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َوالَِّذيَن َكَفُروا يُ َقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل الطَّاُغوِت  ۖ  الَِّذيَن آَمُنوا يُ َقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه 

ْيطَاِن  يْ  ۖ  فَ َقاتُِلوا َأْولَِياَء الشَّ طَاِن َكاَن َضِعيًفاِإنَّ َكْيَد الشَّ  

Orang-orang yang beriman berperang di jalan 
Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di 

jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan 
syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya 

syaitan itu adalah lemah. 

 (76: ال عمران)    
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 اإلهداء
 
 ىدم ىذا البحث إىل:أ

 
 كالدم أيب ك أمي احملبوبُت الذين ربياين صغَتا. .1
 زكجي احملبوب ٤تمد عرفاف عاريف ك بنيت حانـو زكّية حبيبة. .2
 اخيت الكبَتة سونارتُت ك اخي الكبَت فركانطور. .3
الدكتور كلدانا كزجاديناتا اجمليستَت كا١تشرؼ على كتابة ىذا البحث اٞتامعي كإىل  .4

ٚتيع أساتذيت يف ىذه اٞتامعة اقوؿ شكرا كثَتا إليهم ألف قد علمواين علما كثَتا 
 نافعا منذ بداية تعلمت يف ىذه اٞتامعة حىت االف، جزاىم اهلل خَت اٞتزاء. 
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 كلمة الشكر والتقدير
 

اٟتمد هلل الذم أنزؿ علينا القرآف عربيا، كأنعم علينا بأنواع النعم كلطائف 
اف، كفضلنا على سائر خلقو بتعليم العلم كالبياف، كالصالة على ٤تمد ا١تبعوث اإلحس

ٓتَت ا١تلل كاألدياف، كعلى آلو كأصحابو بدكر معامل اإلدياف، كمشوس عوامل العرفاف. أما 
 بعد.

 
" نقد الخطاب في خطبة يوسف  "قد ٘تت كتابة ىذا البحث اٞتامعي ٖتت ا١توضوع:

كاعًتفت الباحث أنو   ، ( "عند ربييت إينمان يةالتأطير  يةالقرضاوي ) دراسة تحليل
 كثَت النقص كا٠تطأ رغم أهنا قد بذؿ جهده إلكماؿ لو.

 
كىذه الكتابة مل تصل إىل مثل الصورة بدكف مساعدة األساتيذ الكراـ كالزمالء 

 األحباء. كلذلك تقدـ الباحث فوائق االحًتاـ كخالص الثناء إىل: 
ر اٟتاج موجيا راىرجو، رئيس اٞتامعة موالنا مالك إبراىيم حضرة األستاذ دكتو  .1

 اإلسالمية اٟتكومية ماالنج.
 فضيلة الدكتورة استعادة، عميدة كلية العلـو اإلنسانية. .2
ىذا مشرؼ يف كتابة ك الدكتور ٤تمد فيصل، رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا فضيلة  .3

 .البحث اٞتامعي
ا١تشرؼ على كتابة ىذا ستَت اجلدانا كزجاديناتا ا١تالدكتور ك فضيلة األستاذ  .4

 البحث اٞتامعي، جزاكم اهلل احسن اٞتزاء.
5. .  ٚتيع أساتذيت، جزاىم اهلل خَتا كثَتا على ٚتيع العلـو
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أقوؿ ٢تم عبد الرمن، ا١تاجستَت مشرؼ يف أكادميك بقسم اللغة العربية كأدهبا. .6

جعلنا اهلل كإيهم من أىل العلم كالعماؿ شكرا جزيال على كل مساعدهتم ٚتيعا. ك 
كا٠تَت، كال يفوت عن رجائي أف ينفع ىذا البحث اٞتامعي للباحث كسائر القراء. 

 آمُت يارب العا١تُت. 
 
 
 
 
 
 

 2016يوين  18مالنج، 
 
  

 مطمئنة  
  12310110رقم التسجيل : 
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 الملخص
نقد الخطاب في خطبة يوسف القرضاوي ) دراسة  ،12310110مطمئنة، 

عند ربييت إينمان(". البحث الجامعي. قسم اللغة العربية وأدبها،   يةر التأطي يةتحليل
، 2016كلية اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج 

 ستير.دوكتور ولدانا ورجاديناتا، الماجتحت االشراف:ال
 

 إشاعة، ٖتليلية التأطَتية فكرة الرئيسية:

أحد أبرز العلماء السنة يف العصر اٟتديث، ىو  سف عبد اهلل القرضاكميو 
كرئيس االٖتاد العا١تي لعلماء ا١تسلمُت، كلد يف قرية صفط تراب مركز احمللة الكربل 

خطبة القرضاكم الشهَتة اليت اٞتريئة اليت حظرت كواعظ يف  ٔتحافظة الغربية يف مصر.
  أحد ا١تساجد يف منطقة الزمالك .

التاريخ  ىذه اٟتالة البحث عن خطبة اٞتمعة للشيخ يوسف القرضاكل يفيف 
 (Robert Entman)بإستخداـ نظرية ٖتليلية التأطَت ركبيت إينماف  2011ماريس  19

يبحث البحث على أسئلتُت ,  . (Framing Analysis ) الوصفي كبالتحليل التأطَتٔتنهج  
ما إينماف ك يوسف قرضوم عند ربيت كيف تدكين قضايا الرسالة يف خطبة   : ك مها

ٖتليل البايانات  .الرسالة األخالقية الواردة يف خطبة يوسف قرضوم عند ربيت إنيماف
، تقدير ا١تشكلة ((Define Problemأربعة أحواؿ مها ٖتديد ا١تشكلة   تستخداـ

Diagnose Causes) يصنع اٟتكم ك األخالؽ ،)(make moral judgement) ، كتطغط
 library)أماىذه الدراسة ىي دراسة مكتبية . (Tratment Recomendation)يفيةالتصن

Research) باستعماؿ ا١تنهج الوصفي  (Descriptive) ألنّو يف ىذا ا١تنهج حيصل البيانات
  الكلمات ا١تكتوبة أك الشفية. الوصفي شكل
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سف قرضوم كيف تدكين قضايا الرسالة يف خطبة يو   مناسب بتحليل يوقع متنوع      
ما الرسالة األخالقية الواردة يف خطبة يوسف قرضوم عند ربيت ك  عند ربيت إينماف

فنعرؼ نتائج التحليل األخالقي الوارد يف ا٠تطبة. كىو موافق على الرسالة . إنيماف
األخالقية الواردة يف الفئة. نتائج ٖتليل تأطَت ىذه ا٠تطبة أيضا مت العثور عليها ٖتتوم 

 .٠تَت عناصر آنج أك االنطباع األخالقيعلى رسائل ا
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Abstrak 
Mudmainah,12310110 , Analisis wacana dalam khutbah Yusuf Qordhowi (Study 
kajian analisis framing Robert Entman), skripsi,  jurusan bahasa dan sastra Arab 
fakultas humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016 , 
pembimbing: Dr. H. Wildana Wargadinata, M. Ag.  

 
Kata kunci: isu, analisis framing 

Syaikh Yusuf Qardhawi dikenal sebagai salah satu ulama bermazhab Akidah sunni, 
dan dia merupakan tokoh ikhwanul muslimin. Dr. Yusuf al-Qaradhawi lahir di 
Desa Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir. Qardhawi terkenal 
dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di 
sebuah masjid di daerah Zamalik.   

Dan peneliti akan menganalisis teks wacana berupa khutbah Jum’at Syaikh Yusuf 
Qordhowi pada tanggal 19  Maret  2011 menggunakan teori analisis Framing 
Robert Entman. Peneliti menggunakan dua rumusan masalah tentang pengemasan 
isu pesan dan pesan moral pada khutbah Yusf Qordhowi dengan menggunakan 
teori Robert Entman. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kajian pustaka 
sebagai jenis penelitiannya dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik 
analisisnya menggunakan empat teknik seperti yang dijelaskan oleh Robert Entman 
yaitu terdiri dari Define Problem, Diagnose Causes, Make moral judgement, 
Treatment Recommendation. 

Sesuai dengan analisis Robert Entman terdapat beberapa pesan isu dan pesan moral 
yang ditonjolkan pada khutbah Yusuf Qordhowi. Maka kita akan mengetahui hasil 
yang terkandung dalam khutbah tersebut yang berupa pesan isu yang terdiri unsur-
unsur dari pemikiran Robert Entman dan pesan moral baik yang terdapat dalam 
khutbah. 
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Abstract 
Mudmainah, 12310110, The issue on Yusuf Qordhowi’s speech ( The study of  
Framing Robert Entman), Thesis, Arabic Language and Letters Study Program, 
Faculty of  Humanities, Islamic State, Maulana Malik Ibrahim University of 
Malang, Advisor: Dr. H. Wildana Wargadinata, M. Ag. 

 

Keyword : Issue, Framing Analysis 

Dr. Yusuf Qaradawi is known as one of the scholars bermazhab Sunni creed , and 
he is the leader of the Muslim Brotherhood . Dr. Yusuf al - Qaradawi was born in 
the village of Shafat at- Turab , Mahallah al - Kubra , Gharbiah , Egypt . Qardawi - 
famous sermon sermon that bold that had banned as a preacher at a mosque in the 
area Zamalik. 

And researchers will analyze the text of discourse in the form of the Friday sermon 
Sheikh Yusuf Qordhowi on March 19, 2011 using the theoretical analysis of 

Framing Robert Entman . Researchers used two formulation of the problem of 
packaging issues and moral messages in sermons Yusf Qordhowi by using the theory 
of Robert Entman . In this study , researchers used the study of literature as a kind 
of research using a descriptive approach . Techniques of analysis using four 
techniques as described by Robert Entman which consists of Define Problem, 
Diagnose Causes , Make moral judgments , Treatment Recommendation. 

In accordance with the analysis of Robert Entman there are some issues and moral 
messages are highlighted on the khutbah Joseph Qordhowi . Then we will know 
the results contained in the sermon form issues a message comprising the elements 
of thought Robert Entman and good moral message contained in the sermon.  
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 الفصل االّول
 المقدمة

  
   خلفية البحث  .1

خطبة ىي األنشطة اليت عندىا غرض لدعوة الناس يف ارتفاع الطاعة على اهلل بطريقة إعطاء 
بة متنوعة منها خطبة عيد الفطر كالعيد األضحى كخطبة ا٠تط النصيحة يف مسئلة الدين. كانت

ب كالبد عليو مسلم كعنده الشخص الذم يفعل خطبة اٞتمعة يسمى با٠تطيالنكاح ك غَتىا. ك 
  شجاع يف نفسو.  العلم كاسع ك 

سنة خطبة قرأف كيعرؼ عن الركن كالشرط ك من الشركط أف يكوف خطيبا بالغا ك حفظ الك        
يرتفع اإلٖتداد موحدة يف حوؿ اٞتمعة ٗتًتع األخوة اإلسالمية كصلة الرحم ك انت صالة اٞتمعة. ك

 اجملتمع.
(، أحد أبرز العلماء السنة يف العصر اٟتديث، 1926سبتمرب  9يوسف عبد اهلل القرضاكم )     

فظة الغربية كرئيس االٖتاد العا١تي لعلماء ا١تسلمُت، كلد يف قرية صفط تراب مركز احمللة الكربل ٔتحا
يف مصر. حفظ القرآف الكرمي كىو دكف العاشرة، كقد التحق باألزىر الشريف حىت ٗترج من الثانوية 

 .1ككاف ترتيبو الثاين على ٦تلكة مصر
كباا١تعركؼ كاف ا١تصرل بالدا من الشرؽ األكسط. بالد ا١تصرل ديلك العاصمة إٝتو القاىرة   

. يف ىناؾ كثَتات ا١تدارس ك منظمات دينية منها اٞتامع األزىر اٞتامعة اإلسالمية ك ر نيلعن الّنه
 غَت ذلك، كلكن ا١تصرل يعتقد بلد ا١تسكُت. يف ىذه اٟتالة البحث عن خطبة اٞتمعة للشيخ

بإستخداـ نظرية ٖتليلية التأطَت كبيت إينماف  2011مارس،  19يـو السبت   يفيوسف القرضاكل 
 (Robert Entman) الوصفي ألّف نقد ا٠تطاب ىو دراسة اٞتديدة كبالتحليل التأطَتٔتنهج(Framing 

Analysis)  سننظر حاصل الناىية من اإلنشاء الواقع الذم يواقع  يف خطبة يوسف القرضاكل. من . ك
 ىذه ٖتليل ا٠تطاب النقدل، يستطيع أف يعرؼ تصوير اليت ٖتدث يف النص. 

ا٠تطاب ىو عناصر اللغوية األكثر  2ها لغة ترّكب أكسو كيسّمى با٠تطاب.اللغويات لدي        
، ألّف توّفرت دعم الوحدات. ا٠تطاب ىو الوحدة اللغة ٘تاـ عن ظهور اتصاالت 3تعقيدا ك أكمل

                                                           
1
 https:ar.m.wikipedia.org  

2
 Djajasudarma, T.Fatimah.”WACANA, Pemahaman dan Hubungan AntarUnsur”.(Bandung: PT ERESCO 

1994.Hlm1 
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اـ ىذه اإلتصاالت باللغة اآلخر. يستخداألكىل ك كعاّمو تكّوف من ىذه الكلمة ٢تا التعلق بُت ا١تفهـو 
  4ا١تنطوقية كالكتابية.

صفي، تكّوف الوسائل يعٍت كسائل ألكًتكيّن ك نقد ا٠تطاب تعلق بوسائل كىو بعض العلم الو         
 6:1992ين ذكسائل ا١تطبوعات. نقد ا٠تطاب ىو دراسة التعلقة باستخداـ اللغة. كقاؿ الشمس ال

    5ٖتليل ا٠تطاب ىو ٤تاكلة لفهم معٌت الكالـ يف السياؽ كالنص كالوضع.
عترب ىذ التحليل ٔتثابة ٖتليل ا٠تطاب ٖتلييل ا٠تطاب ىو ٖتليل اللغة باستخداـ لغة حرجة. كي 

يف ٖتليل ا٠تطاب  الوصفي. ٖتليل ا٠تطاب النقدل ىو عملية يف التحليل ليعطي تفسَتا من النص.
   النقدل ىناؾ االختالؼ بُت العلماء خصاة يف كجهة النظرل

 طريقة بانظرية حالة اإلجتماعيتو كنورماف فركلوؼك  (Vand Dijk) التحليل كمثل فانديك
(Norman Fairclough)   ديلك األبعاد الثالثة، يعٌت النص ك٦تارسة ا٠تطاب كاإلجتماعية

 بانظرل النسائها ك غَت ذلك. (Sara Mills) الثقفة، كسراميلس
فكرة  ٖتليل التأطَت ىو أحدث اإلصدارات من منهج ٖتليل ا٠تطاب، خصاة لتحليل النص.         
ك ٖتليل التأطَت تركب لكي احسن ا١تعٌت 6.  (Beterson:1955)فكرة التأطَت عند بيًتسوفالتأطيَت 

ا١تستميع. يف ٖتليل التأطَت القراء ك ذكر ك ليسًتعي من ك  ذكر ك ليسًتعي من القراء ك ا١تستميع.
 Robert)ركبيت إينماف   (Murray Edelman)ؾ كثَت من العلماء كمايلي مورام اديلمافاكىن

Entman)  ف كلياـ غامسو(William A.Gomson)  كزكندانج كجَت الداـ كوسيكي(Zhongdang 

Pan dan Gerald M.Kosicki). 7
  

ىو . (Robert Entman)يف ىذه اٟتالة الباحثة ستخدـ ٖتليل التأطَت بانظرية ركبيت إينماف         
يف النص. يف النظريتو يوقع أربعة ليحّلل  كحدة اللغول نقد ا٠تطاب الذم يضع أساس ٖتليل التأطَت

 الّنص : 

 (Problem Identification)  التعرؼ على ا١تشكلة .1
  (Diagnose Causes)سبب ا١تشكلة .2

                                                                                                                                                                                     
3
 Mulyana.”KAJIAN WACANA, Teori, Metode, dan Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis Wacana”. (Yogyakarta: 

TIARA WACANA 2005. Hlm:1 
4
 Alex Sobur.” Analisis Teks Media, Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis 

Framing”. ( Bandung: PT REMAJA POSDAKARYA 2004. Hlm10 
5
 Ibid 94 

6
 Ibid 163 

7
 Eriyanto.2002.”ANALISIS FRAMING”:Kontruksi, Ideologi, dan Politik Media. (Yogyakarta:LKIS). 



3 
 

  (Make Moral Judgement) التقييم األخالقي .3

 (Tratment Recomendation)  حاؿ مشكلة .4
 

 تحليل التأطير عند ربيت إينتمان
Gambar 1. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

   (Robert Entman)يف ىذه اٟتالة مباحث عن خطبة اٞتمعة للشيخ يوسف القرضاكل من .   
ٖتليلية التأطَت ركبيت إينماف.يف ٖتليل التأطَت سنبحث كحدة ا٠تطبة ٚتعة العلماء  بإستخداـ نظرية

ا١تشهور. يسبب سؤاال كيصَت أيضا أسئلة البحثل يف ىذ البحث, يعٍت:ماعناصر التأطَت عند ربيت 
 إينماف؟ ما اٟتقيقة ا١توجودة يف النص اٟتطبة الشيخ يوسف القرضاكل ؟.

 
 .  أسئلة البحث2

 ث البحث على أسئلتُت , ك مها :يبح     
 ؟عند ربيت إينمافتدكين قضايا الرسالة يف خطبة يوسف قرضوم كيف . 1
 

 التعرؼ على ا١تشكلة
 (Define Problem) 

 سبب ا١تشكلة

 (Diagnose Cause) 
 

 حاؿ مشكلة
 (Treatment 

Recomendation) 

 التقييم األخالقي

(Make Moral 

Judgement) 
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 ؟عند ربيت إنيمافالرسالة األخالقية الواردة يف خطبة يوسف قرضوم . ما  2
 
 
 . أهداف البحث 3  

 أما األىدؼ البحث ىو إجابة من األسئلة البحث , منها :       
 رسالة يف ا٠تطابة  الشيخ يوسف القرضاكم . يعرؼ ال1  
 . يعرؼ الرسالة األخالقية يف ا٠تطابة الشيخ يوسف القرضاكم2  
 
 . فوائد البحث  4 

إنطالقا من األىداؼ ا١تذكورة رجي البحث أف يكوف ىذ البحث نافعا ٞتميع أفردا األمة .         
 كانت فوائد ىذا البحث .

 تطبيقية . وفوائدفوائد نظرية 
 فوائد نظرية -أ      

 . ترقية فهم عن ماىي ٖتليل التأطَت إىل خطاب يوسف القرضاكل1          
 . ك إعطاء ا١تعلومات خاصة يف دراسة ٖتليل نقدية ا٠تطاب .2          

 
 فوائد تطبيقية  -ب      

 نقد      إعطاء اإلشارة ا١تادة تعليمية إىل الطالب ك الطالبات ىف ا١تستقبل عن نظريةك    
                                 حصوصا للطالب كالطالبات يف قسم اللغو العربيو كأدهبا.ا٠تطاب لربيت إنيتماف ك      

 ليزيد علـو اجملتمع الألخر إلقمة البحث يف ىذاجملاؿ يف زماف مقبل.. 2
 
 
 



5 
 

 
 

 . تحديد البحث 5    
ديتلئ أسئلة البحث اّلذل اليزؿ بصفة ٖتديد البحث يف البحث الكيفي يذكر با١تركز   
 9. تقرير ا١تركز يف ْتث الكيفي أكثر إىل درجة اٞتدة ستجدىا من حاؿ اإلجتماع8العاـ

بحث يستخدـ النظرية ٖتليل التأطَت ركبيت إينماف مها إختيار اإلشاعة كالربكز كيف ىذ ال
 اإلشاعة لكن ىذالبحث حّدد الباحث  إختيار اإلشاعة فقط.

 
    . الدراسات السابقة6
 مبارؾ با١توضوع اٟتقيقة اإلجتماعية خطبة حسٍت 2014. البحث من  سييت رٛتة يف السنة  1

 ركبيت إينماف  (Framing Analysis)األخرة ٖتليل التأطَت 
(Robert Entman)  ْتث العلمي، قسم اللغة العربية كأداهبا كلية العلـو اإلنسانية جامعة موالنا مالك

إبرىيم اإلسالمية اٟتكومية مااللنج. يف ىذه اٟتالة باحثة تستخداـ منهج الوصفي. ٖتليل البيانات 
 Diagnose)أك ا١توارد ا١تشكلة  تقدير امشكلة  (Define Problem)أربعة أحواؿ ىم ٖتديد ا١تشكلة

Causes) اٟتكم كاألخالؽ يصنعو(Make Moral Judgement)   كتصغط التصنفية 
 (Treatment Recomendation)  تستخدـ أسئالتاف عن اٟتقيقة اليت بارز زحقيقة اليت كنتائج

 الظهرت يف خطابة حسٍت مبارؾ.
إلجتماعى يف خطبة اٟتبيب عمر بن حفيظ )دراسة ٖتليل ا٠تطاب ، الواقع ا2014. هناية العزّة 2

النقدل لنورماف فركلوؼ(، يف قسم اللغة العربية كأدهبا كلية العلـو اإلنسانيىة جامعة موالنا مالك 
إبرىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنج. يف ىذ البحث الباحثة تشتخدـ دراسة مكتبة يف نوع البحث 

 ي. يشريح نورماف فركلوؼ ثالثةعناصر. باستعماؿ ا١تنهج الوصف
 
 
 

                                                           
8
 Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D(cetakan ke-14). Penerbit AL-FABETA. Bandung 

2011:Hlm: 207.  
9
 Ibid 209 
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  . منهج البحث7

استخدـ الباحث يف ىذه البحث منهج الكيفية الٕتو على البيانات الوصفية من خطبة         
اٞتمعة للشيخ يوسف القرضاكل من غزة يف فلسطُت بنظرية نقط ا٠تطاب ركبيت إينماف. النو ىذ 

 البحث يستعمل الدراسة ا١تك.
 

 ع البحثنو  -أ
يف ىذه البحث بناء على الًتجيح بأف البحث أكثر ا١تركنة ليستعمل يف البحث علم           

(library reseach)ألنّو  أماىذه الدراسة ىي دراسة مكتبية . 10اإلجتماعي ك العلم اإلنسنية أك ثقفية
باستعماؿ ا١تنهج الوصفي الكلمات (Descriptive)ي شكل يف ىذا ا١تنهج حيصل البيانات الوصف

ا١تكتوبة أك الشفية. منهج الوصفي حيصل أف يستعمل ليعطي أك يصّور أك حيل كيبُت ظوىر األىدؼ 
البحث. كيف دراستها، ىذا ا١تنهج يبُت البايانات أك األىداؼ تطبيعية أك موضوعية كحقيقية. منهج 

 .11. على العمـو يسعى أف يصنع اىداؼ البحثالبحث الذم يستعمل لبحث ا٠تطاب
 

 مصادر البيانات –ب 
 ك الثانوية إف مصادر البيانات يف ىذا البحث تنقسم نوعُت مها البيانات األساسية

  البحث    . يف ىذا 12البيانات األساسية ىي البيانات اليت يناؿ مباشرة من ىدؼ البحث  أ.    
 نصوصة أكثر إستعماال يف الدراسة.  ا٠تطبة يوسف القرضاكل ك ٖتديد الباحثة ا١تصادر يف 

 
 

    

                                                           
10

 Pedoman Skripsi Humaniora 2011.pdf. 
11

 Mulyana. Kajian Wacana: Teori Metode dan Aplikasi Prinsip-prinsip Analisis Wacana.Yogyakarta:Tiara 

Wacana.(cetakan ke-1).Hlm: 83. 
12

 Bagong, Suyanto dan Sutinah. Metode penelitian Sosial. Jakarta. Kencana Prenada. Media Group 2005. 

Hlm:55 
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ب. البيانات الثنوية ىي البيانات اليت جيمع من ا١تصادر األخرل جاىز مثل التعليق، تفسَت أك     
 من ا١تعلومات العلمية من الكتاب ك ا١تقاالت . يف ىذه البحث يعٍت 13ْتث من ا١تادة أألصلي

 كالنصوص األخرل ا١توافقة هبذا البحث إما مطبوعا كإما إيلكًتكنيا 
 
 جمع البيانات  –ج  

ٚتع البيانات ىي ا٠تطوة اإلسًتاتيجية يف البحوث. ألف أىداؼ من البحث ىو يوجد البيانات.     
 . لذالك  14بيانات اليت يأّدل مقياس البيانات ا١تثبتبدكف عارؼ جيمع البيانات, البحثة التوجد ال

 .تستخدـ الباحثة يف عملية ٚتع البيانات الطريقة ا١تكتبية (Teknik Pustaka)ىي إّٗتاذ 
يانات من الكتب ا١تصادر ا١تتعددة ألخرل مث ٚتعت كخلصت كحللت كفسرهتا يف عبارة كضحة الب

 .٤15تددة 
 

 تحليل البيانات  –د 
. أف ٖتليل البيانات ىي حاؿ ناقد يف ك يف ٖتليل البيانات الكيفي، رأل سوساف ستائن. ب    

البحث الكيفي، ٚتع البيانات يستعمل ليفهم تعّلق كالفكرة يف بيانات حىت فرضية توجد إنتشار 
 . 16كتثمُت

ٖتليل البيانات ىو يستخدـ ٖتليل البيانات الوصفي بإستخداـ التأطَت الذم يهدّد إىل الطرز      
ركبيت (Robert N. Entman)ٖتليل التأطَت يف ىذه ا٠تطابة يوسف القرضاكل  يستعمل باٖتليل 

 إينماف أربعة أحواؿ : 
 ؟مشكلة ىو كيف الواقع ؟ ككأم شيء ؟ ككأم؟ ، حيدّد ا١تشكلة . األّكؿ1 
 
 
 

                                                           
13

 Ulber Silalahi. Metode Penelitian Sosial. Bandung. PT Refika Aditama.2009.Hlm:291. 
14

 Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D(cetakan ke-14). Penerbit AL-FABETA. 

Bandung 2011:Hlm: 224. 
15

 Lexi J. Moleong. Metode Penelitihan Kualitatif. Bandung. PT Remaja Rosda Karya. 2003.Hlm:112. 
16

 Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D(cetakan ke-14). Penerbit AL-FABETA. 

Bandung 2011:Hlm: 244. 
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 ؟ كما اّلذم ىو ماسبب تلك ا١تشكلة، ، يقّدر ا١تشكلة أكا١توارد ا١تشكلة. الثاين2 

 كما اّلذ يسبب ا١تشكلة؟.    
 ىو ما القيم األخالقيةك  . الثالث، يصنع اٟتكم األخالؽ3 

 اّليت تبُّت ا١تشكلة ؟ ماالقيم األخلقية اّليت تعّرؼ الفعل.    
 ما اإل٘تاـ اّلذم ىوك ، يضغط التصفية . الرّبع4 

 قدـ ١تعاٞتة ا١تشكلة أك القضية؟ ما الطريق اّلذم فدـ كأخذ ١تعاٞتة ا١تشكلة؟      
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري
 
 الخطاب -1

. قاؿ عموما 2القاموس الكبَت. االتصاالت؛ احملادثة؛  1ا٠تطاب يف "اللغة اإلندكنيسية" ىي  
كحدات اللغة كاملة تتحقق يف شكل مقاؿ أك تقرير غَت سليمة، مثل ركاية،  -3 اليت كياف كاحد؛

كيمامباف أك الداخلي للتفكَت بصورة منتظمة؛ قدرة العملية -4كتب، مقاالت، خطب، أك خطبة؛ 
 17بَتتوكاراف فكرة لفظيان.-5على إعطاء االعتبار أك استنادان إىل سبب؛ 

. أكقاؿ تكلم معناه”/wac/wak/vak“ح ا٠تطاب أصلو من اللغة ساف سانسكرتا إصطال   
 الثالث لفرقة فعال فيو يف تغطَت ا١توفولوجيا اللغة سانسكرتا، مضموف wac إذاا١تنظورمننوعو

parasmaepada يصَت بالتغّيَت جرّ  ٙتي ا١تذكورصفة العلمي، ىو يعمل ا٠تطوط الكالـ. كلمة  مالذ 
ا١تمّيز. إذاف الكلمة خطاب يوجد كراء ىو الالحقة، اليت ٢تا معنى الذم يظهر anaلتشكي ا٠تطاب.

 أف يّفّسر مثل الكالـ.
ا٠تطاب ىو كالـ يف الشكل أك الكتابة اليت يشكل الوحدة ا١تعٌت الكامل. الوحدة الداللية   

قم الكلمة أك تبٍت إىل عناصر الغة جياكز الوحدة الشكل أك اإلنتصاؼ. مفهم منو، ا٠تطاب ىو ط
الكالـ الّذم إلتصاؼ ك إلتحاـ. مع الوصف أعاله، أىّلية ا٠تطابّية توجد أف تعرّب مثل استطاعة 
تفّسر أف يعرّب طقم الكالـ اللساف أك الكتابة بصورة إلتصاؼ ك إٟتاـ. ك ىذا يعٍت أف أىّلية ا٠تطابّية 

 18أإللتحاـ ا٠تطابية.تشكيل من اإلستطاعة ا١تتكّلم تسّلط على النواحي اإللتصاؼ ك 
 
 
 
 
 

                                                           
17

 http://kbbi.web.id/wacana 
18

 Tagor Pangaribuan, Paradigma Bahasa,( Yogyakarta :Graha Ilmu, 2008), 55 
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يستخدـ إلجراء ٖتليل ا٠تطابيورجنسن كفيليبس )أف ىناؾ من يركف أف ٖتليل ا٠تطاب اٟترجة
اؿ كاف ٥تتلفان اجمل-ْتوث بشأف العالقات بُت ا٠تطاب كالتطورات االجتماعية كاجملاؿ النقدم ثقايف

كا٠تطاب أحيانان كحقل البيانات كافة، كيف بعض األحياف كممارسات التنظيمية 19من االجتماعية. 
كفقا للمقصود تارجياف ا٠تطاب ىو كحدة اللغة ىي ٚتلة   .(Foucault1972)يتضح من بياف 

كاملة كالوحدات النحوية فوؽ أعلى ارتفاع التماسك كاالتساؽ مع ا١تستدامة ٢تا بداية كهناية اٟتقيقية 
 كقدمت شفويا أك كتابيا )يف اريانتو، عنواف(.

كلمات أك اٞتمل متماسك بناء على رأم البعض فإف ا٠تطاب ىو كحدة اللغة كاملة كسلسلة  
 كتسليمها يف بينتك شفوية أك خطية كيكوف البداية كاالستنتاج الذم لو ىدؼ ٤تدد.

 رسم بياني
Tabel 2.1  

 . الوحدات النحوية ا١توقف موقف ا٠تطاب يف الوحدات اللغوية1الرسم البياين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19

Jorgensen, M W., Phillips, L.J. 2007. Analisis Wacana Teori dan Metode. Alih bahasa oleh Suyitno, dkk. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.114 

 ا٠تطاب
 اٞتملة
 ٚتلة
 عبارة
 كلمة
 مرفيم
 فونيما
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الوصوؿ إىل األعلى، اللغوم أف أكرب. كحدة لغوية، كمعٌت أدناه سيتم  1 الرسم البياين كيبُت 
 تغطيتها، كأصبحت جزءا من اللغة اليت كحدات على أعلى من ذلك.

ا٠تطاب ىو متواصل الكلمة اّليت متعّلقة حىّت تشكيل ا١تعٌت ا١تناسب بُت تلك اٞتمالت.            
جد مثل اٞتطاب إذا ليس مناسب ا١تعٌت. على العكسى ، متواصل ككذلك متواصل تاكلمة اليو 

 20الكلمة تشاكيل ا٠تطاب ألّف من ا١تتواصل ا١تذكور مشكل ا١تعٌت مناسب.
. 1ات ىامة يف ا٠تطاب، كىي: ( ىناؾ ٙتاين ٝت41-1998:38ككفقا مينجوينيو )          

السياقية. معتمدة من قبل ىذا  6التفاعلية.  5. 4االٕتاه. منوذج العمل  3. 2تنظيم اٞتملة أعاله 
 ٤21تكـو بالقواعد. 7ا١توضوع 
دة من أعلى النسب كاللغة على ديكن أف يفهم أف السمة األكىل للخطاب كوحدة كاح         

ا١تستويات فوؽ اٞتمل كاللغة تَتسيبوات كحدة ديكن أف يقاؿ كما خطاب خاصة ٢تا معٌت. على 
الرغم من أف اللغة أكرب، كا٠تطاب للشيطاف ال جيب أف تتجسد يف شكل ٚتلة طويلة كلكن ديكن 

ين ىو خصائص إتاىية ا٠تطاب أف تكوف يف شكل قيود. كرغم أف قصَتة كلكن ٢تا معٌت. ا١تعٍت الثا
 بعد غرض ا١تتكلم أك ينطوم على موضوع معُت.

النموذج الثالث للعمل، ا٠تطاب أحد أشكاؿ العمل، كأم شكل من أشكاؿ االتصاؿ         
تيمداكاف. شكالن من أشكاؿ ا٠تطاب شكل من أشكاؿ اإلجراءات مثل التعيينات كاالستجواب، 

اب الرابع ٔتعٌت تفاعلية التفاعلية عندما تنطوم على الطرفُت. ىذا ديكن كا١تشورة، كا١تزيد. كدعا ا٠تط
أف نرل يف ا٠تطاب الشفوم كما ىو اٟتاؿ يف احملادثة لشخصُت. يف ا٠تطاب بتفاعالت ٖتدث بُت 

 ا١تؤلفُت الكتابة كالقراء.
كبيسابا. يف كما سلمت اريفُت راين( أف أم شكل من كاكانانيا، فمن ا١تفًتض كجود بينيابا )

خطاب ينبغي أف يكوف ىناؾ اثنُت من العناصر بينيابا كبيسابا. كيف غياب االثنُت شكلت العناصر 
 اليت لن يكوف خطاب.

خامسا السياقية يف الطبيعة، خطاب، لتعليم نفسها كلكن بسياؽ ٥تتلف سيؤدم إىل ا٠تطاب        
ضوع، كىذا يعٍت أف ا٠تطاب دائمان تتعلق هبذا ٥تتلفة اثنُت. السمة السادسة ا٠تطاب مدعومة ىذا ا١تو 

 ا١توضوع.

                                                           
20

 Hasan Alwi, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonsia,( Jakarta: Balai Pustaka, 2000).41 
21
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على كجو ا٠تصوص، ىذا ا١توضوع لتحديد من ىو ا١تسؤكؿ عن ما ديوجاركاف  ا٠تطاب، فضال عن  
كافة اإلجراءات للغة أخرل ٢تا قواعدىا ا٠تاصة. ىذه القواعد قد آثار بالنسبة لنفسو. خطاب 

إلضافة إىل أخرل، حيث أف ا٠تطاب جزء من ا١تتصلة ٓتطاب آخر. خطاب على ا٠تطاب با
 إينتَتديسكورسوس

استنادان إىل آراء متباينة أعاله، ديكن استخالص استنتاج أف ا٠تطاب ىو منوذج إجراءات          
االتصاالت التفاعلية اليت ديكن بطل سواء شفويا أك كتابيا. كيشمل ا٠تطاب دائمان طرفُت، مها بينيابا 

و ا١تنظمة أعلى من لغة أكرب على رأس اٟتكم. ديكن أف تظهر ا٠تطاب يف ٚتلة كبيسابا. ا٠تطاب ى
أشكاؿ كثَتة كطويلة، كلكن أيضا قصَتة جدان يف شكل كاحد ا١تات ٢تا معٌت كسياؽ. ا٠تطاب قلقو 
جدان مع سياؽ إحاطتها. ا٠تَت جيب أف يكوف ٘تاسك خطاب ك٘تاسك عالية لتكوف فكاف سليمة 

 إىل ذلك، ا٠تطاب أيضا جيب أف يكوف بداية كهناية كنظامية. كباإلضافة
 
 نقد الخطاب -2

نقد ا٠تطاب ىو نوع علم اللغة اليت ينتشر ليحلل كحدة اللغة األكرب من اٞتملة يستخدـ 
ا١تنهج التفسَت الكالـ ا١تستول ك يتعلق بالسياؽ ا١تكاف كقوعة الكالـ. ىم يلتبسوف يف ا١تتبادؿ ك 

ادة ا١ترعية ا١تستمل يف ذلك ا١تكاف. نقد ا٠تطاب يوجد أف يطبق ٚتع عنصر علم العاـ ك العادة ك ع
اللغوية. لكن نقد ا٠تطاب الناص ال يوجد أف يًتؾ ٖتليل السياؽ. سياؽ ديلك أمهذ الدكر ليعرب 
ا١تعٌت يف الناص. ألهّنا ٖتليل ا٠تطاب كجد التصوير الواضح بُت النص ك السياؽ يف بياف البيانات 

 22التحليل.
 ، نقد ىو نظاـ علما ٔتنهج الواضح(Discourse Analysis)نقد ا٠تطاب               

كتب دراسة ا٠تطاب يطبع يف . ٥تتلفة  1983ا٠تطاب ينتشر بطريقة الراسخ يف أّكؿ سنة 
، مثل  (Stubbs) بركف1983(Brown) ك يويل1983 (Yule) (Stubbs)ستوبتالعقديذلك

 (Van dijk)فاف ديك ك أكثر مشوال الورقة(Van Dijk) رأس اإلىتماـ نقد ا٠تطاب ينتشر .1985
أحواؿ ك موضوع الذين يبحثوف يف العصر اٟتاضر، مثل ا٠تطاب رأس اإلىتماـ نقدا٠تطاب ينتشر. 

                                                           
22

 I Dewa Putu Wijana dan Rohmadi, Analisis Wacana Pragmatik Kajian Teori dn Analisi. Hlm72 
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ع مسائل اإلجتماعية األخرل. أحواؿ ك موضوع الذين يبحثوف يف العصر األساسية كٖتّرر ا١ترأة م
 23.اٟتاضر، مثل ا٠تطاب األساسية كٖتّرر ا١ترأة مع مسائل اإلجتماعية األخرل

 
 (Franfurt)ك (Foucalt)ن إىل العّمي الفاكر مايكيل فاكلكوتنقد ا٠تطاب خصوصا يدي

   (Gramsci)،يدكر األكرب كأنطانيو غرامسكي (Antonio Gramsci) كمدرسة فراعفورت
. ىذا يعطي جواز خصوصا بالنظرية عن السيطرة لويس ألطوسَت (Louis Althusser)غرامسكي

. ليس بالشدة بل بالصورة اللطيف  ٠تالؽذم ينتسر أف يستطيع تأثَت االبياف كيف ا٠تطاب ال
كا٠تقيقة ألطوسَت يعطي ا١تساعدة الكربل. خصوصا نظرية اإليديولوجية ىو يرل اإليديولوجية  

 24كالتطبيق ديّر با١تعٌت شخص يوقع العدية يف الربطة اإلجتماعية.

كبدأ نقد ا٠تطاب يف إندكنيسيا أف الحظت منذ الثمانينات تزامن مع ظهور عملية دراسة         
 .منهج التعليم يف إندكنيسيا 1984اللغة يف إندكنيسيا. عملي حىت جاء يف اكسبيسيت يف عاـ 

نقدا٠تطاب الذم يتناكؿ العالقة بُت اللغات يف سياؽ استخدامها. لفهم خطاب مالحظة ٚتيع 
اصر ا١تشاركة يف استخداـ تلك اللغة. كدعا العناصر ا١تتورطة يف استخداـ ىذه اللغة السياقات العن

كالسياقات. اإلطار يشمل كل شيء من ا١تناطق احمليطة هبا كىناؾ استعماؿ اللغة. سياقات أخرل ىو 
بينجناف نص اليت تسبق أك تتبع نص. كىكذا، منجكاجي النقاش مفيد جدان يف دراسة معٌت اللغة يف 

 (2000:14الفعلية )راين اريفُت، 
( كيقوؿ أف ىو دراسة لتحليل خطاب الذم يدرس كحيلل اللغة بطبيعة 1: 1983ستوبت ) -أ

 اٟتاؿ، سواء شفهية أك مكتوبة
( ٖتليل ا٠تطاب ىو هنج الذم يدرس العالقة بُت اللغة كالسياؽ اليت كراء 1: 2002قطع ) -ب

 .بيالكا٧تينيا
( ىي فرع من فركع اللغويات ا١تتقدمة لتحليل 21؛ 1993جو ٖتليل ا٠تطاب )كارتوميهارد  -ج

كحدة لغة اليت أكرب من اٞتمل كا١تعركؼ با٠تطاب. الوحدات اليت ديكن اإلشارة إىل الفقرات، باكااف 
 .25النص، كاألحاديث كىلم جرا

                                                           
23

 Mulyana, Kajian Wacana: Teori Metode & Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis wacana (cetakan ke1)hlm:7 
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آراء ٥تتلف ا٠ترباء ا١تذكورة أعاله ديكن أف يكوف استخالص استنتاج أف ٖتليل ا٠تطاب ىو         
االنضباط العلمي الذم يدرس كحيلل استعماؿ اللغة يف سياؽ الشفوية ميالتاربيالكا٧تينيابيك أك 

 مكتوبة.
 
 ابتعريف تحليل الخطاب النقدي و نقد الخط  -3

( ىناؾ ثالث كجهات نظر ٖتليل ا٠تطاب. أكالن، يرل التجريبية 2006ككفقا اريانتو )        
الوضعية، اليت تشدد على التقييم ضد ا٠تطأ صحيحان كفقا للحجم بناء اٞتملة كدالالت. ثانيا، يرل 

للربط البنائية، ٖتليل ا٠تطاب هتدؼ إىل تفكيك الغرض كمعاين خاصة. ثالثا، طريقة عرض حرجة 
 بُت التحليل اللغوم مع السياؽ.

يستخدـ إلجراء  (AWK) ( أف ٖتليالن للخطاب النقدم2007:114عقد يورجنسن كفيليبس )
دراسة حوؿ العالقة بُت ا٠تطاب كالتطورات االجتماعية كالثقافية يف اجملاؿ اجملاالت االجتماعية 

( الذم ينظر إىل ا٠تطاب كشكل من 2006:7 ا١تختلفة. ككفقا لرأم فاركلوؼ كككداؾ )يف اريانتو،
 26أشكاؿ ا١تمارسة االجتماعية

على سبيل ا١تثاؿ، با٠تطاب لكتابات كجدت يف البوابة ا٠تلفية. كيبدك ا٠تطاب بوصف         
لسلوؾ( سائق الشاحنة. مث ا٠تطاب يبدك أف يكوف التدريس )الًتاضي( اليت الظركؼ االجتماعية )ا

ديكن أف تؤثر على سلوؾ سائق شاحنة آخر. ديكن أيضا استخداـ ا٠تطاب يف البوابة ا٠تلفية كأداة 
 .لتربير ضد ا١تيل بعض السلوؾ االجتماعي

 لنقدم، منوذج عرض أعضاء. كاحد ا١تستخدمة على نطاؽ كاسع ىو ٖتليل ا٠تطاب ا
النقدم ا١تعركؼ أيضا النموذجتحليال٠تطاب (van dijk)النقديوىناؾ عدة فإف دييك بطرازٖتليل ا٠تطا

 .27منوذجا كنزم االجتماعية. يتم فرز نص استنادان إىل بيمركدككسينيا كنزم الفردية
كيتكوف اإلدراؾ للفرد باإلدراؾ االجتماعي الذم بالفعل يف القوة يف ٣تموعة اجتماعية معينة.         

كيرتبط اإلدراؾ االجتماعي مع السياؽ االجتماعي. لذا، ىناؾ ثالثة أبعاد للخطاب اليت أعرب عنها 
 .فإف دييك أم نص، كاإلدراؾ االجتماعي، كالسياؽ االجتماعي

                                                           
26
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رأم حاسم، ا٠تطاب كالظركؼ االجتماعية تؤثر يف بعضها البعض. كلدت لذا، كفقا ل        
الظركؼ االجتماعية ا٠تاصة خطاب. ا٠تطاب أيضا ديكن أف تكوف أداة إضفاء الشرعية على كإدامة 

 حالة اجتماعية، حىت ديكن أف تصبح مربرا ٢تيمنة فئة اجتماعية كاحدة ضد ٣تموعة أخرل
كيف ىذه  28النص ا١تتعلق ٔتا يعٍت، كقاؿ بأف اجملتمع يف حالة حقيقية .يف ٖتليل ا٠تطاب النقدم  

اٟتالة، يرد النص يف ٣تتمع الكالـ. أما اللفظي أك الكالـ يف شكل مشتقاتو )الكتابة( اليت ال تقف 
 .على قدميها

اللغة ساتواف  ٖتليل ا٠تطاب النقدم كذلك،يف داخل مع النص ليس فقط يف شكل
ك الذم يوضح أف "النص اللغة، 29كىناؾ ميل لتحليل الصورة بدالن من ذلك كنص اللغويات،سليمة.

لتعبَتات لالتصاؿ ّتميع أشكالو، ككاحد منهم كليس ٣ترد الكلمات، كلكن أيضا ٚتيع أنواع ا
، إذا كانت مرتبطة ا٠تطاب النقدمٖتليل صورة". كىكذا، ليس فقط شكل لغات ساتواف ٖتليلها. يف

 .30بالسياؽ، الصورة ديكن أف يكوف ا٠تطاب كٖتليلو
 يف ٗتليل ا٠تطاب النقدم كىكذ، ا١تعركؼ أيضا ىيكل مصطلح ا٢تيكل اٞتزئي كالكلى. ىيكل 

الصغَت ا١تعركؼ باسم اٞتزئي ىو أحداث اٟتدث اللفظي )الكالـ أك كتابات(، كىو ىيكل ماكرك 
 األحداث اإلجتماعية .يف ٖتليل ا٠تطاب النقدم ْتثت العالقة ا١تتبادلة القائمة بُت ىيكل اٞتزئي

العالقات ا١تتبادلة بُت اجملهرية )اللفظي( كا٢تياكل ا١تاكرك الذم يتم تكييف  األسع نطاقا كالكلى.
 31كتنتج من األحداث الصغَتة.

 
 تعريف تحليل لتأطير و نظريته -4

 )أ( تعريف التأطَت
َت طريقة ١تعرفة كيف قصص كسائل اإلعالـ على حدث، كيفية سرد القصص اليت ننظر تأط        

ة كاقعة، . كلذلك، ٖتليل تأطَت ا١تستخدمة ١تعرفة كيفية تأطَت حقيق32إىل الواقع الذم جعل األخبار
 ننظر يف كيفية كقوع اٟتدث، ككيف يتم تأطَت كسائل اإلعالـ.
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تأطَت أك إطار يساعد على إبقاء كجهة نظرنا للصورة. يصور كتاب يف أحد كتبو "صنع         
األخبار" تأطَت كنافذة. ماذا ىناؾ خارج اإلطار، ديكننا أف نرل نافذة مع كيف كنا ننظر يف األمر. 

نافذة كبَتة يسمح لنا أف نرل ليس فقط الصفحة عنا لكن البعض كجهات النظر  عندما نستخدـ
 على نطاؽ أكسع من جا٧تكونيا، كالعكس بالعكس.

كيأيت مفهـو تأطَت يف كسائل اإلعالـ الكثَت من علم النفس كعلم االجتماع. يف البعد لعلم 
كم الذايت. ا١تخطط كلدت النفس، كتأطَت كجهات نظر بر٧تاركه اإلدراؾ شخص تشكيل نظاـ للح

من عملية كاحدة للمعرفة كا٠تربة. كباإلضافة إىل ذلك، أف البيئة االجتماعية تؤثر أيضا على كجود 
 ٥تططات. ا١تخطط ىو النشاط اإلدراكي للشخص يف رأم عامل االجتماعي مع كجهة نظر معينة.

ر شخصية الفرد. كىذا االٕتاه الذم نفسيا، ٘تيل إىل إلقاء نظرة على كاقع اجملمع مع كجهة نظ        
جيعل حقيقة يف كجهات النظر بُت ٥تتلف األفراد. ألف إنشاء ٥تطط يف االستخداـ بواقع 
مينيديهاناكاف الواقع ٣تمع القبض على الفرد. تبسيط لدينا بطل كعقولنا سهلة الفهم كفهم حقيقة 

 كاقعة.
شر كجهات فاعلة خالقة يف منح ا١تعٍت تأكيلو بينما يف أبعاد اجتماعية، كفقا شوت عن الب        

أف كاف نص األخبار يف كسائل اإلعالـ يف البداية ٣ترد نص عادم مع ال معٌت ٢تا، كلكن ٨تن 
أنفسنا القراء الذين يعطوف معٌت يعترب اجتماعيا، من كاقع نتيجة ٠تلق البشرية ا٠تالقة يتم من خالؿ 

 دة يف العامل حو٢تم.عملية كونًتككسي ضد االجتماعية ا١توجو 
يف سوديبيو، الذم يصف اإلطار  1955فكرة تأطَت، أكالن باألرض اليت بيتَتسوف يف عاـ         

األكؿ ىو ا١تقصود بوصفو بنية مفاىيمية أك ثقة جهاز تنظيم السياسة، كالسياسة كا٠تطاب فضال عن 
  الفئة القياسية لتقدير الواقع.توفَت
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 رسمبياني
Tabel 2.2 

 كفيما يلي بعض ديفيٍت حوؿ تأطَت من بعض ا٠ترباء:
 تعريف لتأطَت استنادان إىل

Robert n. Entman 
 
 
 

 

عملية االختيار ٞتوانب ٥تتلفة من كاقع أف 
بعض أجزاء منو أكثر بركزا من جوانب أخرل. 
أنو أيضا مشلت كضع ا١تعلومات يف سياؽ أف 
ٖتصل على جانب معُت حىت توزيع منوذجي 

 .رب من اٞتانب اآلخرأك

Willian A Gomson  كيعرض كيف تركم قصة أك ٣تموعة من
األفكار اليت يتم تنظيمها بطريقة كالبناء 
بيستيوا معٌت األحداث ا١تتعلقة ٔتوضوع 
النقاش. كيفية معرفة قصة اليت تتشكل يف 
اٟتزمة. يعبئ ىذا النوع من ا٢تيكل أك فهم 

كاف معٌت األفراد دنكاف سكما مينكونًتككسي
أنو نقل الرسائل، ككذلك تفسَت معٌت الرسائل 

 .اليت تلقاىا
Tood Gitlin  اسًتاتيجية كيف شكلت الواقع العا١تي

أحداث -كا١تبسطة بطريقة سيظهر للقارئ. 
سيظهر يف التغطية اإلخبارية تظهر مكانة بارزة 
كجذب ٚتهور قراء. ككاف ذلك بالتحديد 

ئوية ٞتوانب معينة كالًتكيز كالتكرار كالنسبة ا١ت
 .من الواقع
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David E.snow and Robert Sanford 

إعطاء معٌت لتفسَت األحداث ككونديسي ذات 
الصلة. اإلطار ىو تنظيم نظاـ ا١تعتقد 
كالكلمات احملددة ا١تستخدمة يف البنود الفرعية 
ككنسي كصورة معينة، كا١تعلومات ٝتبَت كبعض 

 .اٞتمل
Amy Binder ا١تستخدمة من قبل األفراد  تفسَت النظاـ

لتحديد كتفسَت، مينينباتكاف، كا١تسمى 
اٟتدث صورة مباشرة أك غَت مباشرة. تنظيم 
األحداث ىذا اإلطار اجملمع يف األشكاؿ 
كاألمناط اليت من السهل أف نفهم، كيساعد 

 .األفراد على فهم معٌت األحداث
ZhongdangPan and Gerald 

M.Kosicki 
ية كعملية البناء. اإلدراؾ أخبار اسًتاتيج

ا١تستخدمة يف جهاز ترميز ا١تعلومات كتفسَت 
األحداث كا١ترتبطة أكتينيتاس كالتحويل من 

 .تشكيل األخبار
Sumber ; Eriyanto. Analisis Framing Kontruksi Ideologi dan Politik 

Media.Yogyakarta.Lkis.2002. hlm:67-68 

 )ب(   نظرية
 ت إنتمان تحليل تأطير روبر 

ٖتليل نظرية لتأطَت أك ٖتليل اإلطار يف (Frame Analysis Theory) حاكؿ ٖتديد ا١تفاتيح
الناص كا١توضوع يبُت أف ا٠تلفية القافية تشكل فهمنا للحدث. يف تعلم كسائل اإلعالـ، كضع إطار 

 يظهر ٖتليل كيف ّتوانب ا٢تيكل ك اللغة من األخبار الىت
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ٖتليل لإلطار ىو أساس ا٢تياكل ا١تعرفية اليت توجو (Panuju)خرل. ،تؤثر على اٞتوانب األ 
 .التصور كالتمثيل للواقع. كفقا با٧توٖتليل اإليطار ٖتليال تفكيك األيديولوجية كراء كتابة ا١تعلومات

ركبرت إنتماف أحد ا٠ترباء الذين أرسوا أسس ٖتليل تأطَت لدراسة مضموف كسائل اإلعالـ، 
 صف عملية االختيار، كالًتكيز على جوانب معينة من الواقع بوسائل اإلعالـكتأطَت يستخدـ لو 

ككفقا اريانتو، يف كتاب إنتماف تأطَت كجهات النظر يف البعد كبَتة اثنُت، مها؛ '' قضايا         
التحديد كاٞتانب عظمى. العظمية العملية ٞتعل ا١تعلومات يصبح أكثر كضوحان، كأكثر إثارة 

أكثر يعٍت أف نأخذ يف االعتبار ٚتهورؾ. الواقع الذم قدـ يف البارزة كانت فرص أكرب  لالىتماـ، أك
 من اٞتماىَت علما كالتأثَت يف فهم حقيقة سواتو

 .(2002:221)اريانتو:  
 "أف اإلطار ىو ٖتديد بعض اٞتوانب من كاقع ا١تتصورة، كجعلها أكثر بركزا يف 

 كالتوصية العالج"كتفسَت السببية، افاليشن األخالقي  خاصة تعريفمشكلة نص اتصاؿ، بطريقة تعزز
منوذج تأطَت إنتماف، كما أهنا أكدت دائمان يف تعريفو لتأطَت ىو القياـ بينجيدينتيفيسياف         

ا١تشكلة )ٖتديد ا١تشكلة(، البحث عن سبب ا١تشكلة )تفسَت السببية(، ا١تعنوم )األخالقي جيعل 
 (مشاكل )التوصية العالجقرار اٟتكم، كإجياد حلوؿ لل

ٖتديد ا١تشكلة )القضية بينديفيسياف(، كىذا العنصر أىم ا١تهم اٟتدث الذم يؤكد أنو يفهم         
أم فرد ٥تتلف لكل فرد من منظور كل منها أكثر مشكلة. تقدير أسباب ا١تشاكل )التفسَت السبيب( 

 .بب ذلكمرحلة ينظر فيها األحداث من منظمة الصحة العا١تية أك ما س
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٦تا جيعل ا٠تيارات األخالقية )جعل حكم أخالقي(، كيف ىذه ا١ترحلة لتأطَت ا١تستخدمة لتربير         
كإعطاء اٟتجج على ديباكات بينديفيسياف ا١تسألة. العالج توصيتو )حل ا١تشكلة( على ىذا العنصر 

الطريق إىل ما ٟتل ا١تشكلة، يتم استخدامها لتقييم ما ىو ا١تطلوب من صاحب البالغ، اختارت 
-2002:225كحلها يتوقف على كيف ينظر إليو كالذم يعترب السبب يف ا١تشكلة )اريانتو، 

227). 
على أربع مراحل أك عناصر من مَتكاكاف أعاله تستخدـ األدكات الالزمة لفرز كمعرفة تأطَت         

مواقع اليت تربىن تأطَت:  4ألقل كسائل اإلعالـ إىل حزمة حدث. عملية التواصل، كىناؾ على ا
 التواصل، كالنص، كا١تتلقي، كأيضا الثقافة

كيفية تأطَت األشغاؿ ىو إبراز بعض النص. كقاؿ برنس نفسو ينبغي إيالء أم معٌت. أنو يعٍت          
 جعل قطعة أف تتسم ا١تعلومات ا١تزيد من القراء، أكثر كضوحان، كأيضا أكثر يف االعتبار القراء.

 صورة
Gambar 2.3  

 تحليل عند روبيت إنيمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خطبة

 يحّددالمشكلة

(Define Problem) 

 إشاعة و حقيقة 

 على أخبر

يقّدرالمشكلةأوالمواردالمش

 كلة

(Diagnose Cause) 

 يصنعالحكماألخالق

(Make Moral 

Judgement) 

 يضغطالّتصفية

(Treatment 

Recomendation) 
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 بة تعريف الخطا -5

 -ا٠تاء  بضم –ا١تنربُخْطَبة  على ا١تنرب،يُقاؿ: َخَطبَ  على مايُقاؿ كىي ا٠تاء، مبض ا٠تُْطَبُة: ىي
 ا١ترأة .  نكاح طلب فهي –بكسرا٠تاء  -كأماِخْطَبة  كَخطَابة،

 أماما ليقوؿ استعداد على اٟتشدأكا٠تطاب ا١تقصودإىل كلمات شكل يف العقل عن كالكشف خطابو
كل كلمات ا١تقصود إىل اٟتشد أك ا٠تطاب على خطاب ىو الكشف عن العقل يف شٞتماىَت.

 33استعداد ؿ يقوؿ أماـ اٞتماىَت.
كلة،  . أمثلة من الكالـ مثل عنواف الدمع ترتيب جيد ليتم تسليمها للشعبخطابة ىي الكالـ        

 ، ك غَت ذلك.كلمة رحب فيها اليـو الكبَت، كالكالـ اٟتماسي، حدث الكالـ أك األحداث
خطابة ىي ٖتية مع ترتيب جيد لتسليمها إىل اٟتشد. كفقا لقاموس اللغة اإلندكنيسية، يعٍت          

الكالـ الكشف عن العقل يف شكل عبارة مكرسة. ألّف ا٢تدؼ أكسع، إيصاؿ ا٠تطاب أكثر صعوبة 
 عن من احملادثة اليومية بُت ألصدقاء. ا٠تطابة ٓتاجة إىل عناية خاصة يف اإلعداد ك الًتكيبية، فضال

 34أىم يف ذلك. لذلك ٨تن ْتاجة إىل الكالـ.
 ةجيد ديكن أف تعطي انطباعا اجيابيا على الناس الذين ٝتعوا ا٠تطاب. قدرة خطاب ةخطاب       

 بل مهٍت جيد.جيد أك التحدث يف العاـ / اٞتمهور ديكن أف تساعد على ٖتقيق مستق
 :أنواعها - أ

 تتنوع ا٠تطب ْتسب موضوعاهتا إىل ما يلي
 ، كالدعوة كاإلرشاد.كاالستسقاء ،اٞتمع، كاألعيادخطب دينية: كىي ما يلقى يف  -1

 
 
 
 
 
 

                                                           
33

Kbbi  
34

 http://rendiansyah.blogspot.com/2012/03/definisi-pidato.html 
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 خطب سياسية : كىي ما يلقى يف احملافل السياسية أك ا١تؤ٘ترات كاللقاءات الدكلية -2
اٞتند لتحميسهم كحثهم على اٞتهاد ، كالدفاع عن  خطب حربية : كىي ما يلقى بُت -3

 الوطن.
خطب ٤تفلية : كىي ما يلقى يف احملافل كا١تناسبات العامة ، كيدخل فيها ما يلقى يف  -4

 ا١تناسبات ا١تدرسية.
 
 :الشروط التي ينبغي توافرها في الخطيب - ب

 أف تكوف ٥تارج اٟتركؼ سا١تة من العيوب -1
 ا ديّكنو من إٝتاع ٚتيع اٟتاضرينأف يكوف صوتو جاىرن  -2
 أف يكوف على علم كدراية بنفسيات ا١تستمعُت ١تخاطبتهم ٔتا يناسبهم -3
 أف يكوف حسن ا١تظهر ، ْتيث حيظى باحًتاـ الناس كتقديرىم -4
 أف يلوف صوتو حسب ا١توضوع ، كحسب نوع ا٠تطبة -5
و ، كاستخداـ اإلشارات أف يكوف جريئنا يف مواجهة الناس ، كإبراز تعابَت الوج -6

الالزمة باليد كغَتىا ، كتوجيو ا٠تطاب للجميع، كتوزيع النظرات يف ٚتيع 
 االٕتاىات

 
 الخطابة اّلذي يستخدم عادة بزعيم لقيادة وبروراسي أمام الديد من الرجاله أو الجمهور:-ج 

 تيسَت اإلتصاؿ بُت الرؤساء كا١ترؤسُت -1
 ظمة تيسَت اإلتصاؿ بُت أعضاء ا١تن -2
 شخص اّلذم أدؿ ا٠تطاب أك خطبة. 1خلق حالة تؤدم فيها فقط تتاج كحدىا  -3

 
 
 
 



23 
 

 
 

 تسهيل اإلتصاالت -4
 
 مواصفات الخطبة -د

 أال تكوف طويلة ٦تلة كال قصَتة ٥تلة ، ْتيث تركز على ا١توضوع الرئيس كتستوفيو حقو -1
 موضوع خاص أف تكوف ذات كحدة موضوعية ، بأف تدكر حوؿ فكرة معينة أك -2
 أف تكوف ذات أسلوب مناسب ألحواؿ ا١تستمعُت -3
حسن اختيار ا١توضوع بأف يكوف من ا١توضوعات غَت ا١تكررة ليجذب اىتمامهم  -4

 كإنصاهتم
؛ لئال يلقى ا١تستمعوف عنتنا يت يقل فيها استخداـ الركابطاستخداـ اٞتمل القصَتة ال -5

 يف متابعة األفكار.
اجملددة لنشاط ا١تستمعُت ) األمر، النهي، ل اإلنشائية ا١تثَتة ك االعتماد على اٞتم -6

 . ، النداء ... (االستفهاـ، التعجب
االستشهاد باآليات كاألحاديث كأقواؿ اٟتكماء شعرنا كنثرنا كالقصص كاألحداث  -7

 التارخيية ؛ للتدليل كأخذ العرب
 
 

 عناصرها: -ه
 :تتكوف ا٠تطبة من عدة عناصر على النحو التايل

، كللمقدمة اٞتيدة مواصفات هنا تعد السامعُت ١توضوع ا٠تطبة؛ ألا١تقدمة : ك٢تا أمهية كبَتة -1
 منها:

 أف تكوف متصلة با١توضوع ٦تهدة لو - أ
 أف تكوف مشوقة ٕتذب ا١تستمعُت إىل موضوع ا٠تطبة - ب
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 أف تناسب ا٠تطبة طوالن كقصرنا   -ج    
 

 يف ا٠تطب: كمن أنواع ا١تقدمات اليت تستخدـ
 البدء ْتمد اهلل كالثناء عليو، كالصالة كالسالـ على رسولو - أ

 التمهيد للموضوع ٔتا يشعل ٛتاس ا١تستمعُت كيثَت شوقهم إليو - ب
 البدء بآية أك حديث أك حكمة أك مثل أك شعر يوحي با١توضوع - ت
 طرح ٣تموعة من األسئلة ا١تثَتة - ث

 
ذ أمكن للخطيب أف يستغٍت عن ا١تقدمة ، فإنو ال ديكن لو العرض : كىو صلب ا٠تطبة ، كإ -2

 االستغناء عن العرض الذم حيسن أف يتصف ٔتا يلي:
 الوحدة ا١توضوعية - أ

 الًتتيب كالتسلسل كالًتابط ا١تنطقي لألفكار - ب
 التدرج يف العرض من األىم فا١تهم ، كمن العاـ إىل ا٠تاص - ج

 لغاياتالوضوح التاـ يف ا١تقاصد كا    -د
 التدليل كاالستشهاد على األفكار كصحة اآلراء   -ق 

 اإلكثار من أساليب اإلثارة كالتشويق   -ؼ
 
 ا٠تا٘تة : كحيسن أف تتصف ٔتا يلي -3

 أال تكوف بعيدة عن موضوع ا٠تطبة ؛ ألهنا امتداد لو - أ
 إجياز أىم ما كرد يف ا٠تطبة - ب
 عرضالتعبَت بأساليب مغايرة عما جاء يف ال - ج

 أف تكوف عباراهتا قوية لتهز مشاعر ا١تستمعُت   -د
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 35أف تكوف قصَتة لينتهي ا١تستمعوف كىم يف ميل إىل االستزادة.   -ق
 
 ابخطبة كإجراء تحليل الخط-6

ا٠تطاب يف كسائط االتصاؿ مقرىا يف ا٠تطاب الشفوم كا٠تطاب. كتابة ا٠تطاب كفقا لزام 
حاء تارجياف ىو خطاب ألقي يف الكتابة، من خالؿ كسائل اإلعالـ. قبوؿ، فهم، أك التمتع مث 

 ا١تتلقي ينبغي قراءتو.
 عن خطاب ديكن كتابة ا٠تطاب خطاب غَت مباشر، با٠تطاب للكالـ، كا٠تطاب النثر، فضال

الشعر، كىلم جرا. كيف حُت ا٠تطاب الشفوم خطاب ألقي شفويا، عن طريق كسائل اإلعالـ عن 
طريق الفم. قبوؿ، كفهم، أك التمتع با٠تطاب الشفوم مث جيب اتباع ا١تستلم. ىذا ا٠تطاب مثمرة 

بث. كخطب للغاية يف األدب الشفوم يف ٚتيع أ٨تاء كطننا؛ أيضا يف البث التلفزيوف، الراديو ال
 2006:15تارجياف )يف بودم سيتياكاف،  36ك٤تاضرات، فايداتو، ٤تاضرة، كتالكة، كىلم جرا.

من التوضيح فيما يتعلق با٠تطاب ا١تذكور أعاله ديكن سحب االستنتاجات أف ا٠تطبة مادة 
ل خطاب يف شكل ا٠تطاب الشفوم. ا٠تطاب الشفوم اليت ديكن ٖتويلها إىل شكل دراسة ٖتلي

 ا٠تطاب مكتوب كٖتليلها مث استنادان إىل نظرية ا٠تطاب القائم على التحليل.
 
 االتصال -7

 المعني االتصاالت . ت
اتصاالت ىو عملية تقدمي األفكار أك ا١تشاعر من شخص إىل شخص آخر باستخداـ الرمز، 

 معٌت لكال اٞتانبُت، يف بعض اٟتاالت استخداـ بعض  رمز ذم
 
 
 

                                                           
35

http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=473791 
36

https://ariperon.wordpress.com/2009/01/05/khutbah-sebagai-analisis-wacana/ 

http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=473791
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كسائل االتصاؿ لتغيَت ا١تواقف أك سلوؾ كاحد أك عدد من الناس حىت ال يكوف ىناؾ بعض 

 آثار اٞتانبية ا١تتوقعة.
االتصاؿ ىو عملية إرساؿ كتلقى ا١تعلومات أك الرسائل بُت اثنُت أك أكثر من األفراد بفعالية 

بسهولة.بينما كفقا لقاموس كبَت "اللغة اإلندكنيسية"، االتصاؿ ىو إرساؿ كتلقى  حىت ديكن فهمو
 رسائل أك أخبار من شخصُت أك أكثر حىت يفهم الرسالة.

 كيلياـ ؼ.غلوؾ  (William F. Glueck)االتصات ينقسم  
 إىل شكلُت، مثل ما يلي:

لية تبادؿ ا١تعلومات كالنقل للتفاىم أ. )٣تاؿ االتصاالت( أك االتصاالت بُت األفراد، ا١تعٍت ىو عم
 بُت شخصُت أك أكثر يف ٣تموعة صغَتة أيضا .

ب. )تنظيم االتصاالت( ىي العملية اليت توفر ا١تتكلمُت بانتظاـ ا١تعلومات، فضال عن نقل ا١تفهـو 
 لكثَت من الناس داخل منظمة، لألفراد كا١تؤسسات خارج العالقة يزاؿ مربوطا.

 
 :مفهوم االتصال . ث

مراقبة: "قانوف االتصاالت" ١تراقبة سلوؾ األعضاء يف بعض الطريق، كل منظمة  -1
 بالسلطة كا١تبادئ التوجيهية الرٝتية اليت جيب اتباعها من قبل ا١توظفُت.

الدافع: االتصاالت يساعد على تنمية الدافع لشرح ما جيب فعلو كيف أهنا تعمل  -2
 لتحسُت األداء إذا كاف دكف ا١تستول بشكل جيد للموظفُت كما ديكن القياـ بو

الكشف العاطفي: للعديد من ا١توظفُت على الفريق العامل ىو ا١تصدر الرئيسي  -3
للتفاعل االجتماعي، التواصل كديضي ىذه اجملموعة ىي اآللية األساسية اليت أظهرت 

 أعضاء خيبة األمل كالشعور بالرضا التعبَت العاطفي 
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لمشاعر كالوفاء باالحتياجات االجتماعية. د. ا١تعلومات: كلذلك بث االتصاالت ل
االتصاالت تقدـ ا١تعلومات ا١تطلوبة باألفراد كاٞتماعات على اٗتاذ قرار بإعادة توجيو البيانات 

 إىل حوايل كتقييم ا٠تيارات البديلة.
 ديكن إجياز ىذه األشكاؿ من االتصاؿ كما يلي:

اؿ" ىو االتصاؿ من أعلى إىل أسفل كمن أسفل الرأسي العمودم "االتصاالت االتص - أ
 إىل أعلى أك بالغ من القيادة إىل ا١ترؤكس كتابعة للقيادة أساس ا١تعاملة با١تثل.

االتصاؿ االتصاؿ األفقي األفقي االتصاالت أفقيان، مثل االتصاؿ بُت ا١توظفُت  - ب
ي العمودم حيدث كالعاملُت هبذه االتصاالت غالبان ما حيدث ليس خالفا للبالغ الرٝت

 رٝتيا.
قطرم قطرم "االتصاالت اتصاالت" اليت غالبان ما تسمى أيضا االتصاالت عرب أم  - ج

 37شخص مع اآلخرين كاآلخر ٗتتلف يف حالة اٞتزء.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
37

http://jurnal-sdm.blogspot.sg/2007/12/komunikasi-arti-fungsi-dan-bentuk.html 
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 الفصل الثالث

  هاتحليل اناتالبيعرض 
 

 أ. تصوير عن التحليل التأطير عند ربيت إينمان
      

أحد أبرز العلماء السنة يف العصر اٟتديث، كرئيس االٖتاد العا١تي  يوسف القرضاكم ىو       
ك أحده يف  لعلماء ا١تسلمُت، كلد يف قرية صفط تراب مركز احمللة الكربل ٔتحافظة الغربية يف مصر.

 ضاكم يعٍت عن : خطبة يوسف القر
  

 تزكية النفس )الصبر فضله وأنواعه/ الدكتور يوسف القرضاوي (
 

اٟتمد هلل ٨تمده كنستعُت بة كنستهدية كنستغفره كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كمن سيئات         
 أعمالنا، من يهديو اهلل فال مضل لو كمن يضلل فلن ٕتد لو كليا مرشدا، كأشهد أف ال إلو إال اهلل

كحده ال شريك لو، أكرمنا ٓتَت نيب أرسل كٓتَت كتاب أنزؿ كجعلنا باإلسالـ أمة كسطا لنكوف 
شهداء على الناس كيكوف الرسوؿ علينا شهيدا، كأشهد أف سيدنا كإمامنا كأسوتنا كحبيبنا كمعلمنا 

ركنا على ٤تمدا عبد اهلل كرسولو، أدل األمانة كبلغ الرسالة كنصح لألمة كجاىد هلل حق جهاده، كت
احملجة البيضاء ليلها كنهارىا، ال يزيغ عنها إال ىالك.فمن يطع اهلل كرسولو فقد رشد، كمن يعصي 

 .اهلل كرسولة فال يضر إال نفسو كال يضر اهلل شيئا
إف أحسنتم أحسنتم ألنفسكم، كإف أسأمت فلها، كمن شكر فإمنا يشكر لنفسو، كمن كفر فإف ريب 

 .غٍت كرمي
 
 
. 
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م صلي كسلم كبارؾ على ىذا الرسوؿ الكرمي كعلى آلو كصحابتو، كأحيينا اللهم على الله       
سنتو، كاحشرنا يف زمرتو مع الذين أنعمت عليهم من النبُت كالصديقُت كالشهداء كالصاٟتُت كحسن 

 .أكلئك رفيقا
 أما بعد فيا أيها األخوة ا١تسلموف

س اليت هبا صار اإلنساف إنساف، كال بد أف يعمل الزاؿ حديثنا موصوال عن تزكية األنفس، النف      
اإلنساف على تزكية نفسو قد أفلح من زكاىا كقد خاب من دساىا كتزكية النفوس طريقها طويل كلكنو 
جهاد لن يضيع كصدؽ اهلل إذ يقوؿ كالذين جاىدكا فينا لنهدينهم سبلنا كإف اهلل ١تع احملسنُت، ٖتدثنا 

فس، ٖتدثنا عن التوبة اليت هبا يبدأ اإلنساف مشواره إىل اهلل كقد ٗتفف من عن العلم كأثره يف تزكية الن
أعباء ذنوبو كتطهر من أدراف خطاياه، كما اإلنساف ال يدخل الصالة إال متطهرا فمن أراد القرب من 
اهلل كمن أراد حسن الصلة باهلل فعليو أف يغتسل كعليو أف يتطهر كإمنا يكوف التطهر بالتوبة فالتوبة 

 .(إف اهلل حيب التوابُت كحيب ا١تتتطهرين )طهارة معنوية ك٢تذا قاؿ اهلل تعاىل 
 
 محطة الصبر والشكر -1
 

مث ىنالك مراحل ك٤تطات أخرل على اإلنساف أف يقطعها يف طريقة إىل اهلل نبدأ اليـو يف       
ما قاؿ اهلل تعاىل يف اٟتديث عن ٤تطة جديدة  إهنا ٤تطة الصرب ىناؾ أمراف مقًتناف الصرب كالشكر ك

الصبار ا١تبالغ يف الصرب كالشكور  (إف يف ذلك آليات لكل صبار شكور )أربع آيات من القرآف 
ا١تبالغ يف الشكر كىاتاف صفتاف للمؤمن كأنو يقوؿ إف يف ذلك آليات لكل مؤمن فا١تؤمن صبار على 

رين دائما كما قاؿ النيب صلى ما يصيبو من بالء شكور على ما يأتيو من نعماء كىو بُت ىذين األم
عجبا ألمر ا١تؤمن إف أمره كلو خَت كليس ذلك ألحد إال للمؤمن إف أصابو صراء  )اهلل عليو كسلم 

 شكر فكاف خَت 
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فا١تؤمن على خَت يف الصراء كالضراء يف النعمة كالبأساء يف  (لو كإف أصابو ضراء صرب فكاف خَت لو 
 الء ىو دائما على خَت.الشدة كالرخاء يف العافية كالب

لكنا آثرنا أف نبدأ يف الصرب ألف القرآف قاؿ لكل صبار شكور فبدأ بالصرب ألف حاجة        
اإلنساف ا١تؤمن إىل الصرب أكثر من حاجتو إىل الشكر ذلك ألف اهلل خلق اإلنساف كما قاؿ عزكجل  

تو ىذه سنة اهلل يف ىذا يف مكابده للمشقات كاآلالـ منذ طفول )لقد خلقنا اإلنساف يف كب(
اإلنساف كىذه سنة اهلل يف ىذه اٟتياة، اٟتياة الدنيا مليئة باألشواؾ باآلالـ با١تشقات، اإلنساف فيها 
معرض لبلية نازلو أك لنعمة زائلة أك ١تنية قاتلة يف كل يـو نتعرض ٢تذا، سئل اإلماـ علي رضي اهلل عنو 

اٍر أك٢تا بكاء كأكسطها عناء كآخرىا فناء، أك٢تا صف لنا الدنيا قاؿ ماذا أصف، أصف لك من د
 بكاء، أكؿ ما خيرج اإلنساف من بطن أمو يبكي كيقوؿ يف ذلك الشاعر

 
 ٔتا تأذف الدنيا بو من صركفها
 يكوف بكاء الطفل ساعة يولد

 كإال فما يبكية منها
 كإهنا ألفسح ٦تا كاف فية كأرغد

 
يقوؿ بعضهم: زىدت يف الدنيا لقلة غنائها، ككثرة  أك٢تا بكاء كأكسطها عناء، كلها عناء      

عنائها، كسرعة فنائها، كخسة شركائها، شركائك يف الدنيا أخساء يريدكف أف يزاٛتوؾ عليها كأف 
يأخذكىا منك كأف يقاتلوؾ عليها فزىد الرأم يف الدنيا ماذا أصف لك من دار أك٢تا بكاء، كأكسطها 

فوان من اآلالـ كاألكدار؟ كمكلف األياـ ضد طباعها متطلب عناء، جبلت على كبد كأنت تريدىا ص
 يف ا١تاء جذكة نار؟
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لو كانت الدنيا تزف عند اهلل جناح بعوضة ما سقى كافران منها )كيقوؿ النيب صلي اهلل عليو كسلم   
 .هبالكنها ال تزف عند اهلل جناح بعوضة كلذلك ترؾ للكفار كاألشرار ك الفجار يتمتعوف  (شربة ماء

 
كلوال أف يكوف الناس أمة كاحدة على الكفر ك الضالؿ ٞتعلنا ١تن يكفر بالرٛتن )يقوؿ القرآف        

كلكن اهلل سبحانو كتعاىل خيشى على عباده كيكره لعباده أف  (سقفا من فضة كمعارج عليها يظهركف.
 .يكونوا أمة على الكفر، مل يعط كل ذلك للكفار

 
 دار بالء كدار عناء، مث ىي تنتهي بالفناء عش ما شئت فإنك ميت إف الدنيا من شأهنا أهنا

 كإذا كاف آخر العمر موتا فسواء قصَته كالطويل.
 

٢تذا كاف ال بد لإلنساف ا١تؤمن أف يوطن نفسو على الصرب، كل إنساف ال بد أف يصرب، ال      
يستطيع العامل أف ينتج كال تستطيع أف تنجح يف أمور الدنيا كال يف أمور اآلخرة إال بالصرب، ال 

الفالح أف تثمر أرضو، كال الطالب أف ينجح يف دراستو إال بالصرب كقل من جد يف أمر حياكلو 
 كاصطصحب الصرب إال فاز بالظفر فالصرب مطلوب للناس عمومان كللمؤمنُت خصوصان.

 
 إبتالءات األنبياء -2
 

يف صحتك، ٓتسارة يف مالك، بفقد حبيب من  ىناؾ صرب على بالء اهلل، قد يبتليك اهلل ٔترض      
أحبابك، ال بد أف تصرب على البالء، كىناؾ صرب عن معصية اهلل أف تًتاءل لك ا١تعصية كأنت قادر 

 على اقتطافها كاالستمتاع هبا، كلكن عليك أف تصرب 
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الصابرين على  رأينا من األنبياء.عنها كتفطم نفسك عنها، خشية من عذاب اهلل كرجاء يف ثواب اهلل
 .البالء مثل سيدنا أيوب الذم قاؿ اهلل فيو: إنا كجدناه صابرا. نعم العبد أنو أكَّاب

صرب على البالء يف بدنو، كصرب على البالء يف أىلو إنا كجدناه صابرا ككجدنا الصابرين عن          
لفاحشة كراكدتو اليت معصية اهلل يتمثلوف يف يوسف عليو السالـ الذم عرضت لو ا١تعصية كأغرم با

ىو يف بيتها عن نفسو، كغلقت األبواب كقالت ىيت لك. قاؿ معاذ اهلل إنو ريب أحسن مثوام، إنو 
ال يفلح الظا١توف، ككاف ديكنو أف يقع يف أكحاؿ ا١تعصية خصوصا أنو شاب كالشباب شعلة من 

، لكنو قاؿ إنو ريب أحسن اٞتنوف، كأنو عزب كال زكجة لو كأنو غريب يف أرض  ال يعرفو فيها الناس
مثوام، كلقد عاكدت ا١ترأة األمر معو بعد أف ٚتعت النسوة كحصل ما حصل مث قالت: فذلكن الذم 
١تتنٍت فيو، كلقد راكدتو عن نفسو فاستعصم كلئن مل يفعل ما أمره ليسجنن كليكونان من الصاغرين، 

ه، جربت سالح اإلغراء فلم يفلح، ا١تعصية باألمر، كإف مل يفعل ما أمره كىي سيدتو كمالكة أمر 
فلتجرب سالح التهديد بالسجن كالصغار، كلكن يوسف ٞتأ إىل ربو كقاؿ: ريب السجن أحب إيلَّ 
٦تا يدعونٍت إليو كاإل تصرؼ عٍت كيدىن، أصب إليهن كأكن من اٞتاىلُت فاستجاب لو ربو فصرؼ 

 . عنو كيدىن إنو ىو السميع العليم
الء اهلل كىناؾ صربا عن معصية اهلل كىناؾ صربا أعلى من ذلك صرب على ىناؾ صرب على ب         

طاعة اهلل عزكجل رب السماكات كاألرض كما بينهما فاعبده كاصطرب لعبادتو، ىل تعلم لو ٝتيا، 
الصرب على طاعة اهلل كعلى  عبادة اهلل كإف طاؿ الطريق . فهذا الصرب مطلوب لإلنساف الصرب على 

كلفو ذلك.قد ذكر القرآف لنا منوذجا ٢تذا الصرب على الطاعة حُت ذكر لنا سيدنا طاعة اهلل  مهما  
اٝتاعيل عليو السالـ ابن ابراىيم كقد بلغ مع أبيو السعي، كقاؿ لو أبوه يا بٍت إين أرل يف ا١تناـ أين 

ابراىيم أذْتك فانظر ماذا ترل، فماذا قاؿ البنو؟ إف الولد سر أبيو كمن يشابو أباه فما ظلم، ككاف 
 قد نذر كل نفسو ككل حياتو هلل، ضحى بوطنو هلل كضحى بنفسو هلل، كاآلف يبتلي يف كلده، كفلذة 
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كبده، كأحب الناس اليو كىو بكره الوحيد، قاؿ إين أرم يف ا١تناـ أين أذْتك فانظر ماذا ترل، فلم 
ما تؤمر ستجدين إف شاء  يكن يكايفء ركعة موقف الوالد اإل ركعة موقف الولد، كقاؿ يا أبت إفعل

اهلل من الصابرين، ىذا ىو الصرب على طاعة اهلل كإف كلفت االنساف رقبتو كحياتو، انظر ستجدين إف 
شاء اهلل من الصابرين انظر قولو إف شاء اهلل مل يدعها بطولة أك شجاعة، يعتصم باهلل إف شاء اهلل ، 

لما أسلما كتلو للجبُت أسلم الوالد كلده كأسلم ككاف من الصابرين بتوفيق اهلل كفضلو كٛتايتو لو. ف
الولد عنقو هلل، جاء الفرج من اهلل كناديناه يا ابراىيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك ٧تزم احملسنُت إف 

 ىذا ٢تو البالء ا١تبُت كفديناه بذبح عظيم.
 
 الصبر على الفرائض -3
 

د أف يصرب االنساف عليها حىت يؤديها كما الصرب على طاعة اهلل، الفرائض كالنوافل، فالب         
ينبغي، كما أف عليو أف يصرب عن احملرمات حىت يفطم نفسو عنها، كيبتعد عن آثامها كشركرىا كىناؾ 
مرتبة أخرل يف الصرب ىي الصرب على مشاؽ الدعوة إىل اهلل، كىذه مرتبة األنبياء ككرثة األنبياء الدعوة 

نك اذا دعوت إىل اٟتق عاداؾ أىل الباطل، كإذا دعوت إىل ا٠تَت إىل اهلل ٖتتاج إىل صرب طويل أل
عارضك أىل الشر، كاذا دعوت إىل الصالح كقف يف طريقك أىل الفساد، فالبد أف ٖتدث ا١تعركة 
كبُت ا١تبطلُت كأعداء اهلل، كلذلك قاؿ اهلل تعاىل )ككذلك جعلنا لكل نيب عدكا من اجملرمُت ككفى 

اهلل ادـ كإبليس كابراىيم كالنمركد كموسى كفرعوف ك٤تمدا كأبا جهل.   بربك ىاديا كنصَتا( خلق
كذلك جعلنا لكل نيب عدكا من شياطُت اإلنس كاٞتن يوحي بعضهم إىل بعض زخرؼ القوؿ غركرا، 
الدعوة ٖتتاج إىل صرب طويل فالطريق ليس مفركشا باألزىار كالرياحُت الطريق مفركشة باألشواؾ 

ثث الضحايا كالشهداء. كاف اإلماـ ابن القيم يقوؿ )يا ٥تنث العـز ،  الطريق مضرجة بالدماء مليئة ّت
 طريق تعب فيو آدـ كناح فيو نوح كتعرض للنار 
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إبراىيم كللذبح اٝتاعيل كنشر فيو زكريا كذبح السيد اٟتصور حيِت كتآمر من تآمر على ا١تسيح 
سلم ما أصابو من البالء، طريق األنبياء عيسى.كإىل آخر ىذه السلسة كأصاب ٤تمد صلى اهلل علية ك 

ككرثة األنبياء، طريق طويل البد ١تن عرض نفسو للدعوة أف يصرب على مشاؽ الدعوة، ظل نوح عليو 
السالـ ألف سنة اإل ٜتسُت عاما، يدعو الناس إىل اهلل، قاؿ ريب أين دعوت قومي ليال كهنارا فلم 

تغفر ٢تم جعلوا أصابعهم يف آذاهنم كاستغشوا ثياهبم كأصركا يزدىم دعائي أال فرارا كأين كلما دعوهتم ل
كاستكربكا استكبارا، جعلوا أصابعهم يف آذاهنم ال نريد أف نسمعك ال نريد أف نرل كجهك 
ىكذاألف سنو إال ٜتسُت عاما فال جيبو ىؤالء مل جيبو إال القليل، كما آمن معو إىل قليل حىت ابنو  

 .وكفر بو ، حىت امرأتو، كفرت ب
أم مشقو ىذه؟ إهنا مهمة الرسل الكبار .. لذلك قاؿ اهلل حملمد صلى اهلل عليو كسلم:         

فاصرب كما صرب أكلو العـز من الرسل كال تستعجل ٢تم ، فاصرب صربا ٚتيال فاصرب إف كعد اهلل حق )
 ضيق ٦تا كال يستخفنك الذين ال يوقنوف كاصرب كما صربؾ اال باهلل كال ٖتزف عليهم كال تك يف

 الدعوة إىل اهلل ٢تا مشاقها. (ديكركف كاتبع ما يوحى إليك كاصرب حىت حيكم اهلل كىو خَت اٟتاكمُت
 
 صبر المسلمين في مكة -4

كالذين يسلكوف طريق الدعوة إىل اهلل البد أف يوطنوا أنفسهم على صرب ٚتيل كعلى صرب         
كة أهنم يؤمنوف كال تصيبهم ا١تصائب كال تنزؿ هبم طويل كعلى  صرب مرير، حينما ظن ا١تسلموف يف م

احملن كالشدائد نفي القرآف ىذا الوىم عنهم كقاؿ:بسم اهلل الرٛتن الرحيم )أمل أحسب الناس أف 
يًتكوا أف يقولوا أمنا كىم ال يفتنوف، كلقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اهلل الذين صدقوا كليعلمن 

البد أف يبتلوا ، كلقد ابتلى ا١تؤمنوف يف مكة ابتالء شديدا يف أنفسهم كيف الكاذبُت( البد أف يفتنوا ك 
أىليهم كيف كل ما يعز عليهم، كمر النيب صلي اهلل عليو كسلم على آؿ ياسر عمار بن ياسر كأبيو 

 ياسر كأمو ٝتية كىم 
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ؿ ٢تم : صربا آؿ يعذبوف، تسلط عليهم أنواع العذاب  فلم ديلك عليو الصالة كالسالـ إال أف يقو 

ياسر فاف موعدكم اٞتنة، كماتت أـ عمار ككانت أكؿ شهيدة يف االسالـ، كمات أبوعمار ٖتت 
 .العذاب
سنوات، ال يباع ٢تم كال يشًتل منهم حىت أكلوا أكراؽ الشجر،  3حوصر ا١تسلموف يف مكة       

لعلقم خالؿ ثالث حىت دميت أشداقهم ٦تا يأكلوف، عذب ا١تسلموف صب عليهم ىذا الصاب ك ا
عشرة سنة يف مكة كجاء خباب بن األرت إيل النيب صلى اهلل علية كسلم ككانت لو موالة من قريش 
تكويو بالنار كيا، فجاء من ىوؿ ما رأم كمن كثرت ما أصيب بو يشكو للنيب كما حيدث أحيانا 

ككاف النيب متوسدان  ْتكم الضعف البشرم جاء يقوؿ: يا رسوؿ اهلل أال تدعو لنا أال تستنصر لنا؟
رداءه يف ظل الكعبة فجلس ٤تمران كجهو كقاؿ: يا خباب إف من كاف قبلكم كاف يصيبو من البالء 
أكثر من ذلك، ككاف أحدىم ينشر با١تنشار فرقتُت ما يصرفو ذلك عن دينو، ككاف ديشط جسده 

يتمن اهلل ىذا االمر يفصل ما بُت ٟتمو كعصبو كعظامو ما يصرفو ذلك عن دينو كالذم نفسي بيده ل
حىت يسَت الراكب من صنعاء إىل حضرموت ال خيشى إال اهلل كالذئب على غنمو كلكنكم 
تستعجلوف. يوقن أف العاقبة لو كأف ا١تستقبل لو كأف النصر آت ال ريب فيو كلكن ال ينبغي أف 

 نستعجل: كال تستعجل ٢تم كلكنكم تستعجلوف.
.. نصر اهلل ىؤالء ا١تستضعفُت ) أحسب الناس أف يًتكوا لقد حدث ىذا النصر كاٟتمد هلل        

أف يقولوا أمنا كىم ال يفتنوف( ىكذا نزؿ يف مكة كيف ا١تدينة بعد أف كانت الغزكات كبعد أف حدث 
النصر يف عدد منها اسًتكحوا إىل ىذا كظنوا أهنم لن يفتنوا أبدا، فنزؿ قوؿ اهلل تعاىل )أـ حسبتم أف 

يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء كالضراء كزلزلوا حىت يقوؿ الرسوؿ  تدخلوا اٞتنة ك١تا
كالذين آمنوا معو مىت نصر اهلل، أال إف نصر اهلل قريب( مستهم البأساء البؤس كالفقر يف أموا٢تم، 

رسوؿ كالضراء كاٞتراحات كاألضرار يف أبداهنم كالزلزلة يف نفوسهم كل ىذا أصاهبم حىت قالوا مىت يا
 اهلل يستبطئوف النصر اهلل تعاىل يقوؿ ) أال إف نصر اهلل قريب( كلما اشتدت األزمة كاحلولك الظالـ، 
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كاف الفجر قريبا، أشد ساعات الليل حلوكا كسوادا ىي السويعات اليت تسبق الفجر، يشتد الظالـ 

 . كيتفاقم مث ينبثق الفجر كينفجر الضياء
 

 اشتدم أزمة تنفرجي
 ليلكم البادمقد آذف 

 كلرب نازلة يضيق هبا الفىت صربا
 كعند اهلل منها ا١تخرج

 ضاقت فلما استحكمت حلقاهتا
 فرجت ككنت أظنها ال تفرج

 
البد من الفرج، الفرج قريب، سيجعل اهلل بعد عسر يسرا، كسيجعل اهلل بعد الليل فجرا..        

، ، كدكا(كتلك األياـ نداك٢تا بُت الناس)فهذه سنة اهلل  ـ اٟتاؿ من احملاؿ ما تعانيو أمتنا اليـو لن يدـك
البد أف يتغَت اٟتاؿ، البد أف يكوف عندنا األمل، كالصرب البد أف يكوف ٦تزكجا باألمل، أف اهلل 

 .سيغَت ما بنا، علينا أف نغَت ما بأنفسنا حىت يغَت اهلل ما بنا
 ابتالءات الدعاة -5

َتة، البد أف نتحملها، الذين كضعوا أنفسهم موضع الدعاة إىل مشاؽ الدعوة إىل اهلل كث              
اهلل كساركا يف طريق األنبياء، البد أف يتحملوا، البد أف يصربكا، بل إف اهلل تعاىل أمرىم أف يصربكا 

معٌت صابركا أم اغلبوا خصومكم كأعداءكم بالصرب،  (يا أيها الذين آمنوا اصربكا كصابركا)كيصابركا 
لى باطلهم فالبد أف تكونوا أنتم أكثر صربا على حقكم أىل الباطل يصربكف على ىم يصربكف ع

كانطلق ا١تأل منهم أف امشوا كاصربكا على آ٢تتكم إف )باطلهم، قد حكى لنا القرآف عن ا١تشركُت: 
 (إف كاد ليضلنا عن آ٢تتنا لوال أف صربنا عليها)كقالوا عن النيب صلى اهلل عليو كسلم  (ىذا لشيء يراد

 صربكا 
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على األكثاف، كصربكا على عبادة األكثاف أفال نصرب ٨تن على عبادة الرٛتن كدعوة القرآف؟ اصربكا 
كصابركا البد أف يكوف صربنا أقول من صربىم، فأىل الباطل يقدموف لباطلهم الكثَت، رأينا اليهود 

ن أمريكا جاؤكا ليقيموا دكلتهم أقاموا دكلة ٢تم يف قلب ديارنا، جاءكا من ىناؾ من بعيد من أكركبا كم
كبذلوا يف سبيلها األنفس كالنفائس، صربكا على ىذا الباطل حىت نصركه كرأينا ا١تبشرين يف أ٨تاء 
األرض با١تاليُت: أربعة ماليُت كسبعمائة كٜتسوف ألف مبشر كمبشرة ينشركف ديانتهم يف أ٨تاء 

دأ الشيوعي كيتحملوف ا١تشقات كالباليا ، أفال العامل، كرأينا الشيوعيُت يدخلوف السجوف من أجل ا١تب
نتحمل ٨تن ا١تسلمُت يف سبيل إسالمنا، كيف سبيل قرآننا، كيف سبيل دعوة ربنا؟ ما يفرضو علينا 

 .الواقع أف علينا أف  نصرب كنتحمل كبالصرب سنصل كباألمل سنصل. يقوؿ الشاعر الصاحل
 

 ال تيأسنا كإف طالت مطالبتك
 ترم فرجا إف استعنت بصرب أف

 أخلق من الصرب أف حيظي ْتاجتو
 كمدف القرع لألبواب أف يلج

 
ال ينبغي أبدا أف ٧تزع كال ينبغي أبدا أف نيأس، البد أف نعتصم بالصرب، ككراء الصرب ا٠تَتكل 

كإف تصربكا كتتقوا فإف ذلك من )ا٠تَت يف الدنيا كاآلخرة. كل خَتات الدنيا كاآلخرة مرتبطة بالصرب 
كجزاىم ٔتا ) (أكلئك جيزكف الغرفة ٔتا صربكا) (كإف تصربكا كتتقوا ال يضركم كيدىم شيئا) (رعـز األمو 

 (.صربكا جنة كحريرا
الصرب مفتاح كل خَت، فعلينا أيها األخوة أف نعتصم بالصرب، كأف ٨تبس نفوسنا على ما تكره،       

مقاـ من أعلى ا١تقامات كخلق كإذا حبسنا نفوسنا على ما تكره، فتلك عبادة من أرقى العبادات ك 
من أٝتى األخالؽ، كخلق من األخالؽ الربانية، من أخالؽ ا١تؤمنُت كمن أخالؽ ا١ترسلُت، كلذلك  

 كاف الرسل ىم األسوة اٟتسنة يف ىذا األمر كلو: 
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 .كجدنا أيوب، ككجدنا اٝتاعيل، ككجدنا يوسف علية السالـ ككجدنا إبراىيم عليو السالـ

لية السالـ بالذات منوذج للشخصية ا١تؤمنة الصابرة ألنو صرب على كيد إخوتو كيوسف ع      
كحسدىم كأذاىم كقد ألقوه يف غياىب اٞتب، مث صرب على ا٠تدمة يف البيوت، مث صرب على مراكدة 
اليت ىو يف بيتها عن نفسو، مث صرب على التهمة الباطلة اليت اهتم بو كألقي من أجلها يف السجن، مث 

ى ما يف السجن من مرارة كظلمات بضع سنُت، ألقي يف السجن ظلما بضع سنُت صرب على صرب عل
 ىذا كلو فكاف جزاؤه أف مكنو اهلل يف األرض.

سئل اإلماـ الشافعي أيهما أكىل با١تؤمن: أف يبتلي أك ديكن؟ قاؿ: كىل ديكن ا١تؤمن إال بعد       
كذلك مكنا ليوسف يف األرض يتبوأ منها )ض االبتالء؟ إف اهلل ابتلى يوسف مث مكن لو يف األر 

قالوا إنك ألنت يوسف )كلذلك قاؿ سيدنا يوسف حينما كشف الخوتو عن نفسو ( حيث يشاء
إنو  (قاؿ أنا يوسف كىذا أخي قد َمنَّ اهلل علينا إنو من يتق كيصرب فإف اهلل ال يضيع أجر احملسنُت

 كالصرب. من يتق كيصرب أشار إىل مفتاح القضية كلها التقول

 
 صبر في السجن -6

علينا أيها األخوة أف نصرب كنصرب سئل أحد الدعاة يوما كقد كنا يف السجن، بعض األخوة        
ضاؽ بو اٟتاؿ، كما يضيق اٟتاؿ باإلنساف يف حاالت الضعف فقاؿ لو: إيل ميت نصرب يا شيخ فالف 

م مدم ىو؟ قاؿ لو: اهلل تعايل قاؿ فقاؿ لو أريد أف أسألك عن أجر الصرب: أم مقدار ىو، كإيل أ
)إمنا يُويف الصابركف أجرىم بغَت حساب قاؿ لو: إذا كاف األجر بغَت حساب فالبد أف يكوف الصرب 
بغَت حساب! اصرب، كاصرب كاصرب كثق أف اهلل سبحانو كتعاىل لن يتخلي عنك، فإف اهلل مع الصابرين 

 إف اهلل مع الصابرين( كإف اهلل حيب الصابرين، كإف اهلل )يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصرب كالصالة
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ناصر الصابرين قاؿ تعايل )كاصربكا كال تنازعو فتفشلوا كتذىب رحيكم كاصربكا إف اهلل مع  
الصابرين(، يف ساحة ا١تعركة الصرب مطلوب يف السلم كيف اٟترب كيف الرخاء كالشدة كيف كل حالة من 

أف يعتصم بالصرب فإذا اعتصم بالصرب كاف اهلل معو )كلئن صربمت ٢تو خَت اٟتاالت، البد لإلنساف 
للصابرين( )كاصرب كما صربؾ إال باهلل كال ٖتزف عليهم كال تك يف ضيق ٦تا ديكركف( ربنا أفرغ علينا 

 صربا كتوفنا مسلمُت ربنا أفرغ علينا صربا كثبت أقدامنا كانصرنا علي القـو الكافرين.
 موقع القرضاكم قويل ىذا كاستغفر اهلل تعاىل يل كلكم فاستغفركه يغفر لكم. اللهم آمُت أقوؿ

 
 يوسف قرضوي تدوين قضايا الرسالة في خطبة .1

 2011مارس،  19يوسف قرضوم يـو السبت  ٖتليل التأطَت يف خطبة
، األفكار اليت ستطرح يف إطار القضايا اليت سيتم تسليط الضوء فيها قرضوم كانت يف خطبة يوسف

 كستحللها الباحثة باستخداـ منهج التحليل التأطَتم الذم مناه ركبَتت آنتماف، كىو مكايلي:
 

 
 تقرير مؤشر متغّير

 التعرؼ على ا١تشكلة
Problem Identification 

  . إف اهلل حيب التوابُت 1 تزكية النفس
 كحيب ا١تتتطهرين.
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 سبب ا١تشكلة
Causal Interpretation 

كسبب يف  الناس
 قية الركح تن

. لقد خلقنا اإلنساف يف  1
 كبد.

 
 

 التقييم األخالقي
Moral Evolution 

 
 
 

موقف اإلنساف ٨تو 
 اهلل

. ٢تذا كاف ال بد 1 
لإلنساف ا١تؤمن أف يوطن 
نفسو على الصرب، كل 
إنساف ال بد أف يصرب، ال 
تستطيع أف تنجح يف أمور 
الدنيا كال يف أمور اآلخرة 
 إال بالصرب، ال يستطيع

العامل أف ينتج كال الفالح 
أف تثمر أرضو، كال الطالب 
أف ينجح يف دراستو إال 
بالصرب كقل من جد يف أمر 
حياكلو كاصطصحب الصرب 
إال فاز بالظفر فالصرب 
مطلوب للناس عمومان 

 كللمؤمنُت خصوصان.
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 حاؿ مشكلة
Tratment 

Recomendation 

. أـ حسبتم أف تدخلوا 1 حفظ يف تنقية الركح
نة ك١تا يأتكم مثل الذين اٞت

خلوا من قبلكم مستهم 
البأساء كالضراء كزلزلوا حىت 
يقوؿ الرسوؿ كالذين آمنوا 
معو مىت نصر اهلل، أال إف 

 نصر اهلل قريب
 

 
تصف ىذه ا٠تطبة عالقة اإلنساف مع اهلل الذم غالبا ما حيدث يف حياتنا . يفعل البشر كظيفتو مع  

 تائج أعمالو كأفعالو.الركح، فإف موقفو حيدد على ن
 

  (Define Problem)التعرف على المشكلة 
تأخذ الباحثة قضية "تطهَت الركح " ىو حجر الزاكية يف حياة اإلنساف، كتنقية الركح ىو عملية        

 . تطهَت النفس كالذم بدكره سيجلب ٢تا تأثَت جيد يف النفس البشرية
يف تنفيذ تنقية الركح. من خالؿ التعليم كالًتبية كمن كقد مت اعتماد طرؽ ٥تتلفة من قبل اجملتمع 

خالؿ نظاـ الدعاية كالتفسَتات الدينية باستخداـ كسائل اإلعالـ كالصحف كاجملالت كاإلذاعة 
 كالتلفزيوف كالكتب كا١تنظمات االجتماعية كغَتىا.

 كما ىو اٟتاؿ يف خطب يف خطبة اٞتمعة جاء بو، ىناؾ آية قرآنية الذم يقرأ
 ."اهلل حيب التوابُت كحيب ا١تتتطهرينإف "
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يف ىذه ا٠تطبة ، يدعو ا٠تاطب البشرية إىل تطهَت القلوب كٖتسُت السلوؾ. فإف التقول ال       
ديكن ٖتقيقها إال من خالؿ تطهَت الركح كتنقيتو. كأما نقاء الركح ال ديكن أف حيدث دكف التقول. 

 . لذلك ٢تما كثيقة الصلة
 سبب ا١تشكلة.

  
  (diagnose Causes)المشكلةسبب 
بدت الباحثة يف ىذه اٟتالة أف الرجل ىو معركة مستمرة بُت الفوضى كالطاعة، كبُت كسوس      

الشياطُت كا١تالئكة. كبالتايل، كانت لكل إنساف مشكلة يف ركحو. ألف الشيطاف االذم خيلع على 
بب ىذه ا١تسألة . كانت من خطبة سابقة السيئة، يسعى دائما إلقناع الظلم كالردة . كالبشر ىو س

 لقد خلقنا اإلنسان في كبد:اٞتمل
فمعناه: كاف اإلنساف يف كبد، أم " ا١تشقة كا١تعاناة كالكد كالفنت . فالكبد أيضا ٔتعٍت  "         

 .القلب،" الذم كانت أمهيتو تطهَت الدـ استمرار. كىو يعمل ّتد دكف كقف
لفوضى كاالرتباؾ، اليت تسعى باستمرار. ليس ىناؾ سالـ أك كحالة اإلنساف ىي اٟتالة من ا

ىذه ا٠تطبة معظمهم تبحث عن البشر بوصفهم كالعناصر الرئيسية . كسيلة للهركب من الوضع
 للخطأ الذم قاـ بو، يف بدء التأطَت، فكاف ا٠تطاء مقوال فيها مرارا كتكرارا.

 
 (make moral judgement)التقييم األخالقي

موقف اإلنساف عند اهلل ٕتاه ا٠تطبة السابقة الصرب، كىو الكلمة ا١تقولة بالسهولة كلكنو إف       
ٖتتاج إىل الكفاح من أجل ا١تمارسة. ديكننا أف نتعلم عمل الصرب من أنبياء اهلل. مثل صرب النيب 

 . يوسف يف مواجهة الفجور كما كضح يف تلك ا٠تطبة
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 كٕتنب العصياف على اهلل، ك صرب يف إمتحاف اهلل. كىو الذم فاألنبياء صابركف يف أداء طاعة اهلل
 سوؼ نقدـ اإلنساف أفضل الشخص من اهلل .

كىكذا فإف العالقة بُت اإلنساف كإ٢تو ٤تفوظ آمنا، على األساس، لقد كعد اهلل فضيلة لكل       
بُت اإلنساف كإ٢تو ٤تفوظ اإلنساف الصابر على الطاعة ، كما يف نقلة ا٠تطبة األتيةكىكذا فإف العالقة 

آمنا، على األساس، لقد كعد اهلل فضيلة لكل اإلنساف الصابر على الطاعة ، كما يف نقلة ا٠تطبة 
 :األتية

٢تذا كاف ال بد لإلنساف ا١تؤمن أف يوطن نفسو على الصرب، كل إنساف ال بد أف يصرب، ال تستطيع "
الصرب، ال يستطيع العامل أف ينتج كال الفالح أف أف تنجح يف أمور الدنيا كال يف أمور اآلخرة إال ب

تثمر أرضو، كال الطالب أف ينجح يف دراستو إال بالصرب كقل من جد يف أمر حياكلو كاصطصحب 
خصوصان كنظرا لل تأطَت ، كالصرب .الصرب إال فاز بالظفر فالصرب مطلوب للناس عمومان كللمؤمنُت 

ىذه ا٠تطبة. كغالبا ما يصبح عبارة ا١تريض مناقشة كأكثر  ىو الشيء الذم غالبا ما يتم مناقشتها يف
 ".من ذلك تسليط الضوء من قبل كاعظ يف خطب اٞتمعة

 

  (Treatment Recomendation) حال مشكلة
تأيت ىذه ا٠تطبة اٟتلوؿ للحفاظ على عالقات جيدة مع ربو، ألف كعد اهلل شيئا ٚتيال للذين      

 :قي الركح. كما أخالؽ اإلنساف ٨تو اهلل: إنو جيب أف يطيع اهلليعملوف األعماؿ العالية أم تن
أـ حسبتم أف تدخلوا اٞتنة ك١تا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء كالضراء كزلزلوا "

 حىت يقوؿ الرسوؿ كالذين آمنوا معو مىت نصر اهلل، أال إف نصر اهلل قريب
شدة من ضرب، ك أقرب سيكوف بعوف اهلل  ك سيتم  كتوضح الفقرة األخَتة أف االختبار أكثر

اٟتصوؿ عليها تكملة جيدة من قبل ا١تسلمُت . كجود كارثة، ك الصعوبات اليت كاجهتها يف خضم 
 "الدعاية ألنو سيكوف خادما ؿ ديهم درجة عالية من اهلل.
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اهلل. كسيتم ا١تسلموف أف حيصولوا  كتدؿ األية السابقة على أف كلما زاد االختبار فأقرب بعوف      

 إىل اهلل على حسن ا٠تتاـ. فوجود الكارثة كالصعوبات اليت كاجهها اإلنساف يف خضم الدعاية
كتدؿ األية السابقة على أف كلما زاد االختبار فأقرب . سيكوف الف العبد لديو درجة عالية عند اهلل

تاـ. فوجود الكارثة كالصعوبات اليت كاجهها بعوف اهلل. كسيتم ا١تسلموف أف حيصولوا على حسن ا٠ت
 . سيكوف الف العبد لديو درجة عالية عند اهلل إىل اهلل اإلنساف يف خضم الدعاية

تعتقد الباحثة أف تصوير ا١تشاكل ا١تخطوبة هتدؼ إىل الناس يف تنقية ركحو لدعوة الناس        
، إف ا٠تطيب ينظم األحداث من البداية كما سبق ذكره للحصوؿ على السعادة ا١تادية كالركحية . 

  الًتكيز على يف اتصاؿ مع اٟتل ا١تبُت، فضلت الداعية .إىل النهاية
 .أمهية تطهَت النفس . كاٟتل البسيط ىو ا١تهم يف ىذه ا١تسألة

 
 ب. الرسالة األخالقية الواردة في خطبة يوسف قرضوي

رؼ نتائج التحليل األخالقي الوارد يف بعد أف تالحظ الباحثة بيانات التأطَت كإجيادىا، فنع
 ا٠تطبة. كىو موافق على الرسالة األخالقية الواردة يف الفئة.

                 
 الرسالة األخالقية في التأطير: جمال الحياة تحت رعاية الصبر والشكر    .1

شكر يؤدم إىل القوة ا٢تائلة الصرب كالشكر ركٍت اإلدياف التُت تؤديانا كعبد اهلل الرىيبة ألف ال          
عندما يف  كا١تؤمن الكامل ال يدـك بشكر . يف حياتو ، كديكن أف تشكل ا١توارد البشرية ْتكمة

السعيدة ك ا١تريض ككذلك يف الصعب ، ألنو اليزاؿ يرضى بنعمة اهلل . ككانا من إ٘تاـ اإلدياف كالمها 
 .للعبد
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ى عباده الذين ٢تم الصفتاف السابقتاف كالذين ديكنوف أف قاؿ تعاىل يف القرآف ، كأثٌت اهلل عل
"إف يف ذلك آليات لكل   :كاف يف ا٠تطبة قوؿ اهلل تعاىل األيت يأخذكا عربة حُت شهادة قدرة اهلل

 صبار شكور"
كالناس الذين ال يؤمنوف باهلل فيشكو دائما، حىت أصاب هبم كل ا٠تطايا كالشركر، فا٠تطيئة يف 

 ه بقدرة اهلل تعاىل كا٠تطيئة يف األخرة ْتصوؿ على عذاب اٞتحيم .الدنيا بعدـ رضا
 
 رسالة األخالقية في اإلطار: الصبر على البالء.2.

 التي تتعلق بإإلهية و المجتمع خالقيةألرسالة ا - أ
تظهر ىذه ا٠تطبة شئ جيد كىي تعطي الرسالة اإلنساف ٞتعل خَت من اإلنساف، يعٍت 

لصرب من الشكاؿ تزكية النفس. ظهرت رسالة األخالقية يف اإلطار ألّف يصرب على البالء. ألّف ا
ٖتتوم رسالة جيدة كيف حية الناس حيتاج إليو كمثل الصرب. يف الواقع، التجراب كاحملن تػأتياف من 

 اهلل يلقي حياة اإلنساف ك مها حكم الذم أسسو اهلل. ال أحد منا قادر على عرقلة اٟتكم.
. كيف ديكن أف ة النيب إٝتاعيل من القتلى كالدهن األنبياء ، قصباعتبارىا كاحدة م  

. بل ىو أيضا ال حيب أف ىـز من قبل ثركة لدينا. اهلل ألٙتن يف العاملحب النيب للتضحية الكنز ا
. رسالة األخالقية اليت ديكن التضحية أك التنازؿ عن ٦تتلكاتو بداية التاريخ للمسلمُت للعبادة

 اٗتاذىا :
 .على طاعة اهلل ا١تواقف كاألفعاؿجيعل خالؿ العبادة القربانية من .  1
 . الصرب فوؽ طاعة اهلل2
        اهللعلى تقدير . الصرب 3

  طيب ، ىي كما يلي:اخىذه القضايا مناسبة با٠تطبة  
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سالـ ابن قد ذكر القرآف لنا منوذجا ٢تذا الصرب على الطاعة حُت ذكر لنا سيدنا اٝتاعيل عليو ال      
ابراىيم كقد بلغ مع أبيو السعي، كقاؿ لو أبوه يا بٍت إين أرل يف ا١تناـ أين أذْتك فانظر ماذا ترل، 
فماذا قاؿ البنو؟ إف الولد سر أبيو كمن يشابو أباه فما ظلم، ككاف ابراىيم قد نذر كل نفسو ككل 

 حياتو هلل، ضحى بوطنو هلل كضحى بنفسو هلل، كاآلف يبتلي يف كلده.
 

 إن الصبر يحصل على السعادة و التوفق - ب
ناصر من ا٠تَت . يف ىذه ا٠تطبة إف ا١تغزل كاضحة للعياف على اإلطار حيتوم على العديد من الع     

  قى العديد من الفضائل كالصرب، ك الكثَت من أنواع الصرب.تل
ك ينهى ، ، ك مقاكمةلديو للعمل ّتد للقتاؿكيرل الصرب بشكل كبَت جدا من الركح. شخص ما     

   كاجملتمع. أف تطبيقو يف حياتو.مسلم كل ينبغي  ك . عن السهوة
 :ىي ينقسم الصرب إىل ثالثة مستوياتإىل الصرب 

 لصرب على معصية بسبب خوؼ من اهلل.ا .1
، كالصرب ترؾ على أفضلحىت  عن ا١تعصية نسعى دائما يف اإلدياف كترؾعلُت اف جيب ك        

  اهلل . ألننا ندرؾ أف اهلل يرل دائما ما نقـو بو.العصياف إحراج 
 كما مقتطفات خطبة يوسف:

 أف اهلل سبحانو كتعاىل لن يتخلي عنك، فإف اهلل مع الصابرين
 على طاعة اهللالصرب  .2

يف أداء الطاعة ، كا٢تدؼ ىو يتعُت القياـ بو األفعاؿ مقبولة اهلل، كا٢تدؼ ىو فقط يف سبيل اهلل 
  صادقا.

 على البالءرب .الص3
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 الصبر الفضيلة -ج     
الصرب لو مكانة رفيعة يف الدين اإلسالمي اٟتنيف . كبشكل أكثر ٖتديدا ، كسوؼ يكوف ىناؾ      

 كصف بعض ذكر ا١تريض يف القرآف يف الرسالة اليت مت تسليمها.
 يف خطبة أعاله: 

 القرضاكم من اهلل . كما مقتطفات خطبة يوسفكرمي الصرب ىو أمر   .1
 

)يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصرب كالصالة إف اهلل مع الصابرين( كإف اهلل حيب الصابرين، كإف اهلل 
 ناصر الصابرين قاؿ تعايل )كاصربكا كال تنازعو فتفشلوا كتذىب رحيكم كاصربكا إف اهلل مع الصابرين(

 من عباد اهلل  الصرب كىو أمر من اهلل .  إف األية اسابقة  يوضح أف الصرب      
 يف اآلية الثانية .ك امراهلل اليت أمر اهلل لعبده .  
  ألف كل من الوفاء بالتزاماهتا يعٍت أهنا احتلت درجة عالية من اهلل. 

  . كأشاد اهلل ٢تم من الناس الذين ىم صحيح يف اإلدياف.ٛتيد اهلل كل الصابرين .2
 حصلت على ٤تبة اهلل.. 3

أف اٞتماعة تزداد ٤تبتو ك الناس الذين ينتظركف الختبار ك ٤تاكمة منو . كما اقتبس اهلل يعلم للعبد 
 .إن اهلل مع الصابرينسلمت آيات القرآف يف خطبة: 

 
 مع اهلل دائما. الصابرينٚتلة السابقة ،معٌت 

  حصلت على كرامة عالية يف السماء. 4
 الصرب ىو أفضل كسيلة.5

 كسيلة.من البياف السابقة أف الصرب ىو 
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 الفصل الرابع
 اإلختام
 

 الخالصة . أ
ا٢تدؼ النهائي للدراسة ىو ٤تاكلة لإلجابة على صياغة ا١تشاكل البحثية كإثبات أغراض 
البحث. استنادا إىل ٖتليل يف من كل من ٖتليل القضايا ك كضع إطار لل ٖتليل إطار رسالة إبراـ اليت 

 حصل عليها:
كالسلبية تزكية  سف القرضاكل على قضايا حوؿ اإلجيابيةرسالة التغليف يف خطبة يو  .1

ساعدت على ذىن ، كتكتظ ىذه القضايا مع القيم اٞتيدة اليت النفس. كمع ذلك
، فإف موضوع ىذه ا٠تطبة ىو تشجيع الناس لصاحل. من ىذه متفتح. كبصفة عامة

 ، على النحو التايل:تب ىيكل ركبرت إنيماف إطار تأطَتا٠تطبة الكا
 Robert)  ه اٟتالة الباحثة سيتخدـ ٖتليل التأطَت بانظرية ركبيت إينمافيف ىذ

Entman)النص. يف  يف ىو كحدة اللغول نقد ا٠تطاب الذم يضع أساس ٖتليل التأطَت
يقّدر ا١تشكلة  الثاين، (Define Problem) : األّكؿ،حيّدد ا١تشكلةأربعة ليحّلل الّنصالنظريتو يوقع 

 (Make Moral Judgement)الثالث يصنع اٟتكم ،(Diagnose causes)  أكا١توارد ا١تشكل 
 .(Treatment Recomendation)      الربع يضغط الّتصفيةاألخالقك 

  

 الرسالة األخالقية الواردة يف خطبة يوسف قرضوم .2
بعد أف تالحظ الباحثة بيانات التأطَت كإجيادىا، فنعرؼ نتائج التحليل األخالقي الوارد 

نتائج ٖتليل تأطَت ىذه ا٠تطبة  بة. كىو موافق على الرسالة األخالقية الواردة يف الفئة.يف ا٠تط
 أيضا مت العثور عليها ٖتتوم على رسائل ا٠تَت 
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عناصر آنج أك االنطباع األخالقي. من خالؿ تقدمي ىذه الرسالة األخالقية يشَت إىل أف 
 وفَت ا١تعرفة للمستمع.، كلكن أيضا تذه ا٠تطبة ال يدعو إال إىل ا٠تَتى

 
 
 

 واالقتراحة . ب
من أجل أف تؤخذ بعُت االعتبار، من النتيجة ا١تذكورة أعاله ىناؾ بعض االقًتاحات ا١تقدمة  

 تقييم ىذه ا٠تطب. اقًتاحات ا١تقصود هبذا االقًتاح من قبل ا١تؤلف إىل:ك 
 اجملتمع.1

ثر دراية خطبة ألقاىا ي أك، خصوصا أف غالبا ما تتبع كل خطبة اٞتمعة ىاجملتمع 
 . كحىت يتسٌت لل ٚتهور ؿ جعلو ٔتثابة خطبة الدرس.الواعظ

 جامعة.2
، كخاصة يف اللغة العربية كآداهبا من قررات اٞتامعية كسيلة يف شكل خطبتوفر ا١تتوقع ا١ت

  أجل خلق ا١توارد البشرية اليت ديكن أف تتنافس يف اجملتمع كخاصة يف ٣تاؿ االتصاالت.
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