وند ا) وف بااي اياـ االسبوع كما يسما يـو الجمى  بىيد 

بيػػ  واالسػػ مي  المػػنمنيف او سػػيد االيػػاـ, وفػػو يػػـو وطمػػ  رسػػمي  كػػي مىظػػـ الػػدوؿ الىر 
ويتمتػػه بأفميػػ  دينيػػ  كبيػػرة لػػدح المسػػمميف حػػوؿ الىػػالـ, كيػػه تاػػاـ صػػ ة جماويػػ  تسػػما 
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كمػا اف يػـو الخمػيس تركػه االومػاؿ   ، باسمه وفي ص ة الجمىػ  وفػي اكضػؿ الصػموات
 .(777ص )االلوسي، ب.ت ،  الا ا) ويـو الجمى  تركه الدووات الا ا)

 مفهوم الخطبة: -2
  وفي بضـ الخاث  فو ما يااؿ ومػا المنبػر وفػي مصػدر الخطيػب ,  ُة في المغةالُخطب  

واالسػػـ الكػػ ـ فػػو الخطبػػ ك وفػػي الكػػ ـ المنوػػور المسػػجه ونحػػوب والخطيػػب الػػ ف يخطػػب 
. والمخاطبػػ  فػػػي مراجىػػ  الكػػػ ـ (17، ص0272)الخضػػر، كػػي النػػاس وجمىػػػه خطباث

 والمشاورة.
ورك ا النووف  بضـ الخػاث وفػو الكػ ـ المنلػؼ  الخطب  كما اما الخطبة في االصطالح:
. وورك ػػػا الجرجػػػاني  فػػػي تىنػػػي ( 95،  ص7199)النػػػووف،  المتضػػػمف ووظػػػا واب اػػػا

ايػػاس مركػػب مػػف ماػػدمات مابولػػ  مػػف شػػخص مىتاػػد كيػػه , الوػػرض من ػػا ترايػػب النػػاس 
كيمػػػا يػػػناى ـ مػػػف أمػػػور مىاشػػػ ـ ومىػػػادفـ.  أمػػػا الاػػػاموس الاا ػػػي كاػػػد ورك ػػػا  بػػػالك ـ 
المنوػػور الػػ ف يخاطػػب بػػه مػػتكمـ كصػػيا جمىػػا  مػػف النػػاس  انػػاو ـ. كمػػا وركػػ  الخطبػػ   
ان ػػػا كػػػف مػػػف كنػػػوف الكػػػ ـ ياصػػػد بػػػه التػػػأوير كػػػي الجم ػػػور وػػػف طريػػػؽ السػػػمه والبصػػػر 

 .(054. ص7194)ابف حجر، مىا  
كاد ظ ر لدينا مف او ب اف فناؾ تاارب  بيف المصطمحيف المووف واالصػط حي وفػي 

ويرب وما كي ضميرب, واف لانبياث والرسؿ ومػي ـ السػ ـ ل مػا كي ػا الحػظ االوكػر االبان  ل
والمااـ االوما مف خ ؿ الدووة والطاو  الا ا) وتوحيدب وارشاد الناس نحو االص ح. 
بمػػا حػػوت وميػػػ   مػػف احكػػػاـ شػػروي   وتوجي ػػػات وارشػػادات ربانيػػػ   ونبويػػ   وتحمػػػي ت 

 وموااؼ متوازن  .
  الجمىػ   فػو اليػـو الػ ف يتكػرر جرائي ليوم الجمعة ال ي خفرج بف: الباحفثالتعريف اال

وندب اجتماع المسمميف كي احدح امػاكف الىبػادة ومحػدد بزمػاف ليتماػوا كيػه مػا يػدور  كػي 
شنوف  حيات ـ الديني  والدنيوي  المتضمن  ووظا  واب اا . ويىد احػدح وسػائؿ االتصػاؿ 

 م  كي ا س ـ.الجمافير المباشرة  وله مكانه م 
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 أهمية خطبة الجمعة في االسالم: -ثانيا  
تحظا خطب  الجمى  وما افمي  كبيرة كي الاكر االس مي وبدا  مف ا يػ  الكريمػ  التػي 
نزلت كػي الاػراف الكػريـ با ضػاك  الػا سػورة كاممػ  نزلػت ومػا نبينػا محمػد )ص( سػميت 

ال يف امنوا ا ا نودف لمص ة مف يـو  سورة الجمى   ا  ااؿ تىالا كي كتابه الكريـ )يأي ا
وفػ ب ا يػػ   (5)الجمىػ  كاسػىوا الػا  كػػر ا) و روا البيػه  لكػـ خيػر لكػػـ اف كنػتـ تىممػوف(

تىطينا مسارا  واضحا  وما مكان  وافمي  الجمى  كي االس ـ. ألن ا ترتبط ارتباطا  واويا  
ة جمىػػ  بػػ  خطبػػ . واػػد مباشػػرا  بصػػ ة الجمىػػ  كػػ  خطبػػ  بػػ  صػػ ة الجمىػػ  وال صػػ 

اتاػػػؽ البػػػاحووف اف الىػػػرب ل ػػػـ ضػػػربا  منظمػػػا  كػػػي الخطابػػػ  الدينيػػػ  اال ان ػػػـ لػػػـ يكونػػػوا 
ولخطبػػػ  الجمىػػػ  شػػػأنا  وظػػػيـ ونػػػد ا) تىػػػالا ك ػػػي  (50، ص7125)ضػػػيؼ، يىركون ا

 كر كما سمافا كي كتابه وفي شىيرة مف شىائر الديف ألن ػا تكػرر كػي كػؿ اسػبوع وفػ ا 
خطب  مما يىني انػه  55ما أفميت ا كاي السن  الواحدة  تتكرر أكور مف دليؿ اضاكي و

لو أحسف استو ل ا لكاف ل ػا دور كبيػر كػي التويػر والتػأوير كمػا ان ػا وابتػ  ومسػتمرة كػي 
مىظػػػـ الظػػػروؼ اال كػػػي ظػػػروؼ انتشػػػار الوبػػػاث )كمػػػا حصػػػؿ مػػػه وبػػػاث جائحػػػ  كارونػػػا 

ىػػام ت ـ ول ػػا دور كػػي تىػػديؿ مسػػارات المسػػتجد( كال ػػا تػػأوير بػػالك كػػي سػػموؾ النػػاس وت
الحكومات والسياسات الىام  لمحكػاـ والاػائميف ومػا امػور الىبػاد، واف اوػداد الحاضػريف 

)ضػػيؼ، لػػيس ل ػػـ حػػد مىػػيف كمػػرة يزيػػدوف ومػػرة يناصػػوف ول ػػا واػػت محػػدد ومكػػاف محدد
 ولخطب  الجمى  باألحرح خطبتاف االولا كي الشرع والااه والاضايا .(017، ص7125

التػػي تخػػص المسػػائؿ الشػػروي  االسػػ مي  الىامػػ  والخاصػػ   والخطبػػ  الوانيػػ  تكػػوف كػػي 
االامػب وامػ  وتأخػ  موضػوع اػد يكػوف سياسػي اجتمػاوي، ااتصػادف أف مػا ي ػـ الحيػػاة 

  .(9، ص0274)بتيح ، الىام  والحاكـ والمحكوـ
كػػػػي واػػػػد افػػػػتـ المسػػػػمموف بخطبػػػػ  الجمىػػػػ  منػػػػ  اف صػػػػىد رسػػػػوؿ ا) )ص( أوؿ منبػػػػر 

االسػػ ـ  وب ػػ ا واػػد اصػػبحت اضػػي  شػػريى  حيػػث اسػػتمرت الخطبػػ  بىػػد الرسػػوؿ )ص( 
الػػا يومنػػا فػػ ا مػػف خػػ ؿ المسػػار التػػاريخي ل ػػا بػػدا  بىػػد وكػػاة الرسػػوؿ الػػا ايػػاـ الخماػػاث 
الراشدوف ومف بىدفـ ائم  ال ػدح والصػالحيف ومػف حكمػوا االمػ  واادت ػا  ووالت ػا، ومنػ  

ح المجتمه االنساني كي سممه وحربػه وكػي ترايتػه واالسػراع تمؾ الاترة كانت الخطب  س 
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وفي ضرورة اجتماوي . كم  اف أجتمه  به نحو الموؿ االوما ال ف يجب اف ياصد اليه.
النػػػػاس كػػػػي مكػػػػاف واحػػػػد واسػػػػتوطنوا وتاػػػػافموا بمسػػػػاف واحػػػػد وركػػػػوا الخطابػػػػ  مػػػػف خػػػػ ؿ 

مىمومػات مػف خػ ؿ متحدو ـ ال ف يروف ل ـ االحػداث والاصػص ومػا يػدور حػول ـ مػف 
فػ ا المخبػػر او المرسػؿ او الخطيػػب, ك ػػو المتاػوؽ بيػػن ـ يحػػاوؿ اف ياػنى ـ ك ػػو خطيػػب 

ومومما تسما الناس بأسمح  ماديػ  لمػدكاع وصػد   (2، ص0275)الحوكي، وك مه خطب 
الىػػػػدواف تسػػػػمحوا ايضػػػػا  بسػػػػ ح مىنػػػػوف فػػػػو المسػػػػاف والتػػػػزاؿ الخطابػػػػ  الػػػػا االف سػػػػ ح 

كػي  انت الخطاب  تحتؿ المكانػ  الىاليػ  وترتاػي مراتػب واليػ  ايضػا  تتواصؿ به االمـ. وك
حياة االمـ والمجتمىات ا ا مػا ااترنػت بالمادسػات والىاائػد لتصػبا مكانت ػا بمرتبػ  الػديف 

الحػظ االكبػر  ناسػه خاصػ  كػي خطبػ  الجمىػ  باوتبػار الػديف االسػ مي اوطػا ل نسػاف
كي الدووة الا ا) ويتجما ف ب من  ظ ور الدووة االس مي  وما نبي محمد )ص( الػا 

 وصرنا الحالي. 
 أهمية خطبة الجمعة في الجانب االتصالي:-ثالثا

ا  ان ػػػا تىػػػد وسػػػيم  م مػػػ  مػػػف وسػػػائؿ نشػػػر الػػػدووة الىامػػػ  حيػػػث اف جميػػػه المصػػػػميف 
شػػػػػػر بوػػػػػػض النظػػػػػػر وػػػػػػف اومػػػػػػارفـ يحضػػػػػػرون ا ويسػػػػػػتمىوف الػػػػػػا الخطيػػػػػػب بشػػػػػػكؿ مبا

. واليػػـو اصػػبحت ، انترنيػػت( 0271)الرماؿ و مخائيػػؿ، الوااكيػػ  وااليجابيػػ  ومسػػتويات ـ
االسػػتماع والمشػػافدة والمتابىػػ  لخطبػػ  الجمىػػ  بشػػكؿ ايػػر مباشػػر وبػػر وسػػائؿ االوػػ ـ 

 ا تػـ التاميدي  والرامي  كػي جميػه البمػداف وبػر الموااػه االسػ مي  والموااػه االخباريػ . وفػ
ومػف أفميػ  خطبػ  الجمىػ   (15، ص 0229)الم يبي، كرصته وبر التكنولوجيا الحديوػ 

فػػػي اف الشػػػرع الحكػػػـ اػػػد امػػػر بالسػػػىي الي ػػػا مػػػف خػػػ ؿ ا يػػػات الكريمػػػ  االناػػػ  الػػػ كر 
واالحاديػػث النبويػػ  الشػػريا  كمػػا امػػر الشػػرع بإنصػػات والمتابىػػ  لتمػػؾ الخطبػػ  حيػػث ن ػػا 

ول ػا شػئنا  وظيمػا  ونػد ا) كمػا سػمافا  ( 77، ص7110، )ابف كػارسوف الك ـ اونائ ػا
كػػػي كتابػػػه الماػػػدس باوتبارفػػػا شػػػىرب مػػػف شػػػىائر الػػػديف ولتكرارفػػػا كػػػؿ اسػػػبوع حيػػػث يبمػػػك 
وػػددفا كػػي السػػن  الواحػػدة أكوػػر مػػف خمسػػوف خطبػػ  تاريبػػا  لمػػا ان ػػا وابتػػ  مػػف حيػػث اف 

او الحاضػريف ل ػا كػي وات ا وابت م ما كانت م ما كانت الظروؼ واف ودد المستمىيف 
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لزيػادة أكوػر مػف الناصػاف. اف خطبػػ  الجمىػ  ا ا مػا أحسػف االوػػداد ل ػا. ل ػا تػأويرا  بالوػػا  
 (724، ص0227)أحمد، كي سموؾ الناس وتىام ت ـ المختما 

ومػػف أفميػػ  خطبػػ  الجمىػػ  ومكانت ػػا كػػي االسػػ ـ مػػف خػػ ؿ ا يػػات المنزلػػ  كػػي الاػػراف 
أمنػػوا ا ا نػػػودف لمصػػ ة مػػف يػػـو الجمىػػ  كاسػػىوا الػػا  كػػػر الكػػريـ من ػػا )يػػا أي ػػا الػػ يف 

ف ب ا ي  تىطينا أفمي  خطب  الجمىػ   (7، ص 0277)شندف و د. الشمش،  ا).....(
ألن ا ترتبط ارتباط مباشرا  بص ة الجمى  وب لؾ ورؼ الىرب ضربا  منظما  مف الخطاب  

نبويػػػ  الشػػػريا  )حػػػديث الرسػػػوؿ الدينيػػػ  لػػػـ يكونػػػوا يىركون ػػػا مػػػف ابػػػؿ، ومػػػف االحاديػػػث ال
 (14، ص 0229)الم يبي، )ص( )ا ا امػػػػػػت لصػػػػػػاحبؾ يػػػػػػـو الجمىػػػػػػ  انصػػػػػػت واالمػػػػػػاـ

أف ا ا تكمػػػػػػػػـ االمػػػػػػػػاـ(  اطىػػػػػػػػا  اف  (791. ص7192)الازويني، يخطػػػػػػػػب كاػػػػػػػػد لوػػػػػػػػوت
االحاديػػػػث النبويػػػػػ  تبػػػػػيف أفميػػػػػ  خطبػػػػػ  الجمىػػػػػ  ومكانت ػػػػػا كػػػػػي االسػػػػػ ـ وكػػػػػي وايػػػػػدتنا 

 كرضيت ا بالسن  واالجماع . االس مي . واف الخطب  وبتت
اف يوـ الجمى  اكضؿ اياـ االسبوع واكضؿ مف يوـ وركػ  وفػو مػف اكضػؿ االيػاـ وسػمي 

 )الشػحراوف  انترنيػت(سيد االياـ ألنه مستمر كي كػؿ الظػروؼ واالحػواؿ الػا يػـو الايام 
ر . و يػػـو الجمىػػ  ونػػد الماكػػريف والبػػاحويف والىممػػاث )اكضػػؿ مدرسػػ  لممسػػمميف ل سػػتوما

التىميمي واالرشادف والتػوجي ي والواػاكي ألن ػا تتػيا ل ػـ الػتىمـ والتىمػيـ ألن ػا تنتمػي الػا 
لوػػت ـ الىربيػػ  وواػػاكت ـ االسػػ مي  وتتػػيا ل ػػـ االرشػػاد والتوجيػػه والػػدووة الػػا الخيػػر وفػػي 
كتاب ماتوح كي الب غ واالن ار وطرح الاضايا لمىالجت ا وبناث مجتمه واوػي بػاؿ امػور 

  (727، ص0227)أحمد، الدنيوي الدني  و 
وبما اف كف الخطاب  يىد نووا  مف انواع النور الاني الػ ف يىتمػد ومػا مشػاك   الجم ػور 

االنبيػػػػػاث  بوي ػػػػػدؼ الػػػػػا االانػػػػػاع واالسػػػػػتمال  والتػػػػػأوير كػػػػػي ناػػػػػوس السػػػػػامىيف كاػػػػػد اتخػػػػػ 
 والمصػػمحوف اداة فػػ ب الم مػػ  كػػي نشػػر تىػػاليم ـ وشػػد اسػػماع النػػاس الػػي ـ ومػػا جػػاث بػػه
االس ـ مف نورا  وفداي  لمبشػري  جػاثت نتيجػ   تػأورت الخطابػ  بػه واسػ مت كػي انتشػارب 
واسػػػتىاف المسػػػمموف كػػػي نشػػػر االسػػػ ـ وتىاليمػػػه وكػػػاف الاػػػراف الكػػػريـ اوػػػرب البػػػالك ومػػػا 
الخطاب  كاد أخ  الخطبػاث منػ  وصػر الرسػال  ولىصػرنا الحػالي يوشػحوف خطػب ـ ب يػات 
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)المارف، ة ووضى ا كي المكاف المناسب والم ئـ ل ا كػي الخطبػ الاربني  تماو   ب ا واشار 
 .(072-741، ص7199

 الدراسة التحميمية لمبحث المبحث الثالث/ 
 االستماالت المنطقية المستخدمة في خطب الجمعة -اوال

( ال ف يموؿ  األستماالت  المنطاي  التي تـ اسػتخدام ا كػي وينػ  البحػث 7)كي الجدوؿ 
لجمى    لورض االاناع والتأوير وبر استخدام ا كحج  وادل  وشوافد مف خ ؿ خطب ا

با يػات الاربنيػ  )لتىزيز الموضػووات المطروحػ  وبػر الخطػب وتمومػت  المرتبػ  االولػا 
( 49,25)واالحاديػػث النبويػػ  الشػػريا  وااػػواؿ االئمػػ  والصػػالحيف  وحصػػمت ومػػا نسػػب  

الستشػػػػػ اد با حػػػػػداث والمىمومػػػػػات  . امػػػػػا المرتبػػػػػ  الوانيػػػػػ  حصػػػػػمت ومي ػػػػػا )ا (79وب )
تكرارا وند الحديث  وف موضوع اجتماوي سياسي  (07وب) (79.59وبنسب   (الوااىي 

وع . كيوػػر دينػػي ااتصػػادف تربػػوف يىػػزز بوااىػػ  او حػػدث مىػػيف واػػه ضػػمف فػػ ا الموضػػ
وبنسػب   (بناث النتائ  وما المادمات). وحصمت المرتب  الوالو  وف االنتباب لدح المتماي 

تكػػرارا  حيػػث تبنػػا  االسػػتمال  المنطايػػ  ومػػا وكػػؽ الػػرنح المادمػػ   (71( وبػػػ )72,97)
مػػف الموضػػووات مػػف خػػ ؿ تانيػػد وج ػػات النظػػر المىارضػػ  لمموضػػوع المطػػروح . كمػػا 

 (72( وبػػػ )77,75حصػػمت التجػػارب الىمميػػ  وتطبياات ػػا ومػػا المرتبػػ  الرابىػػ   وبنسػػب  )
, 49ي   وشواخص ا وما المرتب  الخامس  وبنسػب  )السير التاريخ)تكرارا   وحصمت كئ  

تكػػػػػرارا  .تاػػػػديـ االدلػػػػػ  بػػػػػاف فنػػػػاؾ   كمػػػػػا  كػػػػػرت كػػػػي ا يػػػػػات الاربنيػػػػػ   (77وبػػػػػ ) (70
 واالحاديث النبوي  الشريا  .

 ( يوضح االستماالت المنطقية المستخدمة في خطب الجمعة1ل )جدو

 المرتبة % ك الفئات الفرعية لالستماالت االقناعية ت
1- 
2- 
3- 
4- 
5- 

 اآليات القرآنية واالحاديث النبوية الشريفة.
 السير  التاريخية وشواخصها .

 االستشهاد ياألحداث والمعمومات الواقعية .
 التجارب العممية  وتطبيقاتها .

 بناا النتائج عمى المقدمات  وتفنيد وجهات النظر االخرى .

48 
14 
21 
16 
19 

48.85 
12.38 
18.58 
14.15 
16.81 

 االولى
 الخامسة
 الثانية
 الرابعة
 الثالثة

  %188 118 المجموع
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 االستماالت العاطفية المستخدمة في خطب الجمعة -2
( الائػػػات الارويػػػ  التػػػي تػػػـ اسػػػتخدام ا كػػػي االسػػػتماالت الىاطايػػػ   0)يوضػػػا جػػػدوؿ 

ومف خ ؿ االستاراث لمخطب المنشورة كي الصحؼ وين  البحػث  ا  حصػؿ ت كئػ  
سػػتواار كػػي التػػي توظػػؼ كػػي مادمػػ  الخطػػب وكػػي ن ايت ػػا كػػي الػػدواث الػػدواث  واال
ممػػػا يكسػػػب روح الىاطاػػػ   لممتماػػػي كػػػي تحريػػػؾ االحاسػػػيس والمشػػػاور  واالسػػػتواار 

اتجػػاب الخػػالؽ الػػ ف رجػػا منػػه الرحمػػ  والمواػػرة  مػػف االومػػاؿ التػػي ارتكب ػػا  حيػػث 
وجاثت بالمرتب    تكرارا .  (77وبػ ) (52,17حصمت وما المرتب  االولا وبنسب  )

الوانيػػػػ   كػػػػي وػػػػرض لمحػػػػاالت االنسػػػػاني   موػػػػؿ ظػػػػوافر الاتػػػػؿ والطػػػػ ؽ والخطػػػػؼ  
وحصػػػػمت فػػػػ ب )واحػػػػاالت بػػػػر الوالػػػػديف ووػػػػرض موضػػػػووات االطاػػػػاؿ الم جػػػػريف   

التػػي )تكػػرارات    أمػػا المرتبػػ  الوالوػػ   (72)وبػػػ  (74,99)الموضػػووات ومػػا نسػػب  
التي تأخ   (لمرضي   وايرفا مف الاضاياتطرح اضايا وموضووات الاار والحاالت ا

وطؼ واستحساف المتمايف بصورة مباشرة أو اير المباشػرة وػف ورضػ ا كػي وسػائؿ 
تكػػرارات كاػػط  . كمػػا حصػػمت  (9وبػػت ) (77,77االوػػ ـ  ا  حصػػمت ومػػا نسػػب  )

موضػػػووات االسػػػتماالت لاومػػػاؿ االرفابيػػػ  والجػػػرائـ البشػػػى  ومػػػا المرتبػػػ  الرابىػػػ  
تكػػرارات كاػػط  وجػػاثت الائػػ  االخيػػرة كػػي المرتبػػ  الخامسػػ   (1( وبػػػ )1.10وبنسػػب  )

والػ ف يتموػؿ بالمبػادرة والتأكيػد ومػا الاضػايا  (الىمؿ وما اػرس روح الاريػؽ الواحػد
واـ  (الج اد الكاائي)المطروح   اوناث الخطب  كما حصؿ كي روح االناىاؿ اوناث ا

 . اصا اوات بكؿ . التأييد لاضي  مطروح موؿ حم ت التبر  0277
 المستخدمة في خطب الجمعة . ( يوضح  االستماالت العاطفية2جدول  )

 الورتبة % ك االستواالت  العاطفٍة الوستخذهة فً خطب الجوعة ت

1- 

 

0- 

3- 

1- 

5- 

 

العول  فً غرس  روح الفرٌق الىاحدذ والد ي ٌتوثدل ضعدرل  الت ٌٍدذ  

 لوىضىع الخطب .

 ة  الخطبة وعنذ ختاههاالذعاء  واالستغفار فً هقذه

 طرح قضاٌا الفقر  والحاالت الورضٍة .

 عرل الحاالت االنسانٍة  عذم  ضر الىالذٌن  , االطفال الوهجرٌن 

التحددذع عددن االعوددال االرهاضٍددة  والجددرا ن البيددعة  التددً ٌقددىم ضهددا 

 الونحرفٍن والخارجٍن عن الضىاضظ اليرٌعة والقانىنٍة .

6 

 

11 

8 

12 

7 

 

8.33 

 

56.91 

11.11 

13.88 

9.70 

 الخاهسة

 

 االولى

 الثالثة

 الثانٍة

 الراضعة

  %122 70 الوجوىع
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 األستماالت التخويفية  المستخدمة في خطب الجمعة -3
( الػػػػ ف يموػػػػؿ االسػػػػتماالت التخوكيػػػػ  او التح يريػػػػ  التػػػػي تػػػػـ 4يتضػػػا لنػػػػا مػػػػف  جػػػػدوؿ )

يػػػر االنتبػػػاب والشػػػؾ م حظت ػػػا كػػػي خطػػػب الجمىػػػ  لىينػػػ  دراسػػػتنا ا  وجػػػدنا اضػػػايا اػػػد تو
الضػىؼ واالنكسػار  كػػي الىمػؿ  واػػد )والتخػوؼ كػي حالػػ  اسػتمرارفا الػ ف يػػندف الػا كػػي

يػػندف الػػا مسػػتابؿ مج ػػوؿ او الػػا ال ػػ ؾ والػػدمار  ووػػدـ اسػػتمرار الحيػػاب وتواا ػػا  كػػي 
ن ايػػػػ  االمػػػػر  واػػػػد وردت تحػػػػ يرا ت وديػػػػدة ب ػػػػ ب االسػػػػتمال  التػػػػي تىػػػػد كرسػػػػائؿ تنبيػػػػه. 

ي فػػػ ب االسػػػتمال  وجػػػود تكػػػرارات متسػػػاوي  كػػػي النسػػػب والىػػػدد وياسػػػر اف والحظنػػػا اف كػػػ
التركيػػػػػز ومػػػػػا الاضػػػػػايا االساسػػػػػي  التػػػػػي ل ػػػػػا دور كػػػػػي الحيػػػػػاة أو االومػػػػػاؿ والى اػػػػػات 

الحػػد مػػف سػػوث موااػػه  كئػػ )والخػػدمات  المادمػػ  لممػػواطف . حيػػث احتمػػت المرتبػػ  االولػػا 
تكػػرارات  وفػػ ب ظػػافرة  (1)بػػػ و  (77,92ا  حصػػمت ومػػا نسػػب  ) (التواصػػؿ االجتمػػاوي

ادت الا الكوير مف الخ كات وخمػؽ االزمػات بػيف اكػراد المجتمػه  واػد حػ رت المرجىيػ  
الرشػػيدة مػػف فػػػ ا االسػػتخداـ واوطػػػت الكويػػر مػػػف الحػػوؿ من ػػػا المتابىػػ  مػػػف ابػػؿ االفػػػؿ 

مف ووضه البرام  التربوي  لمحد مف  لؾ وبر وسائؿ االو ـ  وجاث بالمرتب  الواني  كؿ 
الائػػات الارويػػ  )التحػػ ير مػػف خطػػر باػػاث الااسػػديف كػػي منسسػػات الدولػػ . و لتحػػ ير مػػف 

وبنسػب متسػاوي   (ارتكاب المىاصي التي ح رت من ا األديػاف السػماوي  والشػرائه الدينيػ 
تكػػػرارات. ا  ركػػػزت الائتػػػيف وحػػػ رت مػػػف وكشػػػات  (2( لكػػػؿ من مػػػا وبػػػػ )70,12)بموػػػت 

وحتمػت المرتبػ  الوالوػ  كػؿ مػف الائتػيف الاػرويتيف )كشػؼ المخاطر كي حال  االسػتمرار . 
مخػػػاطر االنجػػػرار كػػػي  حػػػروب الطائايػػػ  والىنػػػؼ والتحػػػ ير مػػػف تػػػردف  خػػػدمات البنػػػا 

تكػػرارات كاػػط اف  (5(  وبػػػ )72,24ا  حصػػ  ومػػا نسػػب  )  (التحتيػػ  المادمػػ  لمجم ػػور
اساسػػي كػػي المواضػػيه المطروحػػ  والتػػي حػػ رت من ػػا كػػي خطػػب الجمىػػ  كػػاف ل ػػا دور 

انمػػاط الحيػػاة المختماػػ  لممجتمػػه ولمسػػتابؿ اجيالػػه . امػػا المرتبػػ  الرابىػػ  جػػاثت  ضػػمف 
تحػػػ يرات  المرجىيػػػ  كػػػي الكشػػػؼ)وف مخػػػاطر تػػػدني مسػػػتوح التىمػػػيـ والجانػػػب الخػػػدمي 
والصػػحي واالاتصػػادف. و الواايػػ  مػػف االمػػراض الوبائيػػ  واسػػتخداـ الى جػػات الطبيػػ .( 

حيػػث حصػػ   (لموااػػه والبيئػػ  الحاضػػن  لتمػػؾ الائػػات الارويػػ يػػرجا وكػػؽ رنيػػ  المرجىيػػ  
تكػػػرارات لكػػػؿ من مػػػا  . امػػػا المرتبػػػ  الخامسػػػ  كاػػػد كانػػػت  (7وبػػػػ ) (9,57ومػػػا نسػػػب  )
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لمائتيف )الوااي  مف االمراض الوبائي  واسػتخداـ الى جػات الطبيػ . والتحػ ير مػف انتشػار  
ا  حصػػػػػ  ومػػػػػا نسػػػػػب   (االسػػػػػمح  ايػػػػػر المرخصػػػػػ  لػػػػػدح الجماوػػػػػات ايػػػػػر المنضػػػػػبط 

تكػػرارات لكػػؿ من مػػا . ونػػد  التحػػ ير مػػف ظػػافرة االوبئػػ  المنتشػػرة نتيجػػ   (4وبػػ )(2,49)
تردف الخدمات الصحي   و يسػرف  لػؾ ومػا انتشػار ظػافرة  األسػمح  واطػ ؽ الىيػارات 
الناريػػػ    التػػػي تػػػندف الػػػا خمػػػؽ االزمػػػات بػػػيف ابنػػػاث المجتمػػػه الواحػػػد . وحمػػػت المرتبػػػ  

ؿ مػػف الائتػػيف )الحػػد مػػف ظػػافرة انتشػػار المخػػدرات والمتػػاجرة كي ػػا .و ا شػػارة الخامسػػ  كػػ
 (0( وبػػػ )7,05ا  حصػػ  ومػػا نسػػب  متسػػاوي  لكممن مػػا وفػػي ) (الػػا الكػػوارث الطبيىيػػ 

لكؿ من ما  بىد استخداـ استماالت التخوؼ كي حال  تكرارا وتاشي ظافرة او مشكم   لـ 
   لماػػرد يػػ ػػا ممػػا تػػندف كػػي االخيػػر الػػا النتػػائ  الكاروتتػػابه ولػػـ تاػػدـ الحمػػوؿ المناسػػب  ل

 والمجتمه . 
 ( يوضح  األستماالت التخويفية المستخدمة في خطب الجمعة3جدول )

 المرتبة % ك االستماالت التخويفية المستخدمة في خطب الجمعة ت
1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
 
6- 
7- 
8- 
 
9- 
 
18- 
11- 

 والعنف.كشف مخاطر االنجرار في  حروب الطائفية 
 التح ير من خطر بقاا الفاسدين في مؤسسات الدولة.

 اإلشارة الى الكوارث الطبيعية  . 
 الوقاية من االمراض الوبائية واستخدام العالجات الطبية.

التحفف ير مففن ارتكففاب المعاصففي التففي حفف رت منهففا األديففان 
 السماوية والشرائع الدينية .

 جتماعي .الحد من سوا استخدام مواقع التواصل اال
 الوقاية من االمراض الوبائية واستخدام العالجات الطبية.

كشفففف مخفففاطر تفففدني مسفففتوى التعمفففيم والجانفففب الخفففدمي 
 والصحي واالقتصادي. 

التحفففف ير مففففن انتشففففار االسففففمحة  يففففر المرخصففففة لففففدى 
 الجماعات  ير المنضبطة . 

 الحد من ظاهرة انتشار المخدرات والمتاجرة فيها .
ي  خففففدمات البنففففى التحتيففففة المقدمففففة التحففف ير  مففففن تففففرد

 لمجمهور .
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18,63 
12,76 
4.25 
8,51 
12,76 
 

14,86 
6,38 
8,51 
 
6,38 
 
7.05 
72,24 

 الثالثة
 الثانية
 السادسة
 الرابعة
 الثانية
 
 االولى
 الخامسة
 الرابعة
 

 الخامسة
 

 السادسة
 الثالثة

  %188 47 المجموع
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 ضوعات خطب الجمعة المتعمقة )بأهداف الخطبة(الفئة الرئيسية لمو  -3
لافداؼ المرسوم  لخطب الجمى  والتي ارسػا افػداك ا منػ  (  وند  اسارائنا 7الجدوؿ )

تأسيسػػػػػ ا ولحػػػػػد يومنػػػػػا فػػػػػ ا  اف تػػػػػودف الػػػػػا تاػػػػػديـ   االسػػػػػس الصػػػػػحيح  وكػػػػػؽ الرنيػػػػػا  
مػف واجبػات الايػاـ  االس مي  لمديف االس مي ومىام تنا كي الحياة اليومي   وما يتطمب

ب ا  ضمف الضػوابط االسػ مي   . امػا مىػام ت الحيػاة اليوميػ  ل ػا الضػوابط االخ ايػ  
حيػػث احتمػػت كئػػ  )واالدبيػػ  واالجتماويػػ  واالاتصػػادي  والى اػػات بػػيف الحػػاكـ والمحكػػـو 

تكػػػػرارا  حيػػػػث  (74وبػػػػػ )  (71,71)المرتبػػػػ  االولػػػػا واخػػػػ ت نسػػػػب   (الػػػػووظ واالرشػػػػاد)
وليػػػ  كػػػي النصػػػا  كػػػي مجػػػ ت الحيػػػاة كػػػي الػػػدنيا  وكػػػ لؾ لضػػػماف السػػػىادة اوطػػػت اال

والراح  كي الحيػاة االخػرح وبػر مسػتمزمات االولػا ب ػا اف تحاا ػا لضػماف تمػؾ الحيػاة .  
ورض الاضػايا التىبديػ  والمىام تيػ   والىاائػدف( ا  )اما المرتب  الواني  كاد حصمت  ؼ

تاػػػديـ المىمومػػػات )ارا .  وحصػػػمت كئتػػػي تكػػػر  (70وبػػػػ ) (71,21)حصػػػمت ومػػػا نسػػػب  
تكػرار الكػؿ  (77( وبػػ )72,22)المتنووػ  و  والتبميػك  واالصػ ح ومػا ناػس النسػب  فػي

وبنسب   (من ما .  اما المرتب  الوالو   كاد  حصمت ومي ا الائ  الاروي  )الت كير والتح ير
حميػػؿ الاضػػايا الىامػػ  ت)تكػػرارا كاػػط  . وجػػاث كػػي المرتبػػ  االخيػػرة   (72وبػػػ  ) (72,02)

تكػػػػػرارا  حيػػػػػث ي حػػػػػظ اف  (41وبػػػػػػ ) (75,95)واخػػػػػ ت نسػػػػػب    (والاضػػػػػايا الشخصػػػػػي 
االفداؼ  المرسوم  لمخطب  تكوف حسب الموضوع ال ف يكوف له االفمي  واالولوي  كػي 
الراف الىاـ والمجتمه اد  تكوف سياسي  او مناسب  ديني  او ازم  ااتصادي  او اجتماويػ   

ؿ الخطبػػ  وػػف مػػا يػػدور حول ػػا والاائػػدة الجوانػػب االيجابيػػ  وتوضػػيا الناػػاط تاػػدمف خػػ 
السمبي  لمراف الىاـ .  اف تنوع االفداؼ وكؽ تنوع المواضيه  وكياي  طرح ا  كمػف ايػر 
المىاػػوؿ اف تتاتصػػر الخطبػػ   ومػػا فػػدؼ واحػػد  والنختمػػؼ كػػي اف الخطبػػ  ت ػػدؼ الػػا 

الىايػػػػدة الصػػػػحيح   واستئصػػػػاؿ الماػػػػافيـ  احػػػػداث تويػػػػرا شػػػػام   كػػػػي الوااػػػػه  وترسػػػػي   
الباطم  والاضاث وما االوػراؼ الااسػدة واالنحراكػات السػموكي  والاكريػ  التػي سػادت  كػي 

 الحياة وانطبىت كي الناوس .
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 (( الفئة الرئيسية لموضوعات خطب الجمعة المتعمقة )بأهداف الخطبة4جدول )
االفداؼ التي تركز ومي ا خطب  ت

 الجمى 
 رتب الم % ؾ

7- 
0- 
4- 
7- 
5- 
2- 

 الت كير والتح ير.
 الوعظ واالرشاد.

 تقديم المعمومات المتنوعة.
تحميففففففل القضففففففايا العامففففففة والقضففففففايا 

 الشخصية.
عففرض القضففايا التعبديففة والمعامالتيففة  

 والعقائدية.
 التبميغ واإلصالح.

72 
74 
77 
41 
70 
77 

72,02 
71,71 
72,22 
75,95 
71,21 
72,22 

 الرابى 
  االولا
 الوالو  

 الخامس  
 الواني 
 الوالو 

  %722 072 المجموع

 (خطبػ  الجمىػ )( الػا االشػارات والرمػوز التىبيريػ  وبػر الخطػاب الػديني7)يشير جدوؿ 
مػػػػف خػػػػ ؿ الم حظػػػػ  وبػػػػر الصػػػػور المىبػػػػرة وػػػػف تمػػػػؾ الحركػػػػات التػػػػي تويػػػػر الحمػػػػاس 

الخاصػػ  بالخطيػػب   (الكارزمػػا)والمظػػافر االخػػرح التػػي تظ ػػر ومػػ  الخطيػػب  وفػػ ب فػػي 
لكػػؿ مػػف الخطبػػيف الكرب ئػػي )والتػػي ظ ػػرة وبػػر الصػػور المىبػػرة وػػف  لػػؾ حيػػث ظ ػػر  

حيػػث ظ ػػرت )والصػػاكي ان ػػـ يسػػتخدموف فػػ ب التىبيػػرات وحسػػب نػػوع موضػػوع الخطبػػ  
تكػػػرارا وحصػػػؿ ومػػػا  (40وبػػػػ) (04,12حركػػات اليػػػديف واالشػػػارة كػػػي االصػػػابه  بنسػػب  )

 (% 02)بنسػب  )الوانيػ  كاػد حصػمت ومي ػا تىبيػرات الوجػه المرتب  االولا . اما المرتبػ  
التػي  (تكػرارا . وحصػمت كئػ  )نظػرات الىيػوف (01مف تمؾ الائات الخاص  بػالرموز وبػػ )

تكػػػرارا (04وبػػػػ ) (71,21تىبيػػػر وػػػف مظػػػافر الحػػػزف او الاػػػرح ا  حصػػػمت ومػػػا نسػػػب  )
ومي ػا الصػورة التىبيريػ  وحصمت وما المرتب  الوالو  ,  امػا المرتبػ  الرابىػ  كاػد حصػمت 

كئػػػػ  الصػػػػورة الوابتػػػػ  ومػػػػا )تكػػػػرارا . وحظيػػػت  (07)وبػػػػػ  (75,55والتػػػي اخػػػػ ت نسػػػػب  )
تكػػػرارا  امػػػا المرتبػػػ  السادسػػػ  كاػػػد حصػػػمت   (71وبػػػػ ) (70,51المرتبػػػ  الخامسػػػ  بنسػػػب  )

ومػػػػا مظػػػػافر  الحػػػػزف  والتػػػػي تتجسػػػػد بتىبيػػػػرات الوجػػػػه والم بػػػػس اضػػػػاك  الػػػػا الكػػػػ ـ 
 .تكرارا   (75وبػ ) (77,77ؿ نبرات الصوت  وحصمت وما نسب  )المخاطب مف خ 
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( يوضح الرموز واالشارات وااليمااات والصفور التعبيريفة  المتعمقفة بخطيفب 5جدول )
 الجمعة

 المرتبة % ك الفئة الفرعية  ت
1- 
2- 
3- 
4- 
5-   
6- 

 حركة اليدين
 نظرات العيون
 تعبيرات الوج: 
 مظاهر الحزن 

 صورة ثانية
 رة تعبيريةصو 

32 
23 
27 
15 
17 
07 

23.78 
17.87 

28 % 
11,11 
12,59 
15,55 

 االولى
 الثالثة
 الثانية
 السادسة
 الخامسة
 الرابعة

  %188 135 المجموع
 

 االستدالالت والمصادر المعتمدة في خطب الجمعة-5
الػ ف يوضػا اسػتخداـ خطػب الجمىػ  لممصػادر واالسػتدالؿ ب ػا اونػاث  (2)منشر جدوؿ 

لمموضووات التي تتطمب االستش اد ب ا  مف اجؿ تىزيػز الػووي واالانػاع لػدح  التىرض
المتماػػػي لوػػػرض تويػػػر اتجافػػػات  افػػػداؼ الموضػػػوع المطػػػروؽ ومػػػا ا يػػػرد مػػػف الجم ػػػور 

ا يػػػات الاربنيػػػ  واالستشػػػ اد )المتماػػػي ومػػػا ا يريػػػد المتماػػػي مػػػف الخطػػػ   ا  جػػػاثت كئتػػػي 
وبنسػػػػب   (سػػػػتخداـ مػػػػف ابػػػػؿ صػػػػناع الخطبػػػػ باألحكػػػػاـ الشػػػػريى  بالمرتبػػػػ  االولػػػػا كػػػػي اال

االسػػػتدالؿ )تكػػػرارا لكػػػؿ من مػػػا . امػػػا المرتبػػػ  الوانيػػػ   كجػػػاثت كئػػػ   (41وبػػػػ ) (72،01)
تكػػرارا . امػػا المرتبػػ  الوالوػػ  كاػػد  (45)وبػػػ  (75،7باالحاديػػث النبويػػ  الشػػريا   وبنسػػب  )

وبػػػ  (77،45حصػػمت ومي ػػا  كئػػ  االسػػتدالؿ باصػػص االنبيػػاث  ا  حصػػمت ومػػا نسػػب  )
 (74،25واػائه ومػا المترتبػ  الرابىػ  بنسػب  )التكرارا  . وحصمت كئػ  االسػتدالؿ ب( 44)

تكػػػػرارا  . امػػػػا المرتبػػػػ  الخامسػػػػ  جػػػػاثت ب ػػػػا الائػػػػ  ااػػػػواؿ الصػػػػحاب  واالئمػػػػ   (47)وبػػػػػ 
تكػػػرارا امػػػا المرتبػػػ  الخامسػػػ  جػػػاثت كػػػي اسػػػتخداـ  09وبػػػػ  (70.49)والصػػػالحيف بنسػػػب  
تكػرارا . ممػا تشػير البيانػات  اامػب  (02)وبػػ  (77.75اثت بنسػب  )السير التاريخي  وجػ

 الخطب تىتمد وما المصادر  والشوافد التاريخي  وظات كي خطب الجمى  .
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 (االستدالالت والمصادر المعتمدة في خطب الجمعة6جدول)
 المرتبة % ك االستدالالت والمصادر المعتمدة في خطب الجمعة ت
1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 

 آليات  القرآنية المباركة.ااالستدالل ب
 االستدالل باحاديث النبوية الشريفة .
 االستدالل بقصص االنبياا والرسل

االسففففتدالل بففففاقوال الصففففحابة واالئمففففة  والعممففففاا 
 والصالحين .

 االستدالل بالسير التاريخية 
 االستدالل بالوقائع 

 االستدالل باألحكام الشرعية  والفقهية 

37 
35 
33 
28 
26 
31 
37 

16.29 
15.41 
14.35 
12,38 
11.45 
13.65 
16.29 

 الثانية
 االولى

 لثالثةا
 الخامسة
 السادسة
 الرابعة
 الثانية

  %188 227 المجموع
 

( الا طرؽ ورض وج ات النظر  المطػروح سػواث مػف المصػادر الرئيسػ   1يشير جدوؿ)
وع المطػروح  ووػرض لموضوع الخطب  او مف الدراسات واالبحاث التػي تتىمػؽ  بالموضػ

االككار المنيدة واالككار المىارض  وتايـ وبر التحميؿ  الىممي لتمػؾ الاضػايا  حيػث يػتـ 
تاسػػير ا يػػات الاربنيػػ  او االحاديػػث النبويػػ  )وػػرض تااصػػيؿ الموضػػووات كػػاف يكػػوف 

وتىرض اككار التاسػير مػف ابػؿ االئمػ  والصػالحيف والمىػاجـ والكتػاب والبػاحويف وتسػرف 
كػػػؿ الاضػػػايا , ا  حصػػػمت )تاػػػديـ الحجػػػ  الداومػػػ  لمموضػػػووات الػػػواردة كػػػي   لػػػؾ ومػػػا

( ي حػظ  لػؾ كػي جميػه الخطػب  74(وبػػ )42,74الخطب   وما المرتبػ  االولػا بنسػب  )
كئػػ   وػػرض تااصػػيؿ )كي ػػا وػػرض الحجػػ   الدامػػ  لمموضػػوع .  وحمػػت بالمرتبػػ  الوانيػػ  

را . امػػػا وػػػرض وج ػػػات النظػػػر تكػػػرا (44وبػػػػ ) (01,14)ونسػػػب    (الموضػػػوع المطػػػروح
( تكػػرارا واخػػ ت المرتبػػ  الوالوػػ    امػػا كئػػ  01وبػػػ ) (00,29المنيػػدة  كأن ػػا بموػػت نسػػبت ا 

تكػػرارا  (72وبػػػ ) (74,44وج ػػات النظػػر المىارضػػ  كاػػد احتمػػت المرتبػػ  الرابىػػ  بنسػػب  )
 .الىميا   كاط .لكب اناوات ـ واطمئناف اموب ـ  كك ـ ا) سبحانه وتىالا يحتؿ المنزل 
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( طرق عرض الموضوعات المطروحة في خطبة الجمعة عبر المواقع 7جدول)
 االلكترونية

طريقة عرض الموضوعات المطروحة في خطبة  ت
 الجمعة

 المرتبة % ك

1- 
2- 
3- 
4- 
5 

 عرض تفاصيل الموضوع المطروح.
 تقديم وعرض الحجج الداعمة الموضوع الخطبة

 بة بدون تفسير.تقديم اآلراا الواردة في الخط
 عرض وجهات النظر المؤيدة .
 عرض وجهات النظر المعارضة.

33 
43 
 صفر
27 
16 

27,73 
36,13 
 صفر
22,68 
13,33 

 الثانية
 االولى
 صفر
 الثالثة
 الرابعة

  %188 119 المجموع
 

 النتائج
األسػػػتماالت  المنطايػػػ  التػػػي تػػػـ اسػػػتخدام ا كػػػي وينػػػ  البحػػػث مػػػف خػػػ ؿ   جػػػاثت -7

لوػػرض االانػػاع والتػػأوير وبػػر اسػػتخدام ا لمحجػػ  واالدلػػ  والشػػوافد   خطػػب الجمىػػ  
با يػػػات )وتىزيػػػز الموضػػػووات المطروحػػػ  وبػػػر الخطػػػب وتمومػػػت  المرتبػػػ  االولػػػا 

الاربنيػػ  واالحاديػػث النبويػػ  الشػػريا  وااػػواؿ االئمػػ  والصػػالحيف  وحصػػمت ومػػا نسػػب  
 . (79( وب )49,25)
لىاطايػػ  ومػػف خػػ ؿ االسػػتاراث لمخطػػب وينػػ  نتػػائ  توظيػػؼ االسػػتماالت ا  منشػػر – 0

البحػػػث  ا  حصػػػؿ كئػػػ  الػػػدواث  واالسػػػتواار التػػػي وظػػػؼ كػػػي مادمػػػ  الخطػػػب وكػػػي 
ن ايت ا كي مما يكسب روح الىاطا   لممتماي كي تحريؾ االحاسيس والمشاور اتجاب 
الخالؽ ال ف رجػا منػه الرحمػ  والمواػرة  مػف االومػاؿ التػي ارتكب ػا  حيػث حصػمت 

 تكرارا. (77وبػ ) (52,17تب  االولا وبنسب  )وما المر 
االستماالت التخوياي  او التح يري  التي تـ م حظت ا كي خطب الجمىػ    نتائ اما  -4

 لىين  دراستنا ا  وجدنا اضايا اد توير االنتبػاب والشػؾ والتخػوؼ كػي حالػ  اسػتمرارفا. 
 (التواصػؿ االجتمػاوي الحػد مػف سػوث اسػتخداـ موااػه)ا  احتمػت المرتبػ  االولػا  كئػ 
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تكرارات  وف ب ظافرة ادت الا الكوير مػف  (1)وبػ  (77,92ا  حصمت وما نسب  )
 المجتمه . الخ كات وخمؽ االزمات بيف اكراد 

المرتبػ  االولػا ومػا   (الػووظ واالرشػاد)منشر افداؼ  خطبػ  الجمىػ  حصػمت كئػ   -7
تكػػرارا  حيػػث  (74ػ )وبػػ  (71,71)واخػػ ت نسػػب   (7االفػػداؼ الػػواردة كػػي الجػػدوؿ )

اوطػػت االوليػػ  كػػي النصػػا  كػػي مجػػ ت الحيػػاة كػػي الػػدنيا  وكػػ لؾ لضػػماف السػػىادة 
 والراح  كي الحياة االخرح وبر مستمزمات االولا ب ا اف تحاا ا لضماف تمؾ الحيػاة

 وااللتزاـ با رشادات الديني   بصورة وام   .
كي خطب الجمىػ  كػاف يويػر اوضحت نتائ  استخداـ الرموز وا يماثات او الصور  -5

افتمػػػاـ ا  جػػػاثت حركػػػ  اليػػػديف بػػػأوما نسػػػب  كػػػي االسػػػتخداـ داللػػػ  ومػػػا االشػػػارات 
 تكرارا .  (40وبػ ) (04,12والحماس ا  حصمت وما نسب  ادرفا )

يوضػػػا منشػػػر اسػػػتخداـ خطػػػب الجمىػػػ  لممصػػػادر واالسػػػتدالؿ لمموضػػػووات التػػػي  -2
تأويرواالانػػػاع لػػػدح المتماػػػي وتويػػػر تتطمػػػب االستشػػػ اد باالدلػػػ  والووابػػػت  مػػػف اجػػػؿ ل

اتجافػػات  افػػداؼ الموضػػوع المطػػروؽ ومػػا ا يػػرد مػػف الجم ػػور المتماػػي ومػػا ا يريػػد 
ا يػػات الاربنيػػ  واالستشػػ اد باألحكػػاـ الشػػريى  )المتماػػي مػػف الخطػػ   ا  جػػاثت كئتػػ  

 تكرارا . (41وبػ ) (72،01وبنسب  ) (بالمرتب  االولا كي االستخداـ مف الخطب 
 ظ ػػػرت نتػػػائ  طػػػرؽ وػػػرض وج ػػػات النظػػػر الخاصػػػ  بخطػػػب  الجمىػػػ  مػػػف خػػػ ؿا -1

( ا  حصمت  كئ   )تاديـ الحج  الداوم  لمموضووات الػواردة كػي الخطبػ   1جدوؿ)
( ممػػا ي حػػظ  لػػؾ اف جميػػه الخطػػب  74(وبػػػ )42,74ومػػا المرتبػػ  االولػػا بنسػػب  )

ووػػػرض   كي ػػػا طػػػرؽ وػػػرض وج ػػػات النظػػػر التػػػي تتىمػػػؽ  بالموضػػػووات المطػػػروح
 االككار المنيدة واالككار المىارض  ل ا وتاديم ا وبر التحميؿ  .
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 المصادر
 الاراف الكريـي 
  كػػػػتا البػػػارف شػػػػرح صػػػػحيا البخػػػػارف. دار (7194، )احمػػػػد بػػػف ومػػػػي ،ابػػػف حجػػػػر -7

 .المىرك . بيروت 
،   7  ارشادات لتحسيف خطب  الجمى   ، ط(7110، )محمد وبد الاادر ،ابف كارس -0

 .ااف  ، ومافدار الار 
  البيػػػاف الزافػػػر الػػػا كرسػػػاف المنػػػابر. مركػػػز الصػػػيد (0227، )وبػػػد الػػػرحمف ،أحمػػػد -4

 .سوريا-لمطباو  والنشر حمص
، دار الاكػر الىربػػي، 09  روح المىػاني، ج، )ب.ت(محمػود شػ اب الػديف ،االلوسػي -7

 .بيروت
  الخطابػػ  الدينيػػ  كػػي وصػػر صػػدر االسػػ ـ. بحػػث (0274، )نػػور ال ػػدح ،بتيحػػ  -5

منشػػور كػػي جامىػػ  كمػػي محنػػد ابػػو البريػػرة. كميػػ  ا داب، اسػػـ الموػػ  الىربيػػ .  تخػػرج
 الجزائر.

 . المىجـ ا و مي، دار الاجر، الاافرة (0227، )محمد منير ،حجاب -2
، دار الن ضػػ  لمطبػػه والنشػػر. 0  كػػف الخطابػػ ، ط(0275، )أحمػػد محمػػد ،الحػػوكي -1

 .0275مصر. 
 .د الىرب، دار النوادر، بيروت  الخطاب  ون(0272، )محمد حسيف ،الخضر -9
  مختػػػػار الصػػػػحاح، دار الرسػػػػال  لمنشػػػػر،  (7194، )محمػػػػد بػػػػف ابػػػػي بكػػػػر ،الػػػػرازف -1

 .بيروت
  خطػػػاب وسػػػائؿ االوػػػ ـ الػػػديني  ,  (0271، )طػػػوني ،مخائيػػػؿ ومػػػي و ،الرمػػػاؿ -72

نػاف  , , لب  dp . maharat .study www.unمتػاح ومػا مواػه م ػارات     
 0202/ 7/4تاري  الزيارب 

  الحػػػػرب الناسػػػػي  )مػػػػدخؿ(، دار الكتػػػػب لمطباوػػػػ ، (0222، )د. حميػػػػدة ،سميسػػػػـ -77
 بوداد.

http://www.un/
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  األسػػػػاليب ا اناويػػػػ  كػػػػي الصػػػػحاك  المكتوبػػػػ ، رسػػػػال  (0225، ) فبيػػػػ  ،سػػػػيدفـ -70
 .ماجستير اير منشورة، كمي  تخصص تنمي ، جامى  كسنطينه

ف المػػػػدخؿ والنظريػػػػات ، دار المىركػػػػ     االوػػػػ  (0225، )شػػػػدواف ومػػػػي ،شػػػػبي  -74
 .الجامىي  ، االسكندري 

د. وػػزاـ ومػػر  االسػػتومار كػػي خطبػػ  الجمىػػ  لوويػػا  واجتماويػػا  ووااكيػػا   ،الشػػحراوف -77
اسػػـ الموػػ  الىربيػػ ، جامىػػ  الىمػػـو التطبيايػػ . االردف. بحػػث ماػػدـ مػػف متػػاح ومػػا 

 . ass. edu.(a-shajawi)االنترنت 
محمػػػػد محمػػػػد  موصػػػػاات خطبػػػػ   .د ،الشػػػػمش حمػػػػد ومحمػػػػد اسػػػػماويؿ م ،شػػػػندف -75

الجمى  الناجح . وراػ  ومميػ  محكمػ  مادمػ  الػا المػنتمر )بىنػواف خطبػ  الجمىػ  
متػػاح  07/7/0277بػػيف الوااػػه والمػػأموؿ، كميػػ  الشػػريى ، جامىػػ  الخميػػؿ. بتػػاري  

 . 77/7/0271وما مواه االنترنت تاري  الزيارة
 كي النور الىربي. دار المىارؼ. مصر.  الاف وم افبه (7125، )شواي ،ضيؼ -72
صػػػػالا وبػػػػاس  االسػػػػتمال  والػػػػدور الػػػػوطني ل وػػػػ ـ، وػػػػف مواػػػػه )كػػػػؿ  ،الطػػػػائي -71

 5/1/0202الىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽ(، تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري  الزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة 
http//www.kululiring.com./modules.php:  

  البحػػػث الىممػػػي كػػػي الدراسػػػات االو ميػػػ ، وػػػالـ  (0222، )محمػػػد ،وبػػػد الحميػػػد -79
  .الكتاب،  الاافرة 

 .Youtubالشي  سىيد ، لمػا ا سػمت الجمىػ  , ، الشي  ش يد و الكممي ،الىتابي -71
Com/watch. 0271/  9/ 07. تاري  المشافدة. 

  مسػػند ابػػف ماجػػه، جػػزث االوؿ دار احبػػاث التػػراث (7192، )ابػػف ماجػػه ،الازوينػػي -02
 .الىربي. بيروت

الحسػيني كػي انػاة   االسػتماالت كػي برنػام  المنبػر (0272، )وبػد ا) كػريـ ،كريـ -07
 االنوارا نمو جا، رسال  ماجستير اير منشورة وما االو ـ، جامى  بوداد.

 /youtube  الشػػي   سػػىد    الجمىػػ  وتسػػميت ا ومكانت ػػا ،   متابىػػ  ،الكممػػي -00
com      0271/  9/  07تاري. 
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  الخطابػػػ  الىربيػػػ  كػػػي الىصػػػر الىباسػػػي (0229، )حسػػػيف وبػػػد الىػػػالي ،الم يبػػػي -04
اس  موضووي  كني . بحث منشور كي مجم  الاادسي  كي ا داب والىمػـو االوؿ. در 

 .الىراؽ-. جامى  الكوك 1( مجمد 7-4التربوي . الىدداف )
  البحث الىممي اسسه وطريا  كتابته ، المكتب   (7114، )محمد الصاوف ،مبارؾ -07

 .االكا ديم   ، الاافرة 
، دار 0الحػػػداث واألسػػػ ؿ، ط  الرائػػػد المىجػػػـ الموػػػوف وا(0227، )جبػػػراف ،مسػػىود -05

 .الىمـ لمم ييف
  ناا الطيب مف وصف االندلس الرطيب. دار (7199، )احمد بف محمد ،المارف -02

 صادر. بيروت.
 االتصػػػاؿ ونظرياتػػػه المىاصػػػرة ، (0227، )ليمػػػا ،السػػػيد حسػػػف ومػػػاد و ،مكػػػاوف -01

 .الدار المصري  المبناني ، الاافرة
، تحايػؽ وبػد الونػي الػدار  7التنبيػه، طالااظ (  7199)يحي ابف شريؼ،  ،النووف -09

  ., دار الامـ ، بيروت
  كي كمسا  الموػ  واالوػ ـ، الػدار الوااكيػ  لمنشػر، (0221، )فادف نىماف ،ال يتي -01

 الاافرة.
 


