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 ترجمة المؤلف

 حسٌن علً الهنداوي

 أدٌب وشاعر وقاص ومسرحً وناقد وصحفً -أ

 لو العديد مف الدراسات األدبية كالفكرية  -ب
 نشر في العديد مف الصحؼ العربية -ج
فرع  -مدرس في جامعة دمشؽ ػ كمية التربية  -د

 درعا
 ـ  ُٓٓٗدرعا عاـ  –كلد األديب في سكريا  -ق
دائي كاإلعدادم كالثانكم في تمقى تعميمو االبت -ك

 مدينة درعا
قسـ المغة  –انتقؿ إلى جامعة دمشؽ كمية اآلداب  -ح

 ُّٖٗالعربية ك تخرج فييا عاـ 
 حائز عمى إجازة في المغة العربية  -ؾ

 حائز عمى دبمـك تأىيؿ تربكم جامعة دمشؽ-ص
عمؿ محاضران لمادة المغة العربية في معيد إعداد  -ع
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 لمغة العربية في مدينة درعا قسـ ا -المدرسيف 
انتقؿ إلى التدريس في المممكة العربية السػػػعكدية  -ؼ

 َ( في مدينتػػػي عنيزة كتبكؾ  َََِ/ ُْٗٗعاـ )
 عضك اتحاد الصحفييف العرب  -
 عضك اتحاد كتاب االنترنت العرب -
 عضك تجمع القصة السكرية -
 عضك النادم األدبي بتبكؾ -

 شر فييا أعمالو :الصحؼ الكرقية التي ن
األسبكع  –البعث  –الثكرة  –سكريا ) تشريف  -ُ

 اإلمارات العربية ) الخميج ( -ِاألدبي ( 
 عكاظ ( –الببلد  –المدينة  –السعكدية ) الرياض  -ّ
 الكطف ( –اليدؼ  –الككيت ) الرأم العاـ  -ْ

 المجبلت الكرقية التي نشر فييا أعمالو : 
 يةمجمة المنتدل اإلمارات -ُ
 مجمة الفيصػػؿ السعكدية -ِ
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 المجمة العربية السعكدية -ّ
 مجمة المنيػػػؿ السعكدية -ْ
 مجمة الفرساف السعكدية -ٓ
 مجمة أفنػػػػاف السعكدية -ٔ
 مجمة السػػػػفير المصريػػػػة -ٕ
 مجمة إلى األماـ الفمسطينية -ٖ

 مؤلفاتو :
 الشعر :  - أ
 َُٗٗىنا كاف صكتي ك عيناؾ يمتقياف/ -ُ
 ُْٗٗىؿ كاف عمينا أف تشرؽ شمس ثبير/ -ِ
 ُْٗٗأغنيات عمى أطبلؿ الزمف المقيكر / -ّ
 ُٔٗٗسأغسؿ ركحي بنفط الخميج / -ْ
 ُٔٗٗالمنٌشى يسمـ مفاتيح ايمياء/ -ٓ
 ىذه الشاـ ال تقكلي كفانا / -ٔ
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 ىؿ تعممكف مف حبيبتي؟؟؟!!!-ٕ
 القصة القصيرة : - ب
 ُٓٗٗشجرة التكت /-ُ
 زنكو-ِ
 سرح : الم –ج 
 ُٔٗٗمحاكمة طيار / -ُ
 ُٕٗٗدرس في المغة العربية / -ِ
 عكدة المتنبي / مخطكط  -ّ
 أماـ المؤسسة االستيبلكية / مخطكط -ْ
 النقد األدبي :  –د 
 ُّٗٗمحاكر الدراسة األدبية  -ُ
 ُْٗٗالنقد كاألدب / -ِ
 مقدمتاف لنظريتي النقد كالشعر /  -ّ
 أسممة النقد األدب -ْ
 اسات الفكرية كالدينية : الدر  -ىػ 
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 اإلسبلـ منيج كخبلص ػ الجزء األكؿ -ُ
 اإلسبلـ منيج كخبلص ػ الجزء الثاني -ِ
 اإلسبلـ منيج كخبلص ػ الجزء الثالث -ّ
 فتاكل كاجتيادات / جمع ك تبكيب -ْ
 ىؿ أنجز ا كعده !!!!!! - ٓ
 المغة العربية-ك
 النحك العممي المستكل األكؿ-ُ
 ي المستكل الثانيالنحك العمم -ِ
 النحك العممي المستكل الثالث -ّ
 النحك العممي المستكل الرابع -ْ

 الصحؼ االلكتركنية التي نشر بيا :
 قناديؿ الفكر كاألدب -ُ
 أنيار األدب  -ِ
 شركؽ -ّ
 دنيا الكطف  -ْ
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 ممتقى الكاحة الثقافي -ٓ
 تجمع القصة السكرية  -ٔ
 ركض القصيد -ٕ
 منابع الدىشة-ٖ
 ـأقبل -ٗ

 نكر األدب-َُ
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 أشكاؿ الخطاب 
 النبكم النثرم

 في عصر صدر اإلسبلـ
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 قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ
 ػ حدثنا عبد ا بف يكسؼ :

أخبرنا مالؾ عف زيد بف أسمـ، عف عبد ا بف عمر 
 رضي ا عنيما :

ب الناس أنو قدـ رجبلف مف المشرؽ فخطبا فعج
 لبيانيما،

 فقاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ :
البياف سحر (( مفى البيافً لسحرا، أك إفَّ بعض ى ػ  )) إٌف ى

 صحيح البخارم
/ٕٕٓٔ/ 
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 كتاب 
 النبكم أشكاؿ الخطاب النثرم

 في عصر صدر اإلسبلـ
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 تكىج
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 صمى ا عميو كسمـ

 
صمى ا عميو كسمـ  كانت الجزيرة العربية إباف مكلد  الرسكؿ محمد

جكسية ككثنية جر إلى بيف ييكدية كنصرانية كم يفي تكزع دين
، فشخصت أبصار القمة الكاعية مف رجاالت الجزيرة يتكزع اجتماع

الرحمة، كجمعت البمبمة  الراشديف إلى السماء تنشد العكف كتستمطر
الفاشية بيف أربعة مف ىذه القمة الكاعية، كىـ: كرقة بف نكفؿ، 
كعبيد ا بف جحش، كعثماف بف الحكيرث، كزيد ابف عمرك بف 
ذا ىـ  نقيؿ، ينظركف ألنفسيـ كألمتيـ، فما انتيكا إلى رأل، كا 
أشتات حيف انفضكا كما كانكا أشتاتا حيف اجتمعكا، ألف األمر كاف 

ككانت  ؿ عبئو غير رسكؿ مؤيد مف السماء.أجؿ مف أف يحم
لى أف ىذا الرسكؿ اسمو  اإلرىاصات تشير إلى ميبلد ىذا الرسكؿ، كا 
محمد، كأحمد، كبيما كاف يسمى صمى ا عميو كسمـ، يقكؿ 

ْوراِة  ﴿ تعالى: النَِّبيَّ اْْلُمّْيَّ الَِّذي َيِجُدونَُو َمْكُتوبًا ِعْنَدُىْم ِفي الت َّ
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ْنِجيلِ وَ  رًا  ﴿، كيقكؿ تعالى:  { ٙ٘ٔ: اآلية اْلعراف }.  ﴾ اْْلِ َوُمَبشّْ

، كيقكؿ  { ٙ :اآلية الصف} .  ﴾ ِبَرُسوٍل يَْأِتي ِمْن بَ ْعِدي اْسُمُو َأْحَمدُ 

 ﴾ الَِّذيَن آتَ ْيناُىُم اْلِكتاَب يَ ْعرُِفونَُو َكما يَ ْعرُِفوَن أَْبناَءُىمُ  ﴿       تعالى:
ْوراِة فَاتْ ُلوىا  ﴿ ، كيقكؿ تعالى: { ٖٓ ية: اآل اْلنعام}  ُقْل فَْأُتوا بِالت َّ

، فمما ال شؾ فيو كال  { ٖٜ : اآلية آل عمران } ﴾ ِإْن ُكْنُتْم صاِدِقينَ 
تعترضو شبية أنو ال يجكز لمخصـ المخالؼ أف يستشيد عمى 
خصمو بما فى كتابو، كينتصر عميو بالتسمية مف غير أصؿ ثابت 

ع كاضح لديو، كىؿ االستشياد عمى ىذا إال بمنزلة عنده، أك مرج
كعمى  الذل ال يكاد يقع االختبلؼ فيو؟ االستشياد عمى المحسكس،

الرغـ مما دخؿ إلى التكراة مف تحريؼ كتبديؿ فثمة فييا ما يحمؿ 
ىذه اإلشارة إلى محمد، كلقد جاء ىذا التحريؼ كالتبديؿ إلى التكراة 

دس، كأحرؽ التكراة، كساؽ بنى بعد ما خٌرب بختنصر بيت المق
آخر عمره عمى  يكيقاؿ إف عزيزا أمبلىا ف إسرائيؿ إلى أرض بابؿ.

كاحد مف تبلمذتو، ككاف ىذا اإلمبلء ال شؾ عف حفظ فردل، كعف 
التحريؼ. ىذه النسخة الممبلة كانت النسخ المختمفة، ككاف ىذا 

مر التكراة مف أخبار عما كاف مف أ يكيستدلكف عمى ذلؾ بما ف
مكسى عميو السبلـ، ككيؼ كاف مكتو، ككصيتو إلى يكشع بف نكف، 
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كحزف بنى إسرائيؿ كبكاؤىـ عميو، كىذا كنحكه ال يجكز عقبل إف 
أيدل  يثـ إنو ثمة تكراة ف مف كبلـ ا كال مف كبلـ مكسى. يككف

التكاريخ كاألعياد  يأيدل سائر الييكد ف يف يالسامرة تخالؼ تمؾ الت
تخالؼ التكراة اليكنانية  ي، كما أنو ثمة تكراة فر األنبياءكذك

السنيف بما يربى عمى ألؼ كأربعمائة سنة، كىذا  يالعبرانية ف
كينقؿ صاحب  اؿ إف يتصؼ بو كتاب مف عند ا.التخالؼ مح

يا  :ي التكراة ألبى عبد ا المازن البدء كالتاريخ عف نسخة مف
كرثيا محمدا ليست أ ي، قؿ لسميماف مف بعدؾ إف األرض لداكد

جؿ باألكتار. كفييا: إف ا عز ك  يكال يقدسكن صبلتيـ بالطنابير،
كاإلكميؿ ىك الرياسة كاإلمامة،  يظير مف صييكف إكميبل محمكدا.

كفى التكراة العبرية، مف  كالمحمكد: محمد صمى ا عميو كسمـ.
باركت  إسماعيؿ، ىا ي تعالى إلبراىيـ: سمعت دعاءؾ فقكؿ ا

ر ممكا اه، ككثرت عدده كأنميتو جٌدا جٌدا حتى ال تعد كثرتو اثنا عشإي
شرؽ كفييا: كجاء الرب مف سيناء، كأ يكلد، كأظيره ألمو عظيمة.

كساعير جباؿ فمسطيف حيث ظير  . مف ساعير، كاستعمف مف فاراف
التكراة العربية )سفر  يكتجد ف ،المكرمة  عيسى، كفاراف: مكة

( : يقيـ لؾ الرب إليؾ نبٌيا مف ُٓاآلية: ، ُٖالتثنية، اإلصحاح 
كلقد جاء بعد مكسى عيسى،  ؾ مف إخكتؾ مثمى لو تسمعكف.كسط

مرتقب بعد  ييؿ، كمقتضى اآلية أف يككف ثمة نبكىك مف بنى إسرائ
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سحاؽ  سماعيؿ أخك إسحاؽ، كا  عيسى، كمحمد مف كلد إسماعيؿ، كا 
خكتيـ ىـ بنك إسماعيؿ.جد بنى إ ذا اآلية كتزٌكى ى سرائيؿ، كا 

الثامنة عشرة مف اإلصحاح الخامس كالعشريف، مف سفر التككيف 
 يمف حكيمة إلى شكر الت -ء إسماعيؿأل أبنا -حيث تقكؿ: كسكنكا

ككذا  ء نحك أشكر أماـ جميع إخكتو نزؿ.يإماـ مصر، حينما تج
سفر  تزكيو اآلية الثانية عشرة مف اإلصحاح السادس عشر، مف

، ُْكفى إنجيؿ يكحنا )اإلصحاح:  سكف.التككيف: كأماـ إخكتو ي
ـ( ما يشير إلى إتياف  ٕ -ٔ، اآلية: ُٔ، اإلصحاح: ُٓاآلية: 

معنى ىك ما الفار قميط، كمعنى الفار قميط: الكثير الحمد، كىذا ال
غير أف النص  .يمف أسماء النب يى يتعطيو كممة أحمد، الت

 المعزل) : فالمكضعي يعؿ مكاف الفار قميط فمف اإلنجيؿ، ج يالعرب
المكضع األكؿ يقكؿ اإلنجيؿ: كمتى جاء المعزل الذل  ي. فف( 

مف عند األب ينبثؽ فيك  سأرسمو أنا إليكـ مف األب ركح الحؽ الذل
لساف عيسى كىك  غير النسخة العربية، عمى يكالنص ف .ييشيد ل

 قميط ركح الحؽ الذل الأنا أذىب كسيأتيكـ الفار  : يخاطب الحكارييف
و بما شيدت لو، كما جئتكـ ب يتمقاء نفسو كىك يشيد ل يتكمـ مف

ما اآلف فأنا ماض يقكؿ: كأ يكفى المكضع الثان سرٌا يأتيكـ بو جيرا.
؟ لكنى  ...أيف تمضى  يأحد منكـ يسألن كليس يإلى الذل أرسمن

أقكؿ لكـ الحؽ إنو خير لكـ أف أنطمؽ ألنو إف لـ أنطمؽ ال يأتكـ 
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غير النسخ  يكالنص ف مو إليكـ.معزل، كلكف إف ذىبت أرسال
ىك الذل  يو أبى باسمقميط ركح الحؽ الذل أرسمر العربية: إف الفا
كفى سفر رؤيا  ء. كالفارقميط ال يحكـ ما لـ أذىب.ييعممكـ كؿ ش

ثـ رأيت السماء ( : »ُٓ، ُُ، اآلية: ُٗيكحنا )اإلصحاح: 
ذا فرس أبيض كالجالس عميو يدعى أمين لعدؿ ا كصادقا كبامفتكحة كا 

: ُٗكفيو أيضا ) كمحمد يدعى األميف الصادؽ. « .يحكـ كيحارب
كمف فمو يخرج سيؼ ماض لكى يضرب بو األمـ كىك سير ( »ُٓ

 يكالقرآف الكريـ ف « .ا مف حديد كىك يدكس معصرة خمرعاىـ بعص
مضاء السيؼ أذعنت لو األمـ، كمحمد حـر الخمر كما حرميا 

 عيسى.
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 الثانًالباب 
 محمد الرسولحٌاة 

 صلى هللا علٌه وسلم

 
 أسرتو ك نشأتو - ( ُ)  
 نسب الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ: -أ 

يرجع الرسكؿ بنسبو إلى بني ىاشـ ، كىـ مف أىـ بطكف قريش . 
ككاف جدة عبد المطمب مف سادات قريش كزعمائيا البارزيف ، كىك 

كاف الذم تفاكض مع أبرىة الحبشي عندما حاكؿ ىدـ الكعبة ، ك 
عظيـ الشأف في قكمو ، كما كاف يشرؼ عمى األمكر التي ليا 
عبلقة بسقاية الحجاج . كمف أعماـ الرسكؿ البارزيف أبك طالب 

 كحمزة كالعباس .
 نشأة الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ : -ب 

كلد الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ في مدينة مكة في الثاني عشر 
اـ الفيؿ ( . كىك العاـ الذم ـ ) ع ُٕٓمف شير ربيع األكؿ عاـ 

ة ، جاء فيو أبرىة الحبشي عمى ظير فيؿ لغزك مكة كىدـ الكعب
تكفي كالد الرسكؿ صمى ا عميو  كلكنو باء باليزيمة كالفشؿ .

كسمـ كاسمو عبد ا بف عبد المطمب في يثرب قبؿ كالدة الرسكؿ ، 
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كبعد  . لو كدفف عند أخكالو بني النجارحيث كاف عائدا مف تجارة 
فترة مف كالدتو تكلت رضاعتو السيدة ) حميمة السعدية ( رضي ا 
تعالى عنيا التي كانت تقيـ في بادية بني سعد ، حيث اليكاء الطمؽ 
كالمغة العربية السميمة .ككاف مف عادة أشراؼ العرب في قبيمة 
قريش في تمؾ الفترة إرساؿ أكالدىـ لمرضاعة في البادية لفترة مف 

كعندما أصبح عمره ست سنكات تكفيت كالدتو آمنة بنت  .الكقت 
كلما بمغ الثامنة مف عمره تكفي جده  كىب فكفمو جده عبد المطمب .

عبد المطمب فكفمو عمو أبك طالب الذم كاف شديد المحبة لو 
كاالىتماـ بو، ككاف يعاممو مثؿ معاممتو ألكالده)عمي كعقيؿ كجعفر 

 شابا يافعا . ( كقد رعاه كتعيده إلى أف أصبح
كعندما كاف صغير السف كفي التاسعة مف عمره رافؽ عمو أبا طالب 
في تجارة لو في ببلد الشاـ . كقد التقيا في مدينة بصرل الشاـ مع 
الراىب النصراني) بحيرل ( الذم رأل فيو عبلمات النبكة ، كنصح 
عمو أبا طالب أف يعكد بابف أخيو محمد صمى ا عميو كسمـ إلى 

اشتغؿ  خكفان عميو مف غدر الييكد ، ففعؿ أبك طالب ذلؾ . مكة
عي الغنـ ككاف يفتخر الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ في صباه بر 

 بيذا العمؿ 
كمما تجدر اإلشارة إليو أف معظـ أىالي قريش في تمؾ الفترة كانكا 
يعممكف في التجارة ك إلييا يرجع سبب غناىـ كثرائيـ . ككانت 
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ة تتجو شماالن نحك ببلد الشاـ ، حيث يتـ التبادؿ القكافؿ التجاري
التجارم في مدينة بصرل ، أك تتجو جنكبان نحك اليمف كالحبشة، كقد 
سميت رحبلتيـ  ىذه برحمة الشتاء كالصيؼ .  كقد كرد ذلؾ في 
القرآف حيث يقكؿ ا تعالى في سكرة قريش : )) إليبلؼ قريش ، 

عبدكا رب ىذا البيت ، الذم إيبلفيـ رحمة الشتاء كالصيؼ ، فمي
أطعميـ مف جكع ك آمنيـ مف خكؼ (( ككانت القكافؿ التجارية 
تتجو نحك ببلد الشاـ في فصؿ الصيؼ غالبان بينما تتجو القكافؿ إلى 

 اليمف كالحبشة في فصؿ الشتاء .
 :رضاعة الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ -ج 

، ليتعممكا فصاحة كانت عادة العرب أف تسترضع أكالدىا في البادية 
ىكاءىا كعبيرىا  األعراب ك خشكنة العيش في البادية ، كيستنشقكا

دفعت آمنة رضي ا تعالى عنيا طفميا محمد   صافيا بعد كدر.
صمى ا عميو كسمـ إلى حميمة السعدية لترضعو في منازؿ قكميا 
بني سعد قرب الطائؼ ، كذلؾ عمى عادة العرب في تربية أكالدىـ 

قدكمو عمى بني  بادية ، لتقكل عزائميـ  كتشتد ىمميـ . فكاففي ال
كمكث الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ عػند حميمة  سعد بركة كخيرا .

ثبلث سنكات حتى بمغ الخامسة ، حيث كانت حميمة ترعاه فييا 
 أحسف رعاية كتكرمو أحسف اإلكراـ كما لك كاف كاحدان مف أكالدىا .

 أسرتو ك نشأتو - ( ِ)  
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 مكانة الرسكؿ في قكمو : - أ
كاف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ عمى خمؽ عظيـ ، كقد كرد في 

نؾ لعمى خمؽ عظي ـ (( سكرة القمـ ، القرآف الكريـ قكلو تعالى )) كا 
كقد اشتير بيف قكمو بالمركءة ، كالكفاء بالعيد ، (.  ْاآلية )

ة ، حتى كحسف الجكار ، كالحمـ ك العفة كالتكاضع كالصدؽ كاألمان
 لقبكه بالصادؽ األميف .

 حمؼ الفضكؿ  -ب 
كاف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ يشارؾ في أعماؿ مجتمعو 
كيتعاكف مع أبناء قكمو في كؿ ما يعكد عمييـ بالخير كالنفع . فقد 
شارؾ كىك في السابعة عشرة مف عمره في حمؼ الفضكؿ الذم 

ة فضكؿ مشتقة عقده سادات مكة لنصرة الضعيؼ كالمظمكـ . ككمم
مف الفضؿ كالفضيمة  كسبب ىذا الحمؼ أف رجبلن قدـ إلى مكة كمعو 
بضاعة فاشتراىا منو العاص بف كائؿ السيمي ثـ رفض أف يدفع لو 
ثمنيا ، فاستنجد بأشراؼ قريش الذيف اجتمعكا كأعادكا لو ثمف 

ميف كالضعفاء ضد مف يعتدم بضاعتو كتعاىدكا عمى نصرة المظمك 
لو الفضؿ في إنياء الخبلؼ الذم نشب بيف القبائؿ  ككاف، عمييـ 

المختمفة . ككاد أف يتطكر إلى القتاؿ بينيـ بشأف كضع الحجر 
األسكد في المكاف المخصص لو مف الكعبة ، حيث أشار عمييـ 
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بطريقة أرضت الجميع كدلت عمى ذكائو ك رجاحة عقمو ، كثقة 
 قكمو بو .

 زكاجو مف خديجة بنت خكيمد : -ج 
ت خديجة إحدل نساء قريش الفاضبلت ، كىي معركفة برجاحة كان

عقميا كعراقة نسبيا . ككاف لدييا ماؿ تعمؿ فيو في التجارة ، حيث 
تستأجر مف يشرؼ عمى تجارتيا لقاء مبمغ مف الماؿ . كعندما 
خبلصو كأمانتو طمبت  سمعت بصدؽ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ كا 

الشاـ ، فكافؽ عمى ذلؾ . كرافقو منو أف يذىب بتجارتيا إلى ببلد 
في الرحمة غبلميا ميسرة كقد كانت الرحمة ناجحة . كربحت خديجة 
مبمغان كبيران مف الماؿ ، كشٌجعيا ذلؾ عمى الزكاج منو ككاف عمر 
الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ خمسا كعشريف سنة . كلقد ساعده 

و بقكة زكاجو مف خديجة عمى العيش بيدكء ، حيث كقفت إلى جانب
خبلص كال سيما في بداية نزكؿ الكحي عميو .  كا 

انصراؼ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ لمتفكير في األمكر  -د 
 الدينية :

لـ يكف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ راضيان عف معتقدات قكمو 
يمانيـ بتعدد اآللية . ككاف يشعر في  الكثنية كعبادتيـ لؤلصناـ ، كا 

كاحد عظيـ ال شريؾ لو . كىك الذم خمؽ ىذا قرارة نفسو بكجكد إلو 
الككف الفسيح كالرائع بجميع محتكياتو . كلذلؾ كاف يذىب إلى خارج 
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مكة المكرمة كيتجكؿ بيف شعابيا ككديانيا حتى يصؿ إلى غار 
حراء ، حيث يعتكؼ ىناؾ لفترة مف الكقت يقضييا بالتأمؿ في جماؿ 

 التي ال حدكد ليا . الككف كركعة نظامو ، كقدرة الخالؽ العظيـ
 : إعادة بناء الكعبة -ىػ 

كانت قريش قد قررت إعادة بناء الكعبة بعد أف تصدعت جدرانيا ، 
كعندما تـ ىدميا جمعت القبائؿ الحجارة لبنائيا ، ثـ بنكا حتى إذا 
بمغ البنياف مكضع الحجر اختصمكا فيو ، كؿ قبيمة تريد أف ترفعو 

زكا كتحالفكا كتكاعدكا لمقتاؿ إلى مكضعو دكف األخرل حتى تحاك 
عمى ذلؾ . ثـ اجتمعكا  –أك خمس لياؿ  –فمكثت قريش أربع لياؿ 

في الكعبة فتشاكركا كتناصفكا . ثـ اتفقكا أف يجعمكا بينيـ فيما 
يختمفكف فيو أكؿ مف يدخؿ مف باب ىذا المسجد ، يقضي بينيـ 

سمـ فيو ، فكاف أكؿ مف دخؿ عمييـ رسكؿ ا صمى ا عميو ك 
فمما رأكه قالكا : ىذا األميف رضينا بو ، ىذا محمد . فمما انتيى 
إلييـ كأخبركه الخبر قاؿ : ىمـ لي ثكبا . فأتي بو . فأخذ الركف ، 
فكضعو فيو بيده ثـ قاؿ : لتأخذ كؿ قبيمة بناحية مف الثكب ثـ رفعكه 
جميعا ففعمكا حتى إذا بمغكا بو مكضعو كضعو بيده ثـ بنى عميو 

قريش تسمي الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ  قبؿ أف  ينزؿ  ككانت
 عميو الكحي )األميف( 
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 لنشر الدعكة جياد الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ -(  ّ ) 
 نزكؿ الكحي عمى الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ : -أ 

بينما كاف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ جالسان في غار حراء يتأمؿ 
ي إليو كىك في األربعيف مف عمره بأف ا في الككف كالحياة ، أكح

تعالى قد اختاره لنشر دعكة التكحيد كالتبشير بديف اإلسبلـ ، كلقد 
نزؿ عميو جبريؿ عميو السبلـ كأخبره بذلؾ كطمب منو أف يقرأ ، ثـ 
عممو اآليات الخاصة بسكرة العمؽ كبدايتيا قكلو سبحانو كتعالى )) 

إلنساف مف عمؽ ، اقرأ كربؾ اقرأ باسـ ربؾ الذم خمؽ ، خمؽ ا
كقد عاد الرسكؿ صمى ا عميو ،  كـر ، الذم عمـ بالقمـ ......((األ 

كسمـ إلى بيتو كأخبر زكجتو خديجة بما جرل لو ، فسألت قريبيا 
كرقة بف نكفؿ عف ذلؾ ، ككاف مف حكماء العرب فأخبرىا بأف 

رسكؿ زكجيا جاءتو النبكة الصادقة ، كلذلؾ فإف خديجة آمنت بال
 كشجعتو ككقفت إلى جانبو 

 أدكار الدعكة اإلسبلمية : ب 
ما الدكر المكي الذم يتضمف عكة اإلسبلمية دكراف أساسياف أكللمد

الحكادث التي حصمت في مكة المكرمة . أما الثاني فيك الدكر 
المدني يشمؿ الحكادث التي جرت في مدينة يثرب ) المدينة المنكرة 

أما الدكر المكي فيك يتألؼ  الرسكؿ إلييا .يا ا بعد ىجرة ( حرص
 مف فرعيف أيضا كىما :
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 الدكر السرم : – ُ
بعد نزكؿ الكحي عمى الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ بنزكؿ آيات 
القرآف الكريـ بدأ يدعك الناس إلى الدخكؿ في اإلسبلـ ، كلكنو كاف 

في  يفعؿ ذلؾ سرٌان ألنو كاف يخاؼ مف قريش زعيمة الشرؾ كالكثنية
كلقد استمر ىذا الدكر ثبلث سنكات تقريبا ،  عرب .شبو جزيرة ال

كاف الرسكؿ مف خبللو يدعك أىؿ بيتو كأصدقاءه إلى عبادة اإللو 
الكاحد كترؾ عبادة األكثاف . ككاف أكؿ مف آمف بو مف الرجاؿ 
صديقو أبك بكر رضي ا عنو ، كمف النساء زكجتو خديجة رضي 

ابف عمو عمي بف أبي طالب رضي ا عنو ا عنيا كمف الصبية 
، كما آمف بو مكاله زيد بف حارثة ) كالمكلى معناه في تمؾ الفترة 
العبد المعتؽ أك طالب االلتجاء ( ، ثـ بدأ عدد المسمميف يزداد 

 تدريجيان ككاف الرسكؿ يمتقييـ في دار األرقـ .
 الدكر العمني : – ِ

أخذ يدعك أىمو كأعمامو كأىؿ بعد ذلؾ صعد الرسكؿ إلى جبؿ الصفا 
مكة لمدخكؿ في ديف اإلسبلـ . كقد حصؿ ذلؾ جيران كعمنان امتثاالن 

    :ي سكرة الشعراء قكلو تعالى ألكامر ا عز كجؿ ، حيث كرد ف

كرد  ، كما { ٕٗٔاآلية الشعراء :  } ﴾ َوأَنِذْر َعِشيَرَتَك اْْلَقْ َربِينَ  ﴿

صدَع ِبما ُتؤَمُر َوَأعِرض َعِن َفا ﴿: في سكرة الحجر قكلو تعالى
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لقد دعا الرسكؿ صمى ا .  { ٜٗاآلية  الحجر :  } ﴾ الُمشرِكينَ 
عميو كسمـ قكمو لئليماف برسالة اإلسبلـ كمناصرتو ، كلكف قريشا 
رفضت االستجابة لدعكتو ، كأخذت تقاكمو كتعارضو كتكيد لو ، 

مكانة قريش  ألنيـ كانكا يعتقدكف أف انتشار اإلسبلـ سكؼ ييدد
كزعامتيا الدينية كاالقتصادية . كطبعان كاف ذلؾ االعتقاد خاطئان ، 
ة ألف انتصار اإلسبلـ أعطى لقريش كمكة مكانة عظيمة كأىمية كبير 

لقد استمر ىذا الدكر عشر  كاستمر ذلؾ حتى الكقت الحاضر .
سنكات كانت خبللو قريش تسيء معاممة الرسكؿ صمى ا عميو 

تسيء إلى المسمميف بأشكاؿ مختمفة ، كقد تـ تعذيب كسمـ ، كما 
عددو كبيرو منيـ أيضان . كمف الكاضح أف السبب الرئيس لمقاكمة 
قريش لمرسكؿ يكمف في أنو دعاىـ إلى أمكر تختمؼ عما عرفكه 
عف آبائيـ ك أجدادىـ ، كلـ يككنكا في قرارة أنفسيـ يرفضكف 

الزخرؼ مكضحا رأم  في سكرةمبادئ الديف الجديد . يقكؿ تعالى 

 ﴾َبْل قَاُلوا ِإنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعَلى أُمٍَّة َوِإنَّا َعَلى آثَارِِىم مُّْهَتُدونَ  ﴿قريش 
 { ٕٕاآلية الزخرف :  }

 أبك طالب كمكقفو مف الرسكؿ :  -ج 
طمبت قريش مف أبي طالب أف يمنع ابف أخيو عف المضي في 

إغرائو بالماؿ كالجاه كلكنو  دعكتو إلى الديف الجديد ، عف طريؽ
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رفض ذلؾ كقاؿ ))كا يا عـ لك كضعكا الشمس في يميني كالقمر 
في يسارم عمى أف أترؾ ىذا األمر ما تركتو حتى يظيره ا أك 
أىمؾ دكنو (( كاستمر الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ في دعكتو 

يف كبقي أبك طالب يدافع عنو مما زاد مف حقد قريش كأذاىا لممسمم
، كبخاصة لمذيف ال ينتمكف إلى بطكف قكية تحمييـ أك كانكا مف 

 األرقاء كالمكالي ، مثؿ عمار بف ياسر كببلؿ الحبشي . 
 :لنشر الدعكة جياد الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ -(  ْ ) 
 ىجرة المسمميف إلى الحبشة : -أ 

عندما تزايد اضطياد المشركيف مف قريش لممسمميف عرض عمييـ 
كؿ صمى ا عميو كسمـ أف يياجر بعضيـ إلى الحبشة تخمصان الرس

مف أذل المشركيف . كقد اختار الحبشة دكف غيرىا مف البمداف ، 
ألف سكانيا يدينكف بالمسيحية ، كما عرؼ عف ممكيا ) النجاشي ( 

ىاجر  ا أيضا عف قكافؿ قريش كتجارتيا .مف تسامح كعدؿ كلبعدى
عمى دفعتيف . كقد رحب النجاشي عدد مف المسمميف إلى الحبشة 

ـ الحرية في ممارسة شعائر بالمياجريف ك أكـر كفادتيـ ، كترؾ لي
 دينيـ 

 مكقؼ قريش مف اليجرة إلى الحبشة : -ب 
غضبت قريش مف ىجرة المسمميف إلى الحبشة كاستاءت مف مكقؼ 
النجاشي ، فأرسمت كفدان محمبلن باليدايا ليطمب منو طرد المياجريف 
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ده ، إال أف النجاشي رد كفد قريش عمى أعقابو خائبان عندما مف ببل
 تأكد مف سبلمة نكايا المياجريف كصدؽ إيمانيـ .

 مقاطعة قريش لبني ىاشـ : -ج 
خافت قريش مف ازدياد عدد المسمميف ، كبالتالي استفحاؿ خطرىـ 
كبخاصة بعد أف أسمـ رجبلف ىاماف ، كىما حمزة عـ الرسكؿ  صمى 

سمـ كعمر بف الخطاب ، فقررت مقاطعة بني ىاشـ حتى ا عميو ك 
يسممكا الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ ليقتمكه ، ككقعكا كثيقة تنص 

.عمى عدـ مخالطتيـ كالتعامؿ م  عيـ بيعان أك شراءن أك مصاىرة ن
رفض بنك ىاشـ طمب قريش كلجؤكا إلى ًشٍعًب أبي طالب شرقي ك 

ليا الكثير مف التعب كالعناء مكة حيث أقامكا ثبلث سنكات القكا خبل 
نياء المقاطعة  . اجتمع بعض عقبلء قريش كقرركا تمزيؽ الكثيقة كا 

كعاد بنك ىاشـ إلى بيكتيـ ، كعاكد المسممكف نشر دعكتيـ فازداد 
 عددىـ .

 : عاـ الحزف -د 
بعد انتياء المقاطعة كفي العاشر مف البعثة تكالت المحف عمى 

سمـ ، فقد تكفيت زكجتو خديجة ، كما الرسكؿ ا صمى ا عميو ك 
تكفي عمو أبك طالب ،ففقد بمكتيما ما كاف يتمتع بو مف حماية 
كدعـ كليذا سمي ىذا العاـ بعاـ الحزف . بعد ذلؾ تجرأت قريش 
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كاشتدت في إيذائيا لممسمميف ، ففكر الرسكؿ بالخركج إلى الطائؼ 
 لعمو يجد فييا نصيران لو .

 :لنشر الدعكة مى ا عميو كسمـجياد الرسكؿ ص -(  ٓ ) 
 الخركج إلى الطائؼ : -أ 

قرر الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ الخركج مف مكة إلى الطائؼ ، 
لكي يدعك أىميا إلى مساعدتو كالدخكؿ في اإلسبلـ . كلكف أىالي 
الطائؼ لـ يستجيبكا لو ، بؿ عمدكا إلى إيذائو ألسباب متعددة منيا 

ة في نفكسيـ ، ككذلؾ حرصيـ عمى تأصؿ المعتقدات كالكثني
 االستمرار بالعبلقات الكدية بينيـ كبيف قريش ، ال سيما كأف بمدىـ

عاد الرسكؿ إلى مكة كىك أكثر ك  تعد منطقة اصطياؼ ألغنياء مكة.
تصميمان عمى متابعة دعكتو الناس لمدخكؿ في اإلسبلـ ، كال سيما 

كسـ الحج ، كمف بالنسبة ألفراد القبائؿ الذيف يزكركف مكة في م
 أكثرىـ أىمية كفكد يثرب .

 اإلسراء كالمعراج : -ب 
بعد عكدة الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ مف الطائؼ إلى مكة 
حصمت حادثة اإلسراء كالمعراج ،كاإلسراء معناه انتقاؿ الرسكؿ صمى 
ا عميو كسمـ ليبل مف مكة إلى المسجد األقصى في القدس 

ـ . أما المعراج فيك يعني صعكد بمساعدة جبريؿ عميو السبل
الرسكؿ إلى السماء بمساعدة جبريؿ أيضا ثـ عكدتو إلى مكة . كقد 
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كردت في القرآف الكريـ سكرتاف ليما عبلقة بيذه الحادثة كىما 

ُسبحاَن الَّذي َأسرى  ﴿ نجـ .قاؿ تعالى في سكرة اإلسراء اإلسراء كال
َلى الَمسِجِد اْلَقَصى الَّذي بارَكنا َحوَلُو ِبَعبِدِه لَيًًل ِمَن الَمسِجِد الَحراِم إِ 

ميُع الَبصيرُ   . { ٔاْلسراء : اآلية  } ﴾ لُِنرِيَُو ِمن آياتِنا ِإنَُّو ُىَو السَّ
 بيعة العقبة األكلى : -ج 

تكجو الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ بدعكتو إلى الكافديف مف أىؿ 
خصان ، يثرب في مكسـ الحج ، فاستجاب لدعكتو اثنا عشر ش

كبايعكه عمى اعتناؽ اإلسبلـ ، فأرسؿ الرسكؿ معيـ مصعب بف 
عمير لكي يعمميـ القرآف كيشرح ليـ أصكؿ الديف اإلسبلمي ، كقد 
حصمت ىذه البيعة في منطقة قريبة مف مكة تقع إلى الشماؿ منيا 
كتسمى العقبة ك لذلؾ سميت بيعة العقبة األكلى ككاف ليذه البيعة 

 ار اإلسبلـ في مدينة يثرب .أثر كبير في انتش
 بيعة العقبة الثانية : -د 

كفي مكسـ الحج التالي اجتمع الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ مع 
مجمكعة ثانية مف أىؿ يثرب بمغ عدد أفرادىا ثبلثة كسبعيف رجبلن 
كامرأتيف حيث بايعكا الرسكؿ عمى اعتناؽ اإلسبلـ كنصرتو ، كدعكه 

حمايتو كمساعدتو عمى نشر الديف  لميجرة إلى يثرب لكي يتكلكا
 اإلسبلمي .
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 األكس كالخزرج : -ق 
كالكاقع أف مدينة يثرب كاف يعيش فييا في تمؾ الفترة قبيمتاف 
ىامتاف كىما األكس كالخزرج ، ككاف ىناؾ خبلفات كبيرة بينيما ، 
كلذلؾ فإف قبكليـ دعكة الرسكؿ لمدخكؿ في اإلسبلـ مف خبلؿ 

ٍحدة كالمكدة بينيما  الثانية ساعد عمىبيعتي العقبة األكلى ك   إيجاد الكى
 مكقؼ قريش : -ك 

استاءت قريش مف مكقؼ أىؿ يثرب ، كبخاصة بعد ىجرة المسمميف 
إلييا كتشكيميـ قكة ال يستياف بيا تيدد طريؽ القكافؿ التجارية 
المتجية مف مكة إلى ببلد الشاـ ، كأخذت تفكر جديان بالتخمص مف 

 عميو كسمـ ك أصحابو .الرسكؿ صمى ا 
 مكقؼ أىؿ الطائؼ : -ز 

كلما انتيى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ إلى الطائؼ ، عمد إلى 
نفر مف ثقيؼ ، ىـ يكمئذ ساداتيا، فجمس إلييـ كدعاىـ إلى ا ، 
ككٌمميـ بما جاءىـ مف أجمو ، فردكا عميو رٌدان منكران ، كفاجؤكه بما 

فقاـ الرسكؿ مف عندىـ مج القكؿ . ف يتكقع مف الغمظة كسلـ يك
كىك يرجكىـ أف يكتمكا خبر مقدمو ، فمـ يجيبكه إلى ذلؾ ، ثـ أغركا 

كف بو . كجعمكا يرمكنو بو سفياءىـ كعبيدىـ يسبكنو كيصيح
 بالحجارة 
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كتأسيس الدكلة العربية  الرسكؿ إلى المدينة المنكرةىجرة  -(  ٔ ) 
 اإلسبلمية

 اليجرة النبكية: -أ 
بيعة العقبة الثانية ازداد عدد المسمميف في يثرب ، كأصبحكا قكة بعد 

بنقؿ  ال يستياف بيا مما جعؿ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ يفكر
. كلذلؾ أذف ألصحابو المسمميف في مقر دعكتو مف مكة إلى يثرب

دفعات حتى ال يشعر بيـ  مكة باليجرة إلى مدينة يثرب عمى
ـ كنيـ مف اليجرة كقد استقبمي، فيكيدكف ليـ كيمنعالمشرككف

منع كنتيجة لذلؾ قرر سادة قريش  .مسممك يثرب بالمحبة كالترحاب
، كما قرركا قتؿ الرسكؿ صمى ا المسمميف مف اليجرة إلى يثرب

عميو كسمـ بمشاركة عدد مف الشباب الذيف يمثمكف قبائؿ مكة 
يع بة جمالمختمفة فيضيع بذلؾ دمو كال يتمكف بنك ىاشـ مف محار 

كعندما أذف ا لرسكلو باليجرة غادر مكة  .القبائؿ ألخذ ثأرىـ منيـ
سرٌان مع صاحبو أبي بكر كطمب مف ابف عمو عمي بف أبي طالب أف 
يبيت في فراشو . كعندما اكتشؼ المشرككف خركج الرسكؿ كصاحبو 
مف مكة أسرعكا إلى المحاؽ بيما ، كلكنيـ أخفقكا في ذلؾ إذ كاف 

مختبئيف في غار ثكر ، فمما عمما بأف قريشان  الرسكؿ كصاحبو
عادت إلى مكة بعد أف أخفقت في القبض عمييما تابعا سيرىما 
كلحؽ بيما عمي بف أبي طالب . كقبؿ دخكؿ يثرب تكقؼ الرسكؿ 
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صمى ا عميو كسمـ في ) قباء ( ككضع أساس أكؿ مسجد في 
الثاني اإلسبلـ كىك ) مسجد قباء ( . كقد دخؿ مدينة يثرب في 

لبيجة ك ـ كاستقبمو أىميا با ِِٔعشر مف شير ربيع األكؿ عاـ 
اريخ تعرؼ باسـ المدينة . أصبحت يثرب منذ ذلؾ التاألناشيد 

كأصبح سكانيا مف األكس كالخزرج الذيف أسممكا يعرفكف  ،المنكرة
المياجريف مف مكة باسـ األنصار ، بينما أطمقت عمى المسمميف 

ح مجتمع المدينة المنكرة اإلسبلمي مؤلفان ، كأصبكممة المياجريف
مف المياجريف كاألنصار ، كىـ الذيف شارككا في غزكات الرسكؿ . 

 .يخ اإلسبلمي ) التاريخ اليجرم( كأصبحت حادثة اليجرة بداية لمتار 
 تأسيس الدكلة العربية اإلسبلمية : -ب 

أت بعد كصكؿ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ إلى المدينة المنكرة بد
مرحمة جديدة مف الدعكة اإلسبلمية تعرؼ باسـ الدكر المدني ، 
بينما كانت المرحمة السابقة ليا تسمى بالدكر المكي . كمف أىـ 
األعماؿ التي قاـ بيا الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ مف أجؿ بناء 

 الدكلة العربية اإلسبلمية :
 بناء مسجد المدينة المنكرة . - ُ
 مياجريف كاألنصار .المؤاخاة بيف ال - ِ
 إصدار الصحيفة ) الكثيقة ( . - ّ
 إعداد الجيش اإلسبلمي لمجياد في سبيؿ ا . - ْ
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كيتبيف مف مراجعة الكثيقة كما يتعمؽ بيا أف مجتمع المدينة أصبح 
 أسس جديدة مف أىميا :منظمان عمى 

الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ ىك رئيس المسمميف كقائدىـ  -ُ
يا ، كينبغي الرجكع إليو ألخذ رأيو في جميع األمكر قبؿ دينيا كدنيك 
 تنفيذىا  

حمت رابطة العقيدة اإلسبلمية ك األخكة الدينية محؿ رابطة  -ِ
 النسب كالعصبية القبمية .

يتـ التعامؿ بيف المسمميف بما ينسجـ مع أحكاـ الشريعة  -ّ
 اإلسبلمية 

 نة .كفؿ اإلسبلـ حرية العقيدة لجميع سكاف المدي -ْ
كفؿ اإلسبلـ األمف لجميع سكاف المدينة كحدد حقكقيـ  -ٓ

 ككاجباتيـ 
 أصبح الدفاع عف المدينة كاجبان عمى كؿ مف يقيمكف فييا . -ٔ
 أصبح مسجد الرسكؿ المقٌر الرئيسي إلدارة شؤكف المسمميف . -ٕ
 عناية ا تعالى في الغار: - ج

ركج الرسكؿ صمى ا فقد انطمقكا بعد أف عممكا بخ -المشركيف–أما 
ي كؿ مكاف ، كيفتشكف عنو فميو كسمـ ينتشركف في طرؽ المدينةع

كسمع الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ  .حتى كصمكا إلى غار ثكر
، كركصاحبو أقداـ المشركيف تخفؽ مف حكليـ ، فأخذ الركع أبا ب
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كىمس يحٌدث الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ ) لك نظر أحدىـ تحت 
يا أبا بكر ما ظنؾ  ))( فأجابو عميو الصبلة السبلـ : قدمو لرآنا 

فأعمى ا أبصار المشركيف ، حتى لـ يحف  ((باثنيف ا ثالثيما 
ألحد منيـ التفاتو إلى الغار ، كلـ يخطر بباؿ كاحد منيـ أف يتساءؿ 

 عما يككف بداخمو .
 / ـ ِْٔ/ ىػ    ِ غزكة بدر الكبرل - ( ٕ ) 

ؿ المكالية ليا في مقاكمة الدعكة اإلسبلمية ، استمرت قريش كالقبائ
عمى مصالحيا الدينية  كأخذت تخطط لمقضاء عمييا ، كذلؾ خكفان 

. كقد فرض ا تعالى الجياد عمى المسمميف ، دفاعان عف كالتجارية
زالة لمعقبات التي تعرض سير الدعكة اإلسبلمية  النفس مف جية ، كا 

 مف جية أخرل .
 الكبرل : أسباب غزكة بدر -أ 
 إظيار قكة المسمميف . -ُ
 تيديد مصالح قريش التجارية . -ِ
 التعكيض عمى المياجريف الذيف صادرت قريش أمكاليـ . -ّ
 أحداث غزكة بدر الكبرل : -ب 

عمـ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ أف قافمة تجارية كبيرة لقريش 
ف ، فخرج مؤلفة مف ألؼ بعير قادمة مف ببلد الشاـ بقيادة أبي سفيا

رجبل العتراضيا ، كلكف أبا سفياف ،غير  ُّّمع أصحابو كعددىـ 
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خط سير القافمة كاتجو بيا نحك الطريؽ الساحمي ، كأرسؿ يستنفر 
كعمى الرغـ مف نجاة القافمة لحماية قافمتيا مف المسمميف .  قريشان 

، فقد أصٌر بعض زعماء قريش كعمى رأسيـ أبك جيؿ عمى محاربة 
ألنيـ أصبحكا ييددكف طريؽ التجارة الرئيسي الذم المسمميف ، 

قاد زعماء قريش كفي طميعتيـ أبك ك  يصؿ بيف مكة كببلد الشاـ .
رجبلن كدارت المعركة بينيـ كبيف  َٓٗجيؿ جيشان مؤلفان مف 

كانت نتيجة المعركة انتصاران رائعان ك  . -ماء بدر  -المسمميف عند
يمانيـ العم يؽ بالعقيدة التي يدافعكف لممسمميف بسبب شجاعتيـ كا 

عنيا ، كالتزاميـ بأكامر الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ . ككذلؾ 
 بسبب دعائيـ ا عٌز كجٌؿ بأف ينصرىـ عمى أعدائيـ المشركيف .
أما بالنسبة لممشركيف فقد انيزمكا ىزيمة منكرة ، كلقي بعض 
زعمائيـ الشييريف مصرعو كمف بينيـ أبك جيؿ نفسو . كقد سقط 

ـٌ أسري عدد كبير منيـ ك ثير مف القتمى في صفكؼ المشركيف ، كما ت
. أما عدد شيداء المسمميف فقد كاف قميبلن لمغاية . كلقد بمغ مف 
اىتماـ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ بالعمـ أف افتدل األسير المتعمـ 

كالكاقع أف كممة غزكة  عف طريؽ تعميـ عشرة مف أبناء المسمميف .
مة العسكرية التي قادىا الرسكؿ بنفسو لمحاربة أعداء تعني ) الحم

غزكة ،  ِٕالمسمميف ( ، كقد بمغ عدد غزكات الرسكؿ بمجمكعيا 
أما السرية فيي تعني  ) الحممة البسيطة التي كاف يرسميا الرسكؿ 
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ألداء ميمة معينة كلـ يكف قائدان ليا ( . كقد سميت ىذه الغزكة 
غزكة سابقة حصمت في العاـ  بغزكة بدر الكبرل ، بسبب كجكد

ىػ ، كسميت غزكة بدر األكلى .  كلقد نزلت في القرآف  ِنفسو 
في اآلية ] الكريـ بعض اآليات حكؿ غزكة بدر كمنيا قكلو تعالى 

.  {نتـ أذلة كلقد نصركـ ا ببدر كأ [ }مف سكرة آؿ عمراف  ُِّ
رىـ كبعد معركة بدر تـ إجبلء بني قينقاع عف المدينة بسبب غد

 بالمسمميف . 
 نتائج غزكة بدر الكبرل : -ج 
ىي أكؿ معركة يخكضيا العرب ضد بعضيـ تتـ عمى أساس  -ُ

 العقيدة كالديف كليس عمى أساس النسب كالعصبية القبمية .
 ىي أكؿ انتصار عسكرم لممسمميف عمى المشركيف . -ِ
 زادت ثقة المسمميف بأنفسيـ . -ّ
 ؽ التجارية لمدينة مكة أصبح المسممكف ييددكف الطر -ْ
 غزكة أحد - ( ٖ ) 
 / ـ ِٓٔ/ ىػ   ّ  
 أسباب غزكة أحد : -أ 
 رغبة قريش في األخذ بثأرىا مف المسمميف . -ُ
 رغبة قريش في استرداد ىيبتيا بيف القبائؿ . -ِ
 أحداث غزكة أحد : -ب 
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خصصت قريش أمكاؿ القافمة التي حاكؿ المسممكف اعتراضيا 
ة الثأر ، كجيزت جيشا قكامو ثبلثة آالؼ مقاتؿ لئلنفاؽ عمى غزك 

بقيادة أبي سفياف لمحاربة المسمميف . كقد خرج جيش المشركيف 
شاكر ك  د جبؿ أحد قرب المدينة المنكرة .مف مكة ثـ عسكر عن

الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ أصحابو ، كاستقٌر األمر عمى مبلقاة 
سمـ مع ألؼ  عميو ك العدك خارج المدينة ، فخرج الرسكؿ صمى ا

. كفي الطريؽ انسحب المنافؽ  ) عبد ا بف رجؿ لمبلقاة المشركيف
أبي ( مع عدد مف المنافقيف كعادكا إلى المدينة ، بيدؼ خمؽ 

تمركز المسممكف في ثـ  الفكضى كتمزيؽ كحدة صؼ المسمميف .
كادم جبؿ أحد ، ككضع الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ بعض رماتو 

حد ، كأمرىـ بحماية ظير المسمميف مف الخمؼ كعدـ عمى جبؿ أ
دارت المعركة كاشتد القتاؿ بيف ك  .غادرة أماكنيـ ميما كانت النتيجةم

، كلكف المعركة تحكلت ف ككاد النصر يككف حميؼ المسمميفالطرفي
 في نياية المطاؼ لصالح قريش بسبب :

 يث إنيـمخالفة الرماة ألكامر الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ ، ح -ُ
، فترككا أماكنيـ كانصرفكا لجمع اعتقدكا أف المسمميف قد انتصركا

 الغنائـ .
، كىذا لرسكؿ صمى ا عميو كسمـ قد قتؿأشاع بعضيـ أف ا -ِ

 أحدث ارتباكان كبيران في صفكؼ المسمميف .
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المشركيف تخمي الرماة  ؿ خالد بف الكليد ككاف ال يزاؿ ـاستغ -ّ
 ، كبذلؾ أصبح جيشمية التفاؼ حكؿ الجبؿ، فقاـ بعم عف مكاقعيـ

، كأدل ذلؾ إلى ىزيمة المسمميف المسمميف بيف قكتيف مف المشركيف
 كقمب المعركة لصالح المشركيف . 

 نتائج غزكة أحد : -ج 
كامر الرسكؿ صمى ا ىزيمة المسمميف بسبب مخالفة الرماة أل  -ُ

  عميو كسمـ 
 حمزة عـ الرسكؿ . استشياد عدد مف المسمميف مف بينيـ -ِ
عرؼ المسممكف أف بينيـ عددان مف المنافقيف خذلكىـ كعادكا  -ّ

 مف منتصؼ الطريؽ .
عدـ تحقيؽ قريش ألىدافيا ، كعكدتيا إلى مكة ميددة متكعدة  -ْ

 بأنيا ستعكد لقتاؿ المسمميف كالقضاء عمييـ .
إجبار ييكد بني النضير عمى الجبلء عف المدينة المنكرة بسبب  -ٓ
 آمرىـ عمى الرسكؿ كالمسمميف .ت
 كصؼ معركة أحد :  -د 
كراح رسكؿ ا )صمى ا عميو كسمـ ( حيف صبلة الجمعة  

فأصبح بالشعب مف أحد فالتقكا يكـ السبت في النصؼ األكؿ مف 
   شكاؿ سنة ثبلث ، ككاف رأم الرسكؿ ا )صمى ا عميو كسمـ (

لمسمميف ..... يا رسكؿ ا فقاؿ رجاؿ مف ا ((أال يخرج إلييـ  ))
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اخرج بنا إلى أعدائنا ال يركف أنا جبنا عنيـ أك ضعفنا، ... فمـ يزؿ 
الناس برسكؿ ا )صمى ا عميو كسمـ( .... حتى دخؿ بيتو 
كلبس ألمتو  .... فخرج في ألؼ مف أصحابو .كفي الطريؽ انخذؿ 

ؿ ا عنو عبد ا بف أبي ابف سمكؿ بثمث الناس ...كمضى رسك
)صمى ا عميو كسمـ( عمى كجيو حتى نزؿ بالشعب مف أحد .... 
فجعؿ ظيره كعسكره إلى أحد ... كتعبأ رسكؿ ا )صمى ا عميو 

تعبأت قريش كىـ ثبلثة آالؼ ك ، كسمـ( لمقتاؿ في سبعمائة رجؿ 
كمعيـ مائتا فرس فقد جنبكىا ، فجعمكا عمى ميمنة الخيؿ خالد بف 

رتيا عكرمة بف أبي جيؿ كأمر الرسكؿ )صمى ا الكليد كعمى ميس
عميو كسمـ( عمى الرماة كىـ خمسكف رجبلن عبد ا بف جبير ..... 
كقاؿ : انضح عنا الخيؿ بالنبؿ ال يأتكنا مف خمفنا إف كانت لنا أك 
عمينا ، اثبت مكانؾ ال تؤتيف مف قبمؾ ...... فاقتتؿ الناس حتى 

صره كصدقيـ كعده ككانت اليزيمة ال حميت الحرب .... فأنزؿ ا ن
يشؾ فييا ... لكال أف الرماة الذيف عينيـ الرسكؿ )صمى ا عميو 
كسمـ( عمى الجبؿ ترككا أماكنيـ كانحدركا ليجمعكا الغنائـ مما أعطى 
فرصة لخالد بف الكليد لبللتفاؼ عمى المسمميف كمباغتتيـ مف خمؼ 

قتؿ ، كفي الحقيقة  فتراجعكا كصاح أحد المشركيف أف محمد قد
أصيبت رباعيتو كشج في كجنتيو ككممت شفتاه .... كقاتؿ مصعب 
بف عمير دكف الرسكؿ ا )صمى ا عميو كسمـ( كمعو لكاؤه حتى 
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قتؿ فأعطى رسكؿ ا )صمى ا عميو كسمـ( عمي بف أبي طالب 
المكاء . ثـ عرؼ المسممكف ما برسكؿ ا فنيضكا بو كنيض معيـ 

لشعب كمعو صحابتو . كلما انصرؼ أبك سفياف كمف معو نحك ا
نادل : إف مكعدكـ بدر العاـ المقبؿ فقاؿ رسكؿ ا لرجؿ مف 

 أصحابو : قؿ : نعـ ىي بيننا كبينكـ مكعد .. 
 / ـ ِٕٔ/ ىػ     ٓ غزكة الخندؽ ػ األحزاب - ( ٗ ) 
 أسباب غزكة الخندؽ : -أ 

د المسمميف كشجعكىـ عمى قاـ ييكد بني قريظة بتأليب القبائؿ ض
 التحالؼ مع قريش لمحاربة المسمميف .

 أحداث غزكة الخندؽ :  -ب 
ألفت قريش حمفان مع عدد مف القبائؿ المعادية لئلسبلـ ، ثـ تكجيت 

، بقصد آالؼ مقاتؿ نحك المدينة المنكرة جمكعيـ في حكالي عشرة
 عميو لرسكؿ صمى ااستشار ا، ك تبلليا كتدميرىا كقتؿ سكانيااح

، فأشار عميو الصحابي سمماف الفارسي رضي ا كسمـ أصحابو
عنو بحفر خندؽ حكؿ القسـ المكشكؼ مف المدينة ، كقد شارؾ 

، كما جيز جيشا قكامو دؽالرسكؿ صمى ا عميو كسمـ بحفر الخن
كجئت قريش فثـ . آالؼ مجاىد بقصد التصدم لممشركيفثبلثة 

ـ يألفو العرب في حركبيـ ر ل، كىك أمكحمفاؤىا بكجكد الخندؽ
، كلذلؾ لـ يتمكف جيش المشركيف مف اجتياز الخندؽ السابقة
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لـ تحدث معركة حاسمة أك مكاجية  .لمكصكؿ إلى المدينة المنكرة
، كاقتصر األمر عمى بعض المبارزات الفردية بيف الطرفيفمباشرة 

، فتصدل تمكف بعضيـ مف القفز فكؽ الخندؽ مع المشركيف الذيف
لجأ الرسكؿ إلى ك  .مكف فبعضيـ قتؿ كبعضيـ اآلخر ىربـ المسملي

طريؽ بث  العمؿ السياسي لفؾ الحصار عف المدينة المنكرة عف
. كما أف تسخير في ذلؾ ، كقد نجحالفرقة في صفكؼ األحزاب

عكامؿ الطبيعة التي أرسميا ا تعالى مف عكاصؼ كأمطار غزيرة 
الخياـ كتشرد الخيكؿ   أسيمت في فشؿ الحصار حيث تـ اقتبلع

 فانسحب المشرككف كعادكا خائبيف . 
 نتائج غزكة الخندؽ : -ج 
 ىزيمة األحزاب كفشميـ في تحقيؽ أىدافيـ . -ُ
 فقداف قريش ىيبتيا بيف القبائؿ . -ِ
 ارتفاع شأف المسمميف بيف القبائؿ العربية . -ّ
 اكتساب المسمميف أساليب جديدة في القتاؿ . -ْ
الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ بني قريظة عقابان شديدان معاقبة  -ٓ

، كانحيازىـ إلى مسمميف، كنقضيـ العيد مع الرسكؿبسبب غدرىـ بال
 األحزاب .
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سميت ىذه الغزكة بغزكة الخندؽ نسبة إلى الخندؽ الذم حفره 
. كتسمى أيضان   لقسـ المكشكؼ مف المدينة المنكرةالمسممكف حكؿ ا

 ة إلى اتفاؽ جماعات مختمفة ضد المسمميف ) غزكة األحزاب ( نسب
 المبارزة بيف عمي بف أبي طالب كعمرك بف كد العامرم  -د 

 ) السنة الخامسة لميجرة ( في غزكة الخندؽ
فمما كاف يكـ الخندؽ خرج عمرك بف كد كىك مقنع بالحديد فنادل : 
 مف يبارز ؟ فقاـ عمي بف أبي طالب فقاؿ : أنا ليا يا نبي ا ،

: أال رجؿ يبرز ؟ فجعؿ يؤنبيـ اؿ النبي اجمس  ثـ نادل عمركفق
كيقكؿ  أيف جنتكـ التي تزعمكف أنو مف قتؿ منكـ دخميا ؟ أفبل 

: أنا يا رسكؿ ا ! فقاؿ : ؟ فقاـ عمي فقاؿتبرزكف إلي رجبلن 
رسكؿ  اجمس . ثـ نادل الثالثة فقاـ عمي رضي ا عنو فقاؿ : يا

ف كاف عىٍمران . فأذف لو رسكؿ ا  :فقاؿ ،ركا أنا فقاؿ : إنو عم كا 
و ، فقاؿ لو عمرك : مف أنت ؟ )صمى ا عميو كسمـ( ، فمشى إلي

عبد مناؼ ؟ قاؿ: أنا عمي بف أبي طالب . : أنا عمي، قاؿ  أبفي قاؿ
إني أكره أف أقتمؾ : يا بف أخي مف أعمامؾ مف ىك أسف منؾ ففقاؿ

، فغضب فنزؿ كسؿ كره أف أقتمؾ؟ فقاؿ لو عمي: لكني كا ال أ
سيفو كأنو شعمة نار  ثـ أقبؿ نحك عمي مغضبان كاستقبمو عمي 
بدرقتو فضربو عمرك في درقتو كأثبت فييا السيؼ كأصاب رأسو 
فشجو ، كضربو عمي عمى حبؿ عاتقو فسقط كثار العجاج ، كسمع 
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رسكؿ ا التكبير  فعرفنا أف عميا قد قتمو ، ثـ أقبؿ عمي نحك 
 كؿ ا ككجيو يتيمؿ .رس
 / ـ ِٖٔ/ ىػ     ٔ صمح الحديبية -( َُ) 
 رغبة الرسكؿ )صمى ا عميو كسمـ( في أداء العمرة : -أ 

مف شعائر ديننا اإلسبلمي أداء فريضة الحج مرة في العمر لمف 
استطاع إلى ذلؾ سبيبل . كيتـ الحج في أياـ محددة مف العاـ 

أداء مناسؾ الحج في غير مكسمو  اليجرم . أما العمرة فيي تعني
. كفي السنة السادسة لميجرة كبعد أف ازدادت قكة المسمميف قرر 
الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ زيارة مكة ألداء العمرة ، ك إظيار قكة 

خرج الرسكؿ )صمى ا ك  .مميف ك تعظيميـ لمكعبة المشرفةالمس
المسمميف أربعمئة مف  عميو كسمـ( مف المدينة عمى رأس ألؼ ك

. كقد حاكلت قريش إقناعو بالعدكؿ عف دخكؿ مكة ، قاصدان مكة
فاف كلكنو أصر عمى مكقفو ، كأرسؿ إلييا كفدان برئاسة عثماف بف ع

جاء إلى مكة مسالمان ال ، ليبيف لممشركيف أنو رضي ا عنو
تأخر كفد المسمميف لدل قريش ثبلثة أياـ ، كسرت إشاعة ، ك محاربان 

اف بف عفاف رضي ا عنو قد قتؿ ، فبايع مفادىا أف عثم
المسممكف الرسكؿ عمى محاربة قريش ، كسميت ىذه البيعة ) بيعة 
الرضكاف ( لكف الكفد عاد سالمان كتـ عقد الصمح بيف الطرفيف ، 

 كسمي صمح الحديبية نسبة إلى المكاف الذم عقد فيو الصمح.
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 شركط صمح الحديبية :  -ب 
طرفيف أم الرسكؿ كقريش لمدة عشر إيقاؼ الحرب بيف ال -ُ

 سنكات .
أف يرد الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ  مف يأتيو مسممان مف  -ِ

 قريش دكف إذف كليو كال تمتـز قريش برد مف يأتييا مف المسمميف .
أف يرجع الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ كصحبو ىذا العاـ ، فإذا  -ّ

 بعد أف تخرج منيا قريش .كاف العاـ القادـ دخمكا مكة ألداء العمرة 
مف أراد الدخكؿ في حمؼ قريش فمو ذلؾ ، كمف أراد الدخكؿ  -ْ

 في حمؼ المسمميف فمو ذلؾ .
 نتائج صمح الحديبية :  -ج 
اعترفت قريش رسميان بالجانب اإلسبلمي ممثبل بالرسكؿ صمى  -ُ

 ا عميو كسمـ كأصحابو المؤمنيف .
ة بالدخكؿ في اإلسبلـ مثؿ بدأ عدد مف مشاىير الرجاؿ في مك -ِ

 خالد بف الكليد كعمرك بف العاص . 
أتاح ىذا الصمح الفرصة لتأديب مف تبقى مف الييكد كىـ ييكد  -ّ

 خيبر .
أتاح ىذا الصمح الفرصة لمرسكؿ صمى ا عميو كسمـ لنشر  -ْ

دعكتو في بقية أجزاء الجزيرة العربية كخارجيا فأرسؿ عدة رسائؿ 
 راء في عصره يدعكىـ فييا إلى اإلسبلـ .إلى الممكؾ كاألم
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 الرسائؿ إلى الممكؾ كالحكاـ : -( ُُ)
َـّ إرساؿ رسائؿ إلييـ لدعكتيـ إلى  مف الممكؾ كالحكاـ الذيف ت
اإلسبلـ كسرل ممؾ الفرس ، كىرقؿ ممؾ الركـ ، كالمقكقس حاكـ 
مصر ، ككذلؾ النجاشي ممؾ الحبشة . كقد كاف رد الممكؾ كالحكاـ 

. فمنيـ مف كاف رده لطيفا مع أعضاء الكفد كمنيـ مف كاف مختمفا 
 رده قاسيان كجافان . كلكف لـ يقبؿ أحد منيـ الدخكؿ في اإلسبلـ 

 ـ : ِٗٔ -ىػ  ٕغزكة خيبر  - (ُِ)
شعر الرسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ بأف الكقت قد حاف لمعاقبة 

كتعرضيـ ييكد خيبر بسبب مكاقفيـ المممكءة بالخداع كالتآمر ، 
لقكافؿ المسمميف الذاىبة إلى ببلد الشاـ . كقد حاصر الرسكؿ 
حصكنيـ كفتحيا ، كتـ إجبلء قسـ منيـ عف المنطقة ، كسمح 
 لمقسـ اآلخر بالبقاء فييا شريطة تقديـ قسـ مف غبلليا لممسمميف . 

 ـ : َّٔ -ىػ  ٖ( ُغزكة مؤتة ) -( ُّ)
ي السنة الثامنة لميجرة تقع قرية مؤتة عمى مشارؼ ببلد الشاـ . كف

أرسؿ الرسكؿ جيشا لمحاربة الركـ في تمؾ المنطقة ، ككاف يقكده 
زيد بف حارثة كعدده ثبلثة آالؼ مقاتؿ . كعندما كصؿ إلى ىناؾ 
كجد أف الركـ قد حشدكا لو ما يزيد عمى مئة ألؼ مقاتؿ . كقد 
دارت معركة قاسية قتؿ فييا قائد المسمميف زيد بف حارثة ، 

عادة شيد بعضيـ في المعركة ، كتمكف خالد بف الكليد مف إكاست
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كتكمف أىمية غزكة مؤتة أنيا أكؿ  جيش المسمميف إلى المدينة .
تكجيو مف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ لممسمميف بضركرة محاربة 

 الرـك كطردىـ مف ببلد الشاـ . 
 / ـ َّٔ/ ىػ      ٖ فتح مكة المكرمة -(ُْ)
 فتح مكة : -أ 
ضت قريش صمح الحديبية ألنيا ساعدت قبيمة بكر المتحالفة نق

، كلذلؾ صمـ يمة خزاعة المتحالفة مع المسمميفمعيا ضد قب
عقده مع الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ عمى تنفيذ االتفاؽ الذم 

جيز الرسكؿ جيشا مؤلفا مف عشرة آالؼ ، ك القبيمة المتحالفة معو 
مع يش تجديد الصمح مقاتؿ كخرج قاصدا مكة كقد حاكلت قر 

قبؿ كصكؿ المسمميف إلى مكة ك  .المسمميف كلكف الرسكؿ رفض ذلؾ
التقكا أبا سفياف فأسمـ كعاد إلى مكة يدعك أىميا لمدخكؿ في 

مف دخؿ دار  :اإلسبلـ كيبمغيـ قكؿ الرسكؿ )صمى ا عميو كسمـ(
أبي سفياف فيك آمف كمف دخؿ المسجد الحراـ فيك آمف ، كمف 

قسـ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ ك . أغمؽ بابو فيك آمفتو ك دخؿ بي
، كدخؿ أربعة أقساـ ليدخؿ كؿ قسـ مف جيةجيش المسمميف إلى 

المسممكف مكة دكف مقاكمة . كطاؼ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ 
. كلقد عفا الرسكؿ صمى سمميف حكؿ الكعبة كحطمكا األصناـمع الم
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عبارتو المشيكرة: )اذىبكا ا عميو كسمـ عف أىؿ مكة كقاؿ ليـ 
 فأنتـ الطمقاء( .

 نتائج فتح مكة :  ب 
 تحطيـ األصناـ كانتياء عيد الكثنية في مكة . -ُ
 إعبلف قريش كمعظـ القبائؿ دخكليا اإلسبلـ .  -ِ
 تمييد الطريؽ لتكحيد شبو الجزيرة العربية تحت راية اإلسبلـ .  -ّ
 / ـ  َّٔ   / ىػ  ٖغزكة حنيف كحصار الطائؼ :  -( ُٓ)

بعد فتح مكة كدخكؿ قريش في اإلسبلـ لـ يبؽ عمى الكثنية في 
ثقيؼ المتيف مكة كالمناطؽ القريبة منيا سكل قبيمتي ىكازف ك 

. كقد سار الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ عمى تحالفتا ضد المسمميف
ه كادم حنيف المؤدم إلى رأس الجيش الذم فتح بو مكة باتجا

أة غير متكقعة لممسمميف أف مقاتمي ىكازف ككانت مفاج الطائؼ .
كثقيؼ تمركزكا في شعاب كادم حنيف، ثـ ىجمكا فجأة عمى 

. كلكف المسمميف تمكنكا حدثكا ارتباكان كبيران في صفكفيـ، كأالمسمميف
، ف استعادة قكتيـ كىزمكا المشركيف، كحاصركا مدينة الطائؼم

د فترة قدـ كفد مف كلكنيـ لـ يتمكنكا مف فتحيا كانسحبكا منيا كبع
. كقد كردت في المدينة المنكرة كأعمنكا إسبلميـىكازف ك ثقيؼ إلى 

 ))القرآف الكريـ في سكرة التكبة آيتاف تتحدثاف عف غزكة حنيف  
 ......  ((يف إذ أعجبتكـ كثرتكـ كيكـ حن



 ل الخطاب النبىي الشريف                      حسين علي الهنداويأشكا

 

 

57 

 / ـ : ُّٔ/ ىػ / ٗغزكة تبكؾ :  -( ُٔ)
لرسكؿ جيشا تعداده بعد استقرار األمكر في منطقة الحجاز قاد ا

ألؼ مقاتؿ لقتاؿ الركـ المحتشديف في تبكؾ . كلكف لـ  َّحكالي 
تحصؿ معركة أك مكاجية مباشرة بيف المسمميف كالركـ ، ألف ىؤالء 
انسحبكا مف تبكؾ قبؿ كصكؿ المسمميف إلييا فدخميا الرسكؿ صمى 

 ا عميو كسمـ كصالح أىميا ثـ عاد إلى المدينة المنكرة . 
 / ـ : ُّٔ/ ىػ   ٗعاـ الكفكد :  - (ُٕ)

بعد غزكة تبكؾ أخذت القبائؿ العربية مف جميع أنحاء شبو جزيرة 
العرب تفد إلى المدينة المنكرة لكي تعمف إسبلميا . ككاف ذلؾ في 
 السنة التاسعة لميجرة كلذلؾ أطمؽ عمى ذاؾ العاـ اسـ عاـ الكفكد . 

 ( يـك فتح مكة: خطاب الرسكؿ )صمى ا عميو كسمـ -( ُٖ)
ة المكرمة عمى كقؼ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ  بعد أف فتح مك

: )) ال إلو إال ا كحده ال شريؾ لو ، صدؽ باب الكعبة ثـ قاؿ
كعده كنصر عبده كىـز األحزاب كحده ، أال كؿ مأثرة أك دـ أك ماؿ 

، إال سدانة البيت كسقاية الحاج ، أال تيفيدعى فيك تحت قدمي ىا
 ، فييما الدية مغمظة . ؿ الخطأ مثؿ العمد بالسكط كالعصاقتك 

نخكة الجاىمية كتعظميا  ، إف ا قد أذىب عنكـيا معشر قريش
 ، كآدـ خمؽ مف تراب ، ثـ تبل : )) يا أيياباآلباء. الناس مف آدـ

، كجعمناكـ شعكبا كقبائؿ لتعارفكا الناس إنا خمقناكـ مف ذكر كأنثى
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/. يا معشر قريش ) أك ْٗأتقاكـ((/ الحجرات /  إف أكرمكـ عند ا
يا أىؿ مكة ( ما تركف إني فاعؿ بكـ ؟ قالكا : خيرا ، أخ كريـ كابف 

 : اذىبكا فأنتـ الطمقاء ـ ، قاؿأخ كري
 ـ ِّٔىػ  ،  َُ لكداعحجة ا -( ُٗ)
 تأدية المسمميف لفريضة الحج:  -أ 
ى انضماـ سائر بعد أف اطمأف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ إل 

أنحاء شبو الجزيرة العربية تحت لكاء اإلسبلـ ، قرر الذىاب إلى 
الحج  كدعكتيـ  مكة األداء فريضة الحج كتعميـ المسمميف مناسؾ

اجتمع في مكة أكثر مف مئة ألؼ حاج مف لمتمسؾ بدينيـ . 
كبعد تأدية المسمميف لفريضة ، ختمؼ أنحاء شبو الجزيرة العربية م

رسكؿ صمى ا عميو كسمـ ليمقي خطبتو األخيرة ، الحج كقؼ ال
المائدة في سكرة  كيعمف استكماؿ تعاليـ الديف اإلسبلمي ، حيث كرد

ْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي ا ﴿ :قكلو تعالى

ْسًَلَم ِديًنا كانت ىذه أكؿ  . { ٖاآلية المائدة :  } ﴾ َوَرِضيُت َلُكُم اْْلِ
ا ، ألف المسمميف شعرك ة لمرسكؿ، كقد سميت بحجة الكداعكآخر حج

، كلف يمقاىـ مرة ثانية في مكسـ مف خبلليا ككأف الرسكؿ  يكدعيـ
 الحج 

 تجييز جيش أسامة :  -( َِ)
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كاف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ يشعر بأف الحدكد الشمالية لشبو 
لخطر بسبب كجكد الركـ في جنكب الجزيرة العربية ما تزاؿ ميددة با

ببلد الشاـ ، كلذلؾ أمر بتجييز جيش لمحاربة الركـ بقيادة أسامة 
بف زيد بف حارثة . كلكف ىذا الجيش لـ ينفذ ميمتو بسبب كفاة 

 الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ 
 / ـ : ِّٔ/ ىػ  ُُكفاة الرسكؿ  -(  ُِ)

ة بعد حجة دينعاد الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ مف مكة إلى الم
، كتكفي بسبب ىذا المرض في الثاني الكداع كقد مرض بالحمى

عمر يناىز الثالثة ىػ عف ُُعشر مف شير ربيع األكؿ عاـ 
، بعد أف أدل األمانة كبمغ الرسالة كنصح األمة كحدد كالستيف عامان 

 ليا الطريؽ المستقيـ 
 مقتطفات مف خطبة الرسكؿ في حجة الكداع: -( ِِ)

فحمد  كؿ صمى ا عميو كسمـ في آخر حجة لو خطيبان كقؼ الرس
)أييا الناس اسمعكا مني أبيف لكـ ، فإني  ا كأثنى عميو ثـ قاؿ :

ال أدرم لعمي ال ألقاكـ بعد عامي ىذا في مكقفي ىذا . أييا الناس : 
إف دماءكـ كأمكالكـ حراـ عميكـ ، إلى أف تمقكا ربكـ كحرمة يكمكـ 

ي بمدكـ ىذا . أال ىؿ بمغت ؟ الميـ اشيد . ىذا في شيركـ ىذا ف
ف ربا  فمف كانت عنده أمانة فميؤدىا إلى مف ائتمنو عمييا كا 
ف أكؿ ربا أبدأ بو ربا عمي العباس بف عبد  الجاىمية مكضكع ، كا 
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ف أكؿ دـ نبدأ بو دـ عامر  ف دماء الجاىمية مكضكعة  كا  المطمب كا 
ناس : إف عدة الشيكر أييا ال .ربيع بف الحارث بف عبد المطمب بف

عند ا اثنا عشر شيرا في كتاب ا ، يكـ خمؽ السمكات كاألرض 
منيا أربعة حـر ، ثبلثة متكاليات ككاحد فرد : ذك القعدة كذك الحجة 

ؿ بمغت ؟ الميـ أال ىم بيف جمادل كشعباف كالمحـر كرجب الذ
قكا ا ، فاتلنسائكـ عميكـ حقا كلكـ عمييف حؽ: إف اشيد؛ أييا النا

بمغت ؟ الميـ اشيد ؛ أييا  في النساء كاستكصكا بيف خيران ، أال ىؿ
مرئ ماؿ أخيو إال عف طيب : إنما المؤمنكف إخكة ، كال يحؿ الالناس

، أال ىؿ بمغت ؟ الميـ اشيد ؛ فبل ترجعف بعدم كفاران نفس منو
يضرب بعضكـ رقاب بعض فإني قد تركت فيكـ ما إف أخذتـ بو لف 

اشيد؛ أييا الناس : إف دىا كتاب ا أال ىؿ بمغت ؟ الميـ تضمكا بع
ف أباكـ كاحد ، كمكـ آلدـ، كآدـ مف تراب إف أكرمكـ ربكـ كاحد، كا 

لعربي عمى أعجمي فضؿ إال بالتقكل، أال ىؿ عند ا أتقاكـ، ليس 
 : فميبمغ الشاىد الغائب (بمغت ؟ الميـ اشيد؛ قاؿ
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 ثالثالباب ال
 الفصل األول
 ةالسمات الُخلُقٌِّ 

  للنبً ةوالنفسٌّ 
 علٌه وسلمصلى هللا 

ال شؾ أف ا تعالى عندما خمؽ اإلنساف جعمو في أحسف تقكيـ 
كرمان منو كمحبة كاصطفاءن عمى سائر المخمكقات كىك في الكقت 

اختار أنبياءىه عمى أحسف صكرة خمقية كنفسية بيف نفسو قد 
البشر، فقد أثنى ا تعالى عمى أخبلؽ أنبيائو كرسمو ، كفضؿ نبينا 
محمد عمى سائر ىؤالء األنبياء كالرسؿ بداللة إمامتو ليـ في بيت 
المقدس في حديث اإلسراء كالمعراج، كلك أنا أردنا أف نتكقؼ عند 

صمى ا عميو كسمـ الحتجنا إلى بحث  خمؽ ىذا النبي الكريـ محمد
مستقؿ كليس في تاريخ األنبياء أك العظماء أك المصمحيف مف 
عرفت صفاتو كأخبلقو بكؿ دقائقيا كتفاصيميا عمى النحك الذم 

 –صمكات كسبلمو ا عميو  –عرفت فيو صفة محمد بف عبد ا 
ان شامبلن كأخبلقو ، كقد حفظت لنا كتب السيرة كالحديث كصفان دقيق

لصفة النبي كىيئة كحركتو كسككنو .. الخ ككصفان آخر لو كألخبلقو 



 ل الخطاب النبىي الشريف                      حسين علي الهنداويأشكا

 

 

64 

" ليديو "" في جميع أبكاب التعامؿ مع األسرة كالمجتمع كالعالـ ك
دقائؽ حياتو عميو الصبلة  –في صفحات كثيرة  –كصكرت لنا 

كالسبلـ في كؿ شيء .. كيكفي لمداللة عمى ما نقكلو مراجعة كاحد 
ب السيرة المشيكرة ، مثؿ كتاب "" زاد المعاد في ىدل مف فيارس كت

عريؼ قكة المصطفى " القاضي خير العباد " البف القيـ " الشفا بت
كيعكد السبب في ذلؾ فكؽ أف النبي مشرع  كقدكة كمثؿ عياض 

أعمى ،إال أف حياتو صمى ا عميو كسمـ فييا مجاؿ لمتفريؽ بيف 
ك العامة ففي الكقت الذم يقكؿ الحياة الشخصية كالحياة الرسمية أ

فكلتير "" إف الرجؿ ال يككف عظيما في داخؿ بيتو ، كال بطبل في 
أسرتو يعني بذلؾ أف عظمة الرجؿ ال يعترؼ بيا أقرب الناس إليو 
ألنيـ يقفكف عمى دخيمتو كمباذلو نجد الرسكؿ الكريـ صمى ا 

و معركفة عميو كسمـ ال يصح فيو ىذا القكؿ كنحف نرل دقائؽ حيات
مع  –لدينا دكف استثناء كدكف تفريؽ .. كنرل في ىذه الدقائؽ 

مثبل نادرا مف أمثمة الرقة كاإلخبلص  –الذيف شاىدكىا كنظمكىا 
كالعظمة كالبطكلة . فيؿ يمكننا القكؿ إذف : إنو كمما اقترنت ىاتاف 
الصكرتاف في حياة اإلنساف : صكرة حياتو الخاصة ك صكرة حياتو 

ف أقرب إلى الكماؿ ؟ إذا أمكننا ذلؾ ، أدركنا كاحدا مف العامة كا
كقد اتحدت ىاتاف  –الكجكه الكثيرة التي كاف بيا رسكؿ ا 

المثؿ األعمى ، كاإلنساف الكامؿ .  –الصكرتاف في شخصو الكريـ 



 ل الخطاب النبىي الشريف                      حسين علي الهنداويأشكا

 

 

65 

ذا كاف البد لنا ىنا مف " اإلشارة "" إلى بعض جكانب ىذا الكماؿ  كا 
مف ذلؾ: أف حياة النبي عميو السبلـ عمى كذلؾ المثؿ ، فإننا نكتفي 

النحك السابؽ قد شممت جميع كجكه النشاط اإلنساني  في كؿ 
الحاالت ، كفي جميع األشياء  فكاف رسكؿ ا )نبيا ، كقائدا ، 
داريا ، كخطيبا ، كمربيا ..( كما  كحاكما كزكجا ، كأبا ، كمحاربا ، كا 

السكؽ ، كفي المسجد ، ضرب لنا المثؿ في حياتو في البيت ، كفي 
 –كفي السفر كفي الحضر ، كبيف األصحاب .. بحيث يمكف لحياتو 

أف تككف قدكة كأسكة في كؿ شيء ،  –صمى ا عميو كسمـ 
مصداقا لقكلو تعالى ) لقد كاف لكـ في رسكؿ ا أسكة حسنة ( كأف 
رسكؿ ا بمغ في كؿ حالة مف تمؾ الحاالت ، كفي كؿ صكرة مف 

كر غاية ما يصؿ إليو إنساف فرغ نفسو كحياتو ليذه ىذه الص
مثاؿ األنبياء  –صمى ا عميو كسمـ  –الصكرة أك تمؾ الحالة فكاف 

، كمثاؿ األزكاج ، كمثاؿ اآلباء ، مثاؿ المحاربيف ... الخ  إف 
العظماء الذيف أصابكا في التاريخ كجيا مف كجكه التفكؽ كالنبكغ ، 

يـ ... ربما قامت في سيرتيـ مف الكجكه كسادكا بيذا الكجو في أمم
األخرل عمى أناس عادييف في بعض األحياف أك أشرار كضيعيف في 

 –صمكات ا كسبلمو عميو  –أحياف أخرل ، أما محمد بف عبدا 
فقد كاف عظيما في كؿ شيء ، نبيبل في كؿ شيء قائدا كمثبل أعمى 

كاذكر ما شئت  في كؿ شيء ... اذكر ما شئت مف " صفات النبؿ "
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مف " معالـ النشاط اإلنساني ، ككجكه التعامؿ مع الككف " ثـ انظر 
في سيرة رسكؿ ا تجده صمى ا عميو كسمـ عظيـ العظماء ، 

 كبطؿ األبطاؿ .
ذكرت رسكؿ ا كقد  الرحمة كالمكدة كاإلنسانية "إذا ذكرت "  -ُ

كذكرت حنانو  قارب الستيف يبكي عمى قبر أمو بكاء مف ال ينسى ..
عمى مرضعتو كحفاكتو بيا يتمقاىا كقد جاكز األربعيف ىاتفا بيا 

 أمي.... أمي . 
ذا ذكرت "  -ِ ذكرت قكلو عمية الصبلة    ك  التكاضع كالسماحة "كا 

ال  –كقد قاـ لو بعض الصحابة عندما دخؿ عمييـ مرة  –السبلـ 
نما أنا عبد تقكمكا كما يقكـ األعاجـ يعظـ بعضيـ بعضا " كقكلو " إ

أكؿ كما يأكؿ العبد ، كأجمس كما يجمس العبد " كذكرت مكقفو يكـ 
ألؼ مكقؼ مف مكاقؼ التاريخ ،.  –كحده  –فتح مكة ، الذم يعدؿ 

دخؿ رسكؿ ا مكة بعد كفاح إحدل كعشريف سنة بينو كبيف أىميا 
لـ يترككا خبلليا طريقا لمقضاء عميو كعمى دعكتو إال سمككه ..  –

خؿ مدينتيـ فاتحا دخميا مطأطئ الرأس " عمى راحمتو حتى فمما د
كاد يمس قادمتو "" ثـ استغفر ألىميا كأطمؽ ليـ حريتيـ بكممة 
المشيكرة " أقكؿ كما قاؿ أخي يكسؼ : )ال تثريب عميكـ اليكـ يغفر 

صمى ا عميو  –ا لكـ كىك أرحـ الراحميف(  كقد جاء في صفتو 
اتو ، كيرقع ثكبو ، كيخصؼ نعمو ، أنو كاف " يحمب ش –كسمـ 
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ـٌ البيت ، كيعقؿ العبير ، ، كيأكؿ مع الخادـ ،  كيخدـ نفسو ، كيق
 كيحمؿ بضاعتو مف السكؽ 

كصدقو فبحسبؾ منيا أنو كاف يسمى قبؿ  عفتو كأمانتو" أما  -ّ
كانكا يترككف عنده  –بعد دعكتو  –نبكتو) األميف .(. كأف أىؿ مكة 

حتى اضطر عمي بف أبي طالب أف  –كىـ خصكمو  –كدائعيـ 
يخمفو في مكة يكـ اليجرة ليرد الكدائع إلى أىميا كىذا النضر بف 
الحارث يقكؿ لقريش : قد كاف محمد فيكـ غبلما حدثا أرضاكـ فيكـ 
، كأصدقكـ حديثا ، كأعظمكـ حديثا ، كأعظمكـ أمانة حتى إذا رأيتـ 

. ال كا ما  في صدغو الشيب كجاءكـ بما جاءكـ بو قمتـ ساحر
ذا تركت ىذه الصفات كانتقمت إلى طرؼ مف معالـ  ىك بساحر كا 
النشاط اإلنساني .. فإذا ذكرت " الحرب كقيادة الجيكش " برز لؾ 
رسكؿ ا قائدا بغير نظير .. كذكرت مع القيادة مشاركة في القتاؿ 

 حديث يعفي بعض القادة العظاـ أنفسيـ مف القتاؿ ... 
ذا ذكرت  -ْ ال تدانييا شجاعة ، ألنيا  شجاعة مع كؿ ذلؾكا 

الشجاعة المثمى التي يعتد بيا الشجعاف ، كبحسبؾ أف يقكؿ عمي 
بف أبي طالب فارس الفرساف :" كنا إذا حمي البأس اتقينا برسكؿ 

 ا فما يككف أحد أقرب منو إلى العدك 
ذا ذكرت  -ٓ قة ذكرت تمؾ السمي " اإلدارة كتدبير الشؤكف العامة "كا 

المطبكعة التي تعرؼ النظاـ ، كتعرؼ التبعة ، كتعرؼ االختصاص 
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بالعمؿ فبل تسنده إلى كثيريف متفرقيف يتكاله كؿ منيـ عمى ىكاه .." 
كقرأت في سيرة الرسكؿ الكريـ أنو كاف يكصي بالرياسة حيثما كجد 
العمؿ االجتماعي أك العمؿ المجتمع الذم يحتاج إلى تدبير ، كرأيت 

و كاف يعني بإسناد األمر إلى المدبر القادر عميو ، كأنو مع ذلؾ أن
صغر كاف حريصا عمى تقرير التبعات في الشؤكف ما كبر منيا كما 

") كمكـ راع ك كمكـ مسؤكؿ عف عمى النيج الذم أكضحو بقكلو 
رعيتو ، فاألمير الذم عمى الناس راع كىك مسؤكؿ عف رعيتو ، 

عنيـ ، كالمرأة راعية عمى  كالرجؿ راع عمى أىؿ بيتو كىك مسؤكؿ
بيت بعميا كىي مسؤكلة عنو ،.. أال فكمكـ راع ، ككمكـ مسؤكؿ عف 

عميو السبلـ تدبيره لمشؤكف  –رعيتو "(  كحسبؾ مف إدارتو العميا 
العامة حيف تصطدـ باألىكاء كتنذر بالفتنة كالنزاع ، كما صنع حيف 

لقبائؿ .. ككما أقاـ الحجر األسكد في مكانو يكـ اختمفت عمى ذلؾ ا
صنع حيف نزؿ عمى دار أبي أيكب يكـ اليجرة ، كقد ترؾ الزماـ 

 لناقتو تبرؾ حيث طمب ليا أف تبرؾ ..  
لمفقراء  مكضع األسكة الحسنةككاف صمى ا عميو كسمـ  -ٔ

كالضعفاء كالمساكيف ... أك بتعبير أدؽ مكضكع األسكة في الجانب 
ما يركف إليو  أفضؿ مف  الذم تقؿ فيو حيمة اإلنساف كال يجد

التأسي كالصبر كالمصابرة ... إف اإلنساف بحاجة عمى الدكاـ إلى " 
مثؿ أعمى " يحتذيو ، كلكنو أكثر ما يككف حاجة إلى ىذا المثؿ كىك 
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مييض الجناح ، ضعيؼ الجانب ، ليقكل فيو جانب العزيمة كاألمؿ 
.. إف ... كحتى ال يقع فريسة لمضعؼ الذم ينتابو مف كؿ جانب 

الحديث عف اآلثار النفسية التي يتركيا مثؿ ىذا األمر عمى نفس 
اإلنساف كعمى نشاطو كسمككو أىـ كأدؽ مف إف يتسع ليا كقتنا 
اآلف . كلكف يمكننا القكؿ عمى سبيؿ المثاؿ : ال يقعد باليتيـ يتمو ، 

كلد  –أشرؼ مخمكؽ عمى ا  –كال بالفقير فقره .. فإف رسكؿ ا 
. كنشأ فقيرا .. كعاش زاىدا .. كمات كليس عمى كجو يتيما..

األرض رجؿ سعى كسعيو ، كنجح كنجاحو .. فمـ يقعد بو اليتـ أك 
الفقر ... أك ما لقيو مف األذل كالصد كالعدكاف .. أف يدعك ، كأف 
يجاىد ، كأف يصبر ، .. كأف يعمـ .. كأف يبمغ ذركة الكماؿ الذم 

نؾ لعمى خمؽ فو ا تعاأعطاه ا لئلنساف .. حتى كص لى بقكلو )كا 
إف حياة النبي صمى ا عميو كسمـ بعد نشأتو األكلى . عظيـ ( 

التي لـ يعرؼ فييا أباه ، كماتت فييا أمو كىك صغير ، ثـ فقد عمو 
 أبا طالب كافمو .. كالتي اضطر فييا إلى العمؿ في سف مبكر 

كانت ة القاسية النشأأف حياتو صمى ا عميو كسمـ بعد ىذه  -ٕ
. مف الضنؾ كالكفاؼ  نسافإألقسى ما يمكف إف يصاب فيو معرضا  

تقكؿ السيدة عائشة رضي ا عنيا : " تكفى رسكلو ا كلـ يشبع 
يكميف متتالييف " كتقكؿ :" لـ يكف في بيتو يكـ التحؽ بالرفيؽ 
األعمى سكل صاع كاحد مف شعير .." كتقكؿ أيضا "" لـ يطك ثكبو 
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 عميو كسمـ أبدا "" تعني أنو لـ يكف لو ثكب آخر غير صمى ا
الذم عمى جسده الطاىر .كلـ يكف ىذا الكفاؼ الذم عاش فيو 

أتيو عمى الدكاـ .. النبي صمى ا عميو كسمـ ألف ماال لـ يكف ي
عمى نفسو أف يعيش ىكذا عمى الدكاـ .. مثبل  ىكلكف ألنو آل

 –مؽ قد أخذ بو أىمو كذلؾ ألصحاب الكفاؼ إلى يكـ الديف كىك خ
كلنذكر مع عاطفة األبكة كحبو صمى ا  –صمى ا عميو كسمـ 

عميو كسمـ البنتو فاطمة سيدة نساء العالميف أنو امتنع مف زيارتيا 
مرة ألنو كجد في يدىا سكاريف مف فضة ، حتى أرسمتيا إليو 

 فباعيما بدرىميف كنصؼ كتصدؽ بيا عمى الفقراء .  
:... فيذا رسكؿ ا صمى الو عميو  األبكة كالنبكةكر كعمى ذ -ٖ

كسمـ يمضي عميو نيؼ كعشركف سنة ال تمد لو في خبلليا زكجة 
مف زكجاتو .. كيمكت في ىذه الفترة كؿ أكالده ماعدا فاطمة رضي 

ابف  الرسكؿ  ا عنيا التي ماتت بعده بقميؿ ، مات القاسـ 
رقية كأـ كمثكـ بعد أف تزكجف ك طفميف ، كماتت زينب ابنو  كالطاىر   

رسكؿ ا يفجع بأكالده كبناتو صغارا ككبارا كىك صابر محتسب ..  
أم عزاء لؤلب المفجكع أكبر مف ىذا العزاء . كأم أسكة كمثؿ أعمى 
كأفضؿ مف ىذا المثؿ .. بؿ إف ىنا في ىذا العزاء بقية لمتأمؿ .. 

إبراىيـ الذم تخير فقد كلد لرسكؿ ا بعد نيؼ كعشريف سنة كلده 
لو رسكؿ ا ىذا االسـ عمى أمؿ أف يككف لو أعقاب كأعقاب جده 
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األعمى إبراىيـ عميو السبلـ .. فيككف رجاء ال ينتيي بانتياء الزماف 
.. ثـ مات إبراىيـ الطفؿ كضاع األمؿ الكبير كرسكؿ ا في الستيف 

ب ليحزف ، القممف عمره ، فذرؼ الدمع لفقد كلده .. كقاؿ : ") إف 
ف العيف لتدمع . نا عمى فراقؾ يا  كا  كال نقكؿ إال ما يرضي ربنا .. كا 

 إبراىيـ لمحزكنكف .."(
أم صكرة مف صكر الصبر كاالحتماؿ أقكل مف ىذه الصكرة ؟ كأم 

 مثؿ أعمى مف ىذا المثؿ ؟
كفي أحب نسائو إليو ..  يتيـ في عرضوثـ ىذا رسكؿ ا  -ٗ

ؾ .. كيقؼ النبي أماـ ىذا الحديث المريب كتمغط المدينة بحديث اإلف
، فبل يقبمو بغير بيتو ، كال يرفضو بغير بيئة .. عمى ما أصابو فيو 
مف ألـ ممض كأسى مكجع .. كيبقى في معاممتو لزكجتو عمى أكـر 
ما يككف الرجؿ كأنبؿ ما يككف الزكج .. حتى ينزؿ ا تعالى براءة 

ؿ ىذا ، كأمكر أخرل كثيرة السيدة عائشة مف فكؽ سبع سمكات . ك
تصيب النبي صمى الو عميو كسمـ في حياتو .. فأم أسكة حسنة 
أعمى مف ىذه األسكة في جانب المحف كاآلالـ التي ال حيمة إلنساف 
في دفعيا أك رفعيا .. إف عمينا أف نيتدم بيدم رسكؿ ا كأف 
نقمده في مجمكعة صفاتو النفسية كممكاتو األخرل مف الشجاعة 

الكـر كالكفاء كالتضحية .. ما استطعنا إلى ذلؾ سبيبل ، كفي حدكد ك 
ما نقدر عميو مف ىذه الصفات .. كلكف األسكة الرائعة التي ليس 
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فكقيا أسكة : الصبر عمى احتماؿ المكاره كالمصائب التي ال حيمة 
لئلنساف فييا ... كالتي تجمع منيا في شخص  النبي الكريـ ما لك 

ألبطاؿ لقعد بيـ .. كالتي قمما يصيب اإلنساف كزع عمى عشرات ا
منيا أكثر مف مكركه أك نازلو كاليتـ كالفقر ، كاألذل ، كفقد المعيؿ 
، كفقد الكلد أك فقد القريب كالنصير أك الطعف في العرض ... كنحك 
ذلؾ مف ضركب اآلالـ . إذا ذكرنا سيرة رسكؿ ا صمى عميو كسمـ 

يا إف الضعفاء في األرض ىـ في ىذا الجانب .. كذكرنا مع
ف قياـ أمر األمـ بجيكشيا كمفكرييا كزعمائيا منكط  األكثركف .. كا 
بالفقراء كالمساكيف ال باألغنياء كالمترفيف ... أدركنا أم مدل نفسي 
تعطيو سيرة النبي ألمتو ... كأم سمطاف قاىر مذؿ ترفعو عف 

األمة عمى صاء ىذه أعناقيا .. كاستطعنا أف نفسر طرفا مف استع
. إنيا سيرة الرسكؿ كالعظيـ .. ترتفع أماـ أعينيـ المحك كالزكاؿ

سامقة حية تعزييـ كتصبرىـ .. كتمسح عنيـ جراحيـ .. كتضع 
إف الحديث حكؿ ىذه  رىـ كاألغبلؿ التي كانت عمييـ ..عنيـ إص

، كبحسبي ىذه اإلشارة العابرة .. كبحسبي أيضا أف النقطة يطكؿ
مثاؿ: كـ مف طفؿ ربى في ببلد العركبة كاإلسبلـ أقكؿ عمى سبيؿ ال

لـ يكف يحس بما يحس بو سائر األطفاؿ مف متعة المأكؿ كالممبس 
كالسكف ، لفقر أك يتـ .. كلكف األلـ كالحسرة لـ تتسرب إلى نفسو 
لتطفئ فييا جذكة األمؿ ، أك ركح الذكاء كالعمؿ ألنو كاف يمضي 
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ليتيـ .. كصكرة النبي الذم مف درس معممو كقد كعي صكرة النبي ا
لـ يشبع يكميف متتالييف ... فتتقد في نفسو جذكة األمؿ كالكفاح 

لََّقْد َكاَن َلُكْم ِفي  ﴿ي خاطره قكؿ تعالى ا تعالى : كىك يردد ف

 . { ٕٔاْلحزاب : اآلية  } ﴾ َرُسوِل اللَّ ِو ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ 
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أحصى العمماء شمائؿ كصفات النبي محمد صمى ا عميو كسمـ 
الجسدية إحصاء دقيقان متكاتران في النقؿ ، فقد ركم عف الحسف بف 
عمي رضي ا عنيما أنو قاؿ : سألت ىند بف أبي ىالة عف حمية 

سمـ ككاف كصافان كأنا أرجك أف يصؼ رسكؿ ا صمى ا عميو ك 
 لي منيا شيئان أتعمؽ بو فقاؿ :

)) كاف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ فخما ن مفخما ، يتؤلأل  -ُ
 كجيو تؤللؤ القمر ليمة البدر ، أطكؿ مف المربكع 

 ) ال بالطكيؿ كال بالقصير ( كأقصر مف المشذب  -ِ
 عظيـ اليامة  -ّ
ط كال جعد ( ، إف انفرقت عقيقتو فرؽ ) رجؿ الشعر ) ليس بسي -ْ

ال فبل يجاكز شعره شحمة أذنيو إذا ىك كفرة   انفراؽ شعر الرأس ( كا 
 أزىر المكف  -ٓ
 كاسع الجبيف  -ٔ
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أزج الحكاجب ) الحكاجب طكيمة كافرة الشعر ( مف غير قرف )  -ٕ
 غير متصؿ شعر الحاجبيف ( بينيا عرؽ يدره الغضب 

ائؿ األنؼ المرتفع كسطو ( لو نكر يعمكه أقنى العرنيف ) الس -ٖ
 كيحسبو مف لـ يتأممو أشـ ، 

 كث المحية ،  -ٗ
 أدعج ) شديد سكاد الحدقة (  -َُ
 سيؿ الخديف  -ُُ
 ضميع الفـ ) كاسع (  -ُِ
أشنب ) ركنؽ األسناف كرقتيا ( مفمج األسناف ) فرؽ بيف  -ُّ

 الثنايا (
 كالسرة (  دقيؽ المسربة ) خيط الشعر بيف الصدر -ُْ
 كأف عنقو جيد دمية في صفاء الفضة  -ُٓ
معتدؿ الخمؽ بادنا متماسكان ) ذا لحـ مف عضؿ ال مف شحـ (  -ُٔ
 سكاء البطف كالصدر ) ليس لو بطف مرتفع ضخـ (   -ُٕ
 بعيد ما بيف المنكبيف ) عريض األكتاؼ (  -ُٖ
 ضخـ الكراديس  ) ضخـ رؤكس العظاـ (  -ُٗ
مكضكمان بيف المبة كالسرة بشعر يجرم كالخط  أنكر المتجرد ، -َِ
 عارم الثدييف ما سكل ذلؾ ،  -ُِ
 أشعر الذراعيف كالمنكبيف ، كأعالي الصدر -ِِ
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 طكيؿ الزنديف ، -ِّ
 رحب الراحة ) كاسع الراحة (  -ِْ
 شثف الكفيف كالقدميف ) لحمييما (  -ِٓ
 سائؿ األطراؼ ) طكيؿ األصابع ( سبط العصب   -ِٔ
صاف األخمصيف ) متجافي أخمص القدـ ال تناؿ األرض خم -ِٕ

 مف كسط قدمو ( 
 مسيح القدميف )أممسيما (  ينبك عنيما الماء إذا زاؿ تقمعا  -ِٖ
 ) يرفع رجمو بقكة كيخطك تكفؤا  -ِٗ
 ) يميؿ خطكة إلى سنف الممشى كقصده (  -َّ
كيمشي ىدنان )برفؽ ككقار ( ذريع المشية ) إذا مشى كأنما  -ُّ
 نحط مف صبب ( ي

ذا التفت التفت جميعان خافض الطرؼ نظره إلى األرض أطكؿ  -ِّ كا 
مف نظرة إلى السماء جؿ نظرة المبلحظة يسكؽ أصحابو كيبدأ مف 

 لقيو بالسبلـ باليمف
 قمت : صؼ لي منطقة ، قاؿ : 

)) كاف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ متكاصؿ األحزاف دائـ  -ّّ
كال يتكمـ في غير حاجة طكيؿ السككت ) كاف  الفكرة ليست لو راحة

 سككتو عمى الحمـ كالحذر كالتقدير كالتفكير (
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يفتتح الكبلـ كيختمو بأشداقو ) يستعمؿ جميع فمو لمتكمـ كال  -ّْ
يقتصر عمى تحريؾ الشفتيف ( كيتكمـ بجكامع الكمـ فضبل ال فضكؿ 

ك في فيو كال تقصير ) قكلو قكؿ فصؿ يصيب مقطع المعنى كال حش
 كبلمو كال تقصير

دمثان ليس بالجافي كال المييف ) سيؿ الخمؽ كليس بالغميظ (  -ّٓ
ف دقت ك ال يذـ شيئا لـ يكف يذـ ذكاقا كال يمدحو )ال  يعظـ النعمة كا 

 يذـ ما يتذكقو مف الطعاـ كال يمدحو ( 
كال يقاـ لغضبو إذا تعرض لمحؽ بشيء ، حتى ينتصر لو كال  -ّٔ

 نتصر ليا ، يغضب لنفسو كال ي
ذا تحدث اتصؿ  -ّٕ ذا تعجب قمبيا كا  إذا أشار أشار بكفو كميا كا 

 بيا فضرب بإبياـ اليمنى راحتو اليسرل
 إذا غضب أعرض كأشاح -ّٖ
ذا فرح غض طرفو  -ّٗ  كا 
  .الغماـ جؿ ضحكو التبسـ كيفتر عف مثؿ حبّْ  -َْ
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  مصطمح السنة النبكية المطيرة : -أ

يطمؽ مصطمح الحديث النبكم الشريؼ ، أك السنة النبكية عند 
المحدثيف عمى كؿ ما صدر عف النبي عميو السبلـ مف قكؿ أك فعؿ 

عميكـ بالصدؽ فإنو ييدم إلى ) تقرير، فمف قكلو عميو السبلـ : أك
أنو كاف يصمي  .  كمف أفعالو التي نقمت عف السيدة عائشة(البر 

الضحى أربعػػا كيزيد ما شاء ا ، كمف تقريره عميو السبلـ عدـ 
إنكاره عمػػػػػى خالد بف الكليػػد عندمػا أكؿ الضب أمامو ، كقد رفض 

إٌف نفسي تعافو كىك -عميو الصبلة ك السبلـ أكؿ الضب قائبل : 
ليس في أرض قكمي  كتعكد أىمية الحديث مف ككنو مفصبل 

مكضحا كمكمبل لما جاء في القرآف الكريـ كقد حفظ الكثير كمفسرا ك 
مف الصحابة أحاديث الرسكؿ كسجؿ  بعضيـ الكثير منيا في حياتو 

ف كاف قد نيى عميو السبلـ مف كتابة الحد يث حتى ال تختمط بكبلـ كا 
كممف كتبكا الحديث في حياتو :  عبد ا  بف عمرك بف القرآف . 

حديث ك  ؛لحديث النبكم ( الصادقة )العاص فػي صحيفة أسماىا 
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الرسكؿ صمكات ا عميو ىك األصؿ الثاني لئلسبلـ، كىك يشمؿ كؿ 
ما جاء عنو مف قكؿ أك فعؿ أك تقرير، كقد يسمى ذلؾ السنة. 
كترجع أىميتو إلى أنو يتمـ القرآف في بياف أحكاـ الشريعة 

ديث اإلسبلمية، فالصبلة مثبل ذكرت في القرآف مجممة، فبيف الح
كيفيتيا كأكقاتيا، ككذلؾ الشأف في الزكاة فإف الحديث ىك الذم بيف 
قكاعدىا التي بجب اتباعيا في جمعيا كتكزيعيا. كىناؾ آيات في 
الذكر الحكيـ يحتمؿ كجكىا مختمفة مف المعاني، كالحديث ىك الذم 
يشرح المراد منيا، كىذا إلى كثير مف شئكف الديف التي يستقؿ 

سممكف بالحديث عمبل كمنذ عصر الرسكؿ ييتـ الم .الحديث ببيانيا

       ﴾ لََّقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَّ ِو ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ  ﴿بقكلو تعالى:
، فكانكا يأتمكف بو كما كانكا يأتمكف  { ٕٔاْلحزاب : اآلية  }

بالقرآف الكريـ كما شرع ليـ، كيدؿ عمى ذلؾ أكبر الداللة ما يركل 
رسكؿ حيف أرسؿ معاذ بف جبؿ إلى اليمف سألو: بـ تحكـ؟ مف أف ال

. فركاية ُقاؿ: بكتاب ا، قاؿ: فإف لـ تجد، قاؿ: بسنة رسكلو
الحديث كانت معركفة في حياة الرسكؿ، ككانت كؿ قبيمة تأخذ معيا 
معمما يعمميا القرآف كالسنة النبكية. ككثيرا ما كاف يعقب الرسكؿ 

"أال فميبمغ الشاىد منكـ الغائب"، كلما  عمى أحاديثو كخطبو بقكلو:
تكفي الرسكؿ، كدخؿ المكالي في اإلسبلـ أخذكا يحاكلكف معرفة كؿ 
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شأف مف شئكف الرسكؿ، ليقتدكا بو، كلـ يكف العرب يقمكف عنيـ 
 شغفا بتمؾ السيرة العاطرة.

كؿ ذلؾ دفع المسمميف إلى ركاية الحديث، غير أنو لـ يدكف بصفة 
س المائة األكلى لميجرة، أما قبؿ ذلؾ فكاف ىناؾ عامة إال عمى رأ

مف يدكنكنو كمف ال يدكنكنو، كترل عف الرسكؿ أحاديث مختمفة 
، ُكيدعك بعض آخر إلى عدـ تدكينو يدعك بعضيا إلى تدكينو،

كلعمو كاف يخشى إف دكف أف يختمط بالقرآف، أك أف يشغؿ المسمميف 
األحياف مف أف عنو، كفي الكقت نفسو لـ يجد مانعا في بعض 

ذا انتقمنا إلى  تكتب عنو بعض األحاديث التي تتعمؽ باألحكاـ، كا 
. بينما ِعصر الصحابة، كجدناىـ يكرىكف غالبا تدكيف الحديث

يعنكف بركايتو، كأشار نفر منيـ عمى عمر أف يدكنو. فمبث شيرا 
يستخبر ا في ذلؾ، ثـ أصبح يكما كقد عـز ا لو، فقاؿ: إني 

رت لكـ مف كتاب السنف ما قد عممتـ، ثـ تذكرت، فإذا كنت قد ذك
أناس مف أىؿ الكتاب قمبكـ قد كتبكا مع كتاب ا كتبا، فأكبكا عمييا 

ني كا ال ألبس كتاب ا بشيء أبدنا ، كمضى ّكترككا كتاب ا، كا 
الصحابة ال يدكنكف الحديث تدكينا عاما مكتفيف بركايتو، كظمت ىذه 

، كلكف بمضي الزمف تزداد ْئعة في عصر التابعيفىي الفكرة الشا
الرغبة في تدكينو، حتى إذا كاف عيد عمر بف عبد العزيز عمى رأس 

، كال مشاحة في أف أكؿ ٓالمائة األكلى لميجرة رأيناه يأمر بتدكينو
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ىػ، ُِّمف دكنو تدكينا عاما ىك ابف شياب الزىرم المتكفى سنة 
يث يتسع، كأخذ يصنؼ كيبكب كمنذ ىذا التاريخ أخذ تدكيف الحد

عمى األحكاـ الفقيية، حتى يسيؿ الرجكع إليو في أمكر الديف، عمى 
نحك ما نجد في كتاب "المكطأ" لئلماـ مالؾ إماـ أىؿ المدينة 

لميجرة، كال نصؿ إلى أكاسط القرف الثالث، حتى  ُٕٗالمتكفى سنة 
ة، يضع فيو ابف حنبؿ مسنده الكبير، كتتمكه كتب الصحيح الست

ككضع  لمبخارم كمسمـ كأبي داكد، كالترمذم كابف ماجو كالنسائي.
حكؿ الحديث منذ العصر األكؿ في ركايتو سياج محكـ، حتى ال 
يدخؿ فيو الكضع كاالنتحاؿ، كحتى تظؿ الثقة قائمة بو، كخاصة؛ 

تأخر تدكينو تدكينا عاما. كقد كفؿ لو مف ذلؾ ما يممؤنا  ألنو
طا كثيرة في حممتو، فقد اشترطكا شرك بعممائو كركاتو، إعجابا 

كأقامكا مف أجمو عمما برأسو، يسمى مصطمح الحديث ميزكا فيو بيف 
أنكاع صحيحة كضعيفة، كما ألفكا كثيرا في رجالو كركاتو، حتى 
يقفكا عمى درجة صدقيـ، كقد أفردكا لضعيفو كما أفردكا لصحيحو 

لؾ أفردكا مؤلفات كثيرة عمى نحك ما صنع ابف حباف كغيره، ككذ
مؤلفات لمكضكعاتو، كمفترياتو عمى نحك ما صنع السيكطي في 

كبذلؾ حافظ المسممكف عمى حديث  كتابو "الآللئ المصنكعة".
ف كانكا قد أجمعكا عمى أنو في جممتو  الرسكؿ صمكات ا عميو، كا 
ركم بالمعنى كلـ يرك بالمفظ، بسبب تأخر تدكينو، كلعؿ ذلؾ ما 
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لبصرة، كبغداد ال يحتجكف بو في إثبات لغة جعؿ عمماء الككفة كا
العرب كاالستدالؿ عمى القكاعد النحكية، كالمغكية التي دكنكىا، فقد 

كالذم ال شؾ  تداكلو األعاجـ، كالمكلدكف قبؿ تدكينو تدكيننا عامِّا.
فيو أنو عميو السبلـ لـ يكف ينطؽ إال عف ميراث حكمة، كأنو أكتي 

غراب في المفظ كالتعسؼ كالتكمؼ، كيكفي جكامع الكمـ، ككاف يكره اإل
في بياف ركعة تعبيره كببلغة كبلمو، كتراكيبو ما يقكلو الجاحظ في 
كتابو البياف كالتبييف مف أنو "لـ يتكمـ إال بكبلـ قد حؼ بالعصمة، 
كشيد بالتأييد كيسر بالتكفيؽ، كىك الكبلـ الذم ألقى ا عميو 

الميابة كالحبلكة، كبيف حسف  المحبة كغشاه بالقبكؿ، كجمع لو بيف
لـ تسقط لو كممة، كال ذلت بو قدـ كال  ...اإلفياـ كقمة عدد الكبلـ 

بارت لو حجة، كلـ يقـ لو خصـ كال أفحمو خطيب، بؿ يبذ الخطب 
 ُكال يحتج إال بالصدؽ، كال يطمب الفمج ...الطكاؿ بالكمـ القصار 

ناس بكبلـ قد أعـ كلـ يسمع ال ...إال بالحؽ كال يستعيف بالخبلبة 
نفعا، كال أقصد لفظا كال أعدؿ كزنا، كال أجمؿ مذىبا كال أكـر مطمبا، 
كال أحسف مكقعا كال أسيؿ مخرجا، كال أفصح معنى كال أبيف في 

صمى ا عميو كسمـ". كقد تداكؿ العرب  فحكل مف كبلمو
كالمسممكف مف كمماتو الجامعة بعض أمثاؿ لـ يتقدمو فييا أحد، 

 قكلو:مف ذلؾ 
 مات حتؼ أنفو -ُ
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 كؿ الصيد في جكؼ الفرا -ِ
 إذف ال ينتطح فييا عنزاف  -ّ
 يا خيؿ ا اركبي -ْ
 ال يمسع المؤمف مف جحر مرتيف  -ٓ
 ىدنو عمى دخف -ٔ
 كجماعة عمى أقذاء -ٕ
 الناس كإبؿ مائة ال تجد فييا راحمة  -ٖ
 إف المنبت ال أرضا قطع كال ظيرا أبقى -ٗ

 اآلف حمي الكطيس.-ء الدمف إياكـ كخضرا -َُ
عمى أنو ينبغي أف نعرؼ أف األمثاؿ لـ يعد ليا منذ ظيكر اإلسبلـ 
خطكرتيا في تاريخ النثر العربي، فقد تغيرت الحياة العربية مف 
قكاعدىا، كلـ تعد تحتكرىا األمثاؿ، إذ أخذ العرب يشغمكف عنيا 

، كحتى بتبلكة القرآف كركاية الحديث، كاتخذكا منيما كمكعظتيـ
 َالشعر كؼ كثيركف مف شعرائيـ عف نظمو

 : مكانة السنة النبكية مف التشريع  -ب 
تعد السنة النبكية المطيرة  المصدر الثاني لمتشريع، كال خبلؼ بيف 
الفقياء عمى أنيا حجة في التشريع بجانب القرآف الكريـ ، لذا 

فسر فالسنة قد تؤكد ما كرد في القرآف الكريـ مف أحكاـ، كقد ت
نصكصو، أك تفصؿ ما أجمؿ مف أحكامو، كقد تينشئ حكما لحاالت 
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لـ يرد بشأنيا نص في الكتاب، كمع ذلؾ ال يمجأ إلى السنة دليبل 
لؤلحكاـ إال عند خمك القرآف مف نص يفي بالمطمكب، فالسنة ىي 

أف الصمكات المفركضات خمس  -نحف المسمميف-التي كضحت لنا 
ي بينت لنا عدد ركعاتيا كأركانيا، كىي في اليكـ كالميمة، كىي الت

التي بينت لنا حقيقة الزكاة، كعمى مف تجب كأنصبتيا، ككيفية الحج 
كالعمرة، كأف الحج ال يجب إال مرة كاحدة في العمر، كبينت مكاقيتو، 
كعدد الطكاؼ. فعمى كؿ مف يدعي أنو متمسؾ بالقرآف، كييجر 

قاؿ  -تعالى-كع إلى ا السنة أف يبادر إلى تجديد إيمانو، كبالرج

اٌر ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ثُمَّ اْىَتَدى ﴿:-سبحانو-  ﴾ َوِإنّْي َلَغفَّ
فالقرآف الكريـ، كالسنة المطيرة ىما كحي ا  . { ٕٛ اآلية : طو} 

، كىما مصدرا التشريع -صمى ا عميو كسمـ-إلى رسكلو محمد 
إلى فطرتو، كجعؿ منو بشرا يعرؼ طريقو اإلسبلمي الذم رد اإلنساف 

اْلَحْمُد لِلَِّو الَِّذي َىَدانَا ِلَهَذا  ﴿: -تعالى-إلى الحياة، مرددا قكؿ ا 

، قاؿ   { ٖٗ اآلية اْلعراف:}  ﴾ َوَما ُكنَّا لِنَ ْهَتِدَي َلْوال َأْن َىَدانَا اللَّوُ 

ا اللََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعو  ﴿ عز مف قائؿ:
اْْلَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تَ َنازَْعُتْم ِفي َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإَلى اللَِّو َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم 

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويًًل   اآلية النساء: } ﴾ تُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّو َواْليَ ْوِم اآْلِخِر َذِلَك َخي ْ
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َوأَنْ َزْلَنا ِإلَْيَك الذّْْكَر لِتُبَ يَّْن لِلنَّاِس َما نُ زَّْل  ﴿: -بحانوس-. كقاؿ  { ٜ٘

َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل  ﴿ . كقاؿ تعالى: { ٗٗ اآلية النحل: } ﴾ ِإلَْيِهمْ 

    { ٚ اآلية الحشر: } ﴾ َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُو فَانْ تَ ُهوا
 دكر السنة النبكية : -ج

ابف قيـ الجكزية رحمو ا يحدد في كتابو )إعبلـ  ىا ىك اإلماـ
المكقعيف عف رب العالميف( دكر السنة بالنسبة لمقرآف الكريـ فيقكؿ  

 : "السنة مع القرآف عمى ثبلثة أكجو:
أف تككف مكافقة لو مف كؿ كجو، فيككف تكارد القرآف كالسنة أحدىا: 

 عمى الحكـ الكاحد مف باب تكارد األدلة كتضافرىا.
 أف تككف بيانا لما أريد بالقرآف، كتفسيرا لو.كالثاني: 

كالثالث: أف تككف مكجبة لحكـو سكتى القرآف عف إيجابو، أك محرمة 
اـ، فبل تعارض لما سكت عف تحريمو، كال تخرج عف ىذه األقس

 القرآف بكجو ما". 
 :  مراحؿ تدكيف السنة النبكية المطيرة -د

 في ثبلث مراحؿ : مٌر تدكيف الحديث النبكم كقػػد 
كبقيت منتشرة حتى عصر مرحمة الصحؼ كاألجزاء الصغيرة :  -ُ

 أكائؿ التابعيف 
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كقد استمرت حتى أكائؿ مرحمة ضـ التسجيبلت المتفرقة :  -ِ
  ياب الزىرم القرف الثاني اليجرم بدعـ مف األمكييف كبفضؿ ابف ش

كمف أشير مرحمة تصنيؼ األحاديث في فصكؿ كأبكاب :  -ّ
صنفات في ىذه المرحمة المكطأ لمالؾ بف أنس ثـ أفردت الم

األحاديث في مؤلفات خاصة تسمى بالمساند كىي تخمك مف فتاكل 
الصحابة كالتابعيف كمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ثـ دكنت كتب 

نف أبي داكد كالترمذم كابف الصحاح كصحيح مسمـ كالبخارم كس
 كقد                                                          ماجة 

كاف لمحديث أثر في المغة كاألدب كالثقافة بقضايا ال تتعدل أغراض 
كمكضكعات القرآف كمكضكعاتو المتركزة حكؿ العقيدة كالعبارة 
كالمعامبلت كشؤكف الحياة االجتماعية كالسياسية كالعسكرية كقد 

ايات تختمؼ ركيت أحاديث كثيرة بمعانييا ال بألفاظيا مما جعؿ الرك 
في الحديث الكاحد ، باإلضافة إلى ما صنعو األعاجـ مف تغيير في 
بداؿ ألفاظ بألفاظ أخرل ، مما جعؿ  ىذه الركايات كمف تعديؿ كا 
ف كاف  المفسريف  ال ييتمكف بيا في المغة كاالستدالؿ بقكاعدىا كا 
بعضيـ قد أجاز ذلؾ كمف أمثمة األحاديث التي ركيت ركاية تكاتر 

كمعانييا ، قاؿ عميو الصبلة ك السبلـ مخاطبا األنصار : أما بمفظيا 
كا ما عممتكـ إال لتقٌمكف عند الطمع ، كتكثركف عند الفزع .كقاؿ 
عميو الصبلة ك السبلـ : أكصاني ربي بتسع : أكصاني باإلخبلص 
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، كبالعدؿ في الرضا كالغضب ، كبالقصد في ر كالعبلنيةفي الس
، كأعطي مف حرمني ،كأصؿ عٌمف ظممني الغنى كالفقر كأف أعفك 

ا كنطقي ذكرا كنظرم عبرا . ، كأف يككف صمتي فكر مف قطعني
بعض أحاديثو دكراف األمثاؿ . كقد دارت : حمي الكطيسكقكلو
: ال يمسع المؤمف مف جحر مرتيف . كيعد الرسكؿ عميو كقكلو

: أنا أفصح العرب لسبلـ مف فصحاء العرب كىك القائؿالصبلة ك ا
اطب القبائؿ العربية أني مف قريش.  ككاف الرسكؿ الكريـ يخ بيد

 بميجاتيا . 
 أثر الحديث النبكم الشريؼ  في المغة كاألدب. -ق
 آثاره في األدب : -ُ

إذا كاف الحديث النبكم الشريؼ ىك كؿ ما حيكي عف النبي صمى ا 
عميو كسمـ مف قكؿ أك فعؿ أك تقرير، فإف أىميتو تكمف في تفصيؿ 

كؿ الديف اإلسبلمي كأحكامو التي كردت في القرآف الكريـ : أص
كتفصيؿ أكقات الصبلة كأنصبة الزكاة ، كتبييف أحكاـ الشريعة 
كالمبادئ األخبلقية كاالجتماعية كاإلنسانية كتصكيرىا عمميان .كقد 
سيمي الحديث حديثان ألنو نقؿ مف جيؿ إلى جيؿ عبر الركاية كالنقؿ 

ان السنة ، كىي في المغة : العادة . كيراد بيا الشفيي . كييسمى أيض
بي صمى ا عميو كسمـ العادة المقدسة التي ركيت عف الن

دكنت بعض أحاديث النبي صمى ا عميو كسمـ في ك  كصحابتو .
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حياتو ، كلكنيا كانت محدكدة جدان لنيي النبي صمى ا عميو كسمـ 
بالقرآف . كلـ يدكنو أف تصبح كتابة الحديث عامة ؛ حتى ال يختمط 

كظؿ الحديث ينقؿ بالركاية  حابة رضكاف ا عمييـ مف بعده .الص
حتى تكلى عمر بف عبد العزيز الخبلفة فأمر بتدكينو . كأخذ 
التصنيؼ كالتأليؼ في الحديث بعده يكثر كيتسع  كلمحديث أثر ميـ 
ف لـ يصؿ إلى أثر القرآف العظيـ فييما ؛ ألنو  في المغة كاألدب كا 

ف كاف قائمو أفصح العرب قاطبة .  دكنو في الببلغة ، كا 
 آثاره في المغة كاألدب : -ب
أنو عاكف القرآف الكريـ في انتشار المغة العربية كفي حفظيا  -ُ

 كبقائيا .
ككاف لو أثر أيضان في تكسيع المادة المغكية بما أشاع مف ألفاظ  -ِ

نيا المتأدبكف في دينية كفقيية لـ تكف تيستخدـ مف قبؿ ، استمد م
 رسائميـ كأشعارىـ .

كفتح الباب لمكتابة التاريخية . فيك السبب في أف المسمميف  -ّ
أشد األمـ عناية بتكاريخ رجاليـ ، كىيأ لظيكر كتب الطبقات في كؿ 

 فف .
إضافة إلى ما نشأ عنو مف عمكـ الحديث كمشاركتو في عمكـ  -ْ

 ة رائعة .التفسير كالفقو ، مما بعث عمى نيضة عممي
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أف يقرأ كال يعرؼ أف  لقد كاف محمد صمكات ا عميو أمٌيا ال يعرؼ
ذلؾ شؾ، يدلؾ عمى ذلؾ اتخاذه بعد أف أكحى إليو  ييكتب، ما ف

كتٌابا يكتبكف عنو الكحى، منيـ: أبك بكر الصديؽ، كعمر بف 
عثماف بف عفاف، كعمٌى بف أبى طالب، كالٌزبير بف العكاـ، الخطاب ك 

كأبٌى بف كعب بف قيس، كزيد بف ثابت، كمعاكية بف أبى سفياف، 
كمحمد بف مسممة، كاألرقـ بف أبى األرقـ، كأباف بف سعيد بف 
العاص، كأخكه خالد بف سعيد، كثابت بف قيس، كحنظمة بف الربيع، 

ألرقـ، كالعبلء بف عتبة، كالمغيرة بف كخالد بف لكليد، كعبد ا بف ا
 : زيد بف ثابت بة عنوشعبة، كشرحبيؿ بف حسنة. ككاف أكثرىـ كتا

كما يدلؾ عمى ذلؾ أيضا ما ذكره المؤرخكف عند الكبلـ  ، كمعاكية .
أف العباس كىك بمكة كتب إلى النبى كتابا يخبره « أحد»عمى غزكة 

ؿ ىذا الكتاب مع رجؿ فيو بتجٌمع قريش كخركجيـ، كأف العباس أرس
بكتاب العٌباس  محيف جاءه الغفار  يغفار، كأف النبمف بنى 

كدفع إليو الكتاب يقرؤه عميو،  -ككاف كاتبو -استدعى أبٌى بف كعب
 يكلك كاف النب .يمو النبمف قراءة الكتاب استكت« أبىٌ »كحيف انتيى 
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 مأمر ذ ية كتاب العٌباس فألقر « أبىٌ »لكفى نفسو دعكة  يغير أم
أيضا عند قدكـ كفد ثقيؼ عمى كثمة ثالثة يذكرىا المؤرخكف  . باؿ
حيف أسممكا أف يكتب ليـ كتابا فيو شركط،  ي، فمقد سألكا النبيالنب

كتابيـ أف يحؿ  يبو. فسألكه ف يليـ: اكتبكا ما بدا لكـ ثـ ائتكنفقاؿ 
 ليـ الٌربا كالٌزنا. فأبى عمٌى بف أبى طالب أف يكتب ليـ. فسألكا خالد
بف سعيد بف العاص أف يكتب ليـ. فقاؿ لو عمى: تدرل ما تكتب؟ 

الكتاب إلى قاؿ: أكتب ما قالكا كرسكؿ ا أكلى بأمره. فذىبكا ب
ء: اقرأ. فمما انتيى إلى الٌربا، قاؿ لو الرسكؿ: لرسكؿ ا فقاؿ لمقار 

لمَّوى ضع يدل عمييا. فكضع يده. فقاؿ يا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اتَّقيكا ا
با  كا ما بىًقيى ًمفى الرّْ ذىري ثـ محاىا. فمما بمغ الٌزنا كضع يده ثـ « ِ»كى
بيكا الزّْنى  ثـ محاىا، كأمر بكتابنا أف ينسخ لنا « ّ»قاؿ: كىال تىٍقرى

كلقد عثر الباحثكف عمى الكتابيف المرسميف مف النبٌى إلى « . ْ»
لى المنذر دار  يف بف ساكل، كالكتاب األكؿ محفكظ المقكقس كا 

ر دي يف ينة، ككاف قد عثر عميو عالـ فرنساآلثار النبكية فى اآلستا
كمف قبؿ  محفكظ بمكتبة فينا. يبمصر قرب أخميـ، كالكتاب الثان

الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ  ﴿الرسكؿ:  يىذه األدلة يقكؿ تعالى ف

الرسكؿ  يعالى ف. كيقكؿ ت { ٚ٘ٔاْلعراف : اآلية }  ﴾ اْْلُمّْيَّ 

ُلو ِمن قَ ْبِلِو ِمن ِكَتاٍب َواَل َتُخطُُّو بَِيِميِنكَ  ﴿أيضا:   }    ﴾ َوَما ُكنَت تَ ت ْ
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كلـ تكف البيئة العربية عمى ىذا بيئة  . { ٛٗالعنكبوت : اآلية 
كاتبة قارئة، بؿ كاف ذلؾ فييا شيئا يعد كيحصى، ككاف حٌظ المدينة 

لمدينة حيف ىاجر إلييا مف ذلؾ دكف حظ مكة، كلـ يكف فى ا
الرسكؿ غير بضعة عشر رجبل يعرفكف الكتابة، منيـ: سعيد بف 

بت، كرافع ابف زرارة، كالمنذر بف عمر، كأبى بف كىب، كزيد بف ثا
. كلقد أحس الرسكؿ ذلؾ بعد ىجرتو إلى يمالؾ، كأكس بف خكل

كأسره مف أسر « بدر» يتصاره فالمدينة، فكاف أكؿ ما فعمو بعد ان
اؿ قريش القارئيف الكاتبيف، أف جعؿ فدية ىؤالء أف يعٌمـ كٌؿ مف رج

كبيذا بدأت الكتابة تركج رجؿ منيـ عشرة مف صبياف المسمميف، 
بجمع حتى إذا كاف عيد عمر بف الخطاب أمر  المدينة. يسكقيا ف

أف يتعيٌدىـ  يب، كأمر عبد عامر بف عبد الخزاعالمكت يالٌصبياف ف
ككاف  عمى ذلؾ يتقاضاه مف بيت الماؿ.ا بالتعميـ، كجعؿ لو رزق

المعٌمـ يجمس لمصبياف بعد صبلة الٌصبح إلى أف يرتفع الضحى، 
كحيف خرج عمر إلى  بعد صبلة الظير إلى صبلة العصر. كمف

الشاـ كغاب عف المدينة شيرا استكحش إليو الناس، كخرج صبياف 
خميس، المكتب لمقائو عمى مسيرة يكـ مف المدينة، ككاف ذلؾ يكـ ال

كرجعكا معو إلى المدينة يكـ الجمعة، كقد انقطعكا عف المكتب 
كحيف اختار  مر، ككانت بعد ذلؾ عادة متبعة .يكميف أجازىما ليـ ع

اختار فيو صفات حٌسية كصفات معنكية. « محمدا»ا لرسالتو 
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أمٌدىما بو كطبعو عمييما، فكىبو مف األكلى نفسا قكية، كركحا 
كفكرا  ، كذىنا كٌقادا، كبصيرة نفاذة، كلسانا مبينا،عالية، كقمبا كبيرا

كاعيا، ككىبو مف الثانية صدؽ لساف، كطيارة ذيؿ، كعفة بصر، 
كمضاء عزيمة، كأمانة يد، كرحمة قمب، كرٌقة كجداف، كنبؿ عاطفة، 

ككاف اختيار ا لو أمٌيا ال يقرأ كال يكتب  كرحمة لمناس جميعا.
يم انيـ برسالتو سببا يفسره تعالى فى يضيؼ إلى إذعاف الناس لو كا 

ُلو ِمن قَ ْبِلِو ِمن ِكَتاٍب َواَل َتُخطُُّو بَِيِميِنكَ  ﴿قكلو:        ﴾ َوَما ُكنَت تَ ت ْ
. كيبٌينو صدكر ىذا الكحى عمى لسانو   { ٛٗالعنكبوت : اآلية  }

يتمكه عمى قكمو بكرة كعشٌيا، كال تبديؿ فيو كال تغيير، كما يقكل 
كليس  ارا يعكد إلييا ليستظير ما فييا.مف يممؾ أسف عمى مثميا إال

منطؽ الرساالت أف تككف الحٌجة لمناس عمييا، بؿ ال تطالع  يف
الناس إال كالحٌجة ليا عمييـ، كما ال تطالعيـ إال كفى صفحاتيا 
الجكاب عمى كؿ ما يصٌكره ليـ تصٌكرىـ، تحكط السماء رساالتيا 

 حجة، كليككف منطؽ الرساالت بيذا كمو لكيبل يككف لمناس عمى ا
كلـ  عمييـ الرسالة فيمتككا ىـ عمييا.مف منطؽ الناس، ال تمتكل 

يكف اختيار محمد صمى ا عميو كسمـ قارئا ككاتبا شيئا يعٌز عمى 
ـٌ ييٌكف مف حٌجة السماء فى نفكس  السماء، كلكنو كاف شيئا إف ت

حرص القرآف عمى الناس، ككانكا عندىا يممككف أف يقكلكا باطبل ما 
أال يقكلكه: مف أف ىذا الذل جاء بو الرسكؿ قد أخذه مف أسفار 
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ألزمتيا حجة السماء السمؼ مف قبؿ، فأذعنكا ليا  يكىذه الت سابقة.
أراد أف يثيرىا نفر مف  -كأعنى بيا أمية الرسكؿ -عف كعى كبصر

 .الخمؼ مف بعد ليخرجكا عمى حجة السماء عف غير كعى كال بصر
ا نفيد مف ىذا الذل يريد الخمؼ أف يثيركه تأكيد المعنى غير أنن

ء أشمؿ ما تككف بشككؾ يلذل قٌدمناه مف أف حجة السماء تجا
 ذلؾ أكليـ كآخرىـ. يمحيطة بكؿ ما يصدر عنيا، يستكل فالعقكؿ، 

كقد ننسى، مع ىؤالء المخالفيف الطاعنيف، تقرير القرآف الصادؽ 
ؾ، قد ننسى ى ظٌؿ القرآف عمى ذلعف أمية محمد كاالدٌلة القائمة ف

كقد مضى  -إف صح -جديد يفيدىـ ىذا مىذا كذاؾ لنسائميـ: أ
عمى رسالة محمد ما يقرب مف أربعة عشر قرنا خطا فييا العمـ 
كالبحث خطكات سريعة، كما كجدنا شيئا يناؿ مف ىذه الرسالة مف 
قرب أك مف بعد، جير بو أك أسٌر مف يريدكف أف يجعمكا محمدا 

 رئا كاتبا، كأف يجعمكا مف ىذا سببا إلى أنو نقؿ عف أسفار سابقة.قا
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قيؿ إنو كانت عند النبي صمى ا عميو كسمـ ممكة مف ممكات 
الخمؽ كالتككيف ، ككضعا مف أكضاع النسب كالنشأة ، ككجيا مف 

داء كالتبميغ في رسالة كاف معجزتيا " بيانا" يتمى ، كقد كجكه األ
قالت عائشة رضي ا عنيا : ما كاف رسكؿ ا صمى ا عميو 
كسمـ يسرد كسردكـ ىذا. كلكف كاف يتمكـ بكبلـ بيف فصؿ ، يحفظو 
مف جمس إليو . كفي ركاية أخرل عنيا أيضا : كاف رسكؿ ا 

فأنت ترل  صاه .لك عده العاد ألح صمى ا عميو كسمـ يحدث حديثا
أف ىذا المنطؽ الذم يمر بالفكر قبؿ أف ينطؽ إلى الفـ كأف العقؿ 
فيو مف كراء المساف فيك غالب عميو مصرؼ لو ، حتى ال يعتريو 
لبس ، كال يتخكنو نقص ، كليس إحكاـ األداء كركعة الفصاحة 

 عميو ات كانت فيو صمى اكعذكبة المنطؽ كسبلسة النظـ إال صف
 كسمـ 

فالببلغة النبكية ليا سمات كثيرة  :سمات الببلغة النبكية -أ 
كمتنكعة فقد قاؿ يكنس بف حبيب: )ما جاءنا عف أحد مف ركائع 

 الكبلـ ما جاءنا عف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ(.  
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فكبلمو صمى ا عميو كسمـ ىك الكبلـ الذم قؿ عدد حركفو  -ُ
 ككثرت معانيو ،

ؿ عف الصنعة ، كنزه عف التكمؼ ، ككاف كما قاؿ ا تبارؾ ج -ِ
 كتعالى : قؿ يا محمد ) كما أنا مف المتكمفيف( ..

كىك الكبلـ الذم ألقي ا عميو المحبة ، كغشاه بالقبكؿ ،  -ّ
كجمع لو بيف الميابة كالحبلكة كبيف حسف اإلفياـ ، كقمة عدد 

 حاجة السامع إلى معاكدتو ، كقمة الكبلـ ، مع استغنائو عف إعادتو 
كلـ  لـ تسقط لو كممة ، كال زلت بو قدـ ، كال بارت لو حجة ، -ْ

  يقـ لو خصـ كال أفحمو خطيب 
لـ يسمع الناس بكبلـ قط أعـ نفعا ، كال أقصد لفظا ، كال أعدؿ  -ٓ

كزنا ، كال أجمؿ مذىبا ، كال أكـر مطمبا ، كال أحسف مكقعا ، كال 
ح معنى ، كال أبيف في فحكل مف كبلمو صمى أسيؿ مخرجا، كال أفص

 ا عميو كسمـ .
تضمف كبلمو صمى ا عميو كسمـ أكثر مف " فف " أك سمة  -ٔ

مف سمات الببلغة النبكية كالكبلـ النبكم  نجد قمة الحركؼ 
 كالكممات ككثرة المعاني )" جكامع الكمـ " (

قتضى الحاؿ ( تنزه ىذه الببلغة عف الصنعة كالتكميؼ )مراعاة م -ٕ
كىجره لمساقط مف القكؿ ، في قكلو  " استعماؿ المبسكط في مكضع 
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البسط " الخ .." لقد كاف رسكؿ ا أفصح العرب كأبمغ مف نطؽ 
 بالضاد .. قاؿ ذلؾ عف نفسو كلـ ينكره عميو أحد

يخاطب جميع القبائؿ العربية ، كؿ كاحدة بمحنيا كعمى مذىبيا  -ٖ
طاب أحسنيـ بيانا كأقكميـ منطقا كلعؿ مف .... ك كاف في ىذا الخ

أكضح األدلة عمى ىذه المكانة  ما أضافو النبي صمى ا عميو 
كسمـ إلى ميراث المغة العربية كالبياف العربي مف األلفاظ كالمعاني 

، أك بحسب تعبير الجاحظ "" ممات المفردة التي لـ يسبؽ إليياكالك
يو عجمي ، كلـ يدع ألحد ، مما لـ يسبقو إليو عربي كال شاركو ف

كال ادعاه أحد "" حتى صار مستعمبل كمثبل سائرا كقكلو عميو السبلـ 
كقد ركل عف عمي بف أبي طالب أنو قاؿ :  –: " مات حتؼ أنفو "" 

انيا ( إال ما سمعت كممة غريبة مف العرب ) أم بركعتيا كبي
كما ، كسمعتو يقكؿ :"" مات حتؼ أنفو "" كسمعتيا مف رسكؿ ا

صمى ا عميو كسمـ ألبي  –ككقكلو  –سمعتيا مف عربي قبمو 
رسكؿ ا ، نحف قكـ  تميمة اليجيمي :" إياؾ كالمخيمة "" قاؿ : يا

عرب ، فما المخيمة فقاؿ :"" سبؿ اإلزار "" فذىبت ىذه الكممة دالة 
خيؿ ا اركبي "" ك " ال تنتطح فييا  عمى الكبر كنحكه ككقكلو :"" يا

" ك"" حمي الكطيس "" ك "" كؿ الصيد في جكؼ الفرا "" كقكلو  عنزاف
 في يكـ بدر :" ىذا يكـ لو ما بعده "" 
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المكضكعات  التي تطؿ مف خبلليا ىذه الببلغة الرائعة لـ تأت  -ٗ
في معرض العاطفة أك الخياؿ .. بؿ جاءت في معرض الحديث عف 

أف المؤمف أف الخير كالشر ، كالحبلؿ كالحراـ ... كما يككف مف ش
الحديث عف " الكاسيات  –يقكلو أك يفعمو عمى سبيؿ المثاؿ 

العاريات "" كقاؿ في شاف النساء " رفقا بالقكارير قاؿ : " كمنيف 
ربيع مربع ... كالمراد تشبيو المرأة الحسناء المكنقة بالربيع المزىر 
، كالركض المنكر كقاؿ ألسامة بف زيد ، كقد كساه قبطية فكساىا 

كىذه استعارة ، كالمراد أف ، رأتو  أخاؼ أف تصؼ حجـ عظامياما
القبطية برقتيا تمتصؽ بالجسـ ، فتبيف حجـ الثدييف كالرادفتيف ، 
كما يشتد مف لحـ العضديف كالفخذيف ، فيعرؼ الناظر إلييا مقادير 
ىذه األعضاء ... فجعميا عميو الصبلة كالسبلـ ليذه المحاؿ 

لمخبرة عما استتر بيا . كىذه  مف أحسف كالكاصفة لما خمفيا ، كا
لى ىذا الغرض رمى عمر بف الخطاب في  العبارات عف ىذا المعنى كا 
قكلو "" إياكـ كلبس القباطي ، فإنيا إال تشؼ تصؼ "" كىذا كبلـ 
حسف ، فإنو عميو الصبلة كالسبلـ لـ يقؿ : أخاؼ إف تصؼ حجـ 

لحـ األعضاء في  أعضائيا ، بؿ قاؿ : حجـ عظاميا ، مع أف المراد
حجمو كتككينو ، كذلؾ منتيى السمك باألدب ، إذ ذكر " أعضاء " 
المرأة ألنو ينبو إلى صكر ذىنية كثيرة ، كىي تكمئ  إلى صكر 
أخرل مف كرائيا ، فتنزه النبي صمى ا عميو كسمـ عف كؿ ذلؾ 
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كضرب الحجاب المغكم عمى ىذه المعاني السافرة .. كجاء بكممة 
فالمجاز عمى ما ترل  كالحقيقة ىي ما عممت ككاف  العظاـ " ،

لمطبيعة أثر في فصاحة النبي عميو السبلـ في مثؿ قكلو :" إذا طمع 
ذا غاب حاجب  حاجب الشمس فأخركا الصبلة حتى ترتفع ، كا 

قد سألو رجؿ : متى  –الشمس فبل تصمكا حتى تغيب "" كقكلو 
لميؿ بطف كؿ كاد " مؤل ا –"" إذا  –ستصمى العشاء اآلخرة  قاؿ : 

كقكلو : " ليدخمف ىذا الديف عمى ما دخؿ عميو الميؿ "" كقكلو : )إف 
رجبل مف أىؿ الجنة استأذف ربو في الزرع فقاؿ لو : ألست فيما 
شئت ؟ قاؿ : بمى ، كلكني أحب أف أزرع ، قاؿ : فبذر فبادر الطرؼ 

صمى كمف كبلمو  نباتو كاستكاؤه كاستحصاده فكاف أمثاؿ الجباؿ (
ا عميو كسمـ ) إف المؤمف يرل ذنكبو كأنو قاعد تحت جبؿ يخاؼ 

ف الفاجر ير  ؛ ل ذنكبو كذباب مر عمى أنفو "" ( أف يقع عميو ، كا 
)  حيف ذكر األنصار فقاؿ : –مـ صمى ا عميو كس –كمف كبلمو 
عممتكـ إال لتقمكف عند الطمع ، كتكثركف عند الفزع ("  أما كا ما
الناس كميـ سكاء كأسناف المشط "( ك ) كالمرء كثير كقاؿ : " )

)بطكنيا كنز ، كظيكرىا حرز ("  –كذكر الخيؿ  –بأخيو(  كقاؿ 
كقاؿ عميو الصبلة كالسبلـ : " )اليد العميا خير مف اليد السفمى كابدأ 
بمف تعكؿ(  كقاؿ :" )المسممكف تتكافأ دماؤىـ ، كيسعى بذمتيـ 

ـ ، كىـ يد عمى مف سكاىـ (" كقاؿ : أدناىـ ، كيجير عمييـ أقصاى
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") خير الماؿ عيف ساىرة ، لحيف نائمة كىذه استعارة ألف المراد 
بذلؾ عيف الماء الجارية التي ال ينقطع جرييا ليبل كما ال ينقطع 
نيارا ، فسماىا ساىرة ليذا المعنى ألنيا في ليميا دائبة ، كعيف 

: ") يحمؿ ىذا العمـ مف صاحبيا نائمة ، كقاؿ عميو الصبلة كالسبلـ 
كؿ خمؼ عدكلو : ينفكف عنو تحريؼ الغاليف ، كانتحاؿ المباليف ، 
كتأكيؿ الجاىميف (" كقاؿ : )ال تزاؿ أمتي صالحا أمرىا ما لـ تر 
األمانة مغنما كالصدقة مغرما (" كقاؿ : )الناس كإبؿ مائة ال تجد 

لى يكـ القيامة فييا راحمة .( كقاؿ : )الخيؿ معقكد بنكاصييا الخير إ
(" كمف حديث عبد ا بف المبارؾ يرفعو إلى النبي صمى ا عميو 
كسمـ قاؿ : " )إذا ساد القبيؿ فاسقيـ ، ككاف زعيـ القكـ أرذ ليـ ، 
كأكـر الرجؿ اتقاء شره فمينتظر الببلء( كقاؿ عميو الصبلة كالسبلـ " 

لبغضاء ىي )دب إليكـ داء األمـ مف قبمكـ : الحسد كالبغضاء . كا
الحالقة حالقة الديف ال محالقة الشعر ، كالذم نفس محمد بيده ال 
تؤمنكف حتى تحابكا . إال أنبئكـ بأمر إذا فعمتمكه تحاببتـ ؟ ... 
أفشكا السبلـ كصمكا األرحاـ "( كقاؿ : " )إياكـ كالجمكس عمى 
الطرقات فإف أبيتـ إال المجالس فأعطكا الطريؽ حقيا : غض البصر 

ألذل، كرد السبلـ كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ( ، ككؼ ا
كقاؿ : )" إف ا يرضى لكـ ثبلثا، كيكره لكـ ثبلثا : يرضى لكـ أف 
تعبدكه كال تشرككا بو شيئا ، كأف تعتصمكا بحبمو جميعا كال تفرقكا 
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كأف تناصحكا مف كاله ا أمركـ ؛كيكره لكـ قيؿ كقاؿ ، ككثرة السؤاؿ 
ضاعة  الماؿ( " ، كقاؿ صمى ا عميو كسمـ : ") لك كاف البف ، كا 

آدـ كادياف مف ماؿ  البتغى ثالثا كال يمؤل جكؼ ابف آدـ إال التراب ، 
كيتكب ا عمى مف تاب (.كقاؿ ) يقكؿ ابف آدـ : مالي مالي ، 
نما لؾ مف مالؾ ما أكمت فأفنيت ، أك لبست فأبميت أك تصدقت  كا 

ضي ا عنو قاؿ : قاؿ رسكؿ ا صمى فأبقيت( ، كعف الحسف  ر 
ا عميو كسمـ ) أكصاني ربي بتسع أكصاني باإلخبلص في السر 
كالعبلنية ، كبالعدؿ في الرضى كالغضب ك بالقصد في الغنى كالفقر 
، كأف أعفك عمف ظممني ، كأعطي مف حرمني ، كأصؿ مف قطعني 

كقاؿ عميو ، كأف يككف صمتي فكرا ، كنطقي ذكرا ، كنظرم عبرا(،
السبلـ )قيدكا العمـ بالكتاب( كقاؿ ) ستحرصكف عمى األمارة ، 
فنعمت المرضع ، كبئست الفاطمة ( كقاؿ ) ليس مف أخبلؽ المؤمف 
الممؽ إال في طمب العمـ "( كقاؿ صمى ا عميو كسمـ : ) إف ا 
كره لكـ العبث في الصبلة ، كالرفث في الصياـ ، كالضحؾ عند 

 القبكر (
 ) اإلببلغ أك التبميغ ( : فالكبلـ النبكم مف جية -َُ

الصناعة المغكية مسدد المفظ محكـ الكضع جزؿ التركيب  -أ
متناسب األجزاء في تأليؼ الكممات ، فخـ الجممة ، كاضح الصمة 
بيف المفظ كمعناه كالمفظ كضربة في التأليؼ كالنسؽ ، ثـ ال ترل فيو 
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ناىا أك مستكرىة عميو ، كال ، كال لفظة مستدعاة لمعحرفا مضطربا
 كممة غيرىا أتـ منيا أداء لمعنى كتأتيا لمسرة في االستعماؿ " 

مة ، ك مف جية الصناعة البيانية " حسف المعرض ، بيف الجم -ب
المعنى ، كاسع  ، جيد الرصؼ ، متمكفكاضح التفعيؿ، ظاىر الحدكد

ياف ، ك ، ناصع البالحمية في تصريفو، بديع اإلشارة، غريب الممحة
قد سممت لو صمى ا عميو كسمـ ىذه الجيات الثبلث ) المغة 
كالبياف كالحكمة ( مف نحك قكلو ) مات حتؼ أنفو "( كقكلو في 

كقكلو( كقكلو في صفة الحرب يكـ حنيف : ") اآلف حمي الكطيس 
ىدنة عمى دخف "( كقكلو ") بعثت في نفس الساعة حديث الفتنة: )"

رد سالفتي (" كقكلو ") رفقا بالقكارير "( كقكلو) (" ككقكلو " )حتى تنف
اشفعكا تؤجركا( كقكلو :)ال تكؾ فيككى  عميؾ (" كقكلو ") ال يمدغ 

: ) ما باؿ أقكاـ ككقكلو المؤمف مف جحر كاحد مرتيف "( ... الخ .
يشترطكف شركطان ليست في كتاب ا كما كاف مف شرط ليس في 

ف كاف مائة شرط ، قضاء ا حؽ ، كشرط  كتاب ا فيك باطؿ كا 
نما الكالء لمف أعتؽ( أك قكلو )إف ا حـر عميكـ عقكؽ  ا أكثؽ كا 
األميات ، ككأد البنات ، كمنعا كىات ، ككره لكـ قيؿ كقاؿ ككثرة 
ضاعة الماؿ (. كحيف كانت ميمة اإلببلغ في أمر مف  السؤاؿ ، كا 

لة كاإلسياب ، فقد األمكر أك مكضكع مف المكاضيع ال تتـ إال باإلطا
 ؿ في خطبو كأحاديثو عمى حد سكاء يطي –كاف النبي عميو السبلـ 
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ركل أبك سعيد الخدرم أف النبي خطب بعد العصر فقاؿ : ) أال ، ك 
ف ا مستخمفكـ فييا فناظر كيؼ  إف الدنيا خضرة حمكة أال كا 
تعممكف ، فاتقكا الدنيا ، كاتقكا النساء أال ال يمنعف رجبل مخافة 
الناس أف يقكؿ الحؽ إذا عممو .."( قاؿ أبك سعيد : كلـ يزؿ يخطب 
حتى لـ يبؽ مف الشمس إال حمرة عمى أطراؼ السعؼ فقاؿ : ) إنو 
لـ يبؽ مف الدنيا فيما مضى إال كما بقي مف يكمكـ ىذا فيما مضى 
( . ىذا مع حرص النبي عمى اإليجاز ، كأمره بإطالة الصبلة كقصر 

 السمة الرئيسة  الخطبة .كبسبب ىذه
خمك كبلـ النبي عميو السبلـ مف المجاز المعقد كمف ضركب  -ُُ

اإلحالة كفنكف الصنعة ، ألف ىذه المجازات كالفنكف المصنكعة ال 
 تمتئـ مع رسالة اإلبداع لجميع الناس

كثرة " األمثاؿ كاالستعارات " في الكبلـ النبكم ، كأم شيء  -ُِ
 ذىاف المدعكيف كالمكمفيف .كالمثؿ يقرب الصكر كالحقائؽ أل

اجتماع المعاني الكبار في الكممات القصار ، بؿ اجتماع  -ُّ
العمكـ الكافية في بضع كممات ، ")كأعطيت جكامع الكمـ()كما 
تككنكف يكلى عميكـ ( " )أشد الناس ببلء األنبياء ثـ الصالحكف ، 

-كلو )ثـ األمثؿ فاألمثؿ( كمف ببلغة  النبي صمى ا عميو كسمـ ق
دع ما يريبؾ -الديف الصحبة --كمكـ راع ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو 

حفت الجنة بالمكاره ، -حبؾ الشيء يعمي كيصـ -إلى ماال يريبؾ
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مف حسف -المسممكف عمى شركطيـ -كحفت النار بالشيكات 
السعيد -األكلى  الصبر عند الصدمة-إسبلـ المرء تركو ما ال يعنيو .

ت سمة اإلببلغ الببلغة النبكية بطابع " كقد طبع مف كعظ بغيره (.
العصرية " ك أخرجتو مف حدكد الزماف ، ألف رسالة النبي ال تنتيي 
بانتياء الزماف ، كألف " األسمكب الذم يخرج مف الفطرة المستقيمة 

 .ىك أسمكب  كؿ العصكر 
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 :تنزه النبي عف قكؿ الشعر -ُ

تنزه النبي صمى ا عميو كسمـ عف قكؿ الشعر كاالىتماـ بو ، فيك 
ال ينبغي لو ،كالخبر في ذلؾ مكشكؼ متظاىر كالركايات صحيحة 

ْعَر َوَما يَنَبِغي َلُو ِإْن  ﴿ :تكاترة ، كقد قاؿ ا تعالىم َوَما َعلَّْمَناُه الشّْ

                                    { ٜٙيس : اآلية }  ﴾ مُِّبينٌ  ُىَو ِإالَّ ِذْكٌر َوقُ ْرآنٌ 
فكاف عميو الصبلة كالسبلـ ال يتيدل إلى إقامة كزف الشعر إذا ىك 
تمثؿ بيتا منو بؿ يكسره كيتمثؿ البيت مكسكرا . مع أف ذلؾ ال 
يعرض البتة ألحد مف الناس في كؿ حاالتو عربيا كاف أك أعجميا ، 

منو ،  لمرء في بيت مف الشعر ينساه أك ينسى الكممةفقد يتمتع ا
رة مما يحفظو أك ، كلكنو يمر في أبيات كثيفبل يقيـ كزنو ليذه العمة

، فما كزف الشعر إال نسؽ ألفاظو ، فمف أداىا مما يحسف قراءتو
مف قرأ صحيحا فقد أنشد عمى كجييا فقد أقامو عمى كجيو ، ك 
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مى ا عميو كسمـ ، فإنو كىذا خبلؼ المأثكر عنو ص .صحيحا ن 
عمى ككنو أفصح العرب إجماعا ، لـ يكف ينشد بيتا تاما عمى كزنو 
، إنما كاف ينشد الصدر أك العجز فحسب ، إف ألقى البيت كامبل لـ 

عف الشعر فبل يمتئـ عمى  يصحح كزنو بحاؿ مف األحكاؿ ، كأخرجو
إال كؿ ) ، كىك قكلو : نشد مرة صدر البيت المشيكر لمبيدأ .لسانو

فصححو ، كلكنو سكت عف عجزه ) ككؿ  شيء ما خبل ا باطؿ ( 
 ت السائر لطرفة عمى ىذه الصكرة كأنشد البي،  نعيـ ال محالة زائؿ ( 

 ستبدم لؾ األياـ ما كنت جاىبل     كيأتيؾ ) مف لـ تزكد ( باألخبار 
نما ىك : )) كيأتيؾ باألخبار مف لـ تزكد (( .  كا 

اس بف مرادس فقاؿ :كأنشد بيت العب   
رع ( كعيينة...كعبيد اسـ ػػػف ) األقػػيػػب...  أتجعؿ نيبي نيب العبيد

فقاؿ الناس : بيف عيينة كاألقرع . فأعادىا عميو ،  س العباسفر 
  كعيينة (( كلـ يستقـ لو الكزف . الصبلة كالسبلـ :    )) بيف األقرع

 مما ارتجزه صمى ا عميو كسمـ : -ِ
ى لسانو صمى ا عميو كسمـ مما صح كزنو إال ضرباف كلـ تجر عم

ال يمتنع منيما  )مف الرجز المنيكؾ )مما ذىب ثمثاه كبقي ثمثو (، ،
شيء عمى أحد( .  كالمشطكر)  جعؿ البيت ثبلثة أجزاء ، فيتحد 
العركض كالضرب( ،ػ كىما أخؼ أكزاف الرجزػ كالمشطكر أكثر رجز 

ر األكؿ يسمى عركضا ، كمثمو مف العرب  ك)الجزء األخير مف الشط
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الشطر الثاني يسمى ضربا ( أما األكؿ المنيكؾ كقكلو في ركاية 
البراء : إنو رأل النبي صمى ا عميو كسمـ عمى بغمة بيضاء يكـ 

 أحد كيقكؿ : 
 أنا ابف عبد المطمب...  ذبػػي ال كػػبػػنػػا الػػأن

 عميو كسمـ ا كالثاني المشطكر  كقكلو في ركاية جندب أنو صمى
 دميت أصبعو فقاؿ :

  ي سبيؿ ا ما لقيتػػكف...  ىؿ أنت إال إصبع دميت
 : الرجز في أصمو ليس بشعر -ّ

نما اتفؽ لو ذلؾ ، ألف الرجز في أصمو ليس بشعر إنما ىك كزف  كا 
كقد اختمؼ العمماء في ذلؾ ، كآراؤىـ في تعميمو مضطربة ، فمنيـ 

جميكرىـ ، كمنيـ مف ينفي أف يككف مف يجعؿ الرجز شعرا ، كىك 
مف الشعر ، كالصكاب أنو ضرب مف الكزف ، لـ يجعؿ مف الشعر 

عراء بعد ذلؾ ، ثـ أخذ فيو الشأنو كاف األصؿ في اىتدائيـ إليو إال
في أصمو ك  ، أما ىككأجركه مجرل القصيد، فجعمتو العادة شعرا

السجع ، ، كىذا الكزف ) الرجز( كأكزاف حقيقتو فميس مف الشعر
كىك يتفؽ لمصبياف كالضعفاء مف العرب ، يتراجزكف بو في عمميـ 
كفي لعبيـ كفي سكقيـ ، كمثؿ ىؤالء ال يقاؿ ليـ شعراء ، فقد 
يتسؽ ليـ الرجز الكثير عفكان غير مجيكد ، حتى إذا صاركا إلى 
نما جعؿ الرجز مف الشعر تتابع أبياتو ، كجمع  الشعر انقطعكا . كا 
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استعمالو في المفاخرات كنحكىا ، كأنو األصؿ في النفس عميو ، ك 
مف الشعر  فبل يعد  اىتدائيـ إلى أكزاف الشعر ، فأما البيت الكاحد

  قائمو شاعرا.
 األكزاف فطرية في العرب:  -ْ
لقد كانت األكزاف فطرية في العرب ، فيي في الرجز ، كىي في  

 عميو السجع ، كىي في الشعر ، جميعا ، كلـ يعمـ أنو صمى ا
كسمـ اتفؽ لو في الرجز أكثر مف بيت كاحد ، أك تمثؿ منو بأكثر 

 مف البيت الكاحد كبيت أمية بف أبي الصمت :
 اػػػػػػمػػػؾ ال ألػػػد لػػبػػكأم ع...  إف تغفر الميـ تغفر جما

 : ا تعالى يأبى لنبيو الشعر -ٓ 
ف ىك إال ذكر لو ، إ: ) كما عممناه الشعر كما ينبغي كلذا قاؿ تعالى
 ، ثـ يأتي بعد ذلؾ جمة أصحابو كخمفائو ، يأخذكفكقرآف مبيف (
، فيمضكف عمى ما كاف مف أمرىـ في الجاىمية ، فيما أخذ فيو

صكؿ طباعيـ كيستطير ذلؾ في كيثبتكف عمى أخبلقيـ كعمى أ
غمب عمييـ، كمتى  ، كمتى نماالناس، كىك أمر متى تييأ نما فييـ

استبد لـ تقـ معو لئلسبلـ قائمة ) كلكال  ، كمتىغمب استبد بيـ
كممة سبقت مف ربؾ لكاف لزاما كأجؿ مسمى (عمى أف منع الشعر 
إنما أخذ بو صمى ا عميو كسمـ منذ نشأتو ، ، كلذا قاؿ صمى ا 
عميو كسمـ ) لما نشأت بغضت إلى األكثاف كبغض إلي الشعر كلـ 
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يف ، فعصمني ا أىـ بشيء مما كانت الجاىمية تفعمو إال مرت
 منيما ، ثـ لـ أعد (.

كال جـر أف ذلؾ تأديب مف ا أراد بو تحكيؿ فطرتو صمى ا عميو 
كسمـ عف الشعر كقكلو ، حتى ال تنزع بو العادة منزعا ، كال تذىب 

 ( أسبابو مذىبا لقكلو عميو كالسبلـ:)أدبني ربي فأحسف تأديبيفي 
 ـ يحب الشعر :النبي محمد صمى ا عميو كسم -ٔ  

قامة كزنو ، يحب  عمى أنو فيما كاف كراء عمؿ الشعر كتعاطيو كا 
ىذا الشعر كيستنشده ، كيثيب عميو ، كيمدحو متى كاف في حقو 
كلـ يعدؿ بو إلى ضبللة أك معصية ، ، كلكال أف ذلؾ قد كاف منو 
صمى ا عميو كسمـ لماتت الركاية بعد اإلسبلـ ، كلما كجد في 

يجعؿ ككده حمؿ الشعر ك ركايتو كتفسيره كاستخراج الركاة مف 
الشاىد كالمثؿ منو ، ككأنو عميو الصبلة كالسبلـ حيف سمع الشعر 
كأثاب عميو كرخص فيو لـ يرد إال ىذا المعنى ، كالشاىد القاطع 
قكلو في أمر الجاىمية ) إف ا قد كضع عنا آثاميا في شعرىا 

العمماء كتجردكا لمركاية كتمممكا كركايتو ( كبمثؿ ىذا القكؿ استأنس 
سابقة في ذلؾ منيا . رحميـ ا كأثابيـ بما صنعكا كلقد كانت ال

، ككاف ذا لساف ما يسره بو معقكؿ مف معد ، لحساف رضي ا عنو
، ) قؿ كركح القدس قاؿ لو النبي صمى ا عميو كسمـكىك الذم 

ذا  مسيـ بالضر لـ معؾ ( فكاف إذا أرسؿ لسانو لـ يجدكا دفعا  كا 
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ذا كضع منيـ لـ يستطيعكا لما كضعو رفعا                                          يجد شعراؤىـ نفعا ، كا 
 ...  إف كاف في الناس سباقكف بعدىـ

 يـ تبػػػع  ػػقػػبػػى سػػؽ ألدنػػبػػؿ سػػكػػف
 ...  ت أكفيـػا أكىػػاس مػػنػػع الػػرقػػال ي

  يكىكف ما رقعكا دفاع ، كالػد الػػنػػع
 ...  عتيـػػيػػكؿ ا شػػػـك رسػػػقػػػـر بػػأك

 ػػػع ػػػيػػػػػشػػكاء كالػػػػػػت األىػػػػرقػػفػػإذا ت
 زعـ المشركيف أف النبي محمد صمى ا عميو كسمـ  شاعر: -ٕ

أنو) النبي( أراد أف تعميؿ عدـ حب النبي لقكؿ الشعر  كقد قيؿ في
عر ينظـ القصيد ، كأف سكر القرآف قصائد ينفي ما استطاع أنو شا

ف تيمة الشعر التي ألحقيا بعضيـ  مرتبلت كما زعـ المشرككف كا 
بالقرآف الكريـ لـ تكف أكثر مف تعبير عف العجز كالسقكط أماـ ىذا 

ال فقد أقركا  كبخاصة المتقدميف فييـ  –التحدم السافر بالقرآف .. كا 
بأف القرآف ليس بشعر .. ثـ  –بالعمـ بالشعر كرجزه كالكليد كغيره 

إذا نظرنا إلى المكضكع مف الطرؼ المقابؿ : ما عسى إف يدؿ كسر 
البيت مف الشعر ، كالخركج بو إلى ما يشبو جممو مرسمة مف الكبلـ 
. .. عمى أف المتمثؿ بو شاعر أك ليس شاعر ؟ إف داللة ىذا 

رأ أم يق –األمر كاضحة عمى أف صاحبو ال يريد أف ينشد الشعر 
كال أف يجرم "" كزنو "" عمى لسانو فيك يبتعد عف  –قراءة صحيحة 
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"" لحنو "" ك "" إيقاعو "" عمى النفس .. يخاؼ منو أف يحرؾ فيو 
تمؾ الفطرة القكية البلقطة التي تطاكعو إلى الشعر إف شاء كيخشى 
ىك أف يطاكعيا إف أجرل عمى لسانو شعر ذا إيقاع رتيب مكزكف 

الى في صح العرب كما مر بؾ : لقد قاؿ ا تعكالرسكؿ يكمئذ أف

ْعَر َوَما يَنَبِغي َلُو  ﴿شأف ىذا الرسكؿ الكريـ :  }  ﴾َوَما َعلَّْمَناُه الشّْ
إف خركج النبي إلى ساحة الشعر خركج إلى  . { ٜٙيس : اآلية 

نحك ما كانت عميو  مذاىب العرب في الشعر كأغراضيـ فيو .. عمى 

، إف شانو { ٜٙيس : اآلية }  ﴾ا يَنَبِغي َلُو َومَ  ﴿في ذلؾ الحيف 
غير ىذا الشأف ، كىدفو غير ىذا اليدؼ .. كرسالتو التي أعد ليا 
أبعد مف حدكد الزماف كالمكاف .. فيك ليس لقبيمة مف قبائؿ العرب 

 ... شاعرا .. كلكنو لئلنسانية جمعاء .. رسكال نبيا
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كقؼ النبي صمى ا عميو كسمـ مف الشعر  مكاقؼ شتى حسب 
ىدؼ الشعر كغايتو كنقد النبي لمشعر أك حكمو عميو بالحسف 

صمى  –كالقبح ، كحثو عميو أك منعو ، ليس في عدـ إقامتو ىك 
مف لمشعر دليؿ عمى المدح كالذـ .. منو إنما منع  –ا عميو كسمـ 

إقامتو ألمر رباني كال بد لمكقكؼ عمى رأم " النبي في الشعر مف 
 الرجكع إلى أقكالو فيو كالى مكقفو مف شعراء المسمميف كالمشركيف 

 قاؿ النبي صمى ا عميو كسمـ : " إف مف الشعر حكمة "  -ُ
ف مف العمـ  -ِ كقاؿ في ركاية أخرل :) إف مف البياف سحرا ، كا 

ف مف الشع ف مف القكؿ عيبل ( كالمراد بقكلو إف جيبل  كا  ر حكما ، كا 
مف الشعر حكمة ، إف قكلو صادقا مطابقا الحؽ ، أك نافعا يمنع مف 

 السفو ، كالشعر الذم يرد في أمثاؿ كالمكاعظ .
في صحح الترمذم مف حديث جابر بف سمرة قاؿ " كاف  -ّ

أصحاب رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ يتذاكركف الشعر كحديث 
 الجاىمية عند رسكؿ ا فبل ينياىـ كربما يبتسـ " 
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ماء كالركاة كقد رخص النبي صراحة في ركايتو " فتجرد العم -ْ
 لذلؾ لحممو كركايتو 

يضاؼ إلى ذلؾ: أف النبي صمى ا عميو كسمـ كاف يستنشد الشعر 
كيثيب عميو ، كيمدحو متى كاف في حدكد تمؾ الحكمة ، أك لـ 

 إلى معصية أك صمة أك عدكاف يتجاكز بو صاحبو 
قكلو أعظـ الناس فرية  –كقد ركل عنو في حديث ابف ماجو  -ٓ

 رجؿ ىاجى رجبل فيجا القبيمة بأسرىا "
 –صمى ا عميو كسمـ  –إف مقياس " نقد الشعر عند النبي  -ٔ

ىنا كىناؾ ، ىك مقياس " النبكة " التي يتفاضؿ عندىا الكبلـ 
الصدؽ كمف ىنا جاء التفضيؿ مف قكلو : بمكازيف الفضيمة كالخير ك 
 ( .خبل ا باطؿ أال كؿ شيء ما) أصدؽ كممة قاليا لبيد : 

أف النبي صمى ا عميو كسمـ كاف لو شعراء ينافحكف عنو ،  -ٕ
كيدافعكف عف الدعكة ، كيتصدكف لكيد الكائديف كالمتفاخريف مف 

شيكريف : شعراء المشركيف .. كأخبار شعراء النبي الثبلثة الم
عبدا بف ركاحة كحساف بف ثابت ، ككعب بف مالؾ ، معركفة في 

 كتب األدب . 
بف عبد  –كفي كتب الحديث : ركل البخارم عف أبي سممة  -ٖ

أنو سمع حساف بف ثابت يستشيد أبا ىريرة  –الرحمف بف عكؼ 
فيقكؿ  يا أبا ىريرة نشدتؾ ا ىؿ سمعت رسكؿ ا صمى ا 
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قكؿ : ) يا حساف أجب عف رسكؿ ا ، الميـ أيده عميو كسمـ ي
بركح القدس( ؟ قاؿ أبك ىريرة نعـ كركم أيضا أف النبي صمى ا 

كجبريؿ معؾ  –ك قاؿ ىاجيـ أ –عميو كسمـ قاؿ الحساف : )اىجيـ 
ذا كاف اتخاذ النبي ليؤالء الشعراء يدؿ عمى " المكقؼ " " (..  كا 

غب فيو منافحا عف الدعكة ، فإف الحقيقي لمنبي مف الشعر ، كأنو ر 
 –صمى ا عميو كسمـ  –مما تجدر اإلشارة إليو أف مجاراة شعرائو 

المشركيف في المفاخرة كاليجاء يجب أف تفيـ في ضكء الضركرة 
كفي حدكد المعاممة بالمثؿ ، فإف رسكؿ ا لـ يبعث لميجاء كلـ 

خكة كـ نيؤمف بالفخر كقد قاؿ : ) إف ا تعالى قد أذىب عن
 الجاىمية كتعاظميا باآلباء( 

 –محمد بف سيريف جاء في الحديث الصحيح مف حديث  -َُ
ىجا رىط مف المشركيف النبي صمى ا عميو كسمـ قاؿ : " –كغيره 

كأصحابو فقاؿ المياجركف يا رسكؿ ا أال تأمر عميا فييجك ىؤالء 
ينصركا بألسنتيـ القكـ فقاؿ : إف القكـ الذيف نعركا بأيدييـ أحؽ أف 

، فقالت األنصار : أرادنا كا فأرسمكا إلى حساف فأقبؿ فقاؿ يا 
أف لي بمقكلي ما بيف صنعاء رسكؿ ا كالذم بعثؾ بالحؽ ما أحب 

"كبصرل  
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في حديث آخر أخرجو الطبراني عف عمار بف ياسر قاؿ : لما  -ُُ
لكا ليـ ىجانا المشرككف قاؿ لنا رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ قك 

 كما يقكلكف لكـ .. 
كلما جاء كفد بني تميـ بشاعرىـ األقرع بف حابس كخطيبيـ  -ُِ

عطارد بف حاجب .. كنادكا النبي مف كراء الحجرات : يا محمد 
اخرج إلينا نفاخرؾ كنشاعرؾ فإف مدحنا زيف كذمنا شيف رماىـ 
النبي بمثؿ خطيبو ثابت بف قيس بف شماس أك بكاحد مف شعرائو : 

يدكف المفاخرة  كالمشاعرة  فيغمبكف كينتصركف إنيا حالة مف ير 
حاالت الدفاع إف شئت أف تسمييا كمكقؼ مف مكاقؼ الرد عمى 
استطالة كاف البد ليا أف تقمع  ككاف البد أف يتنزه عنيا النبي 

 صمى ا عميو كسمـ . 
شعر العدكاف  –كره النبي صمى ا عميو كسمـ بالطبع  -ُّ

شعر المجكف كالفسؽ : كما كره اشتغاؿ المرء بالشعر كالعصبية ك 
حتى يصده عف كاجبو في الديف كاألسرة كالمجتمع ، فقاؿ عميو 
كالصبلة كالسبلـ ) لئف يمتمئ جكؼ أحدكـ قيحا يريو خير مف أف 

 يمتمئ شعرا(
كقد أكرد البخارم الحديث تحت ىذا العنكاف الدقيؽ : باب ما  -ُْ

ى اإلنساف الشعر حتى يصده عف ذكر ا يكره أف يككف الغالب عم
كالعمـ كالقرآف ، كفي ىذا القكؿ مجاز ، ألف المراد بو النيي عف أف 
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يككف حفظ الشعر أغمب عمى قمب اإلنساف فيشغمو عف حفظ القرآف 
أحضر حكاضره ، كأكثر خكاطره  –الشعر  –كعمكـ الديف حتى يككف 

متمئ بنكع مف أنكاع فشبيو عميو الصبلة كالسبلـ باإلناء الذم ي
المائعات ، فبل يككف لغيره فيو مشرب ، كال معو مذىب ، كيدخؿ في 

ذلؾ الشعر الذم ىجي بو النبي صمى ا عميو كسمـ ... ىذا 
يمثؿ الشرع  –الحديث كجممة المكقؼ السابؽ لمنبي عميو السبلـ 

َعَراُء يَ تَِّبُعُهُم اْلَغاُوونَ  ﴿: قكلو تعالى العممي ل أََلْم تَ َر أَن َُّهْم ِفي   * َوالشُّ
ِمُلوا ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوعَ  * يَ ْفَعُلونَ  َوأَن َُّهْم يَ ُقوُلوَن َما اَل  *ِهيُموَن يُكلّْ َواٍد َ 

 اللَّ َو َكِثيًرا َوانَتَصُروا ِمن بَ ْعِد َما ظُِلُموا َوَسيَ ْعَلُم الَِّذيَن  الصَّاِلَحاِت َوذََكُروا
 . { ٕٕٚ -ٕٕٗ الشعراء : اآلية}  ﴾* نَقَلٍب يَنَقِلُبوَن ظََلُموا َأيَّ مُ 

:  ﴾ ِهيُمونَ يِفي ُكلّْ َواٍد َ  ﴿قكلو تعالى : قاؿ ابف عباس في تفسير 
في كؿ لغك يخكضكف كقاؿ بعض المفسريف:  إف المراد بالشعراء 
ىنا شعراء المشركيف يتبعيـ سفياء الناس ...كأما الشعر الذم ال 

... كالشعر الذم يخرج إلى ساحة االنتصاؼ  لغك فيو كال باطؿ
ة مف كالنصرة لمحؽ .. خير كليس بو بأس ، أخرج ابف أبي شيب

َعَراُء يَ تَِّبُعُهُم اْلَغاُووَن  ﴿طريؽ مرسمو قاؿ : لما نزلت  }  ﴾َوالشُّ
جاء عبد ا بف ركاحة كحساف بف ثابت   { ٕٕٗ الشعراء : اآلية

كا يا رسكؿ ا أنزؿ ا ىذه اآلية ككعب بف مالؾ كىـ يبككف ؟ فقال
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ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا  ﴿ا شعراء فقاؿ : اقرؤكا ما بعدىا كىك يعمـ أن
ـ ، أنت ﴾َوانَتَصُروا ِمن بَ ْعِد َما ظُِلُموا  ﴿، أنتـ  ﴾ ِمُلوا الصَّاِلَحاتِ َوعَ 

َعَراُء يَ تَِّبُعُهُم اْلَغاُوو  ﴿: قاؿ ابف عباس في قكلو تعالى  إلى  ﴾َن َوالشُّ

عالى نسخ مف ذلؾ كاستثنى فقاؿ ( إف ا ت﴾ يَ ْفَعُلونَ  َما اَل  ﴿قكلو 

 . إلى آخر السكرة  ﴾.... ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا  ﴿   : 
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: ما يشمؿ المجاز المغكم كالعقمي ، المراد بالمجاز ىنا -ُ
الستعارة كالكناية ، كاالستعارة التمثيمية ، ككؿ ما يخرج مف المفظ كا

أك الجممة عف داللتيا المطابقة األصمية كالمجاز أبمع مف الحقيقة 
 كما ىك مقرر في عمكـ الببلغة. 

كالرسكؿ الكريـ أبمغ لغة لممجاز فييا نصيب مكفكر ،  كالعربية -ِ
،فبل عجب أف يككف في مف نطؽ بالضاد ك كبلمو تنزيؿ مف التنزيؿ 

لمعبرة عف المقصكد بأركع صكرة . أحاديثو الكثير مف المجازات ، ا
ال زلت  كحمؿ الكبلـ عمى المجاز في بعض األحياف يككف متعينا ، كا 
القدـ ،كسقط المرء في الغمط .كحيف قاؿ الرسكؿ صمى ا عميو 

ف )) أسرعكف لحكقا بي أطكلك كسمـ لنسائو مف أميات المؤمنيف :
((  حممنو عمى طكؿ اليد الحقيقي المعيكد قالت عائشة : فكف  يدان 

يتطاكلف __ رضي ا عنيف __ أيتيف أطكؿ يدا ؟! بؿ في بعض 
األحاديث أنيف أخذف ) قصبة ( لقياس أم األيدم أطكؿ يدا ؟! 
كالرسكؿ لـ يقصد ذلؾ ، إنما قصد طكؿ اليد في الخير  كبذؿ 
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نسائو لحكقا بو ىي  قع ، فكانت أكؿالمعركؼ .كىذا ما صدقو الكا
 ، كانت امرأة صناعا ، تعمؿ بيدىا كتتصدؽ زينب بنت جحش

  حاتـ قاؿ : لما نزلت ىذه اآلية ركل البخارم عف عدم بف  -ّ

فَاآْلَن بَاِشُروُىنَّ َوابْ تَ ُغوا َما َكَتَب اللَّ ُو َلُكْم وَُكُلوا َواْشَربُوا َحتَّٰى يَ َتبَ يََّن  ﴿
وا الصَّْياَم ِإَلى َلُكُم الْ  َخْيُط اْْلَبْ َيُض ِمَن اْلَخْيِط اْْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ثُمَّ أَِتمُّ

عمدت إلى عقاليف : أحدىما أسكد  { ٚٛٔ اآلية البقرة : } ﴾اللَّْيِل 
، ك اآلخر أبيض ، قاؿ: فجعمتيما تحت كسادتي قاؿ: فجعمت أنظر 

أمسكت ، فمما أصبحت  إلييما ، فمما تبيف لي األبيض مف األسكد
غدكت إلى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ  ، فأخبرتو بالذم 

إف كسادؾ إذف لعريض ! إنما ذلؾ بياض  ))صنعت قاؿ ، فقاؿ : 
  ((النيار مف سكاد الميؿ 

إف  ))كمثؿ ذلؾ قكلو تعالى في الحديث القدسي المعركؼ :  -ْ
ف تق رب إلى ذراعا تقرب عبدم إلى بشبر تقربت إليو ذراعا ، كا 
ف أتاني يمشي أتيتو ىركلة  فقد شغب  ((تقربت إليو باعا ، كا 

المعتزلة عمى أىؿ الحديث بركايتيـ مثؿ ىذا النص ، كعزكىـ ذلؾ 
إلى ا تبارؾ ك تعالى ، كىك يكىـ تشبييو تعالى بخمقو في القرب 
المادم ك المشي ك اليركلة ، كىذا ال يميؽ بكماؿ األلكىية .كقد رد 

 ((تأكيؿ مختمؼ الحديث )) ىؤالء اإلماـ ابف قتيبة في كتابو :  عمى
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نما أراد : مف أتاني مسرعا بالطاعة  بقكلو :إف ىذا تمثيؿ كتشبيو كا 
  ((أتيتو بالثكاب أسرع مف إتيانو ، فكنى عف ذلؾ بالمشي كاليركلة 

كفي حديث الشيخيف عف أبي ىريرة عف النبي صمى ا عميو  -ٓ
رب أكؿ بعضي  اشتكت النار إلى ربيا ، فقالت : يا ))كسمـ ، قاؿ : 

بعضا ! فأذف ليا بنفسيف نفس في الشتاء ، كنفس في الصيؼ فيك 
  . ((أشد ما تجدكف مف الحر ، كأشد ما تجدكف مف الزميرير 

كمثؿ ذلؾ حديث أبي ىريرة في الصحيحيف عف النبي صمى ا  -ٔ
حتى إذا فرغ مف خمقو ،  إف ا خمؽ الخمؽ ، ))عميو كسمـ ، قاؿ :

قاؿ الرحـ : ىذا مقاـ العائد بؾ القطيعة ! قاؿ : نعـ . أما ترضيف 
قالت بمى يا رب . قاؿ :  أصؿ مف أكصمؾ ، ك أقطع مف قطعؾ ؟أف 

 عميو كسمـ : فاقرؤكا إف شئتـ فيك لؾ . قاؿ رسكؿ ا صمى ا

 ِفي اْْلَْرِض َوتُ َقطُّْعوا َأْرَحاَمُكمْ  فَ َهْل َعَسْيُتْم ِإن تَ َولَّْيُتْم َأن تُ ْفِسُدوا ﴿

فيؿ كبلـ الرحـ ػػػ كىي القرابة ػػػػ ىنا  { ٕٕمحمد : اآلية }  ﴾...
عمى الحقيقة أـ عمى المجاز ؟ اختمؼ الشراح  كلكف القاضي 

أنو مف باب ضرب المثؿ   حمؿ الحديث عمى المجاز، ك عياضان 

الحشر :  } ﴾آَن َعَلى َجَبٍل لََّرأَيْ َتُو َخاِشًعا َلْو أَنَزْلَنا َى َذا اْلُقرْ  ﴿كمثمو : 

 } ﴾ َوتِْلَك اْْلَْمثَاُل َنْضرِبُ َها لِلنَّاسِ  ﴿كفي آخرىا ،  { ٕٔاآلية 
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فمقصكد ىذا الكبلـ األخبار بتأكيد أمر صمة  ،  { ٕٔالحشر : اآلية 
الرحـ ، ك أنو تعالى أنزليا منزلة مف استجار بو فأجاره فأدخمو في 

 اف كذلؾ فجاره ا غير مخذكؿ و ، ك إذا كحمايت
مف صمى الصبح فيك في  ))كقد قاؿ ا صمى ا عميو كسمـ  -ٕ

ف مف يطمبو ا بشيء مف ذمتو يدركو ثـ يكبو ع مى ذمة ا ، كا 
 .أخرجو مسمـ  ((كجيو في النار 

ىذا المكف مف التأكيؿ ، بحمؿ الحديث عمى المجاز ، ال يضيؽ  -ٖ
عسؼ ك أف ذرعا ، عمى أف يككف مقبكال غير متكمؼ كال مت الديف بو

مجاز ، ك الخركج مف الحقيقة إلى ال يككف ثمت مكجب لمتأكيؿ 
، كما أف ، ك التأكيؿ التعسؼ مرفكض فالتأكيؿ بغير مسكغ مرفكض

، مع كجكد المانع العقمي أك الشرعي أك حمؿ الكبلـ عمى الحقيقة
ا .كقد يككف رفض المجكء إلى العممي أك الكاقعي ػػػ مرفكض أيض

، الذيف عمميـ اإلسبلـ أف ىنا باب فتنة لمعقمييف مف الناس المجاز
 ال تعارض بيف صحيح المنقكؿ كصريح المعقكؿ .

ف عف ابف عمر رضي ا كلنقرأ ىذا الحديث الذم ركاه الشيخا -ٗ
إذا صار أىؿ الجنة إلى )) : قاؿ رسكؿ ا عميو كسمـ : عنيما قاؿ

كت ، حتى يجعؿ بيف الجنة ، ك أىؿ النار إلى النار ،جيء بالمةالجن
كالنار، ثـ يذبح ! ثـ ينادل مناد: يا أىؿ الجنة، ال مكت ، يا أىؿ 

، كيزداد أىؿ النار فيزداد أىؿ الجنة فرحا إلى فرحيـ، النار ال مكت
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ك في حديث أبي سعيد عند الشيخيف ك غيرىما  ((حزنا إلى حزنيـ 
ترل ماذا يفيـ مف ىذا (( مكت كييئة كبش أممحيؤتى بال )): 

الحديث ؟ ككيؼ يذبح المكت ؟ أك يمكت المكت ؟ لقد كقؼ عنده 
القاضي أبك بكر بف العربي ، ك قاؿ : استشكؿ ىذا الحديث ،لككنو 
يخالؼ صريح العقؿ . ألف المكت عرض ، كالعرض ال ينقمب جسما 

ث ك دفعتو . ، فكيؼ يذبح ؟؟قاؿ : فأنكرت طائفة صحة الحدي
كتأكلتو طائفة فقالكا : ىذا تمثيؿ ، كال ذبح ىناؾ حقيقة . ك قالت 

أف  طائفة : بؿ الذبح عمى حقيقتو ، ك المذبكح متكلي المكت ،عمى
ء ا مف األجساد أعراضا يجعميا ىالحافظ قاؿ : ال مانع أف ينش

إف البقرة ك آؿ  ))مادة ليا ، كما ثبت في صحيح مسمـ في حديث  
 كنحك ذلؾ مف األحاديث ، ((راف تجيئاف كأنيما غمامتاف عم
كالمجاز كما يقع في أحاديث األخبار ، يقع في أحاديث  -َُ

األحكاـ ، فيجب عمى أىؿ الفقو التنبو لو ، كالتنبيو عميو ، ك لمثؿ 
ىذا اشترطكا في المجتيد أف يككف عالما بالعربية عمما يمكنو مف 

ا كاف يفيميا العربي الخالص في عصر فيـ دالالتيا المختمفة ، كم
ا بالسميقة كذاؾ يعرفيا النبكة ك الصحابة ، ك إف كاف ىذا يعرفي

 ، كقد قاؿ األعرابي :بالدراسة
 ف سميقٌي أقكؿ فأعرب !ػكػػكل...  كلست بنحكم يمكؾ لسانو
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غفاؿ التفريؽ بيف المجاز ك الحقيقة يكقع في كثير مف  -ُُ كا 
مجاز في فيـ األحاديث ، ك الكقكؼ عند الخطأ ، إف إغبلؽ باب ال

المعنى األصمي الحرفي لمنص ، يصد كثيرا مف المثقفيف المعاصريف 
عف فيـ السنة ، بؿ عف فيـ اإلسبلـ كيعرضيـ لبلرتياب في صحتو 
إذا أخذكا الكبلـ عمى ظاىره في حيف يجدكف في المجاز ما يشبع 

نطؽ المغة ، كال  منيميـ ، كيبلئـ ثقافتيـ ، كال يخرجكف بو عمى 
كقد حكي عف بعض الصالحيف أنو تأخر عف إخكانو ، قكاعد الديف

كنت أمرغ خدم في رياض الجنة )) يكما ، فسألكه عف ذلؾ فقاؿ : 
! كلـ يفيـ إخكانو منو  ((، فقد بمغنا أف الجنة تحت أقداـ األميات 

 . إال أنو كاف في خدمة أمو ، مبتغيا بذلؾ مثكبة ا تعالى كجنتو 
سيحاف ك جيحاف ك  ))كذكر ابف حـز ىنا الحديث الصحيح  -ُِ

بيف بيتي ك منبرم  ))، ك حديث ((النيؿ كالفرات كؿ مف أنيار الجنة 
ىذاف الحديثاف ليس عمى  ))، ثـ قاؿ :  ((ركضة مف رياض الجنة 

ما يظنو أىؿ الجيؿ مف أف الركضة مقتطعة مف الجنة ، ك أف ىذه 
. ىذا باطؿ ككذب . ثـ ذكر ابف حـز أف نةف الجاألنيار ميبطة م

ك أف الصبلة معنى ككف تمؾ الركضة مف الجنة إنما ىك لفضميا ، 
. ك أف تمؾ األنيار لبركتيا أضيفت إلى الجنة فييا تؤدم إلى الجنة

، ككما في الضأف اليكـ الطيب : ىذا مف أياـ الجنة، كما تقكؿ في 
إف الجنة )) ميو السبلـ : ككما قاؿ ع ((إنيا مف دكاب الجنة  )): 
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الحجر األسكد مف  )). كمثؿ ذلؾ الحديث ((تحت ظبلؿ السيكؼ 
ف تأكيؿ األحاديث ((الجنة  . يقكؿ ابف حـز في ىذه األخبار: كا 

كالنصكص عامة ػ ك إخراجيا عف ظكاىرىا ، باب خطر ، ال ينبغي 
يرا لمعالـ المسمـ كلكجو إال ألمر يقتضي ذلؾ مف العقؿ أك النقؿ .ككث

ما تؤكؿ األحاديث ذاتية أك آنية أك مكضعية ثـ يظير لمباحث 
 .عكس ذلؾ
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شأنو في أكؿ آية  اتخذ اإلسبلـ الكتابة دعامة مف دعائمو، فقاؿ جؿ

َرْأ بِاْسِم رَبَّْك الَِّذي  ﴿نزلت عمى رسكلو صمى ا عميو كسمـ:  اق ْ

ْنَساَن ِمْن َعَلقٍ  * َخَلقَ  َرْأ َورَبَُّك اْْلَْكَرمُ  * َخَلَق اْْلِ الَِّذي َعلََّم  * اق ْ

ْنَساَن َما َلْم يَ ْعَلمْ  * بِاْلَقَلمِ  كأقسـ  ، { ٘-ٔالبينة : اآلية }  ﴾ َعلََّم اْْلِ

    َواْلَقَلِم َوَما  * ن ﴿سبحانو كتعالى بالقمـ فقاؿ جؿ كعز: 

    كما أقسـ بالكتاب فقاؿ: ،  { ٕ-ٔالقلم : اآلية  } ﴾ َيْسطُُرونَ 

الطور : اآلية  } ﴾ ِفي َرقٍّ َمْنُشورٍ  * وَِكَتاٍب َمْسطُورٍ  * َوالطُّورِ  ﴿
طاس . كجاءت في الذكر الحكيـ كممات المكح كالقر  { ٖ-ٔ

    ﴾ ِفي َلْوٍح َمْحُفوظٍ  * َبْل ُىَو قُ ْرَآٌن َمِجيدٌ  ﴿كالصحؼ مف مثؿ: 
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َوَلْو نَ زَّْلَنا َعَلْيَك ِكَتابًا ِفي  ﴿، كمثؿ:  { ٕٕ-ٕٔالبروج : اآلية  }

  ﴾ ِقْرطَاٍس فَ َلَمُسوُه بِأَْيِديِهْم َلَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َى َذا ِإالَّ ِسْحٌر مُِّبينٌ 
 *ِإنَّ َى َذا َلِفي الصُُّحِف اْْلُوَلى  ﴿ كمثؿ: ، { ٚنعام : اآلية اْل} 

كشجع ،   { ٜٔ-ٛٔاْلعلى : اآلية }  ﴾ ُصُحِف ِإبْ َراِىيَم َوُموَسى
الرسكؿ عميو السبلـ عمى تعمـ الكتابة بطرؽ مختمفة، فمف ذلؾ أنو 
جعؿ فداء بعض أسرل قريش في بدر ممف تعممكا الكتابة أف 

رة مف صبياف المدينة، كبجانب ذلؾ نرل الرسكؿ صمى يعممكىا عش
ا عميو كسمـ يدعك بعض أصحابو إلى تعمـ المغات األجنبية، ففي 
البخارم عف زيد بف ثابت: أتى بي النبي صمى ا عميو كسمـ حيف 
مقدمو المدينة، فقيؿ: ىذا مف بني النجار، كقد قرأ سبع عشرة سكرة 

عميو، فأعجبو ذلؾ، فقاؿ: تعمـ كتاب "مف القرآف الكريـ"، فقرأت 
لي نصؼ شير  ييكد، فإني ما آمنيـ عمى كتابي، فقمت، فما مضى

ذا كتبكا إليو قرأت لو". كقد  حتى حدقتو، فكنت أكتب لو إلييـ، كا 
  حض القرآف عمى اتخاذ الكتابة في المعامبلت، يقكؿ جؿ شأنو: 

ى فَاْكتُُبوُه يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا َتَداي َ  ﴿ ْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمِّ
َنُكْم َكاِتٌب بِاْلَعْدِل َواَل يَْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُو اللَُّو  َوْلَيْكُتْب بَ ي ْ

ككاف ،  { ٕٕٛالبقرة : اآلية }  ﴾ فَ ْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل الَِّذي َعَلْيِو اْلَحقُّ 
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يو كسمـ جماعة مف الكتاب تخصصكا بكتابة لمرسكؿ صمى ا عم
الكحي، ككاف عمى رأس ىذه الجماعة عثماف بف عفاف، كعمي بف 
أبي طالب، ككانا إذا غابا كتب لو أبي بف كعب كزيد بف ثابت، ككاف 
يكتب لو بيف يديو في حكائجو خالد بف سعيد بف العاص، كمعاكية 

بف نمير يكتباف  بف أبي سفياف، ككاف المغيرة ابف شعبة كالحصيف
ما بيف الناس، ككاف عبد ا بف األرقـ بف عبد يغكث، كالعبلء بف 
عقبة الحضرمي يكتباف بيف القكـ في قبائميـ كمياىيـ، ككاف 
حنظمة بف الربيع ابف أخي أكثـ بف صيفي خميفة كؿ كاتب مف كتاب 

كنرل مف ذلؾ  عف عممو، فغمب عميو اسـ الكاتب. الرسكؿ إذا غاب
تابة أخذت تستخدـ استخداما كاسعا ال في كتابة القرآف الكريـ أف الك

فحسب، بؿ في كتابة كثير مف شئكف المسمميف، ككاف الرسكؿ 
عميو السبلـ يكتب كثيرا مف عيكد األماف كمف المعاىدات، كما كاف 
يكاتب األمراء، كالممكؾ مف العرب كغيرىـ يدعكىـ إلى اإلسبلـ، 

ىشاـ، ككتب الحديث كالتاريخ بيذه  كتزخر السيرة النبكية البف
الكتب، كقد جمعيا محمد حميد ا الحيدر آبادم في كتابو النفيس 
"مجمكعة الكثائؽ السياسية في العيد النبكم كالخبلفة الراشدة"، 
كقدـ ليا بدراسة كقؼ فييا عند معيار الكضع كالصحة، كما دخميا 

ى الزمف كتابو مف االنتحاؿ، كقد يككف مف صحيحيا الذم سمـ عم
صمى ا عميو كسمـ بيف المياجريف، كاألنصار كالييكد ممف كانكا 
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فييا، ككذلؾ معاىدتو التي كتبيا بينو كبيف  بالمدينة حيف نزكلو
"ىذا ما صالح  قريش عاـ الحديبية، كىي تمضي عمى ىذه الصكرة:

عميو محمد بف عبد ا سييؿ بف عمرك: اصطمحا عمى كضع 
س عشر سنيف يأمف فييف الناس، كيكؼ بعضيـ الحرب عف النا

عف بعض. عمى أنو مف أتى محمدا مف قريش بغير إذف كليو رده 
عمييـ، كمف جاء قريشا ممف مع محمد لـ يردكه عميو، كأف بيننا 
عيبو مكفكفة ، كأنو ال إسبلؿ كال إغبلؿ ، كأنو مف أحب أف يدخؿ 

قد قريش، في عقد محمد كعيده دخمو، كمف أحب أف يدخؿ في ع
ككاضح أف الرسكؿ عميو السبلـ ال يعنى في  كعيدىـ دخؿ فيو".

ىذه المعاىدة بتحبير فني، بؿ ىك يؤدم غرضا سياسيا في صكرة 
مكجزة، ككذلؾ كاف شأنو في كتبو التي كاف يرسميا إلى أمراء 
العرب، كنسكؽ لذلؾ مثؿ كتابو الذم أرسمو إلى كائؿ بف حجر 

"مف محمد رسكؿ ا إلى  ميو السبلـ.الحضرمي، كقكمو إذ يقكؿ ع
يتاء الزكاة، في  األقياؿ العباىمة  مف أىؿ حضرمكت بإقاـ الصبلة كا 
التيعة  شاة، كالتيمة  لصاحبيا، كفي السيكب  الخمس، ال خبلط ، 

فمف أجبى فقد أربى، ككؿ مسكر  كال كراط ، كال شناؽ ، كال شغار ،
يعمد في ىذا الكتاب إلى كالرسكؿ صمى ا عميو كسمـ ال  حراـ".

تزكيؽ، إنما يعمد إلى فكرتو، كتبميغ دعكة اإلسبلـ في غير إسياب، 

ُقْل َما  ﴿كفي غير صنعة أك تكمؼ، فكاف كما قاؿ جؿ شأنو: 
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،  { ٙٛص : اآلية  } ﴾ َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو ِمْن َأْجٍر َوَما أَنَا ِمَن اْلُمَتَكلِّْفينَ 
كتبعو  القميمة كالكممات اليسيرة. فكاف يقصد إلى غرضو بالحركؼ

الخمفاء الراشدكف ييتدكف بيديو في كتابتيـ، كما يعقدكف مف 
معاىدات، فيـ ال يقصدكف إلى تنميؽ، إنما يقصدكف إلى اإلببلغ 
أفكارىـ في عبارات كاضحة الداللة، كليس مف ريب في أننا ال نصؿ 

ب قكاده إلى عصر عمر حتى تكثر المكاتبات السياسية، فيك يكات
ككالتو، كىـ يكاتبكنو كمما جدت مشكمة، ككاف يكتؼ إلييـ أحيانا 
في سياستيـ لمف يحكمكنيـ، ككتابو إلى أبي مكسى األشعرم في 

كنظف ظنا أف عمر كغيره مف الخمفاء  القضاء ذائع مشيكر.
الراشديف، ككالتيـ، كقكادىـ، لـ يقصدكا في كتابتيـ إلى أم ضرب 

سيؽ، فقد كاف حسبيـ أف يؤدكا أغراضيـ مف ضركب التزيف كالتن
ف كاف لؾ لـ يمنع بعض المؤرخيف، كاألدباء  في لغة جزلة متينة، كا 
أف يدخمكا الزينة كالتنميؽ عمى بعض ما رككه ليـ، مف ذلؾ الكتاب 
الذم ينسب إلى عمرك بف العاص أنو أرسمو إلى عمر في كصؼ 

ضراء، طكليا مصر، كالذم يقكؿ فيو: "مصر تربة غبراء، كشجرة خ
شير كعرضيا عشر" إلى آخر ما في ىذا الكتاب مف عبارات 

كينبغي أف نعرؼ أف  ، فإنو كاضح االنتحاؿ عمى ابف العاص.ٓأنيقة
المكاتبات في صدر اإلسبلـ لـ تحفظ في سجبلت خاصة، ككاف ذلؾ 
سببا في أف تناكليا غير مؤرخ كأديب بالتبديؿ كالتحسيف، كمف ثـ 
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يات مختمفة باختبلؼ الكتب التي تركيو، اد يركل رك كاف الكتاب الكاح
 كحسب ذكؽ الراكم كقدرتو البيانية.
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 عاشرالباب ال
 الفصل الثانً

 انتشار الكتابة 
 اإلسالمفً عصر صدر 

 
صمى ا عميو ؽ .ق/ مف البعثة النبكية كحتى مكت الرسكؿ ُّ/

 ق-ُُ-كسمـ 
 نبكية الى اليجرة : الخط كالكتابة مف البعثة ال -ُ 

ظمت أحكاؿ الخط العربي تجرم عمى ما كانت عميو في الجاىمية 
المتأخرة ، ككاف انتشار الكتابة بيف العرب ضيقا محدكدان ال يعدك 
مجمكعات قميمة مف األفراد المنتشريف ىنا كىناؾ في جزيرة العرب 
مف ؛ غير أف يككف لمعرفتيـ الكتابة محرؾ مركزم كاحد يحثيـ 

ى النشاط المنظـ اليادؼ لخدمة غرض مكحد بؿ كانت دكافعيـ عم
إلى تعمـ الخط ك الكتابة دكافع فردية محضة ربما تتعمؽ بمصالح 
اقتصادية كالتجارة ، أك دينية كقراءة بعض الكتب االدياف السماكية 
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أك األرضية المعركفة آنذاؾ ك مف المعركؼ عندنا أف اإللماـ بالخط 
درجات إذ كاف منيـ مف يقرأ ك يكتب ك منيـ عند الجاىمييف عمى 

مف يقرأ كال يكتب ك منيـ مف ال يقيـ في القراءة ك الكتابة سكل 
بضع كممات أك بضعة حركؼ ك منيـ مف ال يقيـ في القراءة كحدىا 
إال مثؿ ذلؾ ؛ ك ىكذا لـ يككنكا عمى درجة كاحدة في اإللماـ بالخط 

مة تقكؿ : إف كؿ كاتب يككف أك المعرفة بالقراءة ؛ كالقاعدة العا
كلـ يستطع اإلسبلـ ئا كال يككف كؿ قارلء كاتبا ، بطبيعة الحاؿ قار 

قبؿ اليجرة أف يككف صاحب المبادرة في تنظيـ المعرفة بالخط ك 
الكتابة ألف نظاـ التعميـ جزء مف اإلدارة الشاممة المنظمة لممجتمع ك 

حاؿ الجاىمييف  لـ يكف اإلسبلـ مسيطران عمى ذلؾ المجتمع فظمت
تنطبؽ أيضا عمى المسمميف ببل فارؽ كبير ك نكجو األضكاء ىنا 
إلى منبع النشاط الجديد في المجتمع لما سيككف لو مف أثر عميؽ 
بعد اليجرة في الرأم العاـ ك في تكجيو المجتمع العربي بإدارتو إدارة 
مركزية قكية كفؽ معايير كأسس ترجع إلى مصدر كاحد كنعني بيذا 

لمنبع الدعكة اإلسبلمية في مكة كال سيما فيما يتعمؽ بالخط ك ا
يركم الببلذرم)  نة منذ البعثة النبكية لميجرة  .الكتابة في ىذه المدي

أف اإلسبلـ دخؿ ك في قريش سبعة عشر رجبل كميـ يكتب ك لـ يكف 
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حظ المرأة أقؿ مف حظ الرجؿ في معرفة الخط ك الكتابة في تمؾ 
عند الببلذرم أيضا إشارة إلى أف الشفاء بنت عبد  الفترة ( إذ كردت

ا العدكية مف رىط عمر بف الخطاب كانت كاتبة في الجاىمية عمى 
أننا نستطيع الحكـ عمى ىذا اإلحصاء بأنو غير دقيؽ كأنو يقبؿ 
الجدؿ إذ لـ يحدد الببلذرم فترتو بكضكح كأف كاف الظاىر المفيكـ 

تيح لنا أف نضيؼ إلى ىذه القائمة منيا أكؿ ظيكر اإلسبلـ ك ىذا ي
في تمؾ الفترة بالذات عددان آخر مف األسماء قد أغفؿ كحنظمة بف 
أبي سفياف الذم بعث إلى أبيو ك ىك في تجارة باليمف رسالة ك 
نستنبط مف إحصاء الببلذرم أيضا أف ىؤالء الكاتبيف كانكا ينتمكف 

ك القيادة في  إلى الطبقة المتنعمة الثرية ذات السيادة ك الرأم
قريش ك ىـ مف أصحاب التجارة الذيف يجكبكف اآلفاؽ في رحمتي 
الشتاء ك الصيؼ ك ىذا اإلحصاء لـ يحصر أبناء ىذه الطبقة حصران 
كامبلن مما أبقى فيو ثغران يمكف ترميميا ك سدىا بعدد آخر ربما كاف 
مماثبل ؛ ثـ إف ىذا اإلحصاء شمؿ أبناء قريش أك مف دخؿ في 

ف األفراد ك لـ يذكر العارفكف الكتاب مف غير قريش مف حمفيـ م
عبيدىا أك مف سائر العرب أك مف الجماعات األعجمية التي كانت 
تعمؿ في مكة بالتجارة ك الصناعة ك ىؤالء يحتاجكف إلى الكتابة 
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بخط أىؿ مكة ك لغتيـ ؛ فإذا اضفنا ىذه االسماء المغفمة مف ىذه 
كتابة في مكة عند ظيكر اإلسبلـ الجماعات فإف عدد العارفيف ال

سكؼ يرتفع إال قرابة خمسيف رجبل ك امرأة ك يمكننا أف نتصكر 
كيؼ يتزايد مثؿ ىذا العدد باطراد منذ تمؾ الفترة إلى يكـ اليجرة 
النبكية أم خبلؿ ما يقارب ثبلثة عشر عاما إذ كاف المرء يعمـ أخاه 

لناس حتى أك صاحبو أك بعض أبناءه ك ىذه سنة طبيعية في ا
يستفيدكا مف الكتابة ك القراءة في حياتيـ العممية ك ىذا كفيؿ 
بمضاعفة العدد المذككر آنفا ضعفيف أك ثبلثة أضعاؼ ك ىذا بدكره 
يفسر لنا انتقاؿ معرفة الكتابة إلى عدد ممف فقراء قريش الذيف لـ 
يجدكا بعد كقعة بدر ما يفدكف بو انفسيـ مف األسر إال أف يمبكا 

نبي )صمى ا عميو كسمـ( إلييـ أف يفدكا أنفسيـ بتعميـ كؿ طمب ال
منيـ عشرة مف أكالد المسمميف القراءة ك الكتابة ك ذلؾ مف السنة 
الثانية مف اليجرة ،ك مف أبرز المدكنات التي ظيرت في مكة آنذاؾ 
) صحيفة قريش ( التي كتبكىا في مقاطعة بني ىاشـ ك المطمب ك 

ف ذلؾ في السنة السادسة مف البعثة ك ) حصارىـ في الشعب ك كا
الصحيفة ( التي دكنت فييا سكرة طو أك بعضيا ك كانت سبب 
إسبلـ عمر بف الخطاب ك )مجمة لقماف ( التي عرضيا سكيد بف 
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الصامت عمى النبي )صمى ا عميو كسمـ( حيف دعاه الى اإلسبلـ 
شيء  ، ك كانت كسائؿ الكتابة كأدكاتيا ك مكادىا ال تختمؼ في

آنذاؾ عف كسائؿ الجاىمييف كأدكاتيـ كمكادىـ فييا ك نحف نرجح أف 
تككف المدكنات الثبلث المذككرة آنفا مكتكبة عمى الرؽ الذم كاف 

 لعرب في تمؾ الفترة بحكـ البيئةمتكفرا بكثرة عند ا

 أثر اإلسبلـ في ازدىار الكتابة : -ِ 

لنبي )صمى ا كانت الكممات األكلى التي تنزؿ بيا الكحي عمى ا
عميو كسمـ( في مطمع بعثتو ىي: القراءة ك التعميـ ك القمـ ك ذلؾ 

َرْأ بِاْسِم رَبَّْك الَِّذي َخَلَق  ﴿في قكلو تعالى :  ْنَساَن ِمْن  *اق ْ َخَلَق اْْلِ

ْنَساَن َما  * الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلمِ  * اقْ َرْأ َورَبَُّك اْْلَْكَرمُ  * َعَلقٍ  َلْم َعلََّم اْْلِ

ك كاف مف المسمـ بو حقيقة أف  { ٘-ٔالبينة : اآلية }  ﴾ يَ ْعَلمْ 

الدعكة الجديدة كانت دعكة عمـ ك عقؿ بقدر ما كانت دعكة مثؿ 
عميا ك قيـ إنسانية خالدة ك أخبلؽ نبيمة ك إيماف طيب سمح ك 
ىذه جميعا ىي ركائز الحضارة القكيمة التي ال غنى عنيا لنقؿ 

إلى النكر ك بيا يكتمؿ اإلكراـ الذم خص ا  البشرية مف الظممات
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ذ خمقو خمقا جميبل  تعالى بو اإلنساف إذ جعمو في األرض خميفة كا 

نَساَن ِفي َأْحَسِن تَ ْقوِيمٍ  ﴿فريدا كما قاؿ تعالى :  كال  ﴾ َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ

يتـ ىذا الخمؽ الحسف ك ىك مجرد صكرة كشكؿ إال بجكىر أك 
مـ تعمما ك تعميما ك قيـ الحؽ ك الخير ك مضمكف متمـ ىك الع

العدؿ ليككف اإلنساف جديرا فعبل بخبلفة ا تعالى عمى أرضو كما 
شاء ك ىذا ىك المفيكـ الحضارم الحقيقي لئلسبلـ ك السبيؿ 

نعـ لقد جاء .  لمكصكؿ إليو إنما يككف بالقراءة ك التعميـ ك القمـ
ضيقان كمحدكدان ، كدكافع  اإلسبلـ كالكتابة كالخط عند العرب مازاؿ

تعممو )الخط كالكتابة ( فردية تتعمؽ بمصالح دينية كاقتصادية كقد 
حٌؿ اإلسبلـ في الجزيرة العربية كالعرب منيـ مف يعرؼ الكتابة عمى 
نطاؽ ضيؽ كمنيـ مف ال يعرؼ الكتابة سكل سبعة عشر رجبلن 

ف عثماف بف عفا –عمي بف أبي طالب  –منيـ ) عمر بف الخطاب 
يزيد بف أبي  –طمحة بف عبيد ا  –أبك عبيدة بف الجراح  –

حاطب بف عمرك أخك سييؿ  –أبك حذيفة عتبة بف ربيعة  –سفياف 
عبد األسد -أبك سفياف بف حرب بف أمية –بف عمرك كالعامرم 

 –خالد بف سعيد  –أباف بف سعيد بف العاًص بف أمية  -المخزكمي
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حكيطب بف عبد  -ح العامرمأخكه عبدا بف سعيد بف أبي سر 
جييـ بف الصمت بف  –معاكية بف أبي سفياف  –العزل العامرم 

محزمة بف عبد المطمب بف مناؼ كالعبلء الحضرمي مف حمفاء 
قريش ( كمف النساء ) الشفاء بنت عبدا العدكية ( مف رىط عمر 
بف الخطاب ككانت كاتبة في الجاىمية كيضاؼ لذلؾ ) حنظمة بف 

ف ( كيصؿ عدد مف يعرؼ الكتابة ) خمسيف رجبلن كامرأة ( أبي سفيا
كقد ظير في مكة المكرمة مف المدكنات ) صحيفة قريش ( التي 
كتبكا فييا مقاطعة بني ىاشـ كالمطمب كحصارىـ في الشعب عاـ 

ؽ ب / قبؿ البعثة كصحيفة خباب بف األرث التي دكنت فييا  ٔ/
رضي ا عنو  سكرة )طو( كىي سبب إسبلـ عمر بف الخطاب

ك)مجمة لقماف( التي عرضيا سكيد بف الصامت عمى النبي صمى 
كريـ في تعمـ القراءة كالكتابة كأسيـ نزكؿ القرآف ال، ا عميو كسمـ 

َرْأ بِاْسِم رَبَّْك الَِّذي َخَلَق  ﴿ ْنَساَن ِمْن َعَلقٍ  *اق ْ اقْ َرْأ َورَبَُّك  * َخَلَق اْْلِ

ْنَساَن َما َلْم يَ ْعَلمْ  * َم بِاْلَقَلمِ الَِّذي َعلَّ  * اْْلَْكَرمُ  البينة : }  ﴾ َعلََّم اْْلِ

ى كتظير مكانة القمـ الرفيعة في اإلسبلـ بقكلو تعال،  { ٘-ٔاآلية 
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كفي قكلو  { ٕ-ٔالقلم : اآلية  } ﴾ َواْلَقَلِم َوَما َيْسطُُرونَ  * ن ﴿  :

   ﴾ * َعلََّمُو اْلبَ َيانَ  *نَساَن َخَلَق اْْلِ  *َعلََّم اْلُقْرآَن  *لرَّْحَم ُن ا ﴿: 

طو :  } ﴾ َوُقل َربّْ ِزدني ِعلًما ﴿ك   ، { ٗ-ٔالرحمن : اآلية  }

    ُقْل َىْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل  ﴿ك  { ٗٔٔاآلية 

كقد حرص النبي صمى ا عميو  ، { ٜالزمر : اآلية }  ﴾ يَ ْعَلُمونَ 

ظ المسمميف األكائؿ ما نزؿ مف الكحي كدكنكه كأكد كسمـ عمى تحفي
النبي صمى ا عميو كسمـ في أحاديثو عمى العمـ كطمب تقييد العمـ 

كما  ((العمـ صيد كالكتابة قيد  )) ((قيدكا العمـ بالكتاب ))بالكتابة 
كأمر الصحابة بتعمـ المغات األخرل حيث طمب مف زيد بف حارثة 

انية ( كقد كاف ىناؾ دكاعي كثيرة الزدىار السري –تعمـ ) العبرية 
 الكتابة كالتدكيف في المجتمع المسمـ الجديد :

 حفظ مصادر التشريع   - أ
دارة المجتمع   - ب  تنظيـ الدكلة كا 
 حفظ الحقكؽ   - ت
 التعميـ كحفظ المعارؼ   - ث
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 اتساع رقعة الدكلة كتحقيؽ التكاصؿ   - ج
 كثرة األحداث كالفتف    - ح

 ابة كانتشارىا :كقد كاف مف مظاىر ازدىار الكت
 تعميـ القراءة كالكتابة  -أ
 تدكيف ألكاح كجمع القرآف الكريـ  -ب
 كتابة الحديث النبكم الشريؼ  -ج
 كتابة المكاثيؽ ) الحقكؽ كالمعامبلت ( -د
 كجكد بعض المدكنات المختمفة  -ق
 كثرة أدكات الكتابة كانتشارىا  -ك

ف لمكتابة مخمصكف كقد كاف لمنبي صمى ا عميو كسمـ كتاب متقنك
لمرسالة كمقربكف مف النبي ككاف عددىـ يزيد عف نيؼ كثبلثيف 
كاتبان منيـ الخمفاء األربعة كأبي بف كعب كزيد بف ثابت كىك ألزميـ 
الكتابة كركم أف سجبلت الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ ألىؿ نجراف 
كغيرىـ بخط أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب ككاف أبي بف كعب 

كتاب الكحي في المدينة كصفو رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ مف 
 ((أقرؤىـ لكتاب ا أبي بف كعب))
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اىتـ النبي صمى ا عميو كسمـ بالقراءة كالكتابة لما ليما مف 
لمدينة المنكرة كقد أىمية في نشر الدعكة خاصة بعد اليجرة إلى ا

اتخذ النبي صمى ا عميو كسمـ مف صحابتو عددان مف الكتاب 
البارعيف لمكتابة كالخط فقد كرد عند القمقشندم في صبح األعشى 
)قد رأيت في سيرة لبعض المتأخريف أنو كاف لمنبي صمى ا عميو 
كسمـ نيؼ كثبلثكف كاتبا( كقد عثر حسيف نصار حديثا عمى قريبا 

مسة كأربعيف كاتبا كمف أبرز كتابو صمى ا عميو كسمـ )أبك مف خ
بكر كعمر كعثماف كعمي كأبي بف كعب كزيد بف ثابت كعبد ا بف 
سعد بف أبي سرح كمعاكية بف أبي سفياف كحنظمة بف الربيع 
التميمي كخالد بف سعيد بف العاص كالمغيرة بف شعبة كالحصيف بف 

عبلء بف عقبة كابف أبي فاطمة كالعباس نمير كعبد ا بف األرقـ كال
بف عبد المطمب كالزبير بف العكاـ كجييـ بف الصمت كشرحبيؿ بف 
حسنة الطابخي  كالعبلء بف الحضرمي كعبد ا بف ركاحة كمحمد 
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بف مسممة كعبد ا بف أبي كعمر بف العاص كخالد بف الكليد ( 
ف يكتب القرآف ككاف ىؤالء الكتاب يكتبكف كتابات متنكعة فمنيـ م

عبد ا بف أبي  -كزيد بف ثابت -ابي بف كعب -عمي -:عثماف
 حنظمة بف الربيع التميمي. –معاكية  -سرح
 عمي بف أبي طالب. -الرسائؿ: زيد بف الحارثة -ُ
 العيكد: عمي بف أبي طالب. -ِ
 حكائج النبي صمى ا عميو كسمـ: خالد بف سعيد بف العاص. -ّ
 اس: المغيرة بف شعبة.ما يقع بيف الن -ْ
العبلء  -ما يكتب بيف القكـ في المعامبلت : عبد ا بف األرقـ -ٓ

 بف عقبة 
 مغانـ النبي صمى ا عميو كسمـ: ابف أبي فاطمة. -ٔ
 أخبار المشركيف في مكة المكرمة : العباس بف عبد المطمب . -ٕ
 كابف الصمت. -أمكاؿ الصدقات: الزبير بف العكاـ -ٖ
في غير متخصصيف بالكتابة: شرحبيؿ بف حسنة  كتاب -ٗ

-العبلء بف الحضرمي–؟ كخالد بف سعيد بف العاص -الطابخي 
عمرك  –عبدا بف ابي  –محمد  بف مسممة  –عبدا بف ركاحة 

 خالد بف الكليد. -بف العاص
مف لقب بالكاتب تمييزا لو عف سائر كتاب النبي صمى ا  -َُ

 الربيع( عميو  كسمـ ) حنظمة بف
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 حادي عشرالباب ال
 الفصل األول

 هل فّسر الرسول

 ؟آٌات القرآن الكرٌم 

يفسر القرآف بأقكالو كأعمالو صمى ا عميو كسمـ ىؿ كاف 
ؾ عنو بحاؿ ؟ . فآيات كتصرفاتو ، حتى صار القرآف خمقان لو ال ينف

لصحابتو كألمتو بما ثبت  –صمى ا عميو كسمـ  -األحكاـ فسرىا 
كيدخؿ  –عنو مف أقكاؿ كأفعاؿ كتقريرات في بيانيا . كآيات العقائد 

بينيا ألمتو كفسرىا مف  –فييا األمكر الغيبية كالمتشابو مف القرآف 
الذم يجب لممكقؼ الصحيح  –صمى ا عميو كسمـ  –خبلؿ بيانو 

 عمييـ أف يقفكه تجاىيا مف اإليماف بيا عمى ظاىرىا ، كعدـ
، كأف يككف مكقفيـ مكقؼ الخكض في تفصيبلت لـ يكفمكا بيا

   :نيـذيف كصؼ ا حاليـ بقكلو عالراسخيف في العمـ ال
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آل  } ﴾ ِبِو ُكلّّ ِمْن ِعْنِد رَب َّْناَوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَن آَمنَّا  ﴿

صمى  –. كآيات الكعد كالكعيد كاف تفسير النبي  {ٚ اآلية عمران:
كصحابتو الكراـ ليا بتأثرىـ بيا خكفان كرىبة عند  –ا عميو كسمـ 

الكعيد ، كرجاءن كرغبة عند الكعد مع العمؿ الذم يؤدل إلى الحذر 
مف الكقكع في أسباب الكعيد ، كالسعي فيما يكصؿ إلى االتصاؼ 

الكعد كالتصديؽ . كأما آيات القصص ، فتفسيرىـ ليا بصفات أىؿ 
حصؿ بتصديقيـ بما جاء فييا ، كاتعاظيـ بما فييا مف عبر 
كعظات . كآيات الترغيب كالترىيب فسركىا بأف بادركا كسارعكا إلى 
فعؿ كؿ ما رغب ا فيو ، كفركا مف كؿ ما جاء فيو أدنى ترىيب ، 

لمكصمة إليو . كبذلؾ جمعكا بيف كاجتنبكا الكقكع فيو كفي األسباب ا
العمـ كالعمؿ ، فكانكا بحؽ كما كصفيـ كأخبر عنيـ أبك عبد الرحمف 
السُّممي بقكلو : ) حدثنا مف كاف ييقرئنا مف أصحاب النبي صمى ا 

صمى ا عميو  –أنيـ كانكا يقترئكف مف رسكؿ ا  –عميو كسمـ 
خرل حتى يعممكا ما عشر آيات ، فبل يأخذكف في العشر األ –كسمـ 

في ىذه مف العمـ كالعمؿ ، قالكا : فعممنا العمـ كالعمؿ ( . كبيذه 
النظرة المتكاممة إلى كاقع النبي صمى ا عميو كسمـ كصحابتو ، 
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كبيذا الشمكؿ في معنى التفسير نستطيع أف نقرر باطمئناف ، 
كصحابتو  –صمى ا عميو كسمـ  –كدكف ارتياب أف رسكؿ ا 

كراـ فسركا القرآف الكريـ كامبلن . كىذا ما يكافؽ األدلة التي تدؿ ال
س ما نزؿ إلييـ عمى أف النبي صمى ا عميو كسمـ قد بيف لمنا

 ﴾نَّاِس َما نُ زَّْل ِإلَْيِهْم َوأَنْ َزْلَنا ِإلَْيَك الذّْْكَر لِتُبَ يَّْن لِل ﴿  مثؿ قكلو تعالى :
اآليات كاألحاديث التي تدؿ . كغير ذلؾ مف  { ٗٗ اآلية النحل: }

 –عمى ذلؾ . فما كاف غير كاضح مف اآليات كيحتاج إلى بياف بينو 
ألمتو بأقكالو كأفعالو ، كما كاف مف  –صمى ا عميو كسمـ 

المتشابو بيف ألمتو المكقؼ الصحيح منو ، كما كاف غير ذلؾ 
و لػو ييعرؼ مف خبلؿ معرفة سيرت –صمى ا عميو كسمـ  –فتفسيره 

العممية التي ىي عبارة عف تفسير عممي لمقرآف الكريـ . كقؿ مثؿ 
أيضان . كىذه المكاقؼ تبيف  –رضي ا عنيـ  –ىذا في الصحابة 

بكضكح مدل تأثير القرآف الكريـ عمى ذلؾ الجيؿ ، كمدل اىتماميـ 
بالعمؿ بما فيو ، كتطبيؽ أكامره ، كاجتناب نكاىيو . كيتبيف مف 

ذ العبر كالعظات منيا الفرؽ بيف تمقي ذلؾ الجيؿ خبلؿ تأمميا كأخ
آليات القرآف الكريـ كتمقي غيرىـ ليا ، حيث كانكا ييتمكف بالتطبيؽ 
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كبالعمؿ أكثر مف اىتماميـ باألقكاؿ التي ال فائدة منيا ، كيتبيف 
أيضان أنيـ كانكا يترككف الخكض في تفصيبلت ال حاجة إلييا كال 

 ذم كانكا ييتمكف بو .  صمة ليا بالكاقع العممي ال
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 *سيكرىةي اٍلقىارًعىةً ّ* 
ا كىذىًلؾى النَّاسي  وي بىٍعضن رىاًد يىٍركىبي بىٍعضي اًء اٍلجى ٍبثيكًث كىغىٍكغى كىاٍلفىرىاًش اٍلمى

ٍبدي المًَّو يىجيكؿي بىٍعضييي  قىرىأى عى ـٍ ًفي بىٍعضو كىاٍلًعٍيًف كىأىٍلكىاًف اٍلًعٍيًف كى
كذا لغير أبي ذر، كاكتفى   ( سكرة القارعة )   : قكلو  : كىالصُّكؼ الشرح

كالفراش المبثكث كغكغاء الجراد يركب  )   : قكلو  . بذكرىا مع التي قبميا
ىك كبلـ الفراء،   ( كذلؾ الناس يجكؿ بعضيـ في بعض  . بعضو بعضا

  : كقاؿ أبك عبيدة  . يريد كغكغاء الجراد إلخ  : قاؿ في قكلو كالفراش
الفراش طير ال ذباب كال بعكض، كالمبثكث المتفرؽ، كحمؿ الفراش 

إف   : عمى حقيقتو أكلى، كالعرب تشبو بالفراش كثيرا كقكؿ جرير
ـ الفرزدؽ ما عممت كقكمو مثؿ الفراش غشيف نار المصطمى كصفي

كفي تشبيو الناس يكـ البعث بالفراش مناسبات   : بالحرص كالتيافت
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كثيرة بميغة، كالطيش كاالنتشار كالكثرة كالضعؼ كالذلة كالمجيء 
بغير رجكع كالقصد إلى الداعي كاإلسراع كرككب بعضيـ بعضا 

سقط ىذا ألبي   ( كالعيف كألكاف العيف )   : قكلو  . كالتطاير إلى النار
انيا مختمفة كالعيف كىك كالعيف ألف ألك   : ؿ الفراء قاؿذر، كىك قك

كالعيف   : ؽ عكرمة قاؿكأخرج ابف أبي حاتـ مف طري  . الصكؼ
كىك  . سقط ىذا ألبي ذر  ( كقرأ عبد ا كالصكؼ )   : قكلو  . كالصكؼ

  " مسعكد  يعني ابف -في قراءة عبد ا   : بقية كبلـ الفراء، قاؿ
  .  " كالصكؼ المنفكش

ـٍ ّ*  *سيكرىةي أىٍليىاكي
قىاؿى اٍبفي عىبَّاسو التَّكىاثيري مً  دً كى سكرة  )   : قكلو  : الشرح؛  ٍف اأٍلىٍمكىاًؿ كىاأٍلىٍكالى

كذا ألبي ذر، كيقاؿ ليا سكرة   ( بسـ ا الرحمف الرحيـ  . ألياكـ
  : كأخرج ابف أبي حاتـ مف طريؽ سعيد بف أبي ىبلؿ قاؿ  . التكاثر

  . حاب رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ يسمكنيا المقبرةكاف أص
كصمو ابف   ( التكاثر مف األمكاؿ كاألكالد  : كقاؿ ابف عباس )   : قكلو

  . المنذر مف طريؽ ابف جريج عف عطاء عف ابف عباس
لـ يذكر في ىذه السكرة حديثا مرفكعا كسيأتي في الرقاؽ   ( تنبيو )

 فييا مف حديث أبي بف كعب ما يدخؿ
 *سيكرىةي كىاٍلعىٍصرً ّ*
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قىاؿى يىٍحيىى الٍ  ـى ًبوً كى   ( سكرة كالعصر )   : قكلو  : الشرح؛  عىٍصري الدٍَّىري أىٍقسى
كلف يمبث العصراف يكما كليمة إذا   : العصر اليكـ كالميمة، قاؿ الشاعر

  : طمبا أف يدركا ما تيمما قاؿ عبد الرزاؽ عف معمر قاؿ الحسف
كقاؿ  )   : قكلو  . ساعة مف ساعات النيار  : تادةكقاؿ ق  . العصر العشي

سقط يحيى ألبي ذر، كىك يحيى بف   ( يحيى العصر الدىر أقسـ بو
  : كقاؿ مجاىد )   : قكلو  .  " معاني القرآف  " زياد الفراء، فيذا كبلمو في 

ثبت ىذا ىنا لمنسفي   ( إال مف آمف  : ثـ استثنى فقاؿ  . خسر ضبلؿ
  : كلـ أره في شيء مف التفاسير المسندة إال ىكذا عف مجاىد كحده،

   . إال مف آمف  : إف اإلنساف لفي خسر، قاؿ
لـ أر في تفسير ىذه السكرة حديثا مرفكعا صحيحا، لكف   ( تنبيو )

مف فاتتو صبلة العصر   " ذكر بعض المفسريف فييا حديث ابف عمر 
  . قد تقدـ في صفة الصبلة مشركحاك   " 

ٍيؿه ًلكيؿّْ ىيمىزىةو ّ*  *سيكرىةي كى
ـي  سكرة كيؿ لكؿ  )   : قكلو  : الشرح؛  النَّاًر ًمٍثؿي سىقىرى كى لىظىىاٍلحيطىمىةي اٍس

كذا ألبي ذر، كيقاؿ ليا أيضا   ( بسـ ا الرحمف الرحيـ -ىمزة 
كأخرج سعيد بف   . سكرة اليمزة، كالمراد الكثير اليمز، ككذا الممز

المشاء   : ث ابف عباس أنو سئؿ عف اليمزة قاؿمنصكر مف حدي
الحطمة اسـ النار، مثؿ سقر  )   : قكلو  . بالنميمة، المفرؽ بيف اإلخكاف

أم الرجؿ كمالو،   ( لينبذف )   : ىك قكؿ الفراء، قاؿ في قكلو  ( كلظى
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كقاؿ   . النار، كقكلو جينـ كسقر كلظى اسـ مف أسماء  ( في الحطمة ) 
  . األككؿ حطمة، أم الكثير الحطـيقاؿ لمرجؿ   : أبك عبيدة

ـٍ تىرى ّ*  *سيكرىةي أىلى
بَّاسو  قىاؿى اٍبفي عى اًىده أىبىاًبيؿى ميتىتىاًبعىةن ميٍجتىًمعىةن كى ـٍ قىاؿى ميجى ـٍ تىٍعمى ـٍ تىرى أىلى أىلى

ًكؿٍ مً  يؿو ًىيى سىٍنًؾ كى ـ، كذا لي  ( سكرة ألـ تر )   : قكلو  : الشرح ٍف ًسجّْ
كذا لغير أبي   ( ألـ تعمـ ألـ تر )   : قكلو  . يا أيضا سكرة الفيؿكيقاؿ ل

ألكؿ ألـ تر ألـ تعمـ، كالصكاب ا  : قاؿ مجاىد  . كلممستممي ألـ تر  . ذر
ألـ تخبر عف الحبشة   : كقاؿ الفراء  . فإنو ليس مف تفسير مجاىد

نما قاؿ ذلؾ ألنو صمى ا عميو كسمـ يدرؾ قصة أصحاب  كالفيؿ، كا 
  ( متتابعة مجتمعة  : أبابيؿ )   : قكلو  . الفيؿ ألنو كلد في تمؾ السنة

كقاؿ   . شتى متتابعة  : لو أبابيؿ قاؿكصمو الفريابي عف مجاىد في قك 
ديد، كاحدىا أبالة بالتخفيؼ، كقيؿ بالتش  : كقيؿ  . ال كاحد ليا  : الفراء

مف سجيؿ   : اسكقاؿ ابف عب )   : قكلو  . كقيؿ أبكؿ كعجكؿ كعجاجيؿ
كصمو الطبرم مف طريؽ السدم عف عكرمة عف ابف   ( ىي سنؾ ككؿ

كقد تقدـ في تفسير سكرة   . سنؾ ككؿ، طيف كحجارة  : س قاؿعبا
ىكد، ككصمو ابف أبي حاتـ مف كجو آخر عف عكرمة عف ابف 
عباس، كركاه جرير بف حاـز عف يعمى بف حكيـ عف عكرمة، كركل 

ىي باألعجمية سنؾ   : رحمف بف سابط قاؿالطبرم مف طريؽ عبد ال
كانت ترمييـ بحجارة   : كمف طريؽ حصيف عف عكرمة قاؿ  . ككؿ
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رم، ككاف أكؿ يكـ فإذا أصابت أحدىـ خرج بو الجد  : معيا نار، قاؿ
 .رئي فيو الجدرم
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:حكؿ الفنكف األدبية النثرية

استخدـ األدباء في كؿ عصر صدر اإلسبلـ  مجمكعة مف ىذه  
الفنكف كما قمنا تتناسب مع معطيات العصر؛ كاستخدـ األدباء العرب 
في عصر صدر االسبلـ بعد نزكؿ القرآف الكريـ ، ك بعد ما سمعناه 

ث النبكم الشريؼ فنكنا جديدة باإلضافة إلى الفنكف مف الحدي
 -القديمة فاستخدمكا ) المفاخرات الشعرية بمفيكميا اإلسبلمي

 -الكصايا -الحكايات -القصص –الحكـ  -األمثاؿ -المناظرات
 –األدعية  –الركايات  –الكصؼ  -الرسائؿ -المكاعظ التقكية

( -الشعر  -رجزال –الخطابة  –األحاديث الشعبية  -المحاكرات
باإلضافة إلى الفنكف األدبية التي عبَّر القرآف الكريـ ، ك الحديث 

 –المثؿ  –الركاية  –النبكم الشريؼ عف غاياتو مف خبلليا )القصة 
( .كمف ػيـ ىذه الفنكف األدبية -الكصؼ –الرسالة  –الدعاء 
نيضت الخطابة في عصر صدر اإلسبلـ  لدكاع دينية  التي الخطابة

جتماعية كسياسية ، كلككف اإلسبلـ قد أكجب خطبة الجمعة أك ا
كسٌف خطب األعياد كالخسكؼ كالكسكؼ فقػد تطكر ىػذا الفف 
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كانتشر انتشاران عظيمان كحفمت بو النكادم كحفمت فييػا المجالس 
كالقصكر كأماكف القضاء إذ كاف الخمفاء  كالقادة  يعتمدكف عمييا 

يريػدكف إيصالو ، كزاد مػف أىمية اعتمادان  كبيران فػي إيصاؿ ما 
الخطابة انتشار األحزاب السياسية  كالفػرؽ  كالثكرات التػي تحاكؿ 
إثبات أحقية الخبلفة لفئة دكف فئة ، كمف ىنا فقد تفرعت الخطابة 

 إلى أنكاع كأشكاؿ
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 عشر نًثاالباب ال

 الفصل األول
عند النبً محمد الخطابةفن   

 لخطابة في صدر اإلسبلـ:رؤية عامة في ا -أكالن 
إف اإلسبلـ نيضة عامة شاممة، لـ يعيد ليا مف قبؿ في العالـ 
مثيؿ، ككانت الخطابة عماد ىذه النيضة كأداة فعالة مف أدكاتيا، 
ككانت ىذه النيضة دينية في ركحيا كأساسيا، كالديف فيض مف 
 النكر اإلليي كالرحمة الربانية، يمتد مف السماء إلى األرض، يضيء
ظمماتيا، كيبدد غياىب الجيالة فييا، كيؤدم رسالتو األكلى في 
إصبلح المجتمع البشرم، كتحقيؽ أسباب السعادة لو في حياتو، 
كليس اإلسبلـ ديف جمكد، فيقؼ عند المطالب األخركية، بؿ جاكزىا 
إلى تحقيؽ المصالح الدنيكية فكاف ال بد لو مف أف يتعرض لكؿ ما 

في العقيدة كالتشريع كالمعامبلت كالحكـ  بو صبلح أمكر البشرية،
كالسياسة كاالجتماع كاألخبلؽ كالفكر، كلـ يدع مجتمعا إال حض 
عميو، كأقاـ مف شأنو، كطمب فيو مف القكؿ ما ىك ضركرم لو، 
كخطبة الجمعة كالعيديف كمكقؼ عرفات كغيرىا، كلذلؾ كاف صاحب 
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، كالحاكـ ىذه الدعكة يمثؿ اإلماـ اليادم، كالفيمسكؼ المشرع
العادؿ، كالزعيـ السياسي، كالقائد الحربي، كالمصمح االجتماعي، 

كقد جالت خطابة ىذا  فكرم، ككذلؾ كاف خمفاؤه مف بعده.كالرائد ال
ف كانت كجيتيا الرئيسية كجية  العصر في ىذه المياديف جميعا، كا 
دينية، ككاف غرضيا األساس إقامة عمكد الديف، كرفع منار 

ت ىناؾ خطب دينية، شممت العقائد كالدعكة إلى اإلسبلـ، فكان
قامة معالـ الحبلؿ  اإلسبلـ، كالتشريع بما فيو مف تبيف الحدكد كا 
كالحراـ، كالكعظ كاإلرشاد بما فيو مف أمر بالمعركؼ كنيي عف 

نذار  المنكر، كحث عمى مكاـر األخبلؽ، كتبشير كا 
 الطابع العاـ لمخطابة في صدر اإلسبلـ:ك  -
طابع الديني: مف دعكة إلى اإلسبلـ، كدفاع عنو، ظيكر ال -ُ

كبياف لمعقائد، ككجكد ا ككحدانيتو كقدرتو كخمقو الكائنات، 
كاإليماف بو كبمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليكـ اآلخر، كسائر الغيبيات، 
كسف الشرائع كاألحكاـ المفيدة لمناس، المنظمة لمحياة الشخصية 

لمفرائض، المكضحة لمحبلؿ كالحراـ،  كلممعامبلت بيف الناس، المبينة
ككعظ لمعامة، كحث ليـ عمى التزاـ حدكد الشرع الحنيؼ، كقصص 

 فيو عبرة كزجر.
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اختيار خطب ذات أىداؼ إنسانية عامة، كغايات كريمة سامية،  -ِ
مف تحرير النفكس كالعقكؿ كاألركاح مف قيكد الشرؾ كالضبللة، 

خراجيا مف ظممات الكثنية كالجيالة.  كا 
اتساع مجاؿ الخطابة االجتماعية، فقد أخذت دائرتيا تتسع،  -ّ

كتتجو في نكاحي الحياة العامة كجيات مختمفة نافعة، كتعرضت مف 
التعاليـ كاآلداب كالشئكف العامة إلى ما ال غنى عنو لمناس في 

 مجتمع يتحضر.
اتساع دائرة الخطابة، كالخركج بيا إلى مجاؿ التعبير عف  -ْ

مية كالفكر الراقي، في الككف كقيامو، كالكجكد األغراض السا
كنظامو، كالمجتمع كعكامؿ بقائو كارتقائو، كما ينبغي أف يقكـ عميو 
مف أسباب، كيسكده مف آداب، كالبعد بيا عف اإلسفاؼ باالنحصار 
في مطالب العيش الرخيصة، فكاف انقبلبا كبيرا أف ترتفع الخطابة 

اعيا األدبي كالعقمي كالعاطفي لتعبر عف الحياة اإلنسانية في صر 
المحتدـ حكؿ المبادئ كالمعتقدات كاآلراء، كال تسؼ لتصكر الحياة 
ف  الحيكانية، في صراعيا الدمكم حكؿ لقمة العيش كتنازع البقاء، كا 
تسعى سعييا؛ ليقكـ الحؽ كالخير كالبر كالفضيمة مقاـ الباطؿ كالشر 

   كاإلثـ كالرذيمة.
صمى ا -إف محمدا  مى ا عميو كسمـ:خطابة الرسكؿ ص -ثانيان 

قبؿ كؿ شيء جاء؛ ليبمغ رساالت ربو، فميمتو األكلى  -عميو كسمـ
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ىي الرسالة كالتبميغ، كما ىذه المياـ الكثيرة التي تكالىا إال فركع 
لتمؾ الميمة الكبرل، كمعينة عمييا، نبتت عمى حكاشييا، كنشأت 

إال بببلغة كبياف؛ ألف الببلغ في خدمتيا، كالرسالة كالتبميغ ال يتـ 
صكرة، كبما بو يككف  كالتبميغ إيصاؿ الكبلـ لمسامعيف عمى أحسف

 ﴿قناع، فمكؿ كبلـ كزف، ككؿ قكؿ بمقدار، قاؿ تعالى: إلااإلفياـ ك 
 َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قَ ْوِمِو لِيُبَ يَّْن َلُهْم فَ ُيِضلُّ اللَُّو َمْن َيَشاءُ 

،  {.ٗإبراىيم: اآلية  } ﴾ اْلَحِكيمُ      َويَ ْهِدي َمْن َيَشاُء َوُىَو اْلَعزِيُز 

َناُه اْلِحْكَمَة َوَفْصَل اْلِخطَابِ  ﴿  كقاؿ سبحانو عف نبيو داكد:   َوآتَ ي ْ

َوَأِخي َىاُروُن ُىَو   ﴿. ليذا قاؿ مكسى لربو:  { ٕٓص: اآلية  }، ﴾

بُونِ َأْفَصُح ِمنّْي ِلَسانًا فََأْرسِ  قُِني ِإنّْي َأَخاُف َأن ُيَكذّْ  ﴾ ْلُو َمِعَي ِرْدًءا ُيَصدّْ
فإذا كانت الفصاحة كالببلغة مطمكبة في  ،{ ٖٗالقصص : اآلية  }

صمى ا عميو -دعكة مكسى كغيره مف األنبياء، فرسالة محمد 
أكلى كأكجب، كدعكتو أعـ كأرحب، كقكمو فرساف البياف،  -كسمـ

صمى ا عميو -كاف مف أبرز صفات الرسكؿ  كأئمة القكؿ. ليذا
كأجمى آيات عظمتو الببلغة البميغة، كأنو في الذركة العميا  -كسمـ

مف البياف كفصاحة المساف، كأف التبميغ البميغ كاف السمة المشتركة 
بيف أفانيف قكلو كمو، كما كاف لنا أف نقكؿ في ىذا المقاـ بعد أف 
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عف نفسو: "أعطيت جكامع الكمـ"  قاؿ تعالى عنو ما قاؿ، كقاؿ ىك
نشأة قرشية بدكية خالصة،  -صمى ا عميو كسمـ-نشأ الرسكؿ 

كاسترضع مف بني سعد بف بكر، فاجتمعت لو فصاحة المساف 
السمع، كالمنطؽ العذب  كالمغة، كالميجة الجميمة الكقع، يستريح ليا

ؼ المفصؿ، تجد النفكس حبلكتو. كما اجتمعت لو القدرة عمى تألي
القمكب، كتحصيؿ الثقة، إلى قكة اإليماف بدعكتو، كغيرتو البالغة 
عمييا، كحرصو الشديد عمى نجاحيا، فاجتمع لو بذلؾ كؿ أسباب 
الببلغ لمرسكؿ، كالنجاح لمخطيب، كثقة القكـ بصدؽ الداعي أك 
-الخطيب أساس إجابتو، كشرط لنجاح دعكتو، كقد كاف رسكؿ ا 

بكه قكمو مثبل لؤلمانة كالصدؽ، حتى لقفي  -صمى ا عميو كسمـ
ىذه ىي الخطكط األساسية العريضة  فيما بينيـ "الصادؽ األميف".

 -صمى ا عميو كسمـ-البارزة التي تشير إلى شخصية الرسكؿ 
كتكمئ إلى نزعاتو، كقد بقي أف تصؿ بينيا كبيف خطابتو، كتنظر 

أخطب العرب آثارىا فييا. كقد كاف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ 
قاطبة، كقد كاف يخطب في قريش كثيرا يدعكىا إلى دينو الحنيؼ، 
كالدخكؿ في طاعة ا كمحبتو، كلما ىاجر إلى المدينة أصبحت 
الخطابة فريضة مكتكبة في صبلة الجمعة كالعيديف. كبذلؾ عرؼ 
العرب ضربا منظما مف الخطابة الدينية لـ يككنكا يعرفكنو في 

اجتماعية، ككانت تدكر  -كما أسمفنا-خطابتيـ  الجاىمية، إذ كانت
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غالبا عمى المنافرات كالمفاخرات، كقد دعا اإلسبلـ إلى نبذ التفاخر، 
كالتكاثر باألحساب كاإلنساف، كمف ثـ اختفى مف حياتيـ ىذا المكف 
مف الخطابة. كتحتفظ كتب الحديث الصحيحة بتقاليد الرسكؿ 

صبلة الجمعة، أك صبلة صمكات ا عميو في خطابتو سكاء في 
العيديف، إذ كاف يخطب في الصبلتيف خطبتيف يجمس بينيما، ككانتا 
تدكراف عمى تبييف ما شرع ا لعبادة في شئكف دينيـ كدنياىـ، كما 
ينبغي أف يسكد مجتمعيـ مف مثالية خمقية رفيعة، كمف ركابط 
اجتماعية كثيقة، كبجانب ذلؾ كاف الرسكؿ يخطب في األحداث، 

ند المناسبات. كمف المحقؽ أنو خمؼ تراثا ضخما مف الخطب، كع
غير أف ما احتفظت بو كتب األدب كالتاريخ مف ذلؾ قميؿ، كال ترجع 
قمتو إلى قصر خطبو، فقد كاف يطيؿ خطبو أحيانا، كفي بعض 
المناسبات إلى ساعات يعظ الناس كيدعكىـ إلى التفكر في الككف، 

خطبة أصابيا ما أصاب خطب  كخالقو، كمدبره. كأكبر الظف أف
الجاىمية، فإنيا لـ تدكف لحينيا، كبعد العيد بيف عصرىا كعصر 

ا منيا تحمؿ لنا تدكينيا، كمع ذلؾ فقد احتفظت ذاكرة الركاة ببقاي
عميو،  أنو خطب بعشر كممات: حمد ا كأثنى خصائصيا، مف ذلؾ

ف لكـ  "أييا الناس! إف لكـ معالـ فانتيكا إلى معالمكـ، ثـ قاؿ: كا 
نياية فانتيكا إلى نيايتكـ، إف المؤمنيف بيف مخافتيف: بيف عاجؿ قد 
مضى ال يدرم ما ا صانع بو، كبيف آجؿ قد بقي ال يدرم ما ا 
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قاض فيو. فميأخذ العبد مف نفسو لنفسو، كمف دنياه آلخرتو، كمف 
الذم نفس محمد  الشيبة قبؿ الكبرة، كمف الحياة قبؿ المكت. فك

نيا مف دار إال الجنة أك ما بعد المكت مف مستعتب، كال بعد الدبيده 
كالخطبة عمى قصرىا تكضح لنا كيؼ كاف الرسكؿ يعظ  النار".

أصحابو، كيدفعيـ دفعا إلى العمؿ الصالح، قبؿ أف يمبكا داعي 
نيـ لمعركضكف  المكت، فتبكر تجارتيـ، كيذىب ىباء عمميـ، كا 

ف اتبع ىدل اإلسبلـ، فمصيره عمى ربيـ، فمكفكف حسابيـ، فأما م
الجنة إلى كصفيا القرآف الكريـ فأسيب في كصفيا، كأما مف 
أعرض كتكلى، كلـ يذكر اسـ ربو كال صمى، كال أخمص عممو 

كلـ تكف  لتي أطنب القرآف في بياف عذابيا.لكجيو، فمصيره النار ا
خطبو مكاعظ فحسب، بؿ كانت أيضا تشريعا، كتنظيما لحياة ىذه 

التي أخرجت لمناس في خير مثاؿ تأمر بالمعركؼ، كتتناىى األمة 
عف المنكر، كيتعاكف أفرادىا عمى البر كالخير مما فيو صبلحيـ 

ف ينظـ كصبلح مجتمعيـ، كلعؿ خير خطبة تشريعية تصكر كيؼ كا
الكداع، كىي قكاعده خطبتو في حجة  يىذا المجتمع الركحي، كيرس
مده كنستعينو، كنستغفره "الحمد  نح تمضي عمى ىذا النحك:

كنتكب إليو، كنعكذ با مف شركر أنفسنا كمف سيئات أعمالنا، مف 
ييده ا فبل مضؿ لو، كمف يضمؿ فبل ىادم لو، كأشيد أف ال إلو 
إال ا كحده ال شريؾ لو، كأف محمدا عبده كرسكلو. أكصيكـ، عباد 
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خير، أما  كا، بتقكل ا كأحثكـ عمى طاعتو، كأستفتح بالذم ى
بعد، أييا الناس! اسمعكا مني أبيف لكـ فإني ال أدرم، لعمي ال ألقاكـ 
بعد عامي ىذا في مكقفي ىذا. أييا الناس! إف دماءكـ كأمكالكـ 
عميكـ حراـ، إلى أف تمقكا ربكـ، كحرمة يكمكـ ىذا في شيركـ ىذا 

فمف كانت عنده أمانة  ىذا، أال ىؿ بمغت؟ الميـ اشيد". في بمدكـ
ف ربا الجاىمية مكضكعف ف  ميؤدىا إلى الذم ائتمنو عمييا، كا  ، كا 

ف دماء -أكؿ ربا أبدأ بو ربا عمي العباس بف عبد المطمب  كا 
الجاىمية مكضكعة، كأكؿ دـ أبدأ بو دـ عامر بف ربيعة بف الحارث 

ف مآثر الجاىمية مكضكعة، غير السدانة -بف عبد المطمب  ِكا 
العمد ما قتؿ بالعصا كالحجر، كفيو ، كشبو ْكالسقاية. كالعمد قكد

أييا الناس! إف  ر، فمف زاد فيك مف أىؿ الجاىمية.مائة بعي
الشيطاف قد يئس أف يعبد في أرضكـ ىذه، كلكنو قد رضي أف يطاع 

ِإنََّما  ﴿فيما سكل ذلؾ مما تحقركف مف أعمالكـ. أييا الناس 
ِذيَن َكَفُروا ُيِحلُّونَُو َعاًما َوُيَحرُّْموَنُو النَِّسيُء  زِيَاَدٌة ِفي اْلُكْفِر ُيَضلُّ ِبِو الَّ 

َة َما َحرََّم اللَُّو فَ ُيِحلُّوا َما َحرََّم اللَّوُ  التوبة : اآلية  } ﴾ َعاًما لِيُ َواِطُئوا ِعدَّ
. إف الزماف قد استدار كييئتو يكـ خمؽ ا السمكات  { ٖٚ

ف عدة الشيكر عند ا اثنا عشر شيرا في كتاب ا  كاألرض، كا 
: ثبلثة متكاليات ككاحد  يكـ خمؽ السمكات كاألرض، منيا أربعة حـر
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، كرجب الذم بيف جمادل  فرد: ذك القعدة كذك الحجة كالمحـر
ـ كيسائكـ عمأييا الناس! إف لن شعباف، أال ىؿ بمغت؟ الميـ اشيد.ك 

حقا، كلكـ عمييف حؽ. لكـ عمييف أف ال يكطئف فرشكـ غيركـ، كال 
كال يأتيف بفاحشة مبينة، فإف  ا تكرىكنو بيكتكـ إال بإذنكـ،يدخمف أحدن 

فعمف فإف ا قد أذف لكـ أف تعضمكىف ، كتيجركىف في المضاجع، 
ـ رزقيف كير مبرح ، فإف انتييف كأطعنكـ فعمكتضربكىف ضربا غي

نما النساء عندكـ عكاف ، ال يممكف  ككسكتيف بالمعركؼ، كا 
ا، كاستحممتـ فركجيف بكممة  ألنفسيف شيئا، أخذتمكىف بأمانة

خيرا أال ىؿ بمغت؟ الميـ  ا. فاتقكا ا في النساء، كاستكصكا بيف
أييا الناس! إنما المؤمنكف إخكة، كال يحؿ المرئ مسمـ ماؿ  اشيد".

أخيو إال عف طيب نفس منو، أال ىؿ بمغت؟ الميـ اشيد. فبل ترجعف 
د تركت فيكـ ما إف بعدم كفارا يضرب بعضكـ رقاب بعض، فإني ق

أخذتـ بو لف تضمكا بعده: كتاب ا. أال ىؿ بغمت؟ الميـ اشيد، أييا 
ف أباكـ كاحد، كمكـ آلدـ، كآدـ مف تراب،  الناس! إف ربكـ كاحد كا 
أكرمكـ عند ا أتقاكـ، إف ا عميـ خبير. كليس لعربي عمى 

عـ، قاؿ: نعجمي فضؿ إال بالتقكل أال ىؿ بمغت؟ الميـ اشيد. قالكا: 
"أييا الناس! إف ا قسـ لكؿ كارث نصيبو  فميبمغ الشاىد الغائب.

مف الميراث، فبل تجكز كصية لكارث في أكثر مف الثمث، كالكالد 
لمفراش كلمعاىر الحجر. مف ادعى إلى غير أبيو، أك تكلى غير 
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مكاليو فعميو لعنة ا كالمبلئكة كالناس أجمعيف، ال يقبؿ منو صرؼ 
ككاضح أف الخطبة  سبلـ عميكـ كرحمة ا كبركاتو".دؿ، كالكال ع ٓ

تبدأ بحمد ا، كاستغفاره كالتكبة إليو كاالستعاذة مف شركر النفس، 
كسيئات العمؿ كنقائصو، كتقترف بالشيادتيف، كتكصية المسمميف 
بعبادة ا كطاعتو، كما تقترف بكممة "أما بعد". كيمضي الرسكؿ 

أف دماء المسمميف حراـ كأمكاليـ، فبل قتؿ كال  فيبيف،  عميو السبلـ
نيب كال سمب، فقد انتيى قتؿ النفس المحرمة، كانتيى قطع 
الطرؽ، كانتيت الخيانات بجميع ضركبيا، فمف كانت عنده أمانة ال 
يخنيا، بؿ فميؤدىا مستكفاة إلى صاحبيا، إنو مجتمع ديني جديد، 

، كقد تداعت مآثر الجاىمية تتكثؽ فيو الركابط، فبل ربا كال أخذ بثأر
سكل سدانة الكعبة كسقاية الحجيج، فيما مأثرتاف ضركريتاف 
لمجماعة، كىما لذلؾ باقيتاف، أما شريعة األخذ بالثأر التي كانت 
قكاـ حياتيـ في الجاىمية، فقد قضى عمييا اإلسبلـ، إذ جعؿ حؽ 

قتؿ خطأ الدـ لمدكلة، فالقاتؿ المتعمد تقتمو الدكلة بصاحبو، أما مف 
فديتو مائة ناقة ال تزيد. كيخكفيـ الرسكؿ مف الشيطاف، كما يدعك 
إليو مف الشركر فقد انتيت عبادتو، كلكف لـ تنتو أطماعو في 

عب في تضميؿ الناس عف الجادة. كأيضا فإنو انتيى عيد التبل
. كال ينظـ الرسكؿ العبلقات بيف الفرد،  الديف، كفي األشير الحـر

مف األمة فحسب، بؿ ينظميا أيضا بينو كبيف كجماعتو الكبرل 
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جماعتو الصغرل مف األسرة، فيدعك إلى رعاية حقكؽ المرأة، كأف 
يعامميا الرجؿ برفؽ كرحمة، كقد رفع اإلسبلـ مف شأنيا، ككضعيا 
في المكاف البلئؽ بيا، فكفؿ ليا حرية التصرؼ في ماليا كما كفؿ 

عـ الركابط بيف أفراد كيدعك الرسكؿ إلى د ؽ اختيار زكجيا.ليا ح
األمة، فالمسممكف جميعا إخكة متساككف في الحقكؽ كالكاجبات، ال 
غني كال فقير كال أسكد كال أبيض، كال عربي كال عجمي، فالجميع 
سكاء، كال فضؿ إال بالتقكل كالعمؿ الصالح. كيشير إلى ما شرعو 

أف القرآف مف نظاـ التكريث الجديد، كيقرر أف المكرث ال يحؽ لو 
يحـر كرثتو مف مالو، كيعطيو شيئا مف الحرية، فيجعؿ لو الحؽ أف 
يكصي لكرثتو ببعض مالو، كلكف عمى أف ال يزيد عف ثمثو، كيعرض 
لمشكمة كبرل مف مشاكميـ، ىي األبناء غير الشرعييف الذيف كلدكا 
في الجاىمية، فينسبيـ إلى أصحاب الفراش، ككاف مف عادتيـ أف 

ئيـ، فقضى عمى تمؾ العادة السيئة حفظا ينسبكا إلى غير آبا
كعمى شاكمة الخطبتيف السالفتيف كانت خطابة الرسكؿ،  لؤلنساب.

فيي إما مكعظة حسنة كترغيب كترىيب، كبياف لمسئكلية المسمـ 
الخمقية كأنو محاسب بيف يدم ربو عف كؿ ما قدـ في حياتو، كىك 

في مراقي يضح ذلؾ أماـ عينيو ليصمحو، كيقكـ نفسو كيسمك بو 
ما تشريع كتنظيـ لمجتمعو، كما ينبغي أف يسكد فيو مف  الكماؿ، كا 
عكامؿ الخير كدكاعيو، فالمسمـ لممسمـ كالبنياف يشد بعضو بعضا، 
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 اكف في قياـ ىذا المجتمع السميـ.فبل بغي كال عدكاف، بؿ تآزر كتع
ال  -كما كاف في حديثو-كمف المحقؽ أف الرسكؿ كاف في خطابتو 

خبلبة كال تزكيؽ، كقد برئت ألفاظو مف اإلغراب كالتعقيد يستعيف ب
كاالستكراه، كىي مع ذلؾ ألفاظ جزلة ليا بياء كركنؽ، تعمر بيا 
القمكب كالصدكر، كترتاح إلييا األسماع كاألفئدة، فتجتمع ليا 
النفكس المتباينة األىكاء، كتساؽ إلييا بأزمتيا، إذ تمتحـ بمعانييـ 

مثؿ أعمى في  -ببل ريب-الرشاد، كىي  كما تدعك إليو مف سبيؿ
البراعة كالدقة، كنقصد دقة الحس كلطؼ الشعكر، كلعؿ مما يدؿ 
عمى ذلؾ قكلو: "ال يقكلف أحدكـ: خبثت نفسي، كلكف ليقؿ: لقست 

، فقد كره أف يضيؼ المسمـ الخبث إلى نفسو. كنؤمف بأف ُنفسي"
ر إنما طانت ىذه العناية بحسف منطقو لـ تكف نتاج تحبير، أك تكفي

كليس في خطبتي  ا مف نعمتو في بيانو الرائع. نتاج ما خكلو
الرسكؿ السالفتيف سجع، كمف المؤكد أنو لـ يكف يستخدـ السجع 
في خطابتو، بؿ كاف ينفر منو بسبب استخداـ الكياف لو في 
الجاىمية عمى نحك ما مر بنا في الفصؿ السابؽ، كلذلؾ صد عنو 

ركل الطبرم أف عمر بف الخطاب، سأؿ كما صد عنو خمفاؤه. 
صحارا العبدم البميغ المشيكر عف مكراف الفارسية أثناء غزك 
المسمميف ليا، فقاؿ صحار: "يا أمير المؤمنيف! أرض سيميا جبؿ، 
كماؤىا كشؿ، كتمرىا دقؿ، كعدكىا بطؿ، كخيرىا قميؿ، كشرىا طكيؿ، 
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ضاعكا،  كا بياكالكثير بيا قميؿ، إف كثر الجند بيا جاعكا، إف قم
فقاؿ عمر: أسجاع أنت أـ مخبر؟ فقاؿ صحار: بؿ مخبر:. ككاضح 
أف عمر أنكر عميو استخدامو لمسجع في كبلمو. كيركم الركاة أف 
عبد ا بف الزبير تكمـ بكبلـ مسجكع عند معاكية، فقاؿ لو: "تعممت 
السجاعة عند الكبر"، كفي أخبار معاكية أنو كتب إلى رجؿ كتابا، 

ى عمى كتابو: "ليك أىكف عمي مف ذرة، أك كمب مف كبلـ فأمم
الحرة"، ثـ استدرؾ قائبل لكاتبو: "امح مف كبلب الحرة، كاكتب مف 
الكبلب". فالخمفاء كانكا يكرىكف السجع لنيي الرسكؿ، صمكات ا 

   انمحى محكا مف خطابة ىذا العيد، عميو عنو. كليس معنى ذلؾ أنو 
 صمى ا عميو كسمـ:مف خطب الرسكؿ  -ثالثان 
 خطبتو في عشيرتو: -ُ

َربِينَ  ﴿عندما نزؿ قكلو تعالى:  الشعراء:  } ﴾ َوأَْنِذْر َعِشيَرَتَك اْْلَق ْ
الصفا، فصعد  -صمى ا عميو كسمـ-أتى رسكؿ ا  { ٕٗٔاآلية 

عميو، ثـ نادل الناس، فاجتمعكا عميو، فقاؿ: "يا بني عبد المطمب، 
عب، أرأيتـ لك أخبرتكـ أف خيبل بسفح ىذا يا بني فير، يا بني ك

الجبؿ تريد أف تغير عميكـ، أكنتـ مصدقٌي؟ قالكا نعـ؛ ما جربنا عميؾ 
كذبا، قاؿ: إني نذير لكـ بيد يدم عذاب شديد". فما سمعنا بمثؿ ىذا 
اإليجاز، كال بمثؿ ىذا اإلعجاز، لقد جعؿ مف خطبتو قضية منطقية، 

ما كاف يمكف أف يقكـ مف جدؿ.  ألزميـ بيا الحجة، كانقطع بيا
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فيذا قكؿ المبمّْغ، الذم يحرص عمى أال يقيـ بينو كبيف غايتو 
حكاجز مف التكمؼ كالصنعة، كالغمكض، كسبيؿ الرسكؿ الذم يريد 

غ رسالتو كأحسف أف يصؿ إلى قمكب سامعيو، مف أقرب سبيؿ، كيبم
 ىذا قكؿ رجؿ يتذرع بما عرؼ قكمو مف صدقو ما يككف التبميغ.

 كأمانتو لمتأثير فييـ، كترغيبيـ في دعكتو، كحمميـ عمى مكافقتو.
كىذه الخطبة األكلى ىي خطبتو القصيرة التي ألقاىا عمى مؤل مف 
أىؿ مكة حيف جير بالدعكة بعد أف نزؿ قكؿ ا تعالى )فاصدع بما 
تؤمر كأعرض عف المشركيف(عف ابف العباس رضي ا عنو لما 

ألقربيف( خرج رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ نزلت )كأنذر عشيرتؾ ا
حتى صعد الصفا فيتؼ : يا صباحاه فقالكا : مف ىذا فاجتمعكا إليو 
فقاؿ: )أرأيتـ إف أخبرتكـ أف خيبلن تخرج مف سطح ىذا الجبؿ أكنتـ 
مصدقٌي قالكا: ما جربنا عميؾ كذبان قاؿ: فإني نذير لكـ بيف يدم 

لؾ أما جمعتنا إال ليذا ثـ قاـ  عذاب شديد ( قاؿ أبك ليب : تبان 
كعف عائشة رضي ا عنيا ،  فنزلت )تبت يدا أبي ليب كتب ( 

قالت: لما نزلت )كأنذر عشيرتؾ األقربيف ( قاـ رسكؿ ا صمى ا 
عميو كسمـ فقاؿ: يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطمب يا 

 مف مالي ما بني عبد المطمب ال أممؾ لكـ مف ا شيئان سمكني
شئتـ ( كعف أبي ىريرة رضي ا عنو قاؿ  :قاؿ رسكؿ  ا صمى 
ا عميو كسمـ حيف أنزؿ عميو : )كأنذر عشيرتؾ األقربيف ( قاؿ يا 
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اشتركا أنفسكـ ال أغني عنكـ مف -أك كممة نحكىا–معشر قريش 
ا شيئان يا بني عبد مناؼ ال أغني عنكـ مف ا شيئان يا عباس بف 

د المطمب ال أغني عنؾ مف ا شيئان يا صفية عمة رسكؿ ا ال عب
 أغني عنؾ مف ا شيئان(

عندىـ استخدـ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ عبارة مألكفة  -أكالن 
)كاصباحاه ( ليكدع في مسامع قكمو أىمية  تكحي  بإنذار خطير :

 مماف  باليديتضمف دعكتيـ إلى اإليما يمقيو عمييـ مف قكؿ 
الرباني الذم أكحاه ا إليو كلما كاف صمى ا عميو كسمـ يتكقع 

تكذيبيـ ذكرىـ بما أجمعكا عميو مف اإلقرار كالشيادة بصدقو كأمانتو 
صمى ا عميو كسمـ حتى كانكا ينادكنو بالصادؽ األميف كقاؿ ليـ 

لو :  :لك أخبرتكـ بغارة عدك عميكـ جاءكـ بخيمو أتصدقكنني فقالكا
ما عيدناؾ إال صادقان كعندما استنطقيـ بيذه الشيادة التي ال يجكز 
ليـ نقضيا أخبرىـ بأنو نذير ليـ مف ربو كأنو يحمؿ ليـ رسالة ا 

 كحذرىـ مف جحكدىا ألف العذاب الشديد سينزؿ بيـ جزاء كفاقان 
صرخ عمو الشقي أبك كلما كاف أجرأ الناس عمى الرجاؿ أىمو  -ثانيان 

ي كجيو قائبلن :)تبان لؾ ( أم ىبلكان لؾ أليذا األمر جمعتنا ليب ف
كبذلؾ يككف أبك ليب أكؿ رافض لدعكة ا التي بمغيا لو أقرب 
الناس إليو كىك ابف أخيو الصادؽ األميف كلكف سرعاف ما جاء الرد 
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الرباني عمى أبي ليب كزكجتو لعدائيما  كرسكلو فكاف قرآنا يتمى 
ليككف عبرة لممعتبريف ما دامت األياـ كالميالي عمى مدار الزماف 

 )تبت يدا أبي ليب كتب(.
: عمـ فيو كفي نداء رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ ألىمو -ثالثان 

كخصص أقرب الناس إليو كأراد أف يقرر حقيقة ىامة مف حقائؽ 
مف كاف مف أىؿ رسالتو كىي أف النجاة عند ا ال يحظى بيا إال 

كأف مكانتو عند ا كرسكؿ ال تسمح لو أف يشفع  قكل .اإليماف كالت
ألحد كلك كاف مف أقرب الناس إليو إف لـ يكف مف الذيف آمنكا با 
كرسكلو فبكسعو أف يعطي أىمو ما سألكه مف أمكر الدنيا التي 
يممكيا كأما النجاة عند ا فيذا أمر ال يممكو كىك بأيدييـ كعمييـ 

لية كال فبلح ليـ في الدنيا كاآلخرة إال أف يتحممكا ىذه المسؤك 
  كرسكلو صمى ا عميو كسمـ .باعتناقيـ ديف اإلسبلـ كاتباع ا

 أكؿ خطبة خطبيا بمكة حيف دعا قكمو: -ِ
"إف الرائد ال يكذب أىمو، كا لك كذبت  حمد ا كأثنى عميو ثـ قاؿ:

كـ، كا الناس جميعا ما كذبتكـ، كلك غررت الناس جميعا ما غررت
لى الناس كافة،  الذم ال إلو إال ىك إني لرسكؿ ا إليكـ خاصة، كا 
كا لتمكتف كما تنامكف، كلتبعثف كما تستيقظكف، كلتحاسبف بما 
نيا لجنة أبدا  تعممكف كلتجزكف باإلحساف إحسانا كبالسكء سكءا، كا 
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 :ِ، كالكامؿ البف األثير ِِٕ: ُالسيرة الحمبية  ِأك لنار أبدا" )
ِٕ. ) 

إف الديف اإلسبلمي قد احتضف المثؿ كالفضائؿ كميا كعانؽ 
حياة الناس مف جميع أطرافيا بحيث أصبح الديف كالخمؽ تكأميف ال 
ذا كاف الديف كالخمؽ عمى ىذا النحك تكأميف، فإف  ينفصبلف، كا 
التقكل ىي العركة الكثقى التي تربط بينيما، كىي الركح التي فييا 

ذا كاف ىذا ىك جكىر الديف الجديد فإف مف الطبيعي أف يشتركاف كا  
يؤكد الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ عمى ىذه المعاني التي تجمع 
بيف الديف كاألخبلؽ. كأف يقرف ىذا بأكائؿ خطبتو التي أكد فييا 
صدؽ رسالتو ككثكؽ مصدرىا ككجكد ا سبحانو كتعالى، كحقائؽ 

لذلؾ جاءت ىذه الخطبة معبرة عف المكت كالبعث كالثكاب كالعقاب، ك 
ىذه المعاني، كعف معني اإليماف بو رسكال كبرسالتو مف ا، فكاف 
ذلؾ نقطة البدء كمنطمقا لكؿ القيـ كالمثؿ في دعكتو الجديدة، كلذلؾ 

كقد استخدـ  ه الخطبة مع معاني السكر المكية.تتفؽ معاني ىذ
ارات قكية، رائعة ألفاظا جزلة، كعب -صمى ا عميو كسمـ-الرسكؿ 

التقسيـ، تسمع فييا صكت البشير النذير، يؤكد قكلو بألكاف مف 
التأكيد، كصكر أخاذة، متنكعة، متتابعة، كتآلؼ بيف المفظ كالمعنى، 
في إيجاز ىك اإلعجاز، مع الكضكح كالسبلسة، كالعذكبة كالطبيعة 

نيا بيا، كال تكاد تمحظيا؛ أل  في اتخاذ الحمية المفظية، فأنت تتأثر
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الحمية التي تميؽ باإلنساف العظيـ، فالجمؿ متساكية، كالمقابمة فييا 
متعددة، كلكنيا غير مصنكعة كال متعمدة، كفييا السجع كاالزدكاج 
اقتضاىما المقاـ، فازداف بيما الكبلـ، ثـ ىك يتكئ في استمالتيـ 
إلى أسباب مف المكدة كالثقة، قامت مف قبؿ بينو كبينيـ، كألكاف مف 

فيذه الصفات  تحبب العاطفي أثرت عنو، يفتح بيا مغاليؽ قمكبيـ.ال
الكبلمية ليست إال لممبلمح البارزة في شخصية الرسكؿ، القادر عمى 
 تبميغ رسالتو، قكية كاضحة مؤثرة طبيعية، في إطار مف الرفؽ

كجبت بينيـ، كقد قدـ ليذه الخطبة  يبقكمو، كالمكدة ليـ، كالثقة الت
كأحسف ما تككف المقدمات، صمة بالمكضكع، الكجيزة بكممات 

ف شئت فقؿ: إنو كضع أساس االقت ناع بدعكتو كضمانا لقبكلو، كا 
كلف تجد قكال كيذا يدؿ عمى قائمو، كينتسب  تمؾ الكممات القبلئؿ.

إلى صاحبو، كلك أنؾ عرضتو عمى عالـ بالمساف العربي، كبشيء 
مف تظف قائؿ  فسألتو: -صمى ا عميو كسمـ-مف تاريخ الرسكؿ 

كعمى  ىذا دكف ريب قكؿ خاتـ المرسميف. ىذا؟ ألجابؾ دكف تردد:
يدم ىذه المكاىب النبكية، كباىر اآليات الكتابية تخرج البمغاء، 
كعنيما أخذت القكانيف كاألصكؿ البيانية كالببلغية، كفي مثؿ ىذه 
الخطبة القصيرة تتمثؿ بعض األسس الخطابية اليامة التي ينادم 

لمحدثكف، كيذكركف غناءىا في عالـ الخطابة، كأثرىا في بيا ا
نجاحيا، "كيدخؿ في نطاؽ العبلقة بيف الخطيب كمستمعيو مدل 
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لى العكاطؼ كالدكافع التي ليا أكبر األثر حكمتو في كيؼ يتسمؿ إ
فييـ؛ فيصؿ بذلؾ إلى نطاؽ أفكارىـ، كأف يقدر مستكياتيـ 
كذكاءىـ، كأف يضرب عمى الكتر الحساس، الذم يمس ما 

 يتعاطفكف بو، كيستجيبكف لو".
 خطبتو في أكؿ جمعة جمعيا بالمدينة: -ّ

بو كال أكفره  "الحمد ا أحمده كأستعينو كأستغفره كأستيديو كأكمف
كأعادم مف يكفره، كأشيد أف ال إال ا كحده ال شريؾ لو، كأف 
محمدا عبده كرسكلو، أرسمو باليدل كالنكر كالمكعظة عمى فترة مف 
الرسؿ، كقمة مف العمـ، كضبللة مف الناس، كانقطاع مف الزماف، 

 كرسكلو فقد رشد) كدنك مف الساعة، كقرب مف األجؿ، مف يطع ا
.(، كمف يعصميا فقد غكل كفرط، ِٓٓص  ِجػ مالطبر تاريخ 

فإنو خير ما أكصى بو  كضؿ ضبلال بعيدا، كأكصيكـ بتقكل ا؛
حضو عمى اآلخرة، كأف يأمره بتقكل ا، فاحذركا ما يالمسمـ أف 

حذركـ ا مف نفسو، كال أفضؿ مف ذلؾ نصيحة، كال أفضؿ مف ذلؾ 
ف تقكل ا لمف عمؿ بو عمى  كجؿ كمخافة مف ربو، عكف ذكرا، كا 

صدؽ عمى ما تبغكف مف أمر اآلخرة، كمف يصمح الذم بينو كبيف 
ا مف أمره في السر كالعبلنية ال ينكم بذلؾ إال كجو ا، يكف لو 
ذكرا في عاجؿ أمره، كذخرا فيما بعد المكت حيف يفتقر المرء إلى ما 

بعيدا،  قدـ، كما كاف مف سكل ذلؾ يكد لك أف بينو كبينو أمدا
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كيحذركـ ا نفسو، كا رءكؼ بالعباد، كالذم صدؽ قكلو، كأنجز 

ُل اْلَقْوُل َلَديَّ َوَما  ﴿كعده ال خمؼ لذلؾ؛ فإنو يقكؿ عز كجؿ:  َما يُ َبدَّ

ٍم لِْلَعِبيدِ  فاتقكا ا في عاجؿ أمركـ ،  { ٜٕق : اآلية }  ﴾ أَنَا ِبَظًلَّ
تؽ ا يكفر عنو سيئاتو، كآجمو، في السر كالعبلنية؛ فإنو مف ي

ف تقكل ا  كيعظـ لو أجرا، كمف يتؽ ا فقد فاز فكزا عظيما، كا 
ف تقكل ا يبيض  ٍقتىو، كيكفي عقكبتو، كيكقي سخطو، كا  ييكقي مى
الكجكه، كيرضى الرب، كيرفع الدرجة، خذكا بحظكـ كال تفرطكا في 

مـ الذيف صدقكا جنب ا، قد عممكـ ا كتابو، كنيج لكـ سبيمو؛ ليع
كيعمـ الكاذبيف، فأحسنكا كما أحسف ا إليكـ، كعادكا أعداءه، 
كجاىدكا في ا حؽ جياده ىك اجتباكـ كسماكـ المسمميف؛ لييمؾ 

كال قكة إال با، فأكثركا  مف ىمؾ عف بينة، كيحيا مف حي عف بينة،
ا ذكر ا، كأعممكا لما بعد اليكـ؛ فإف مف يصمح ما بينو كبيف 

يكفو ا ما بينو كبيف الناس، ذلؾ بأف ا يقضي عمى الناس، كال 
يقضكف عميو، كيممؾ مف الناس كال يممككف منو، كا أكبر كال قكة 

كالخطبة مكعظة رائعة، يستيميا الرسكؿ الكريـ  .ُإال با العظيـ"
بتقرير كحدانية ا كأنو أتـ نعمتو عمى الناس بإرسالو كي يخرجيـ 
مما ىـ فيو مف غكاية كضبللة كيدخمكا في رعايتو اإلليية، فبل 
يعممكا عمبل بدكنو. ليترككا إذف الكراثة الضالة كالكسط المشفى عمى 
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اليبلؾ، كيجتمعكا عمى ىدل ا كتقكاه، كليستشعركه في السر 
كالعبلنية؛ فإنو يعمـ خائنة األعيف كما يستكف في الصدكر، كليقدمكا 

تو ما يكفركف بو عف سيئاتيـ كتبيض بو كجكىيـ مف خشيتو كطاع
يكـ الحساب حتى يدخمكا في جناتو. إنو يكـ ما بعده مستعتب، فإما 
ما النار كبئس القرار. كيدفعيـ  الجنة كشفيعيا العمؿ الصالح، كا 
دفعا إلى الجياد في سبيؿ ا كنشر دعكة الحؽ كالخير، فقد 

رسالة المحمدية، كلينشركىا اجتباىـ كاختارىـ؛ ليضطمعكا بأمانة ال
في أطراؼ األرص، كالرسكؿ في كؿ ذلؾ يستكحي القرآف كآياتو، 
كىي تقؼ منارات في مكعظتو، يستمد مف إشعاعاتيا ما يضيء بو 
كبلمو، بؿ إف كراء ىذه المنارات منارات أخرل مف ىدم القرآف، 
بحيث نستطيع أف نرد كؿ مكعظتو إلى ينابيع الضكء التي تفجرت 

نكرىا، كما  يتسيؿ في نفسو، بؿ كانت تشع بمعانا؛ إذ كانت مني
 يشع نكر الشمس في السماء.

 خطبة لو عميو الصبلة كالسبلـ: -ْ
ف لكـ نياية  "أييا الناس إف لكـ معالـ فانتيكا إلى معالمكـ، كا 
فانتيكا إلى نيايتكـ، فإف العبد بيف مخافتيف، أجؿ قد مضى ال يدرم 

ؿ باؽو ال يدرم ما ا قاضو فيو، فميأخذ العبد ما ا فاعؿ فيو، كأج
مف نفسو لنفسو، كمف دنياه آلخرتو، كمف الشبيبة قبؿ الكبر، كمف 

الذم نفس محمد بيده: ما بعد المكت مف  الحياة قبؿ الممات، فك
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"تيذيب ) دنيا مف دار إال الجنة أك النار.، كال بعد الِمستعتب
، عيكف ُٓٔ: ُبياف كالتبيف ، الَُُ، إعجاز القرآف ٓ: ُالكامؿ 

 .( "َُٓ، كغرر الخصائص الكاضحة ُِّ، صِاألخبار ـ
معالـ الديف  -صمى ا عميو كسمـ-يبيف الرسكؿ 

كحدكده، كىي أيضا معالـ األخبلؽ كحدكد اآلداب، كعمى ضكئيا 
تمضي معامبلت العبد المؤمف، كا يقضي في كؿ ذلؾ كيحكـ، 

خرل ىما النياية التي ينتيي بيا ىذا الطريؽ بما كالجنة كالنار مرة أ
 فيو مف معالـ

 خطبة لو عميو الصبلة كالسبلـ: -ٓ
"إف الحمد  أحمده كأستعينو، نعكذ با مف شركر أنفسنا، 
كسيئات أعمالنا، مف ييد ا فبل مضؿ لو، كمف يضمؿ فبل ىادم 

حسف الحديث لو، كأشيد أف ال إلو إال ا كحده ال شريؾ لو، إف أ
كتاب ا، قد أفمح مف زينو ا في قمبو، كأدخمو في اإلسبلـ بعد 
الكفر، كاختاره عمى ما سكاه مف أحاديث الناس، إنو أصدؽ الحديث 
كأبمغو أحبكا مف أحب ا، كأحبكا ا مف كؿ قمكبكـ، كال تممكا كبلـ 

ا بو شيئا، ا كذكره، كال تقسك عميو قمكبكـ، اعبدكا ا كال تشركك 
اتقكا ا حؽ تقاتو، كصدقكا صالح ما تعممكف بأفكاىكـ، كتحابكا 

"إعجاز القرآف )بركح ا بينكـ، كالسبلـ عميكـ كرحمة ا". 
 (".ََُص
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في خطبتو صمة  -صمى ا عميو كسمـ-يؤكد الرسكؿ 
المؤمف بالقرآف الكريـ كحفظو كالمحافظة عميو، كالعمؿ بو، 

ء بخمقو، كبذلؾ تقترف ىذه المعاني الخمقية جميعيا بكتاب كاالىتدا
ا، كيتحمى بيا مف زينو ا في قمبو، كردده في حديثو، كأكثر مف 
ذكره، كشغؿ بو نفسو بعيدنا عف ترىات الناس كثرثرة ألسنتيـ، 
فكتاب ا إذف ينبكع القيـ كدستكر الفضائؿ، تنبعث منو التقكل في 

ا، كترتبط بكؿ المحبيف ، كتككف النتيجة  القمكب، تعمؽ بمحبة
المنطقية ليذا محبة اإلنساف ألخيو اإلنساف، فتصمح بذلؾ حياة 

 المجتمع.
 خطبتو في حجة الكداع: -ٔ

"الحمد  نحمده كنستعينو كنستغفره كنتكب إليو، كنعكذ با مف 
مف شركر أنفسنا، كمف سيئات أعمالنا، مف ييًد ا فبل مضؿ لو، ك 

يضمؿ فبل ىادم لو، كأشيد أف ال إال ا كحده ال شريؾ لو، كأشيد 
أف محمدنا عبده كرسكلو، أكصيكـ عباد ا بتقكل ا، كأحثكـ عمى 
طاعتو، كأستفتح بالذم ىك خير، أما بعد: أييا الناس، اسمعكا مني 
أبيف لكـ؛ فإني ال أدرم لعمي ال ألقاكـ بعد عامي ىذا في مكقفي 

يا الناس: إف دماءكـ حراـ عميكـ، إلى أف تمقكا ربكـ، كحرمة ىذا. أي
يكمكـ ىذا، في شيركـ ىذا، في بمدكـ ىذا. أال ىؿ بمغت؟ الميـ 
ف  أشيد! فمف كانت عنده أمانة فميؤدىا إلى مف ائتمنو عمييا، كا 
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ف أكؿ ربا أبدا بو ربا عمى العباس بف عبد  ربا الجاىمية مكضكع، كا 
ف دماء الج ف أكؿ دـ نبدأ بو دـ عامر المطمب، كا  اىمية مكضكعة، كا 

ف مآثر الجاىمية مكضكعة  بف ربيعة بف الحارث بف عبد المطمب، كا 
، كشبو العمد ما -القصاص -غير السدانة كالسقاية، كالعمد قكد 

قتؿ بالعصا كالحجر كفيو مائة بعير، فمف زاد، فيك مف أىؿ 
عبد في أرضكـ أييا الناس: إف الشيطاف قد يئس أف ي الجاىمية.

ىذه، كلكنو قد رضي أف يطاع فيما سكل ذلؾ مما تحقركف مف 
زيادة في الكفر يضؿ بو  ْأييا الناس: إنما النسيء ّأعمالكـ، 

الذيف كفركا يحمكنو عاما، كيحرمكنو عاما ليكاطئكا عدة ما حـر ا، 
ف الزما ف  ف قد استدار كييئتو يكـ خمؽ اكا  السمكات كاألرض، كا 
شيكر عند ا اثنا عشر شيرا في كتاب ا، يكـ خمؽ عدة ال

، ثبلثة متكاليات، ككاحد فرد: ذك  السمكات كاألرض، منيا أربعة حـر
، كرجب الذم يبف جمادل كشعباف، أال  القعدة، كذك الحجة، كالمحـر

أييا الناس: إف لنسائكـ عميكـ حقا، كلكـ  ىؿ بمغت؟ الميـ اشيد!.
يكطئف فرشكـ غيركـ، كال يدخمف أحدا  عمييف حؽ، لكـ عمييف أال

تكرىكنو بيكتكـ إال بإذنكـ، كال يأتيف بفاحشة، فإف فعمف فإف ا قد 
أيًذفى لكـ أنت تعضمكىف كتيجركىف في المضاجع كتضربكىف ضربا 
غير مبرح، فإف انتييف كأطعنكـ فعميكـ رزقيف ككسكتيف بالمعركؼ، 

نما النساء عندكـ عكافو ال يممكف ألنف سيف شيئا، أخذتمكىف كا 
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بأمانة ا، كاستحممتـ فركجيف بكممة ا، فاتقكا ا في النساء، 
أييا الناس: إنما  كاستكصكا بيف خيرا، أال ىؿ بمغت؟ الميـ أشيد!.

المؤمنكف إخكة، كال يحؿ المرئ ماؿ إال عف طيب نفس منو، أال ىؿ 
ـ رقاب بمغت؟ الميـ أشيد! فبل ترجعفَّ بعدم كفارا يضرب بعضك

بعض؛ فإني قد تركت فيكـ ما إف أخذتـ بو لـ تضمكا بعده، كتاب 
ف  ا، أال ىؿ بمغت؟ الميـ اشيد!. أييا الناس: إف ربكـ كاحد، كا 

أباكـ كاحد، كمكـ آلدـ، كآدـ مف تراب، أكرمكـ عند ا أتقاكـ، 
كليس لعربي عمى عجمي فضؿ إال بالتقكل، أال ىؿ بمغت؟ الميـ 

أييا الناس: إف ا  نعـ. قاؿ: فميبمغ الشاىد الغائب..اشيد! قالكا 
قد قسـ لكؿ كارث نصيبو مف الميراث، كال يجكز لكارث كصية، كال 
يجكز كصية في أكثر مف الثمث، كالكلد لمفراش كلمعاىر الحجر، مف 
ادعى إلى غير أبيو، أك تكلى غير مكاليو، فعميو لعنة ا كالمبلئكة 

قبؿ منو صرؼ كال عدؿ، كالسبلـ عميكـ كرحمة كالناس أجمعيف، ال ي
  ا.
في ركاية الكامؿ البف األثير: "إف الشيطاف قد مبلحظة :  ْ-+ ّ

يئس أف يعبد بأرضكـ ىذه أبدا، كلكنو يطاع فيما سكل ذلؾ، كقد 
 رضي بما تحقركف مف أعمالكـ".

أم تأخير حرمة شير إلى آخر، كذلؾ أف العرب في الجاىمية  - ْ
إذا جاء شير حراـ كىـ محاربكف أحمكه، كحرمكا مكانو شيرا كانكا 



 ل الخطاب النبىي الشريف                      حسين علي الهنداويأشكا

 

 

190 

، كيحرمكف صفرنا، فإف احتاجكا أحمكه كحرمكا  آخر فيحمكف المحـر
ربيعنا األكؿ، كىكذا حتى استدار التحريـ عمى الشيكر السنة كميا، 
ككانكا يعتبركف في التحريـ مجرد العدد ال خصكصية األشير 

جنادة بف عكؼ الكناني، كاف يقكـ المعمكمة، كأكؿ مف أحدث ذلؾ 
عمى جمؿ في المكسـ فينادم: إف آليتكـ قد أحمت لكـ المحـر 
 ، فأحمكه، ثـ ينادم في القبائؿ: إف آليتكـ قد حرمت عميكـ المحـر

ليكاطئكا:  كفر، أم كفر آخر ضمكه إلى كفرىـ.فحرمكه. زيادة في ال
ما زادكا في عدد أم يكافقكا عدة األشير األربعة المحرمة، ككانكا رب

الشيكر بأف يجعمكىا ثبلثة عشر أك أربعة عشر؛ ليتسع ليـ 
الكقؼ، كيجعمكا أربعة أشير مف السنة حراما أيضا، كلذا نص عمى 
 العدد المبيف في الكتاب كالسنة، ككاف كقت حجيـ يختمؼ مف أجؿ

حج فييا أبك بكر بالناس في  يذلؾ، ككاف في السنة التاسعة الت
في حجة الكداع في ذم الحجة، كىك الذم كاف عمى ذم القعدة، ك 

عيد إبراىيـ الخميؿ كمف قبمو مف األنبياء في تحريـ األشير الحراـ، 
–" إلخ ...كلذا قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ: "إف الزماف قد استدار 

، العقد ُٓ: ِ"البياف كالتبييف  .َّٓص  ّتفسير األلكسي ج)
، ُْ: ُشرح ابف أبي الحديد ، ُُُ، إعجاز القرآف ُّ: ِالفريد 

، سيرة ابف ُْٔ: ِ، الكامؿ البف األثير ُٖٔ: ّتاريخ الطبرم 
 -صمى ا عميو كسمـ-ككاضح أف الرسكؿ  .( "َّٗ: ِىشاـ 
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ِإنَّ  ﴿  يمـ بالحمد  كالشيادة؛ لينتقؿ إلى شرح اآلية الكريمة: 

، كيصكغيا  { ٖٔآلية الحجرات : ا}  ﴾ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّو أَتْ َقاُكمْ 
بأسمكبو؛ ذلؾ أف الحسب كالنسب الجاىمييف كمظير القكة الذل 
نما  ارتدت إليو القيـ الجاىمية لـ يعد أساس الرفعة أك الكضاعة، كا 
يرجع األمر كمو إلى تقكل ا، باعتباره دعامة الفضيمة كميزاف 

التي التفاضؿ بيف الناس. كفي كؿ ذلؾ تكمف الثكرة الركحية الكبرل 
جاء بيا اإلسبلـ، فانتظمت عبلقة اإلنساف با في صكرة التقكل، 
كبصكرة التقكل نفسيا تنتظـ أيضا عبلقة اإلنساف بأخيو اإلنساف 

ممثمة في عمى نحك فريد. كعمى ضكء ىذا تتعدد صكر التقكل 
صمى ا عميو -ثـ انتقؿ الرسكؿ  مختمؼ األعماؿ الصالحة.

شريعات اإلسبلمية التي أقاميا الديف ليبيف طائفة مف الت -كسمـ
الحنيؼ حدكدا بيف حياة العرب في الجاىمية كحياتيـ في اإلسبلـ، 
فقد كانكا مفككيف متنافريف يتحاربكف دائما؛ طمبا لؤلخذ بالثأر كنيبا 

كجمعيـ اإلسبلـ تحت لكائو في جماعة كبرل متآخية  ؿ.لؤلمكا
ضي عمى كؿ سبب متناصرة ال يبغي بعضيما عمى بعضو، كلكي يق

لمحرب بينيـ رد دـ القتيؿ إلى الدكلة فيي التي تعاقب عميو، كلكي 
عف حؽ األخذ بالثأر القديـ،  يستأصؿ ىذا الداء دعا إلى التنازؿ
-كالرسكؿ  مشدد فيو العقكبة.كحـز النيب كالسمب تحريما قاطعا 
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يبيف في الخطبة أكامر اإلسبلـ كنكاىيو  -صمى ا عميو كسمـ
ف أف دماء المسمميف كأمكاليـ حراـ، كأف كؿ مف كانت عنده بإعبل 

أمانة أف يردىا عمى صاحبيا، كأف عمى كؿ مسمـ أف يرعى أخاه في 
مالو، فبل يأخذ منو شيئا إال بالحؽ، كمف ثىَـّ حـر الربا، كبدأ 
بعشيرتو كتاجرىا المكسر العباس عبد المطمب فأسقط عف رقاب 

ما أسقط الربا أسقط دماء الجاىمية، المدينيف لو رباه. كعمى نحك 
فميس لمسمـ أف يثأر لقتيؿ لو، كبدأ بعشيرتو فأسقط دـ عامر بف 
ربيعة بف الحارث بف عبد المطمب كلـ ييبًؽ مف مآثر الجاىمية شيئا 
سكل خدمة الكعبة كسقاية الحجيج، كأكجب في قتؿ العمد القكد، 

ـ عمى حركبيـ كلكف الدكلة ىي التي تقكـ بو، كبذلؾ قضى اإلسبل
الداخمية، كقد جعؿ في القتؿ شبو العمد مائة بعير؛ كؿ ذلؾ ليحفظ 

كيحذر الرسكؿ  لمجماعة كحدتيا كيسكد بيف أفرادىا السبلـ كالكئاـ.
مف الشيطاف كغكاياتو، محرما لمتبلعب  -صمى ا عميو كسمـ-

، كاضعا تقكيما قمريا يتآلؼ مف أثني عشر شيرا،  باألشير الحـر
: ذك القعدة كذك الحجة كالمحـر كرجب. كيرفع مف منيا  أربعة حـر

شأف المرأة كمعني عبلقاتيا بزكجيا، فيجعؿ ليا حقكقا كعمييا 
كاجبات، كفي الطرفيف جميعا يحفظ ليا كرامتيا كما يحفظ لزكجيا 

كالتراحـ كالتعامؿ برفؽ  نفس الكرامة، داعيا إلى التعاطؼ بينيما
حساف. بيف الفرد كجماعتو الكبرل مف األمة،  كيعكد إلى العبلقة كا 
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فيقرر أف المؤمنيف إخكة، لكؿ منيـ عمى صاحبو ما لؤلخ عمى أخيو 
مف التآزر كالتعاكف كالتحاب، فبل بطش كال ظمـ كال نيب، كال حرب 

نو لعيد مف نقضو عاد كافرنا آثما قمبو. لقد  كال سفؾ لمدماء. كا 
ا مف تنابذ كتفاخر، انتيى عيد الحياة القبمية ككؿ ما اتصؿ بي

فالناس جميعا آلدـ، كال عربي عدناني كال عربي قحطاني، بؿ ال 
عربي كال أعجمي، فقد كضعت مكازيف جديدة لحياة العرب، فمـ يعد 
التفاضؿ بالنسب كالحسب، إنما أصبح بالتقكل فيي معيار التفاضؿ، 
كيمفت الرسكؿ سامعيو إلى ما قرره القرآف الميراث كأنصبتو، كأف 

قاعدة ميمة في شرعية  يرث أف يكصي بالثمث مف مالو، كيرسلممك 
األبناء، كخاصة ىؤالء الذيف تمدىـ العكاىر، فينسبيـ إلى أصحاب 
الفراش، ككانكا ينسبكنيـ إلى غير آبائيـ، كقد ال ينسبكىـ أبدا، 

لنسب مف جية فحـر ذلؾ تحريما باتِّا، كبذلؾ قضى عميو نبالة ا
كعمى ىذا النحك كاف الرسكؿ صمكات ا  كلة قضاء مبرما.ؤ الخ

طابتو حدكد الحياة اإلسبلمية كما ينبغي أف يأخذ  عميو يبيف في خى
بو المسمـ نفسو في عبلقاتو الكبرل مع أفراد أمتو كعبلقاتو الصغرل 
مع أسرتو. فإف ترؾ ذلؾ فإلي كعظ المسمميف كما ينبغي أف يأخذكا 

ـ، كفي عبادتيـ لربيـ أنفسيـ بو، في سمككيـ حتى تزكك نفكسي
كتقكاه حؽ التقكل حتى ال يزيغكا كال ينحرفكا عف المحجة، بؿ 

كىذه الخطبة كسابقتيا  درجكف في مراقي الكماؿ اإلنساني.يت



 ل الخطاب النبىي الشريف                      حسين علي الهنداويأشكا

 

 

194 

تصكراف في دقة حسف منطؽ الرسكؿ في خطابتو، كأنو لـ يكف 
يستعيف فييا بسجع كال بمفظ غريب، فقد كاف يكره المكنيف جميعا 

ما يدالف عميو مف التكمؼ، كقد برأه ا منو؛ إذ يقكؿ مف الكبلـ ل
في كتابو العزيز: قؿ يا محمد: "ما أنا مف المتكمفيف". كالذم ال شؾ 
فيو أنو كاف يبمغ بعفكه كقكل فطرتو ما تنقطع دكنو رقاب البمغاء، 
كقد كصؼ الجاحظ ببلغتو في خطابتو أدؽ كصؼ، فقاؿ إنو: جانب 

المبسكط في مكضع البسط كالمقصكر في كاستعمؿ  أصحاب التقعيب
مكضع القصر، كىجر الغريب الكحشي، كرغب عف اليجيف السكقي، 

صمة، فمـ ينطؽ إال عف ميراث حكمة، لـ يتكمـ إال بكبلـ قد حؼ بالع
ؽ، كىك الكبلـ الذم ألقى ا عميو كشيد بالتأييد، كيسر بالترف

لحبلكة، كبيف المحبة، كغشاه بالقبكؿ، كجمع لو بيف الميابة كا
حسف اإلفياـ كقمة عدد الكبلـ، مع استغنائو عف إعادتو، كقمة 
حاجة السامع إلى معاكدتو. لـ تسقط لو كممة، كال زلت لو قدـ، كال 
بارت لو حجة، كلـ يقسـ لو خصـ، كال أفحمو خطيب، بؿ يبذ 
الخطب الطكاؿ بالكمـ القصار، كال يمتمس إسكات الخصـ إال بما 

كال يحتج إال بالصدؽ، كال يطمب الفمج إال بالحؽ، كال يعرفو الخصـ، 
كلـ يسمع الناس بكبلـ قد أعـ نفعا كال أقصد  ...يستعيف بالخبلبة 

لفظا كال أعدؿ كزنا، كال أجمؿ مذىبا، كال أكـر مطمبا، كال أحسف 
مكقعا، كال أسيؿ مخرجا، كال أفصح معنى، كال أبيف في فحكل، مف 
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كنضيؼ إلى الجاحظ أنو عميو  -مـصمى ا عميو كس-كبلمو 
السبلـ ىك الذم فتؽ معاني ىذه الخطابة الدينية التي لـ يعرفيا 
العرب قبمو، فيك الذم رسميا، كفجر ينابيعيا بحيث أصبحت مادة 
لمخطباء مف بعده، ككأنما احتشد الكمـ بأزمتو إليو؛ ليختار منو 

مرىؼ  أفصحو كأسمسو كأبينو في الداللة، يسعفو في ذلؾ ذكؽ
كحسف دقيؽ نتبينيما فيما ركم عنو مف قكلو: "ال يقكلف أحدكـ 
خبثت نفسي، كلكف ليقؿ: لقست نفسي" كراىية أف يضيؼ المسمـ 
الطاىر إلى نفسو الخبث، مما يدؿ عمى أنو لـ يكف ينطؽ إال بالمفظ 
المختار البرمء مف كؿ ما يستكره، المفظ الذم يحبب إلى النفكس؛ 

 كصفائو كنقائو.لحبلكتو كعذكبتو 
 خطبتو يـك فتح مكة: -ٕ

كقؼ عمى باب الكعبة ثـ قاؿ: "ال إلو إال ا كحده ال شريؾ لو، 
صدؽ كعده، كنصره عبده، كىـز األحزاب كحده، أال كؿ مأثرة أك دـ 
أك ماؿ يدعى، فيك تحت قدمي ىاتيف، إال سدانة البيت، كساقية 

لعصا، فييما الدية الحاج، أال كقتؿ الخطأ مثؿ العمد بالسكط كا
مغمظة، منيا أربعكف خمؼ في بطكنيا أكالدىا، يا معشر قريش، إف 

باآلباء، الناس مف  ْا قد أذىب عنكـ نخكة الجاىمية، كتعظميا

يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن  ﴿آدـ، كآدـ خمؽ مف تراب، ثـ تبل: 
  بًا َوقَ َباِئَل لِتَ َعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَّوِ ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعو 
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"يا معشر قريش "أك يأىؿ  { ٖٔالحجرات : اآلية }  ... ﴾ أَتْ َقاُكمْ 
مكة" ما تركف أني فاعؿ بكـ؟ " قالكا. خيرا، أخ كريـ، كابف أخ 

عجاز ُِ: ّ"تاريخ الطبرم ) ريـ، قاؿ: اذىبكا فأنتـ الطمقاء.ك ، كا 
كسيرة ابف ىشاـ  ُُِ: ِ ، كالكامؿ البف األثيرُُِص  القرآف

صمى ا عميو -في ىذه الخطبة يؤكد الرسكؿ  ( ".ِّٕ: ِ
إسقاط اإلسبلـ لقيـ الجاىمية التي تتنافى مع المبدأ  -كسمـ

األساسي فيو، كىك مبدأ األخكة، فقد حـر ا التفاخر بالمآثر 
ذلؾ كمو أخكة طيبة  كالتعظـ باآلباء كاألخذ بالثأر، كأحؿ محؿ

كمساكاة كاممة بيف الناس، فالناس جميعا مف آدـ متساككف في 
الخمؽ مرتبطكف باألخكة، كلـ يكف يخفى عمى كفار قريش خمؽ 
محمد األميف كركح األخكة النقية التي تحمى بيا، كبالرغـ مف كؿ ما 
فعمكه مف قبؿ لـ يتكقعكا منو نعمة أك عقابا كقد مكنو ا منيـ، 

ف كانكا ىـ الذم رفضكا أخكتو، كلـ يستجيبكا ليذه الركح، فأذكه، كا  
كأخرجكه مف داره، كأىدركا دمو، كلكف شيئا مف ىذه النقمة لـ يقع، 
فقد ضرب الرسكؿ الكريـ مثبل رائعا عبرت عنو أركع كممات العفك 
عند المقدرة في قكلو: "اذىبكا فأنتـ الطمقاء"، كلـ يكف ىذا ليككف إال 

ريـ كابف أخ كريـ كرَّس حياتو مف أجؿ سنة ينطبؽ منيا مف أخ ك
الفعؿ عمى القكؿ، كما كاف لو ليحيد عف ذلؾ في كؿ مكقؼ مف 

 مكاقفو كتحت كؿ الظركؼ.
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 خطب النبي صمى ا عميو كسمـ يكـ فتح مكة:-

خطب النبي صمى ا عميو كسمـ حيف فتح مكة عدة خطب كردت 
 بمركيات صحيحة 

بف عمر رضي ا عنو أف رسكؿ ا صمى ا   عف عبد ا -أ
عميو كسمـ خطب يكـ فتح مكة فقاؿ: )يا أييا الناس إف ا قد 
أذىب عنكـ عبية الجاىمية كتعاظميا بآبائيا فالناس رجبلف رجؿ بر 
تقي كريـ عمى ا كفاجر شقي ىيف عمى ا كالناس بنك آدـ 

ا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن يَ  ﴿كخمؽ ا آدـ مف التراب قاؿ ا 
  ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل لِتَ َعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَّوِ 

ثـ قاؿ ليـ النبي صمى  ، { ٖٔالحجرات : اآلية }  ... ﴾ أَتْ َقاُكمْ 
ؿ بكـ قالكا خيران ا عميو كسمـ يا معشر قريش ما تركف أني فاع

أخ كريـ كابف أخ كريـ قاؿ فإني أقكؿ لكـ كما قاؿ يكسؼ إلخكتو) 
 ال تثريب عميكـ اليكـ( اذىبكا فأنتـ الطمقاء

)  :كخطب صمى ا عميو كسمـ مف الغد مف يكـ الفتح فقاؿ -ب 
إف مكة حرميا ا كلـ يحرميا الناس ال يحؿ المرئ يؤمف با 

ؾ بيا دمان كال يعضد بيا شجران فإف أحد ترخص كاليكـ اآلخر أف يسف
لقتاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ فييا فقكلكا لو إف أذف لرسكلو 
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نما أذف لو فيو ساعة مف نيار كقد عادت حرمتيا  كلـ يأذف لكـ كا 
 اليكـ كحرمتيا بالمس كليبمغ الشاىد الغائب (

ف رسكؿ كعف عبد ا بف عمرك بف العاص رضي ا عنو أ -ج
ا صمى ا عميو كسمـ خطب يكـ الفتح بمكة فكبر ثبلثان ثـ قاؿ) 
ال إلو إال ا كحده صدؽ كعده كنصر عبده كىـز األحزاب كحده أال 
إف كؿ مأثرة كانت في الجاىمية تذكر كتدعى مف دـ أك ماؿ تحت 
قدمي إال ما كاف مف سقاية الحاج كسدانة البيت ثـ قاؿ أال إف دية 

شبو العمد ما كاف بالسكط كالعصا مئة مف اإلبؿ منيا أربعكف  الخطأ
 في بطنيا أكالدىا(

 خطبة حجة الكداع : - ّ
ألقى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ في يكـ عرفة خطبة جامعة 
في جمكع المسمميف الذيف احتشدكا حكلو في المكقؼ ىذا نصيا 

قاكـ بعد عامي )أييا الناس اسمعكا قكلي فإني ال أدرم لعمي ال أل
ىذا بيذا المكقؼ أبدان أييا الناس إف دماءكـ كأمكالكـ حراـ عميكـ 
كحرمة يكمكـ ىذا في شيركـ ىذا في بمدكـ ىذا أال كأف كؿ شيء 
ف  مف أمر الجاىمي تحت قدمي مكضكع كدماء الجاىمية مكضكعة كا 
أكؿ دـ أضع مف دمائنا دـ ابف عمي ربيعة بف الحارث كربا 

ع كأكؿ ربا أضع ربا العباس بف عبد المطمب فإنو الجاىمية مكضك 
مكضكع كمو أييا الناس إف الشيطاف قد يئس مف أف يبعد بأرضكـ 



 ل الخطاب النبىي الشريف                      حسين علي الهنداويأشكا

 

 

199 

ىذه أبدان كلكنو إف يطع فيما سكل ذلؾ فقد رضي بو مما تحقركف 
مف أعمالكـ فاحذكره عمى دينكـ أييا الناس إف النسيء زيادة في 

كيحرمكنو عامان ليكاطئكا  الكفر يضؿ بو الذيف كفركا يحمكنو عامان 
ف الزماف قد  عدة ما حـر ا فيحمكا ما حـر ا كيحمك ما أحؿ ا كا 
استدار كييئتو يكـ خمؽ ا السمكات كاألرض السنة اثنا عشر 
شيران منيا أربعة حـر ثبلث متكاليات: ذك القعدة كذك الحجة كالمحـر 

في النساء فإنكـ كرجب مضر الذم بيف جمادل كشعباف كاتقكا ا 
إنما أخذتمكىف بأماف ا كاستحممتـ فركجيف بكممة ا إف لكـ 

يكطئف فرشكـ أحدان  عمييف حقان كليـ عميكـ حقان لكـ عمييـ أف ال
تكرىكنو فإف فعمف ذلؾ فاضربكىف ضربان غير مبرح كليف عميكـ 
رزقيف ككسكتيف بالمعركؼ فاعقمكا أييا الناس قكلي فإني قد بمغت 

تصمتـ بو :كتاب ا كسنة تركت فيكـ ما لف تضمكا بعده إف اع كقد
ف أمر عميكـ عبد حبشي : رسكلو  )يا أييا الناس اسمعكا كأطيعكا كا 

مجٌدع ما أقاـ فيكـ كتاب ا تعالى ا سمعكا قكلي كاعقمكه تعممف أف 
كؿ مسمـ أخ لممسمـ كأف المسمميف إخكة فبل يحؿ المرئ مف أخيو 

ف طيب نفسو منو فبل تظممف أنفسكـ الميـ ىؿ بمغت إال ما أعطاه ع
كستمقكف ربكـ فبل ترجعكا بعدم ضبلالن يضرب بعضكـ رقاب بعض 
أال ليبمغ الشاىد الغائب فمعؿ بعض مف يبمغو أف يككف أكعى لو مف 
بعض مف سمعو كأنتـ تسألكف عني فما أنتـ قائمكف  قالكا :نشيد 
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السبابة يرفعيا إلى  أنؾ قد بمغت كأديت كنصحت فقاؿ بأصبعو
 السماء  كينكتيا إلى الناس :الميـ اشيد )ثبلث مرات ( 

حكت كبل مف خطب الفتح كخطبة حجة الكداع جممة مف األفكار 
 كمف ذلؾ 

حيث يفاضؿ الناس بالتقكل )إف أكرمكـ المساكاة اإلنسانية : أكالن: 
لغاء المقاييس الجاىمية  في التفاخر في األنساب عند ا أتقاكـ( كا 

 كاألحساب
: الذيف حاربكا ا  إصدار العفك العاـ عف مجرمي األمسثانيان: 

 كرسكلو أكثر مف عشريف عامان كبذلؾ فتح القمكب مع فتح مكة 
:فبل يسفؾ فييا دـ كال  إعبلف التأكيد عمى حرمة مكة المكرمةثالثان: 

ؿ الخبلئؽ فييا يقطع فييا شجر كال ينفر فييا صيد فيي أماف لك
كأحمت لرسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ  ساعة مف النيار كعادت 

 حرمتيا إلى سابؽ عيدىا كىذا بياف لمناس عمى مدار الزماف
 رابعان: إلغاء المآثر الجاىمية السمبية :

: في قتؿ العمد تحديد دية قتؿ الخطأ كشبو العمد كالقصاصخامسان: 
 أك العفك أك الدية 

 عبلف حرمة الدماء بكجو عاـ :إسادسان: 
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: كأكد أكصى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ خيران بالنساءسابعان: 
في كممة مختصرة جامعة القضاء عمى الظمـ البائف لممرأة في 
الجاىمية كتثبيت ضمانات حقكقيا ككرامتيا اإلنسانية التي تضمنيا 

 أحكاـ الشريعة اإلسبلمية 
ى ا عميو كسمـ أف جميع المشكبلت أعمف رسكؿ ا صمثامنان: 

: كتاب ا كسنة نبيو التي تعترض حياتيـ ال تككف إال مف مصدريف
محمد صمى ا عميو كسمـ كاالعتصاـ بيما ضماف مف كؿ شقاء 
ف صبلحية التمسؾ بيذيف الدليميف  كضبلؿ كىذا عمى مر الدىكر كا 

في أم  ليس كفقان عمى عصر دكف آخر كأنيما اليادم لممسمميف
 تطكر حضارم يطرأ في المستقبؿ إلى يـك القيامة 

أكضح صمى ا عميو كسمـ في ىذه الخطبة ما ينبغي أف  تاسعان :
: أك تككف عميو عبلقة الحاكـ أك الخميفة أك الرئيس مع الرعية

الشعب إنيا عبلقة السمع كالطاعة مف الشعب لمحاكـ ميما كاف مف 
ـ بكتاب ا كسنة رسكؿ ا صمى نسبو كشأنو كمظيره ما داـ يحك

ا عميو كسمـ فإذا حاد عنيما فبل سمع كال طاعة فكالء الشعب 
لمحاكـ ك اتباعو ال يككف إال مف خبلؿ سيره عمى نيج كتاب ا 
كسنة رسكلو صمى ا عميو كسمـ  كلك كاف الحاكـ عبدان حبشيان 

عبو كالحاكـ في مجدعان كال امتياز لمحاكـ عمى شعبو كالحاكـ عمى ش
حقيقة أمره أميف مف قبؿ المسمميف عمى تنفيذ حكـ ا تعالى فبل 
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حصانة في اإلسبلـ ألحد كال امتيازات لطبقة عمى أخرل في شؤكف 
 الحكـ كالقانكف كالقضاء 

أعمف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ في ختاـ خطبة لحجة عاشران: 
: فيا ىك  ا مف عنقوالكداع أنو أخرج مسؤكلية الدعكة كتبميغي

اإلسبلـ قد انتشر كىا ىي ضبلالت الجاىمية كالشرؾ قد تبددت كيريد 
صمى ا عمية كسمـ أف يطمئف إلى شيادة أمتو بذلؾ أماـ ا 
تعالى يكـ القيامة عندما يسألكف :فأعقب تكصياتو ىذه ليـ بأف 
نادل فييـ قائبلن :إنكـ ستسألكف عني فما أنتـ قائمكف كارتفعت 
األصكات مف حكلو تصرخ نشيد أنؾ قد بمغت األمانة كأديت الرسالة 

 األمة فجزاؾ ا عنا خير الجزاءكنصحت 
 خطبة لو يكـ أحد: -ٖ

"أييا الناس أكصيكـ  الصبلة كالسبلـ فخطب الناس فقاؿ:قاـ عميو 
بما أكصاني ا في كتابو، مف العمؿ بطاعتو، كالتناىي عف 

منزؿ أجر كذخر لمف ذكر الذم عميو، ثـ محارمو، ثـ إنكـ اليكـ ب
كطَّف نفسو عمى الصبر كاليقيف، كالجد كالنشاط؛ فإف جياد العدك 
شديد كربو، قميؿ مف يصبر عميو إال مف عـز لو عمى رشده، إف ا 

ف الشيطاف مع مف عصاه، فاستفتحكا أ عمالكـ مع مف أطاعو، كا 
، كعميكـ بالذم كا بذلؾ ما كعدكـ اسمبالصبر عمى الجياد، كالت

أمركـ بو؛ فإني حريص عمى رشدكـ. إف االختبلؼ كالتنازع كالتثبيط 
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يحبو ا، كال يعطي عميو مف أمر العجز كالضعؼ، كىك ما ال 
أف مف كاف عمى حراـ فرغب  يأييا الناس، إنو قذؼ في قمب النصر.

عنو ابتغاء ما عند ا غفر لو ذنبو، كمف صمى عمى محمد 
شرا، كمف أحسف كقع أجره عمى ا في عاجؿ دنياه، أك كمبلئكتو ع

في آجؿ آخرتو، كمف كاف يؤمف با كاليكـ اآلخر، فعميو الجمعة 
، كمف ُيكـ الجمعة، إال صبيا أك امرأة أك مريضا أك عبدا مممككا

 استغنى عنيا استغنى ا عنو، كا غني حميد.
رتكـ بو، كال أعمـ مف ما أعمـ مف عمؿ يقربكـ إلى ا إال كقد أم

نو قد نفث الركح  عمؿ يقربكـ إلى النار إال كقد نييتكـ عنو، كا 
األميف في ركعي أنو لف تمكت نفس حتى تستكفي أقصى رزقيا ال 
ف أبطأ عنيا، فاتقكا ا ربكـ، كأجممكا في طمب  ينقص منو شيء كا 

ال  الرزؽ، كال يحممنكـ استبطاؤه عمى أف تطمبكه بمعصية ربكـ؛ فإنو
ييقدىر عمى ما عنده إال بطاعتو، قد بيف لكـ الحبلؿ كالحراـ، غير أف 
بينيا شبينا مف األمر لـ يعمميا كثير مف الناس إال مف عصـ، فمف 
تركيا حفظ عرضو كدينو، كمف كقع فييا كاف كالراعي إلى جنب 
ف حمى  الحمى أكشؾ أف يقع فيو، كليس ممؾ إال كلو حمى، أال كا 

المؤمف مف المؤمنيف كالرأس مف الجسد، إذا اشتكى ا محارمو، ك 
: ِّ"شرح بف الحديد  )تداعي إليو سائر جسده، كالسبلـ عميكـ".

ّٔٓ.". ) 
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 خطبتو بالخيؼ: -ٗ
"نضر ا عبدا سمع مقالتي فكعاىا،  كخطب بالخيؼ مف منى فقاؿ:

ثـ أداىا إلى مف لـ يسمعيا، فرب حامؿ فقو ال فقو لو، كرب حامؿ 
مف ىك أفقو منو، ثبلث ال يغؿ عمييف قمب المؤمف:  فقو إلى

إخبلص العمـ ، كالنصيحة ألكلى األمر، كلزكـ الجماعة، إف 
دعكتيـ تككف مف كرائو، كمف كاف ىمو اآلخرة جمع ا شممو، 
كجعؿ غناه في قمبو، كأتتو الدنيا كىي راغمة، كمف كاف ىمو الدنيا 

يأتو مف الدنيا إال ما كتب  ، كلـفرؽ ا أمره، كجعؿ فقره بيف عينيو
 ( ."ُُِ"إعجاز القرآف ص) لو".
 خطبة لو عميو الصبلة كالسبلـ: -َُ

"أال إف الدنيا خضرة  بو أيضا أنو خطب بعد العصر فقاؿ:مف خط
ف ا مستخمفكـ فييا فناظر كيؼ تعممكف فاتقكا الدنيا،  حمكة، أال كا 

لناس أف يقكؿ الحؽ إذا كاتقكا النساء، أال ال يمنعف رجبل مخافة ا
عممو. كلـ يزؿ يخطب حتى لـ تبؽ مف الشمس إال حمرة عمى 

كما بقي أطراؼ السعؼ فقاؿ: إنو لـ يبؽ مف الدنيا فيما مضى إال 
 .( "ُُّ"إعجاز القرآف ص )مف يكمكـ ىذا فيما مضى".

 خطبة لو عميو الصبلة كالسبلـ: -ُُ
كتكا، كبادركا األعماؿ أييا الناس، تكبكا إلى ربكـ قبؿ أف تم ُأال

الصالحة قبؿ أف تشغمكا، كصمكا الذم بينكـ كبيف ربكـ بكثرة ذكركـ 
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لو، ككثرة الصدقة في السر كالعبلنية، ترزقكا كتؤجركا كتنصركا. 
قد افترض عميكـ الجمعة، في مقامي  -عز كجؿ-كاعممكا أف ا 

مف ىذا، في عامي ىذا، في شيرم ىذا، إلى يكـ القيامة، حياتي ك 
بعد مكتي، فمف تركيا كلو إماـ فبل جمع ا لو شممو، كال بارؾ لو 
في أمره، أال كال حج لو، أال كال صـك لو، أال كال صدقة لو، أال كال بر 
لو، أال كال يؤـ أعرابي مياجرنا، أال كال يكـ فاجر مؤمنا، إال أنو يقيره 

 ( ."َُُ"إعجاز القرآف ص)  خاؼ سيفو أك سكطة".سمطاف ي
 خطبة لو عميو الصبلة كالسبلـ: -ُِ

"أييا الناس كأف المكت فييا عمى غيرنا قد كتب، ككأف الحؽ فييا 
عمى غيرنا قد كجب، ككأف الذم نشيع مف األمكات سفر، عما قميؿ 
إلينا راجعكف، نبكئيـ أجداثـ، كنأكؿ مف تراثيـ، كأنا مخمدكف 

شغمو عيبو  بعدىـ، كنسينا كؿ كاعظة، كأمنا كؿ جائحة، طكبى لمف
عف عيكب الناس، طكبى لمف أنفؽ ماال اكتسبو مف غير معصية، 
كجالس أىؿ الفقو كالحكمة، كخالط أىؿ الذؿ كالمسكنة، طكبى لمف 
زكت كحسنت خميقتو، كطابت سريرتو، كعزؿ عف الناس شره، 

سعتو طكبى لمف أنفؽ الفضؿ مف مالو، كأمسؾ الفضؿ مف قكلو، كك 
 ( .".ُِّ: ُ"صبح األعشى  )ة".السنة، كلـ تستيكه البدع

 خطبتو في االستسقاء: -ُّ
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 -صمى ا عميو كسمـ كآلو-ركم أف أعرابيا جاء إلى رسكؿ ا 
في عاـ جدب، فقاؿ: أتيناؾ يا رسكؿ ا، كلـ يبؽ لنا صبيّّ 

 يرتضع، كال شارؼ تجتر، ثـ أنشده:
  ...بانيا ػػي لػػػدمػػذراء يػػػػػعػػاؾ كالػػػنػػيػػػأت

 مت أـ الرضيع عف الطفؿػػػغػػد شػػػكق
  ...فتى الستكانة ػػو الػػػػيػػػفػػػكػػى بػػػػقػػػكأل

 تى ما يمرُّ كال يحميػػػكع حػػجػػف الػػم
  ...ؿ الناس عندنا ػأكػػا يػػمػػيء مػػكال ش

 سكل الحنظؿ العامٌي كالعميز الفسؿً 
  ...ا ػػػػرنراػػػػػػؾ فػػػػػػيػػػػا إال إلػػػػنػػػس لػػػيػػػكل

  ى الرٍُّسًؿ؟ػػاس إال إلػػنػػرار الػػف فػػػكأي
يجر رداءه حتى صعد المنبر  -صمى ا عميو كسمـ-فقاـ النبي 

"الميـ اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا ،  فحمد ا كأثنى عميو كقاؿ:
سحا سجاال ، غدقا ، طبقا ، ديما دررا ، تحيي بو األرض، كتنبت 

 بو الضرع، كاجعمو سقيا نافعة، عاجبل غير رائب"  بو الزرع، كتدر
كآلو يديو إلى  -صمى ا عميو كسمـ-فك ا ما رد الرسكؿ ا 

نحره، حتى ألقت السماء أركاقيا، كجاء الناس يضجكف: الغرؽ 
الغرؽ يا رسكؿ ا، فقاؿ: "الميـ حكالينا كال عمينا"، فانجاب 

ليا كاإلكميؿ، فضحؾ رسكؿ السحاب عف المدينة، حتى استصدار حك 
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"شرح ابف أبي  .) حتى بدت نكاجذه -صمى ا عميو كسمـ-ا 
 ( ."ُّٔص  ّالحديد ـ

 خطبتو في مرض مكتو: -ُْ
رسكؿ ا صمى ا  يف الفضؿ بف عباس قاؿ: جاءني جاءنع

عميو كسمـ، فخرجت إليو فكجدتو مكعككا قد صٌب رأسو، فقاؿ: خذ 
في  ده حتى جمس عمى المنبر، ثـ قاؿ: نادبيدم يا فضؿ، فأخذت بي

"أما بعد: أييا الناس فإني أحمد إليكـ  الناس، فاجتمعكا إليو، فقاؿ:
نو قد دنا مني خفكؽ مف بيف أظيركـ،  ا الذم ال إلو إال ىك، كا 
فمف كنت جمدت لو ظيرا، فيذا ظيرم فميستقدَّ منو، كمف كنت 

 .شتمت لو عرضا، فيذا عرضي فميستقدَّ منو
 صمى ا عميو كسمـ:-تعميؽ عمى خطب النبي 

 يقكؿ في حمده  كالثناء عميو: -صمى ا عميو كسمـ-كاف  -ُ
"إف الحمد  نحمده كنستعينو كنستغفره، كنعكذ با مف شركر 
أنفسنا، مف ييد ا فبل مضؿ لو كمف يضمؿ فبل ىادم لو، كأشيد 

 أشيد أف محمدنا عبده كرسكلو".أف ال إلو إال ا كحده ال شريؾ لو ك 
يقتبس مف القرآف الكريـ في  -صمى ا عميو كسمـ-كاف  -ّ

 خطبة فيقكؿ:
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َوِنَساًء َوات َُّقوا اللََّو الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِو َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّو َكاَن َعَلْيُكْم  ﴿

ِذيَن آَمُنوا ات َُّقوا أَي َُّها الَّ  يَا ﴿كيقكؿ:  .{ ٔالنساء : اآلية }  ﴾ رَِقيًبا

آل عمران : اآلية  }.﴾ اللَّ َو َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمونَ 
ٕٔٓ }  

يعظ في خطبو كيحذر بالقرآف  -صمى ا عميو كسمـ-ككاف  -ْ
كخصكصا سكرة "ؽ" لما حكتو مف ذكر البعث كالمكت، كالمكاعظ 

 دة.الشديدة، كالزكاجر األكي
يخطب في الجمعة، قائما، ثـ  -صمى ا عميو كسمـ-ككاف  -ٓ

 يقعد قعدة ال يتكمـ ثـ يقكـ فيخطب خطبة أخرل.
 مقتصدة قصيرة. -صمى ا عميو كسمـ-ككانت خطبتو  -ٔ
إذا دعا في خطبتو لـ يرفع  -صمى ا عميو كسمـ-ككاف  -ٕ

 يديو.
تو ال يخص إذا دعا في خطب -صمى ا عميو كسمـ-ككاف  -ٖ

 نفسو بالدعا
صمى ا عميو -ككاف المؤذف ال يؤذف إال بعد جمكس النبي  -ٗ

 عمى المنبر. -كسمـ
إذا سمع النداء كىك جالس  -صمى ا عميو كسمـ-ككاف  -َُ

 عمى المنبر يردد ما يقكلو المؤذف.
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إذا انتيى المؤذف مف النداء  -صمى ا عميو كسمـ-ككاف  -ُُ
   يخطبيـ، كاستقبمو الناس ليسمعكه.جيو لاستقبؿ الناس بك 
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 ثانً عشرالباب ال
 الثانًالفصل 

  والحكمة المثل
النبوي فً الحدٌث  

   الشرٌف 
 ماىية المثؿ في الحديث الشريؼ: -أ 

عبر الحديث النبكم الشريؼ عف كثير مف قضايا اإلنساف مف خبلؿ 
ة مف بينيا ) المثؿ( ككما أف المثؿ حمؿ الكثير كسائؿ لغكية متعدد

مف القضايا الحياتية لئلنساف مف خبلؿ اختزالو لمكاقؼ انسانية 
متباينة كذلؾ عبر المثؿ النبكم عف الكثير مف القضايا اإلنسانية 
كالمتصفح ألحاديث النبي صمى ا عميو كسمـ يكتشؼ أف النبي 

البلحقة مف خبلؿ المثؿ أكضح الكثير مف قضايا عصره كالعصكر 
كقكلو )مثؿ المؤمنيف في تكادىـ كتراحميـ كمثؿ الجسد الكاحد إذا 
اشتكى منو عضك تداعى لو سائر الجسد بالسير كالحمى ( ككقكلو 

يعد التعبير بالمثؿ مف ،  )مثؿ الصكات الخمس كمثؿ نير جار ...(
عمـ أىـ كسائؿ التعبير كطرقو ذلؾ أف العقؿ البشرم يستطيع أف يت
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الدركس كالعبر كيفيـ مغازم الحياة مف خبلؿ ىذه األمثاؿ ، 
فاألمثاؿ طريقة فذة في خمؽ يعد كاضحان لمتعبير عف معاني 

خريف حتى يستفيدكا مف اسيس يعيشيا اإلنساف كينقميا لآلكأح
دركس الحياة كلقد استخدـ القرٌاف الكريـ أسمكب المثؿ في تكصيؿ 

كالنار كالفكز كالخيبة لمناس حتى معاني اإليماف كالكفر كالجنة 
يتحكلكا إلى معسكر اإليماف كالفكز بالجنة كالنجاة مف النار كالخركج 
مف معسكر الكفر . كالمثؿ ىك نكع مف مفردات اإلقناع بالحكار 
الداخمي لمعبارة ككذلؾ جاء الحديث النبكم الشريؼ باإلقناع بالمثمية 

اإليمانية التي تضمف ليـ  كاستخداـ األمثاؿ مف أجؿ تكصيؿ المعاني
نؾ لك أردت أف تستقصي األمثاؿ النبكية  ٍيف كا  النجاح كالفكز بالدارى
لعثرت عمى المئات منيا في كتب الصحاح لما في ىذه األمثاؿ مف 
قدرة عمى التعبير عف قضايا الحياة كالككف كاإلنساف فقكلو صمى 

ثؿ الجسد ا عميو كسمـ) مثؿ المؤمنيف في تكادىـ كتراحميـ كم
الكاحد إذا اشتكى منو عضك تداعى لو سائر الجسد بالسير 
كالحمى( كقكلو صمى ا عميو كسمـ )مثؿ الجميس الحسف كالجميس 
السكء كحامؿ المسؾ كنافخ الكير فحامؿ المسؾ إما أف يخديؾ أك 
تبتاع منو كنافخ الكير ......( يدلؿ عمى قدرة المثؿ عمى التعبير 

لتي تؤدم إلى القكة كالمنعة كتظافر جيكد أفراد عف معنى الكحدة ا
المجتمع اإلسبلمي المكحد في دفع ضعؼ ىذا المجتمع كالذم يمثمو 
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المرض فإذا ما ضعؼ عضك مف األمة فعمى األعضاء أف يككنكا 
السند لو حتى يتعافى كىذا المثؿ عبر عف فكرة )الكحدة سبيؿ القكة 

اء المسمميف كما يتمكف كالمنعة(كعدـ تمكف األعداء مف بعض أجز 
المرض مف الجسد ككذلؾ مثمية صديقي الحسف كالسكء كبائع 
المسؾ كالحداد كلك نظرت إلى الحدث التالي )الناس إبؿ مائة ال تجد 

( لكجدت أف األكؿ  ََََكحديث ) المؤمف كالنخمة فييـ راحمة (
قد عبر عف قضية ميمة مف قضايا المجتمع اإلسبلمي كخاصة 

ه مف تحمؿ أعباء المسؤكلية عف الجماعة اإلسبلمية تنصؿ أفراد
التي يشترؾ أفرادىا كؿ كاحد منيـ مف أجؿ تكممة رحمة الحياة 
اإلنسانية نحك اآلخرة فإذا ما تنصؿ كؿ أفراد المجتمع اإلنساني كلـ 
يبؽى كاحدان بالمئة ممف يتعاكف مع غيره فإف مركبة المسيرة 

 ا أعداؤىا اإلسبلمية ستتعثر كتضعؼ كيتحكـ بي
 
 :مف أمثاؿ النبي صمى ا عميو كسمـ -ب

ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى عىًف اٍبًف عيمىرى رىًضي المَّو عىٍنيمىا أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى
ًبًؿ اٍلميعىقَّمىًة ًإٍف عىاىىدى  )) قىاؿى  اًحًب اإلًٍ اًحًب اٍلقيٍرآًف كىمىثىًؿ صى ثىؿي صى ا مى ًإنَّمى

مىٍييىا  ٍف أىٍطمىقىيىا ذىىىبىٍت ". عى ]أخرجو البخارم كمسمـ كابف  ((أىٍمسىكىيىا كىاً 
مىٍيًو  مَّى المَّو عى ٍف أىًبي ميكسىى عىًف النًَّبيّْ صى ماجة كأحمد كمالؾ[ عى



 ل الخطاب النبىي الشريف                      حسين علي الهنداويأشكا

 

 

214 

 : ـى قىاؿى مَّ سى ًة طىٍعمييىا  ))كى يىٍعمىؿي ًبًو كىاأٍليٍتريجَّ اٍلميٍؤًمفي الًَّذم يىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى كى
يىٍعمىؿي ًبًو كىالتٍَّمرىًة  طىيّْبه  ًريحييىا طىيّْبه كىاٍلميٍؤًمفي الًَّذم الى يىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى كى كى

انىًة  ٍيحى مىثىؿي اٍلمينىاًفًؽ الًَّذم يىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى كىالرَّ طىٍعمييىا طىيّْبه كىالى ًريحى لىيىا كى
مىثىؿي اٍلمينىاًفؽً  طىٍعمييىا ميرّّ كى ٍنظىمىًة  ًريحييىا طىيّْبه كى الًَّذم الى يىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى  كىاٍلحى
ًريحييىا ميرّّ ". ًبيثه كى ]البخارم كمسمـ كالترمذم   ((طىٍعمييىا ميرّّ أىٍك خى

اًف ٍبًف  كالنسائي كأبك داكد كابف ماجة كأحمد كالدارمي. عىًف النٍُّعمى
سى  مىٍيًو كى مَّى المَّو عى :بىًشيرو قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ـى ثىؿي اٍلميٍؤًمًنيفى  )) مَّ مى

سىًد ًإذىا اٍشتىكىى ًمٍنوي عيٍضكه  ـٍ مىثىؿي اٍلجى تىعىاطيًفًي ـٍ كى ًمًي تىرىاحي ـٍ كى ًفي تىكىادًّْى
سىدً  ]أخرجو البخارم كمسمـ  ((ًبالسَّيىًر كىاٍلحيمَّى ". تىدىاعىى لىوي سىاًئري اٍلجى

ى ا عميو أف زكج النبي صم )) كرد في بعض األحاديث: كأحمد[
كسمـ، اشتكت شدة تعبيا في أعماؿ البيت، كطمبت منو خادمة، 
فقاؿ ليا النبي صمى ا عميو كسمـ كا ال أؤثرؾ عمى فقراء 

مَّى  ((المسمميف(( ". : قىاؿى النًَّبيُّ صى عف ابف عيمىرى رضي ا عنو قاؿى
 : ـى مَّ سى مىٍيًو كى ثىؿً  ))المَّو عى رىقييىا  مىثىؿي اٍلميٍؤًمًف كىمى ٍضرىاءى الى يىٍسقيطي كى رىةو خى شىجى

رىةي كىذىا فىأىرىٍدتي أىٍف أىقيكؿى  رىةي كىذىا ًىيى شىجى اتُّ فىقىاؿى اٍلقىٍكـي ًىيى شىجى كىالى يىتىحى
ًف اٍبًف  ـه شىابّّ فىاٍستىٍحيىٍيتي فىقىاؿى ًىيى النٍَّخمىةي.. كعى ًىيى النٍَّخمىةي كىأىنىا غيبلى

زى  بَّ ًإلىيَّ عيمىرى ًمٍثمىوي كى دٍَّثتي ًبًو عيمىرى فىقىاؿى لىٍك كيٍنتى قيٍمتىيىا لىكىافى أىحى ادى فىحى
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كىذىا ". ٍضرىاءى مىثىؿي اٍلميٍؤًمًف كى  )):  ((ًمٍف كىذىا كى رىةو خى ثىًؿ شىجى عف ك  .. ((مى
مىٍيوً  مَّى المَّو عى ٍنو أىنَّوي سىًمعى رىسيكؿى المًَّو صى ٍيرىةى رىًضي المَّو عى  أبي ىيرى

 : ـى يىقيكؿي مَّ سى مىثىؿي النَّاًس كىمىثىًؿ رىجيؿو اٍستىٍكقىدى نىارنا فىمىمَّا  ))كى ثىًمي كى ا مى ًإنَّمى
عىؿى اٍلفىرىاشي كىىىًذًه الدَّكىابُّ الًَّتي تىقىعي ًفي النَّاًر يىقىٍعفى  ٍكلىوي جى ا حى اءىٍت مى أىضى

يىٍغًمٍبنىوي فىيىٍقتىحً  عىؿى يىٍنزًعيييفَّ كى ـٍ عىًف ًفييىا فىجى ًزكي ذي ًبحيجى ٍمفى ًفييىا فىأىنىا آخي
ـٍ يىٍقتىًحميكفى ًفييا". بخارم كمسمـ كالنسائي ]أخرجو ال ((النَّاًر كىىي

ٍف  ((كأحمد". " عجب ربؾ مف قكـ يساقكف إلى الجنة بالسبلسؿ ".عى
مىٍيًو  مَّى المَّو عى ٍنو أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ٍيرىةى رى ًضي المَّو عى : أىًبي ىيرى ـى مَّ سى  ))كى

يحي  ٍيثي أىتىٍتيىا الرّْ رىقيوي ًمٍف حى ٍرًع يىًفيءي كى امىًة الزَّ ثىًؿ خى قىاؿى مىثىؿي اٍلميٍؤًمًف كىمى
تيكىفّْئييىا فىًإذىا سىكىنىًت اٍعتىدىلىٍت )يعني نبتة بسيطة، تأتييا الريح فتميؿ 

كىذىًلؾى اٍلميٍؤًمفي ييكىفَّأي  مىثىؿي  معيا، فإذا كقفت الريح اعتدلت ( كى ًء كى ًباٍلبىبلى
تَّى يىٍقًصمىيىا المَّوي ًإذىا شىاءى ". مَّاءى ميٍعتىًدلىةن حى ثىًؿ اأٍلىٍرزىًة صى  ((اٍلكىاًفًر كىمى

ًف النًَّبيّْ ك  و البخارم كمسمـ كالترمذم كأحمد[]أخرج عىٍف أىًبي ميكسىى عى
 : ـى قىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى مى  ))صى ا بىعىثىًني المَّوي ًبًو ًإنَّمىا مىثىًمي كى ثىؿي مى

نّْي أىنىا  ٍيشى ًبعىٍينىيَّ كىاً  كىمىثىًؿ رىجيؿو أىتىى قىٍكمنا فىقىاؿى يىا قىٍكـً ًإنّْي رىأىٍيتي اٍلجى
النًَّذيري اٍلعيٍريىافي )النذير العرياف مصطمح عربي يعني أنني صادؽ في 

اءى فىأىطىاعىوي طىاًئفىةه ًمفٍ  قىٍكًمًو فىأىٍدلىجيكا )أم ساركا  ما أخبركـ بو( فىالنَّجى
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ـٍ فىأىٍصبىحيكا  كىذَّبىٍت طىاًئفىةه ًمٍنيي ٍكا(  كى ليبل(. فانطمقكا عمى ميميـ فىنىجى
ٍف أىطىاعىًني  ـٍ فىذىًلؾى مىثىؿي مى يي ـٍ كىاٍجتىاحى ٍيشي فىأىٍىمىكىيي ـي اٍلجى يي بَّحى ـٍ فىصى مىكىانىيي

ثىؿي مىٍف عى  مى كىذَّبى ًبمىا ًجٍئتي ًبًو ًمفى فىاتَّبىعى مىا ًجٍئتي ًبًو كى اًني كى صى
ٍيرىةى قىاؿى قىاؿى ك  ]أخرجو البخارم كمسمـ كأحمد[. ((اٍلحىؽّْ". ٍف أىًبي ىيرى عى

ـى:  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ًئكىةي  ))النًَّبيُّ صى قىفىًت اٍلمىبلى ًإذىا كىافى يىٍكـي اٍلجيميعىًة كى
مىى بىاًب اٍلمىٍسًجًد يىٍكتيبيكفى  ثىًؿ الًَّذم  عى ًر كىمى مىثىؿي اٍلمييىجّْ ؿى كى ؿى فىاأٍلىكَّ اأٍلىكَّ

ةن فىًإذىا  ةن ثيَـّ بىٍيضى اجى ييٍيًدم بىدىنىةن ثيَـّ كىالًَّذم ييٍيًدم بىقىرىةن ثيَـّ كىٍبشنا ثيَـّ دىجى
يىٍستىًمعيكفى الذٍّْكرى  ـٍ كى فىيي ٍكا صيحي ـي طىكى ا مى رىجى اإلًٍ ]أخرجو البخارم  ((".خى

عف عبد ا ك  لنسائي كأبك داكد كأحمد كمالؾ  .كالترمذم كاكمسمـ 
 : ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ٍنو قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى بف قيس رىًضي المَّو عى

ًكيًر  )) اًحًب اٍلًمٍسًؾ كى ًميًس السٍَّكًء كىمىثىًؿ صى اًلًح كىاٍلجى ًميًس الصَّ ثىؿي اٍلجى مى
دَّاًد الى يىٍعدى  ًكيري اٍلحى وي كى اًحًب اٍلًمٍسًؾ ًإمَّا تىٍشتىًريًو أىٍك تىًجدي ًريحى ميؾى ًمٍف صى

دَّاًد ييٍحًرؽي بىدىنىؾى أىٍك ثىٍكبىؾى أىٍك تىًجدي  ًبيثىةن ". اٍلحى ا خى ]ركاه   ((ًمٍنوي ًريحن
اًحٍب ًإالَّ ميٍؤًمننا كىالى يىٍأكيٍؿ طىعىامىؾى ًإالَّ  )) البخارم كمسمـ كأحمد[ " ال تيصى

ًف النٍُّعمىافى ٍبفى بىًشيرو  ]أخرجو الترمذم كأبك داكد كأحمد[ ((ًقيّّ ".تى  كعى
(( : ـى قىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى مىثىؿي  رىًضي المَّو عىٍنيمىا عىًف النًَّبيّْ صى

مىى سىًفي ديكًد المًَّو كىاٍلكىاًقًع ًفييىا كىمىثىًؿ قىٍكـو اٍستىيىميكا عى مىى حي نىةو اٍلقىاًئـً عى
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ـٍ أىٍسفىمىيىا فىكىافى الًَّذيفى ًفي أىٍسفىًميىا ًإذىا  يي بىٍعضي ىىا كى ـٍ أىٍعبلى يي ابى بىٍعضي فىأىصى
ٍقنىا ًفي نىًصيًبنىا  رى ـٍ فىقىاليكا لىٍك أىنَّا خى ٍف فىٍكقىيي مىى مى كا عى اٍستىقىٍكا ًمفى اٍلمىاًء مىرُّ

ـٍ نيٍؤًذ مىٍف فىٍكقىنىا فىًإٍف يىٍتريكي  لى ٍرقنا كى ٍف خى ًميعنا كىاً  مىا أىرىاديكا ىىمىكيكا جى ـٍ كى كىي
ًميعنا ". ٍكا جى نىجى ٍكا كى ـٍ نىجى مىى أىٍيًديًي ذيكا عى ]أخرجو البخارم كالترمذم  ((أىخى

كًؼ ))قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ: ،  كأحمد[ كا ًباٍلمىٍعري " بىًؿ اٍئتىًمري
تَّى ًإذىا رىأىٍيتى شيحِّ  تىنىاىىٍكا عىًف اٍلميٍنكىًر حى ديٍنيىا كى ا كىىىكنل ميتَّبىعنا كى ا ميطىاعن

َـّ  دىًع اٍلعىكىا ًة نىٍفًسؾى كى اصَّ ابى كيؿّْ ًذم رىٍأمو ًبرىٍأًيًو فىعىمىٍيؾى ًبخى ٍعجى ميٍؤثىرىةن كىاً 
ٍمًر ًلٍمعىاًمًؿ  مىى اٍلجى ٍبري ًفيًيفَّ ًمٍثؿي اٍلقىٍبًض عى ـٍ أىيَّامنا الصَّ رىاًئكي فىًإفَّ ًمٍف كى

ٍبدي المًَّو ٍبفي  ًفيًيفَّ ًمٍثؿي  ـٍ قىاؿى عى ًمكي ٍمًسيفى رىجيبلن يىٍعمىميكفى ًمٍثؿى عىمى أىٍجًر خى
ٍمًسيفى ًمنَّا أىٍك  ٍيري عيٍتبىةى ًقيؿى يىا رىسيكؿى المًَّو أىٍجري خى زىادىًني غى اٍلميبىارىًؾ كى

ًديثه حى  ـٍ قىاؿى أىبك ًعيسىى ىىذىا حى ٍمًسيفى ًمٍنكي ـٍ قىاؿى بىٍؿ أىٍجري خى سىفه ًمٍنيي
." ٍيرىةى  ((غىًريبه ]أخرجو الترمذم كالنسائي كابف ماجة[ ،كعف أىبي ىيرى

 : ـى يىقيكؿي مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ٍنو أىنَّوي سىًمعى رىسيكؿى المًَّو صى  ))رىًضي المَّو عى
عىؿى اٍلفىرىاشي كىىىذً  ثىًؿ رىجيؿو اٍستىٍكقىدى نىارنا فىجى مىثىؿي النَّاًس كىمى ًه الدَّكىابُّ مىثىًمي كى

اءى الذٍّْئبي فىذىىىبى  قىاؿى كىانىًت اٍمرىأىتىاًف مىعىييمىا اٍبنىاىيمىا جى تىقىعي ًفي النَّاًر كى
قىالىًت اأٍليٍخرىل ًإنَّمىا  ا ذىىىبى ًباٍبًنًؾ كى اًحبىتييىا ًإنَّمى ا فىقىالىٍت صى ًباٍبًف ًإٍحدىاىيمى

دى  تىا ًإلىى دىاكي اكىمى مىى  ذىىىبى ًباٍبًنًؾ فىتىحى تىا عى رىجى ى ًبًو ًلٍمكيٍبرىل فىخى فىقىضى
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دى فىأىٍخبىرىتىاهي فىقىاؿى اٍئتيكًني ًبالسّْكّْيًف أىشيقُّوي بىٍينىييمىا فىقىالىًت  سيمىٍيمىافى ٍبًف دىاكي
ٍغرىل قىاؿى أىبيك  ى ًبًو ًلمصُّ ميؾى المَّوي ىيكى اٍبنييىا فىقىضى ٍغرىل الى تىٍفعىٍؿ يىٍرحى الصُّ

ٍيرىةى كى  ا كينَّا نى ىيرى مى ًئذو كى قيكؿي ًإالَّ اٍلميٍديىةي المًَّو ًإٍف سىًمٍعتي ًبالسّْكّْيًف ًإالَّ يىٍكمى
ٍيرىةى ، ك  و البخارم كمسمـ كالنسائي كأحمد[]أخرج (( ". عىٍف أىًبي ىيرى

 : ـى قىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ٍنو أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ًإفَّ  ))رىًضي المَّو عى
ثىؿى اأٍلىٍنًبيىاًء ًمٍف قىٍبًمي كىمىثىًؿ رىجيؿو بىنىى بىٍيتنا فىأىٍحسىنىوي كىأىٍجمىمىوي ًإالَّ مىثى  مى ًمي كى

بيكفى لىوي  يىٍعجى عىؿى النَّاسي يىطيكفيكفى ًبًو كى مىٍكًضعى لىًبنىةو ًمٍف زىاًكيىةو فىجى
ًضعىٍت ىىًذًه المًَّبنىةي قىاؿى فىأىنىا المَّ  يىقيكليكفى ىىبلَّ كي ـي النًَّبيّْيفى ًبنىةي كىأى كى اًت نىا خى

 ]الترمذم كأبك داكد كأحمد[ ((".
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 الباب الثانً عشر
 الفصل الثالث

 القصة 
 الشرٌف فً األدب النبوي

   
 القصة مف األدب النبكم الشريؼ :  -أكال

مثمما استثمر القرآف الكريـ طريؽ القص في التعبير عف الكثير مف 
الحياتية كيسرد حياة االنبياء كغيرىـ مف الطغاة كذلؾ القضايا 

استخدـ الحديث النبكم الشريؼ طريقة القص في التعبير عف كثير 
مف القضايا اإلنسانية كقصة أصحاب الغار الثبلثة الذيف أغمؽ باب 
الغار عمييـ فدعا كؿ كاحد بعممو الصالح ففرج ا عنيـ كقصة 

الرجؿ الذم قتؿ تسعة كتسعيف األعمى كاألقرع كاألبرص كقصة 
نفسا كأكمميا عمى المئة ككقصة الغبلـ الذم كاف يتردد عمى الساحر 
كعمى الراىب كغير ذلؾ مف القصص. كالشؾ أف القرٌاف استخدـ 
القصة كأحد الطرؽ لمتعبير عف المعاني اإلنسانية الدينية كالككنية 

لمدفاع  كالشخصية بما في ذلؾ قصص األنبياء كمشاركة المبلئكة
–عف المسمميف ككذلؾ قصص الحيكاف كالطيكر كالحشرات ) كالبقرة 

كالفيؿ ( حيث قص عمينا رسكؿ ا صمى   -كاليدىد -كالنحمة
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عميو كسمـ الكثير مف القصص التي تمثؿ المعاني اإلنسانية التي 
تقكد اإلنساف نحك تعديؿ السمكؾ اإليماني عند الكثير مف الناس بعد 

سمككيات الكثير مف الناس عف ىذه المعاني الدينية أف انحرفت 
كاإلنسانية فقد عبرت قصة)األعمى كاألقرع كاألبرص( عف عمؽ 
النفس اإلنسانية كمدل تمكف حب الماؿ مف ىذه النفس بحيث 
يكجييا نحك معاني مادية حسية تجدؼ بعكس اتجاه ريح القيـ 

مى كالبرص كاألخبلؽ كالمبادئ اإلسبلمية فقد كانكا مرضى بالع
كالقرع إضافة إلى ككنيـ فقراء فبعث ا ليـ ممكان مكنو ا مف 
تبرئتيـ مف مرضيـ كأعطاىـ ما تمنكا مف الماؿ فمما جاء ىذا الممؾ 

كىكذا  إلييـ بعد غناىـ بييئة سائؿ منعو اثناف منيـ كأعطاه الثالث.
جاءت القصة لتمثؿ قضية اختبار ا لمناس في قضية العطاء مف 
الماؿ كككف ىذا الماؿ ماؿ ا كلتكشؼ عف شح ىذه النفس كلك 
اغتنت بعد فقر ، ككذلؾ قصة )أصحاب الغار( الذيف حبسيـ الغار 
في يكـ ماطر كأغمؽ باب الغار بصخرة لـ يستطيعكا أف يخرجكا منو 
بسببيا فدعا كؿ كاحد بدعكة عسى ا أف يخرجيـ مف ىذا الضيؽ 

و ككاف الثاني قد استأجر أجيران فثٌمر لو أجره فكاف األكؿ باران بكالدي
فمما طمبو أعطاه إياه ككاف الثالث قد رفض أف يبتز ابنة عمو 
كيستغؿ حاجتيا المادية مف أجؿ نزكة عارضة ككاف قبؿ يراكدىا عف 
نفسيا فتمتنع فمما احتاجت أرخصت عرضيا مف أجؿ الحاجة لمماؿ 
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أعطاىا النقكد لـ يخدش كلكنو في حالة الضيؽ لـ يستغؿ حاجتيا ف
عرضيا كىكذا فتح الغار كزالت الصخرة كىذه القصة تمثؿ معاني 

 ثبلثة ىامة في استقامة الحياة :
 أىمية بر الكالديف عمى األبناء: األكؿ

كالحفاظ عمى أجر العامؿ كتثميره كتمثؿ معاني األمانة دكف الثاني: 
 منو 
مرأة كابتزازىا كلك عدـ استغبلؿ حاجة اآلخريف كخاصة ال: الثالث

رحنا نستعرض القصص النبكم الشريؼ بأبعاد الركحية كاإلنسانية 
كاالجتماعية لكجدنا رصيدان كبيران مف ىذه األنكاع التي تمد المتمقي 

نساف نحك الخير كيبعده عف بكثير مف القيـ الكاعدة التي ترتقي باإل 
   الشر .
 مغزل القصة في الحديث: -ثانيا

ديث النبكم الشريؼ مغازم متعددة عمى رأسيا كلمقصة في الح
العظة كالعبرة كتنكب الطريؽ المستقيـ كاعتماد العمؿ الصالح مف 

 أجؿ الفكز بالجنة كاالبتعاد عف النار
 :نماذج مف قصص النبي محمد صمى ا عميو كسمـ -ثالثا

القصة ركاىا  قصة رجؿ مف بني إسرائيؿ استداف ألؼ دينار: -ُ
عف رسكؿ  -رضي ا عنو–حيحو عف أبي ىريرة البخارم في ص
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ا أنو ذكر "أف رجبلن مف بني إسرائيؿ، سأؿ بعض بني إسرائيؿ أف 
ييٍسًمفىو ألؼ دينار، فقاؿ: ائتني بالشيداء أيٍشًيديىيـ. فقاؿ: كفى با 
شييدنا. قاؿ: فأتني بالكفيؿ. قاؿ: كفى با كفيبلن. قاؿ: صدقت. 

مسمى، فخرج في البحر، فقضى حاجتو، ثـ فدفعيا إليو إلى أجؿ 
مو، فمـ يجد مركبنا،  ـي عميو لؤلجؿ الذم أجَّ التمس مركبنا يركبيا يىٍقدى
فأخذ خشبة فنقرىا فأدخؿ فييا ألؼ دينار، كصحيفةن منو إلى 
صاحبو، ثـ زجَّجى مكضعيا، ثـ أتى بيا إلى البحر، فقاؿ: الميـ إنؾ 

مٍَّفتي فبلننا أل ؼ دينار، فسألني كفيبلن، فقمت: كفى تعمـ أني كنت تسى
با كفيبلن، فرضي بؾ، كسألني شييدنا، فقمت: كفى با شييدنا، 
يىدتي أف أجد مركبنا أبعث إليو الذم لو، فمـ أقًدر،  فرضي بؾ، كأىني جى
ني أستكًدعيكىيا. فرمى بيا في البحر حتى كلجت فيو، ثـ انصرؼ،  كا 

بمده، فخرج الرجؿ الذم كاف  كىك في ذلؾ يمتمس مركبنا يخرج إلى
أسمفو ينظر لعؿ مركبنا قد جاء بمالو، فإذا بالخشبة التي فييا الماؿ، 
فأخذىا ألىمو حطبنا، فمما نىشىرىىا، كجد الماؿ كالصحيفة، ثـ قىًدـ الذم 
كاف أسمفو، فأتى باأللؼ دينار، فقاؿ: كا ما زلت جاىدنا في طمب 

ا قبؿ الذم أتيت فيو. قاؿ: ىؿ مركب آلتيؾ بمالؾ، فما كجدت مركبن 
كنت بعثت إليَّ بشيء؟ قاؿ: أخبرؾ أني لـ أجد مركبنا قبؿ الذم جئت 
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ًرٍؼ  فيو. قاؿ: فإف ا قد أدَّل عنؾ الذم بعثت في الخشبة. فاٍنصى
ىذه قصة رجميف صالحيف مف بني إسرائيؿ،  بألؼ الدينار راشدنا".

فأراد أحدىما أف يسافر  كانا يسكناف بمدنا كاحدنا عمى ساحؿ البحر،
لمتجارة، كاحتاج إلى مبمغ مف الماؿ، فسأؿ اآلخر أف يقرضو ألؼ 
دينار، عمى أف يسددىا لو في مكعد محدد، فطمب منو الرجؿ 
إحضار شيكد عمى ىذا الدٍَّيف، فقاؿ لو: كفى با شييدنا، فرضي 
بشيادة ا، ثـ طمب منو إحضار كفيؿ يضمف لو مالو في حاؿ 

عف السداد، فقاؿ لو: كفى با كفيبلن، فرضي بكفالة ا؛ مما عجزه 
ثـ سافر  يدؿ عمى إيماف صاحب الديف، كثقتو با عز كجؿ.

المديف لحاجتو، كلما اقترب مكعد السداد، أراد أف يرجع إلى بمده، 
ليقضي الديف في المكعد المحدد، كلكنو لـ يجد سفينة تحممو إلى 

كعده، كشيادةى ا ككفالتىو ليذا الديف، ففكر  بمده، فتذكر كعده الذم
في طريقة يكصؿ بيا الماؿ في مكعده، فما كاف منو إال أف أخذ 
خشبة ثـ حفرىا، كحشا فييا ألؼ الدينار، كأرفؽ معيا رسالة يبيف 
فييا ما حصؿ لو، ثـ سٌكل مكضع الحفرة، كأحكـ إغبلقيا، كرمى 

ككؿ عميو، مطمئف أنو بيا في عرض البحر، كىك كاثؽ با، مت
استكدعيا مف ال تضيع عنده الكدائع، ثـ انصرؼ يبحث عف سفينة 
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يرجع بيا إلى بمده.  كأما صاحب الديف، فقد خرج إلى شاطئ البحر 
في المكعد المحدد، ينتظر سفينة يقديـ فييا الرجؿ أك رسكالن عنو 

إلى يكصؿ إليو مالو، فمـ يجد أحدنا، ككجد خشبة قذفت بيا األمكاج 
كلما قطعيا بالمنشار ا لينتفع بيا أىمو في الحطب، الشاطئ، فأخذى

كجد الماؿ الذم  أرسمو المديف لو كالرسالة المرفقة، كلما تيسرت 
لممديف العكدة إلى بمده، جاء  بسرعة إلى صاحب الديف، كمعو ألؼ 
دينار أخرل؛ خكفنا منو أف تككف األلؼ األكلى لـ تصؿ إليو، فبدأ 

عز –كأسباب تأخره عف المكعد، فأخبره الدائف بأف ا  يبيف عذره
الذم جعميا لرجؿ شاىد ىك كفيمو، قد أدَّل عنو دينو في  -كجؿ

إف ىذه القصة تدؿ عمى عظيـ لطؼ ا كحفظو،  مكعده المحدد.
ككفايتو لعبده إذا تككؿ عميو كفكَّض األمر إليو، كأثر التككؿ عمى 

يجب عمى اإلنساف أف يحسف الظف ا في قضاء الحاجات. فالذم 
بربو عمى الدكاـ، كفي جميع األحكاؿ، كا عز كجؿ عند ظف العبد 
ف ظف بو غير  بو؛ فإف ظف بو الخير كاف ا لو بكؿ خير أسرع، كا 

 ذلؾ فقد ظف بربو ظف السكء
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"كاف ممؾه  أف رسكؿ ا قاؿ: -رضي ا عنو-عف صييب  -ِ 
حر، فمما كبر قاؿ لمممؾ: إني قد كبرت فيمف كاف قبمكـ، ككاف لو سا

ا أعممو السحر. فبعث إليو غبلمنا يعممو، ككاف في  فابعث إليَّ غبلمن
طريقو إذا سمؾ راىب، فقعد إليو كسمع كبلمو فأعجبو، ككاف إذا 
أتى الساحر مرَّ بالراىب كقعد إليو، فإذا أتى الساحر ضربو، فشكا 

ذا فقؿ: حبسني أىمي، كا   ذلؾ إلى الراىب فقاؿ: إذا خشيت الساحر
فبينما ىك عمى ذلؾ إذ أتى عمى  خشيت أىمؾ فقؿ: حبسني الساحر.

دابة عظيمة قد حبست الناس، فقاؿ: اليكـ أعمـ آلساحري أفضؿ أـ 
الراىب أفضؿ؟ فأخذ حجرنا فقاؿ: الميـ إف كاف أمر الراىب أحبَّ إليؾ 

اىا، مف أمر الساحر، فاقتؿ ىذه الدابة حتى يمضي الناس. فرم
فقتميا كمضى الناس. فأتى الراىب فأخبره، فقاؿ لو الراىب: أم 

، أنت اليكـ أفضؿ مني، قد بمغ مف أمرؾ ما أرل ، فإف ابتيميت بينىيَّ
. ككاف الغبلـ ييبًرئ األكمو كاألبرص، كيداكم الناس مف  فبل تديؿَّ عميَّ

 سائر األدكاء، فسمع جميس الممؾ ككاف قد عمي فأتاه بيدايا كثيرة
فقاؿ: ما ىا ىنا لؾ أجمع، إف أنت شفيتني. فقاؿ: إني ال أشفي 
أحدنا، إنما يشفي ا تعالى، فإف آمنتى با تعالى، دعكتي ا 
فشفاؾ. فآمف با تعالى، فشفاه ا تعالى. فأتى الممؾ فجمس إليو 
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كما كاف يجمس، فقاؿ لو الممؾ: مف ردَّ عميؾ بصرؾ؟ قاؿ: ربي. 
غيرم؟! قاؿ: ربي كربؾ ا. فأخذه فمـ يزؿ يعذّْبو قاؿ: كلؾ رب 

، قد بمغ مف سحرؾ ما  حتى دؿَّ عمى الغبلـ. فقاؿ لو الممؾ: أم بينىيَّ
تبرئ األكمو كاألبرص كتفعؿ كتفعؿ. فقاؿ: إني ال أشفي أحدنا إنما 
يشفي ا تعالى. فأخذه فمـ يزؿ يعذبو حتى دؿ عمى الراىب، فجيء 

رجع عف دينؾ. فأىبىى، فدعا بالمنشار فكضع بالراىب فقيؿ لو: ا
المنشار في مىٍفًرؽ رأسو فشقو حتى كقع ًشقَّاه، ثـ جيء بجميس 
الممؾ فقيؿ لو: ارجع عف دينؾ. فأىبىى، فكضع المنشار في مفرؽ 
رأسو، فشقو بو حتى كقع شقاه. ثـ جيء بالغبلـ فقيؿ لو: ارجع عف 

فقاؿ: اذىبكا بو إلى جبؿ دينؾ. فأىبىى، فدفعو إلى نفرو مف أصحابو 
كذا ككذا، فاصعدكا بو الجبؿ، فإذا بمغتـ ذركتو فإف رجع عف دينو، 
الَّ فاطرحكه. فذىبكا بو فصعدكا بو الجبؿ فقاؿ: الميـ اكفنييـ بما  كا 
شئت. فرجؼ بيـ الجبؿ فسقطكا، كجاء يمشي إلى الممؾ. فقاؿ لو 

. فدفعو إلى نفر الممؾ: ما فعؿ بأصحابؾ؟ فقاؿ: كفانييـ ا تعالى
مف أصحابو، فقاؿ: اذىبكا بو فاحممكه في قرقكر كتكسطكا بو 
ال فاقذفكه. فذىبكا بو فقاؿ: الميـ  البحر، فإف رجع عف دينو كا 
اكفنييـ بما شئت. فانكفأت بيـ السفينة، فغرقكا. كجاء يمشي إلى 
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الممؾ. فقاؿ لو الممؾ: ما فعؿ أصحابؾ؟ فقاؿ: كفانييـ ا تعالى. 
ؿ لمممؾ: إنؾ لست بقاتمي حتى تفعؿ ما آمرؾ بو. قاؿ: كما ىك؟ فقا

قاؿ: تجمع الناس في صعيد كاحد كتصمبني عمى جذع، ثـ خذ 
سيمنا مف كنانتي، ثـ ضع السيـ في كبد القكس، ثـ قيٍؿ: باسـ ا 
رب الغبلـ. ثـ ارمني، فإنؾ إذا فعمت ذلؾ قتمتني. فجمع الناس في 

سيمنا مف كنانتو، ثـ كضع السيـ في  صعيد كاحد كصمبو، ثـ أخذ
كبد القكس ثـ قاؿ: باسـ ا رب الغبلـ. ثـ رماه، فكقع السيـ في 
ٍدغو، فكضع يده في صدغو، فمات. فقاؿ الناس: آمنا برب  صي
الغبلـ، آمنا برب الغبلـ، آمنا برب الغبلـ. فأيتي الممؾ فقيؿ لو: أرأيت 

آمف الناس. فأمر باألخدكد ما كنت تحذر، قد كا نزؿ بؾ حذريؾ قد 
دَّت كأيضـر فييا النيراف كقاؿ: مف لـ يرجع عف  بأفكاه السكؾ، فخي
دينو فأقحمكه. ففعمكا، حتى جاءت امرأة كمعيا صبي ليا، فتقاعست 
أف تقع فييا، فقاؿ ليا الغبلـ: يا أماه، اصبرم فإنؾ عمى الحؽ". 

ف كاف يحمؿ في ج كانبو رقائؽ ركاه اإلماـ مسمـ؛  فيذا الحديث كا 
كزىدنا، فإنو يحمؿ في ثناياه معاني عظيمة، كفكائد جميمة كأفكار 
بناءة، كىذا ليس بعيدنا عف الحديث النبكم الجميؿ، فقد أكتي جكامع 
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لكاحد فكائد فقيية الكمـ، ككاف الفقياء يستنبطكف مف الحديث ا
 كتربكية جمَّة

ؿ يثير انتباىنا بطؿ ىذه القصة المثيرة ىك غبلـ، كىذا يجعمنا، ب -ُ
 كي نيتـ باألطفاؿ أبمغ اىتماـ

، أنت اليكـ أفضؿ مني". كىذا اعتراؼ مف  -ِ قكؿ الراىب: "أم بينىيَّ
 األستاذ بأف تمميذه أصبح أفضؿ منو

صدؽ االلتجاء إلى ا تعالى كطريقة الدعاء كالثقة باإلجابة،  -ّ
 كذلؾ عندما قاؿ: "الميـ اكفنييـ بما شئت".

عمى نشر الدعكة، كىذا يؤخذ مف ىذا المشيد الذم اإلصرار  -ْ
تكرر مرتيف في الحديث "كجاء يمشي لمممؾ". فمماذا بعدما نجا في 

 المرة األكلى كفي المرة الثانية لـ ييرب بؿ عاد إلى الممؾ الظالـ؟

تبني عامَّة الناس المبدأ الصحيح. حيث طمب ىذا الغبلـ مف  -ٓ
 يد كاحد..الممؾ أف يجمع لو الناس عمى صع

الذم ىك أفضؿ -تحديد مفيكـ النصر؛ حيث قاـ ىذا الغبلـ  -ٔ
كليس  بتكضيح مفيكـ النصر.. -ىذه األمةبكثير مف رجاؿ في 
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مفيكـ النصر أف ينتصر الغبلـ، إنما المفيكـ الحقيقي لمنصر ىك 
 انتصار المبدأ السميـ كالفكر الصحيح.

خبلؿ الفقرة التي الثبات عمى مبدأ الحؽ الذم سطع، كذلؾ مف  -ٕ
 .طفؿ: "يا أماه اصبرممثمت صكرة األـ مع طفميا كقكؿ ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ل الخطاب النبىي الشريف                      حسين علي الهنداويأشكا

 

 

230 

 الباب الثانً عشر
 الفصل الرابع

 النبوٌةالرسائل فن 
   
 ازدىار فف الرسائؿ في ىذا العصر -أكالن 

ازدىرت كتابة الرسائؿ كتطكرت في عصر صدر اإلسبلـ منذ 
كعة طيبة مف الصحابة استقطاب الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ مجم

حكلو ممف يتقنكف الكتابة مما يدؿ عمى أف النشر بنكعيو الترسمي 
كاألدبي قد تطكر في ىذه الفترة كخاصة )الرسائؿ( ك)الخطابة( 
ككتب التاريخ القديمة مممكءة بالرسائؿ ذات األىداؼ المختمفة 
 كاألنكاع المتعددة كيبدك أف ىذه الرسائؿ في ىذه الفترة كانت ذات

 مكضكعات متعددة أبرزىا:
كىي الميمة األكلى لمنبي صمى : مكضكعات الدعكة إلى اإلسبلـ -ُ

ا عميو كسمـ كذلؾ لتبميغ الدعكة في دائرة أىمو كعشيرتو كمحيطو 
العربي كالمحيط اإلنساني كقد تحقؽ لو ذلؾ مف خبلؿ الرسائؿ 

)كتب  مبلقاة الناس أفرادان كقبائؿ كالرسائؿ المدكنة –الشفكية 
 كرسائؿ( كمف ىنا كانت كتب النبي صمى ا عميو كسمـ تتناكؿ :

 عرض الدعكة . - أ
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 الترغيب في قبكؿ الدعكة .       -ب
 الترىيب مف رفض الدعكة . -ج
 مكضكعات إجابة الدعكة كذلؾ مف خبلؿ : -ُ
 الرد بالميف أك القبكؿ كما فعؿ المقكقس كالنجاشي كىرقؿ. -أ
 كما فعؿ أكثـ بف صيفي. االستفسار عف اإلسبلـ -ب
اإلخبار بإسبلـ الناس ككتاب عمي بإسبلـ أىؿ اليمف في يكـ  -ج

 كاحد.
 طمب المعمميف كالمتفقييف حتى يممكا بالديف كشرائعو. -د
التعاليـ كالفرائض كالحدكد لمف يطمب مف النبي صمى ا عميو  -ق

 كسمـ معرفة حدكد الديف .
في حالة ضعؼ المسمميف ككتاب التكصية بالمسمميف قبؿ اليجرة -ك

 النبي لمنجاشي.
الذم يتراكح بيف التممص الميذب : مكضكعات رفض الدعكة-ِ

كمف ، الشدة كالعنؼ ) تمزيؽ الرسالة (بالرد كالميف كبيف 
 مكضكعات الرسائؿ في حاؿ رفض الدعكة :

 تأليؼ القمكب  -أ
 تجسس األخبار  -ب

 -طمب المدد    
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 عميو كسمـ كتخذيؿ المسمميف عنو  اإلغراء بالنبي صمى ا -د
 التيديد كالكعيد  -ق
 األمر بتنفيذ العيكد أك إبطاليا  -ك
 تعاليـ عف أىؿ الذمة  -ز

 الرسائؿ كسيمة لمدعكة  -ثانيان 
بعد أف أدت الغزكات كالسرايا دكرىا في إظيار قكة المسمميف، 

 صمى ا -كالقضاء عمى صناديد الكفر، كمنذ أف عقد الرسكؿ 
صمح الحديبية مع قريش، كما تبل ذلؾ مف إخضاع  -عميو كسمـ 

الييكد، فإف الرسكؿ ػ صمى ا عميو كسمـ ػ لـ يدخر جيدان لنشر 
اإلسبلـ، كقد عٌبرػ صمى ا عميو كسمـ ػ عف ذلؾ بإرسالو لعدد مف 
الرسائؿ إلى ممكؾ كأمراء العالـ المعاصر خارج الجزيرة العربية 

اإلسبلـ، فجاءت ىذه الكتب كسيمة دعكية ىامة، يدعكىـ فييا إلى 
ببلغيـ بدعكة اإلسبلـ، كقد كاف بعضيـ يجيميا مثؿ  إلعبلـ الناس كا 

انطمقت مكاكب رسؿ رسكؿ ك سرل، كبعضيـ ينتظرىا مثؿ قيصر.. ك
ا ػ صمى ا عميو كسمـ ػ تحمؿ بشائر كأنكار اليداية، مف خبلؿ 

ا عميو كسمـ ػ، ككانت رسائؿ كخطابات مختكمة بختمو ػ صمى 
تمؾ الرسائؿ تحمؿ حرص النبي ػ صمى ا عميو كسمـ ػ عمى إسبلـ 

ببلغ دعكتو إلييـ .  عف أنس ػ رضي ا عنو ػ : ك ىؤالء الممكؾ، كا 
لى  )أف رسكؿ ا ػ صمى ا عميو كسمـ ػ كتب إلى كسرل كقيصر كا 
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لى كؿ جٌبار  -كىك غير الذم صٌمى عميو  -النجاشي   يدعكىـكا 
تكجو سفراء الرسكؿ ػ صمى ك  إلى ا عز كجؿ ()صحيح مسمـ (.

لى  ا عميو كسمـ ػ بالرسائؿ إلى النجاشي ممؾ الحبشة، كا 
لى  لى كسرل ممؾ الفرس، كا  المقكقس عظيـ القبط في مصر، كا 
لى المنذر بف ساكل ممؾ البحريف، كغيرىـ مف  ىرقؿ عظيـ الركـ، كا 

ر النبي ػ صمى ا عميو كسمـ ػ لسفرائو ممكؾ كأمراء .. ككاف اختيا
قائما عمى مكاصفات رباىـ عمييا، فكانكا يتحمكف بالعمـ كالفصاحة، 
كالصبر كالشجاعة، كالحكمة كحسف التصرؼ، كحسف المظير . 
فاختار النبي ػ صمى ا عميو كسمـ ػ دحية الكمبي ، كأرسمو إلى 

عف دحية : " كاف ىرقؿ عظيـ الركـ . يقكؿ ابف حجر في اإلصابة 
ييضرب بو المثؿ في حسف الصكرة ". ككاف دحية ػ مع حسف مظيره 

كأرسؿ النبي ػ صمى ا عميو كسمـ ػ  ،ػ فارسا ماىرا، كعميما بالركـ
عبد ا بف حذافة إلى كسرل عظيـ الفرس، ككاف لو دراية بيـ 

كرباطة كلغتيـ، ككاف ابف حذافة مضرب األمثاؿ في الشجاعة 
كأرسؿ ػ صمى ا عميو كسمـ ػ إلى المقكقس ممؾ مصر ، الجأش

حاطب بف أبي بمتعة ، كقد قاؿ فيو ابف حجر في اإلصابة :" كاف 
أحد فرساف قريش كشعرائيا في الجاىمية "، ككاف لو عمـ 

   صرانية، كمقدرة عمى المحاكرة .. بالن
 :نماذج مف رسائؿ النبي صمى ا عميو كسمـ -ثالثان 
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 لنبي صمى ا عميو كسمـ إلى ىرقؿ عظيـ الركـ : رسالة ا - ُ
عف ابف عباس ػ رضي ا عنيما : )أف النبي ػ صمى ا عميو 
كسمـ ػ كتب إلى قيصر يدعكه إلى اإلسبلـ، كبعث بكتابو إليو دحية 

صرل ليدفعو إلى قيصر، فإذا الكمبي ، كأمره أف يدفعو إلى عظيـ ب
مف محمد بف عبد ا كرسكلو، إلى " بسـ ا الرحمف الرحيـ،  :فيو

ىرقؿ عظيـ الركـ، سبلـ عمى مف اتبع اليدل: أما بعد، فإني 
أدعكؾ بدعاية اإلسبلـ، أسمـ تسمـ يؤتؾ ا أجرؾ مرتيف، فإف 

ُقْل يَا َأْىَل اْلِكَتاِب تَ َعاَلْوا ِإَلى َكِلَمٍة  ﴿تكليت عميؾ إثـ األريسيّْيف، 
َنكُ  نَ َنا َوبَ ي ْ ْم َأال نَ ْعُبَد ِإال اللََّو َوال ُنْشِرَك ِبِو َشْيًئا َوال يَ تَِّخَذ بَ ْعُضَنا َسَواٍء بَ ي ْ

    ﴾ بَ ْعًضا َأْربَابًا ِمْن ُدوِن اللَِّو فَِإْن تَ َولَّْوا فَ ُقوُلوا اْشَهُدوا بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ 
) البخارم ( . كقد تسمـ ىرقؿ رسالة  { ٗٙ: اآلية  آل عمران} 

كدقؽ في األمر كما في الحديث  - عميو كسمـ صمى ا -النبي 
الطكيؿ المشيكر بيف أبي سفياف كىرقؿ، حيف سألو عف أحكاؿ 
النبي ػ صمى ا عميو كسمـ ػ، كقاؿ ىرقؿ بعد ذلؾ ألبي سفياف : ) 
.. إف كاف ما تقكؿ حقان فسيممؾ مكضع قدمي ىاتيف، كقد كنت 

أني أعمـ أني أخمص أعمـ أنو خارج، كلـ أكف أظف أنو منكـ، فمك 
إليو لتجشمت لقاءه، كلك كنت عنده لغسمت عف قدميو (      ) 
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البخارم (. كمعنى تجشمت: تكمفت الكصكؿ إليو، كارتكبت المشقة 
 في ذلؾ . كفي ركاية مسمـ : " ألحببت لقاءه " .

 :ميو كسمـ إلى النجاشي ممؾ الحبشةرسالة النبي صمى ا ع -ِ
ذكر  كسمـ ػ إلى النجاشي ممؾ الحبشة  عميو كتاب النبي ػ صمى ا

الكاقدم أف رسكؿ ا ػ صمى ا عميو كسمـ ػ كتب إلى النجاشي 
)بسـ ا الرحمف  مع عمرك بف أمية الضمرم ، فيو:  كتابا، كأرسمو

الرحيـ، مف محمد رسكؿ ا إلى النجاشي ممؾ الحبشة، أسمـ أنت، 
إال ىك، الممؾ القدكس، السبلـ فإني أحمد إليؾ ا، الذم ال إلو 

المؤمف، المييمف، كأشيد أف عيسى ابف مريـ، كركح ا، ككممتو 
ألقاىا إلى مريـ البتكؿ، فحممت بو، فخمقو مف ركحو، كنفخو، كما 
ني أدعكؾ إلى ا كحده ال شريؾ لو، كالمكاالة  خمؽ آدـ بيده، كا 

رسكؿ ا، عمى طاعتو، كأف تتبعني، كتؤمف بالذم جاءني، فإني 
ني أدعكؾ كجنكدؾ إلى ا عز كجؿ، كقد بمغت كنصحت، فاقبمكا  كا 

 نصيحتي، كالسبلـ عمى مف اتبع اليدل (.
 رسالة النبي صمى ا عميو كسمـ إلى المقكقس ممؾ مصر: -ّ

ذكر :  ميو كسمـ ػ إلى المقكقس ممؾ مصر كتاب النبي ػ صمى ا ع
كسمـ ػ كتب إلى المقكقس، مع الكاقدم أف النبي ػ صمى ا عميو 

حاطب بف أبي بمتعة : )بسـ ا الرحمف الرحيـ: مف محمد بف عبد 
ا إلى المقكقس عظيـ القبط، سبلـ عمى مف اتبع اليدل، أما بعد: 
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فإني أدعكؾ بداعية اإلسبلـ، أسمـ تسمـ، كأسمـ يؤتؾ ا أجرؾ 

َأْىَل اْلِكَتاِب  ُقْل يَا ﴿مرتيف، فإف تكليت فإف عميؾ إثـ القبط ، 
َنُكْم َأال نَ ْعُبَد ِإال اللََّو َوال ُنْشِرَك ِبِو َشْيًئا  نَ َنا َوبَ ي ْ تَ َعاَلْوا ِإَلى َكِلَمٍة َسَواٍء بَ ي ْ
َوال يَ تَِّخَذ بَ ْعُضَنا بَ ْعًضا َأْربَابًا ِمْن ُدوِن اللَِّو فَِإْن تَ َولَّْوا فَ ُقوُلوا اْشَهُدوا بِأَنَّا 

 ( . { ٗٙ: اآلية  آل عمران}  ﴾ ُمْسِلُمونَ 
 :رسالة النبي صمى ا عميو كسمـ إلى كسرل ممؾ فارس - ْ

كقد : عميو كسمـ ػ إلى كسرل ممؾ فارس  كتاب النبي ػ صمى ا
أرسمو النبي ػ صمى ا عميو كسمـ ػ مع عبد ا بف حذافة ػ رضي 

لرحيـ، )بسـ ا الرحمف ا ، ككاف فيو:و ػ كما ذكر الكاقدما عن
مف محمد رسكؿ ا إلى كسرل عظيـ فارس، سبلـ عمى مف اتبع 
اليدل كآمف با كرسكلو، كشيد أف ال إلو إال ا كحده ال شريؾ 
لو كأف محمدا عبده كرسكلو، أدعكؾ بدعاية ا، فإني أنا رسكؿ 

ؽ القكؿ عمى الكافريف، ا إلى الناس كافة، ألنذر مف كاف حيا كيح
قاؿ الطبرم في . فإف أبيت فعميؾ إثـ المجكس (  ،أسمـ تسمـ

: " كقد اختمؼ تمقي الممكؾ ليذه الرسائؿ، فأما ىرقؿ تاريخو
كالنجاشي كالمقكقس، فتأدبكا كتمطفكا في جكابيـ، كأكـر النجاشي 

، كأرسؿ -صمى ا عميو كسمـ  -كالمقكقس رسؿ رسكؿ ا 
كأما كسرل  و كسمـ ػ .ؿ ا ػ صمى ا عميالمقكقس ىدايا إلى رسك
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لما قرئ عميو الكتاب مزقو، فعف ابف عباس ػ رضي ا عنيما ػ: 
)أف رسكؿ ا ػ صمى ا عميو كسمـ ػ بعث بكتابو إلى كسرل مع 
عبد ا بف حذافة السيمي ، فأمره أف يدفعو إلى عظيـ البحريف، 

قاؿ ابف  يف إلى كسرل، فمما قرأه مزقو ( .فدفعو عظيـ البحر 
المسيب : فدعا عمييـ رسكؿ ا ػ صمى ا عميو كسمـ ػ )أف 

كقد كقع ما دعا بو رسكؿ ا ػ  ) البخارم (. يمزقكا كؿ ممزؽ (
عمى عرش كسرل ابنو قباذ  صمى ا عميو كسمـ ػ، فقد استكلى

، كقيًتؿ كسرل ذليبلن ميانان، كتمزؽ ممكو بعد  -ػشيركيو-الممقب 
دم أبناء األسرة الحاكمة، فمـ يعش شيركيو كفاتو كأصبح لعبة في أي

إال ستة أشير، كتكالى عمى عرشو في مدة أربع سنكات عشرة 
كمف خبلؿ النبي ػ صمى ا عميو كسمـ ػ  ممكؾ، كىكذا تحقؽ دعاء

دراية كحكمة  –صمى ا عميو كسمـ  -ىذه الرسائؿ أظير الرسكؿ 
ده مف الخمفاء، في سياستو الخارجية، كأصبحت مثاالن لمف جاء بع

قكة كشجاعة فائقتيف، فمك  -صمى ا عميو كسمـ  -كما أظير 
لخشي عاقبة ذلؾ  -صمى ا عميو كسمـ  -كاف غير رسكؿ ا 

األمر، السيما كأف بعض ىذه الكتب قد أرسمت إلى دكؿ كبيرة كممكؾ 
أقكياء، كيرقؿ ككسرل كالمقكقس، كلكف حرص الرسكؿ ػ صمى ا 

يمانو المطمؽ بتأييد  عميو كسمـ ػ كعزيمتو عمى إببلغ دعكة ا، كا 
 فعو ألف يقدـ عمى ما أقدـ عميو .ا سبحانو كتعالى لو، كؿ ذلؾ د



 ل الخطاب النبىي الشريف                      حسين علي الهنداويأشكا

 

 

238 

كأظيرت كذلؾ ىذه الرسائؿ حكمة النبي ػ صمى ا عميو كسمـ ػ في 
الدعكة، كنستطيع أف نرل ذلؾ مف خبلؿ الرجكع إلى ما تضمنتو ىذه 

كالمقكقس ممف يديناف بالنصرانية المحٌرفة  الرسائؿ حيث كاف ىرقؿ
التي تغمك في المسيح ػ عيسى عميو السبلـ ػ كترفعو إلى درجة 
األلكىية، كمف ثـ أكد النبي ػ صمى ا عميو كسمـ ػ عمى عبكدية 
الناس عمكما، كالرسؿ خصكصان  رب العالميف، فذكر في رسالتو 

نَ َنا ُقْل يَا َأْىَل  ﴿إلييما قكلو تعالى :  اْلِكَتاِب تَ َعاَلْوا ِإَلى َكِلَمٍة َسَواٍء بَ ي ْ
َنُكْم َأال نَ ْعُبَد ِإال اللََّو َوال ُنْشِرَك ِبِو َشْيًئا َوال يَ تَِّخَذ بَ ْعُضَنا بَ ْعًضا َأْربَابًا  َوبَ ي ْ

:  آل عمران}  ﴾ ِمْن ُدوِن اللَِّو فَِإْن تَ َولَّْوا فَ ُقوُلوا اْشَهُدوا بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ 
كفي جانب الفرس ػ كاف كسرل كقكمو ممف يعبدكف  . { ٗٙاآلية 

الشمس كالنار، فحرص النبي ػ صمى ا عميو كسمـ ػ عمى تصحيح 
  لحقيقة التكحيد في ثنايا رسالتو.ىذا المفيكـ مف خبلؿ إيراده 

 :مف حكمة النبي ػ صمى ا عميو كسمـ ػ في ىذه الرسائؿ -رابعان 
، فقد اتخذ خاتما كتب صره المتاحة لمدعكةأخذه بكسائؿ ع  - ُ

عميو محمد رسكؿ ا، تختـ بو الرسائؿ، كقًبؿ ػ صمى ا عميو 
كسمـ ػ اليدايا مف الممكؾ، كتعامؿ بأعرافيـ ػ ما لـ تكف إثما أك 

 حراما ػ .
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، كقد ظير اعتماده لغة المجاممة في مخاطبة الممكؾ كاألمراء - ِ
يـ الركـ، كبمثميا خاطب كسرل كسائر ذلؾ في رسالتو إلى ىرقؿ عظ

 الممكؾ. 
، بؿ تضمنت لـ تحمؿ رسائمو ػ صمى ا عميو كسمـ تيديدا - ّ

في ثناياىا طمأنتيـ عمى ممكيـ، إف أسممكا أك ىادنكا، ففي رسالتو 
إلى المنذر بف الحارث صاحب دمشؽ جاء فييا كما قاؿ الكاقدم : 

عكؾ إلى أف تؤمف با )سبلـ عمى مف اتبع اليدل كآمف بو، كأد
كحده ال شريؾ لو، يبقى ممكؾ (. كفي رسالتو إلى المنذر بف ساكم 
حاكـ البحريف، قاؿ لو : )أسمـ تسمـ، كأجعؿ لؾ ما تحت يديؾ ( ، 
كفي رسالتو إلى جيفر كأخيو ممؾ عماف : )فإنكما إف أقررتما 
باإلسبلـ كليتكما (. فآمف بعض الممكؾ فأنقذ نفسو كقكمو مف 

مات الكفر، ككاف مف ىؤالء المنذر بف ساكل ممؾ البحريف، ظم
ميٍندىم صاحبي عماف، كبقي البعض يتخبط في  ٍيفر كعبد ابني الجي كجى

 ظممات الكفر، طمعان في جاهو زائؿ، أك خكفان مف حاشيتو كقكمو ..
في ىذه الرسائؿ نقؿ النبي ػ صمى ا عميو كسمـ ػ دعكتو إلى  - ْ

بالديف الجديد الذم يكفؿ ألتباعو سعادة  ، كعرفيـممكؾ األرض
الداريف، كفي ذلؾ داللة عمى عالمية اإلسبلـ، تمؾ العالمية التي أكد 

 ﴾ لِْلَعاَلِمينَ ِإالَّ رَْحَمًة َوَما َأْرَسْلَناَك ﴿ عمييا القرآف في قكؿ ا تعالى:
 ..{ ٚٓٔاآلية  اْلنبياء:} 
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ى الممكؾ كاألمراء إل -صمى ا عميو كسمـ  -رسائؿ النبي  -ٓ
، كأصبحت ة دكلة اإلسبلـ، فعظـ شأنياياسفي س تعتبر نقطة تحكؿ

  ليا مكانة بيف الدكؿ ..
 الخصائص الفنية لمترسؿ في عصر صدر اإلسبلـ -خامسان  

اتخذت الرسالة في عيد صدر اإلسبلـ خصائص مميزة تميزىا عف 
نيج الرسالة الجاىمية بسبب ظركؼ الديف الجديد كجاءت ضمف م

 مف أبرز سماتيا :
 في المضمكف -أ
  ) بسـ ا الرحمف الرحيـ (البسممة -ُ
 العنكاف ) مف فبلف إلى فبلف ( -ِ
 السبلـ كالتحية  -ِ
 التحميد  تعالى  -ّ
 التخمص كفصؿ الخطاب كىي قكليـ )أما بعد( -ْ
 المضمكف : كىك غرض الكاتب مف الرسالة  -ٓ
ة مثؿ ) كالسبلـ عميكـ : بعبارة تؤذف في نياية الرسالالختاـ -ٔ

 كرحمة ا (
 ييؿ بتاريخ الرسالة كاسـ كاتبيا التذ -ٕ
 كفي األسمكب  -ب 

 تميزت رسائؿ عصر صدر اإلسبلـ مف حيث الجكانب الببلغية 
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االعتداؿ في استخداـ الفنكف البديعية كالطباؽ كالمقابمة  -ُ
دارة كاالستعارة كالكناية كالتشبيو كالتمثيؿ كصحة التقسيـ كاالست
 كالمساكاة كالترادؼ كالتكرار كالسجع كالمكازنة كاالزدكاج كالجناس 

كتميزت مف حيث األسس النائية لؤلسمكب باإليجاز كالكضكح  -ِ
كالقرب كالتعبير الطبعي كالفصاحة كالتماسؾ كقكة التأليؼ كضعؼ 

 التصكير 
كتميزت مف حيث البناء المكضكعي لمرسالة باقتصارىا عمى  -ّ

حد ال تتعداه إف كانت قصيرة أك عمى عدة مكاضيع إف مكضكع كا
 كانت طكيمة 

كبقيت الرسالة تشبو الخطبة مف حيث األسمكب كمف حيث  -ْ
المكضكعات ككذلؾ تميزت الرسائؿ مف حيث المعاني أنيا مستمدة 

 مف مصدريف اثنيف 
مصدر خارجي يستمده الكاتب مف القرآف الكريـ كالحديث النبكم  -أ

 شعر كالحكـ كاألمثاؿ كأجزاء مف الرسائؿ األخرل .الشريؼ كال

كمصدر داخمي ذاتي يعتمد عمى القدرة الشخصية لمكاتب  - ب
 عمى ابتداع المعاني كابتكارىا .
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 الباب الثانً عشر
خامسالفصل ال  

  الموعظة التقوٌة
 النبوي فً الحدٌث 

   الشرٌف
 مقدمة : -أ

النصح كالتذكير :  كتعني المكعظة مف كعظ يعظ فيك كاعظ،
كقد  بالعكاقب، كىك تذكيرؾ لئلنساف بما يميف قمبو مف ثكاب كعقاب.

كردت كممة مكعظة في القرآف الكريـ في مكارد متعددة، منيا عمى 
ـٍ كىًعٍظييـ﴾  أم كحٌذرىـ  ٍنيي سبيؿ المثاؿ، قكلو تعالى: ﴿فىأىٍعًرٍض عى

ـي المَّوي أى  بىدنا ًإف كينتـي ف تىعيكديكا ًلًمٍثًمًو أى كخكفيـ. كقكلو تعالى: ﴿يىًعظيكي
﴾ : أم ينياكـ كيحذركـ. كما في كقكلو تعالى: ﴿ًإنّْي أىًعظيؾى مٍُّؤًمًنيفى

اًىًميف﴾ كىك زجر مقترف بالتخكيؼ. ككذلؾ قكلو  أىف تىكيكفى ًمفى اٍلجى
كىيفَّ  افيكفى نيشيكزىىيفَّ فىًعظيكىيفَّ كىاٍىجيري  تعالى: ﴿كىالبلًَّتي تىخى
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ـٍ تىذىكَّ الٍ  ـٍ لىعىمَّكي اًجًع...﴾ . كفي قكلو تعالى: ﴿يىًعظيكي كف﴾.  أم مىضى ري
   يذكركـ عمكـ تتذكركف.

 أىمية المكعظة : -ب

كتأتي أىمية المكعظة مف ككف اإلنساف بطبعو اجتماعي يتفاعؿ مع 
محيطو، كيمكف أف يتأثر بو سمبان أك إيجابان، كالمكعظة الحسنة 

ساعد اإلنساف عمى تخطي فتف الدنيا تشٌكؿ عامبلن خارجيان ي
كزخارفيا كشبياتيا، كتتأكد ضركرتيا عند غفمة اإلنساف كخمكد أك 
خمكؿ الكاعظ الداخمي فيو، حيث يصبح ليا الدكر األساسي في 
النجاة مف النار، كىذا ما يعترؼ بو المجرمكف في اآلخرة: ﴿ لىٍك كينَّا 

اًب السًَّعيًر﴾ كنىٍسمىعي أىٍك نىٍعًقؿي مىا كينَّا ًفي أى  ما نقؿ القرآف الكريـ ٍصحى
   عف لسانيـ.

كقد أكد القرآف الكريـ عمى  :تأكيد القرآف الكريـ عمى المكعظة -ج

ادُْع ِإِلى َسِبيِل رَبَّْك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة  ﴿أسمكب المكعظة فقاؿ: 

َك ُىَو َأْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن ِإنَّ رَبَّ 

. كنحف  { ٕ٘ٔالنحل : اآلية  } ﴾َسِبيِلِو َوُىَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِدينَ 
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نمارسيا كأسمكب مف أساليب الدعكة إلى ا تعالى كىي نافعة 

يَا َأي َُّها النَّاُس َقْد َجاءْتُكم  ﴿كمفيدة، إذ تفتح أبكاب ىداية المؤمنيف: 

}  ﴾ ن رَّبُّْكْم َوِشَفاء لَّْما ِفي الصُُّدوِر َوُىًدى َورَْحَمٌة لّْْلُمْؤِمِنينَ مَّْوِعظٌَة مّْ 

 . { ٚ٘يونس : اآلية 
إف المكعظة تؤثر في الناس جميعا بشكؿ عاـ  :تأثير المكعظة -د  

، أثرىا في المؤمف بشكؿ خاص، ألنو يستحضر االلتزاـ الشرعي في 
، أك يدفعو  باالتجاه الخاطئ، أمكره، كقد تغيب عنو بعض التفاصيؿ

فيككف دكرىا دكر المنبو لمضمير المذكر بالمسؤكلية الشرعية 

ْر فَِإنَّ الذّْْكَرى تَنَفُع اْلُمْؤِمِنينَ  ﴿كالرقابة اإلليية.  الذاريات :  } ﴾ َوذَكّْ
، فرٌب مكعظة ردعت عف عمؿ ظالـ كفاسد لسبب أك { ٚ٘اآلية 

ة، كرب مكعظة تركت أثران بسيطان آلخر كأنقذت جيبلن أك أبطمت بدع
يتراكـ مع غيرىا مف المكاعظ كاألساليب األخرل لتؤثر أثرىا كتحدث 
ف لـ تفعؿ ذلؾ كمو فيي عمى األقؿ تمقي عمى  التغيير المنشكد، كا 

 اآلخريف كتبرئ ذمة
كقد ارتقت المكعظة  :تقاء المكعظة في عصر صدر اإلسبلـار  -ق

صدر اإلسبلـ كتبكأت منزلة التقكية الدرجات العمى في عصر 
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مرمكقة بسبب ككف اإلسبلـ ديف مكعظة كألف القرآف الكريـ قد جاء 
 ليؤكد عمى قضيتيف ميمتيف 

تتمثؿ بضركرة االعتراؼ بكجكد إلو كاحد في ىذا الككف كنبذ  :األكلى
ما عداه مف اآللية سكاء كانت آلية ) صنمية ( مف الحجارة أك 

 ككاكب (  –الككف ) شمس قمر آلية )طبيعية (  مف مككنات 
تسكية السمكؾ اإلنساني تجاه اآلخر كتعريؼ اإلنساف  :كالثانية

بضركرة العمؿ الصالح كالسمكؾ الحسف ككبلىما ال يأتي إال 
بالمكعظة التقكية  الداعية إلى طاعة ا كامتثاؿ أكامره كاالنتياء 

ى جنتو مف عف نكاىيو كعبادتو حؽ العبادة كاتقاء ناره كاإلقباؿ عم
خبلؿ عبادات كمعامبلت حسنة كمف ىنا فقد جاء القرآف الكريـ مف 
أكؿ حرؼ إلى آخر حرؼ فيو سمسمة مف المكاعظ الرشيدة كالقارئ 
ليذا القرآف الكريـ يخمص إلى نتيجة كاحدة ىي ) التقكل ( كالتقكل 

  ءت عمى شكؿ كصايا أك بصيغة الطمبمكعظة حتى كلك جا
استخدـ القرآف الكريـ  ة في القرآف الكريـ:أداء المكعظ طرؽ -ك 

 في أداء المكعظة في القرآف الكريـ الطرؽ التالية: 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا  ﴿: لمباشرة في الكعظ كقكلو تعالىالطريقة ا -ُ

ة التحريم : اآلي}  ﴾ ُقوا أَنُفَسُكْم َوَأْىِليُكْم نَارًا َوُقوُدَىا النَّاُس َواْلِحَجارَةُ 
ٙ } .  
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َوِإْذ قَاَل  ﴿ة الكصية كما فعؿ لقماف مع ابنو أك الكعظ بطريق -ِ

ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ     ﴾لُْقَماُن اِلْبِنِو َوُىَو يَِعظُُو يَا بُ َنيَّ اَل ُتْشِرْك بِاللَّ ِو ِإنَّ الشّْ
 {ٖٔ: اآلية لقمان  }

ْلِق ِإنَّ ِفي خَ  ﴿بالتذكير بآالء ا في الطبيعة أك الكعظ  -ّ
َهاِر َواْلُفْلِك الَِّتي َتْجِري ِفي  َماَواِت َواْْلَْرِض َواْخِتًَلِف اللَّْيِل َوالن َّ السَّ
َماِء ِمن مَّاٍء فََأْحَيا بِِو اْْلَْرَض  اْلَبْحِر ِبَما يَنَفُع النَّاَس َوَما أَنَزَل اللَّ ُو ِمَن السَّ

ِر بَ ْعَد َمْوِتَها َوَبثَّ ِفيَها ِمن ُكلّْ َدابَّ  َحاِب اْلُمَسخَّ ٍة َوَتْصرِيِف الرّْيَاِح َوالسَّ

َماِء َواْْلَْرِض آَليَاٍت لَّْقْوٍم يَ ْعِقُلونَ  البقرة : اآلية  } ﴾. . . . بَ ْيَن السَّ
ٔٙٗ }  .  

 المكعظة في الحديث الشريؼ : -ز 
ككذلؾ جاءت السنة النبكية المطيرة نيرا ن سمسبيبل ن مف المكاعظ 

رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ كاألمثمة كثيرة  يركم غميؿ صحابة
إف أقربكـ مني  ))في ذلؾ كمما قالو صمى ا عميو كسمـ : 

 .  ((مجالسا يـك القيامة أحاسنكـ أخبلقا ن 
كقد اتخذت المكعظة  :صكر المكعظة في الحديث الشريؼ -ح 

التقكية في عيد صدر اإلسبلـ صكرا متعددة كسببل ن مختمفة كميا 
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قياد لو كطاعتو كاجتناب في طمأنينة استسبلـ العبد لربو كاالن يصب
    محرماتو 

 خطاب المكعظة التقكية :  -ط

   كالمكعظة التقكية في صدر اإلسبلـ جاءت تخاطب العقؿ كالكجداف
فمـ تيمؿ شيئان مف الجكانب اإلنسانية عمى حساب جكانب أخرل. 

 ذ إليو. كلكؿ مف العقؿ كالكجداف أساليب تناسبو كتنف

فالدليؿ كالبرىاف كالمقارنة أساليب تخاطب العقؿ بقصد تأىيمو  -ُ
إلى إدراؾ المعارؼ المكصمة إلى المَّو، فيقكؿ المَّو سبحانو كتعالى 

َوَضَرَب لََنا َمَثًًل َوَنِسَي َخْلَقُو قَاَل َمْن ُيْحِيي  ﴿في خطاب لمعقؿ: 

الَِّذي أَنَشَأَىا َأوََّل َمرٍَّة َوُىَو ِبُكلّْ َخْلٍق ُقْل ُيْحِييَها  *اْلِعظَاَم َوِىَي رَِميٌم 

 . { ٜٚ-ٛٚيس : اآلية }   ﴾ َعِليمٌ 

ثارة الشعكر أساليب لمخاطبة الكجداف لكي  -ِ التأمؿ كالنظر كا 
تسمك الركح كتكتسب القدرة عمى التذكؽ الرفيع الذم يكصميا إلى 

َأمَّن  ﴿جداف: حب المَّو. يقكؿ المَّو سبحانو كتعالى في خطاب الك 
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وَء َوَيْجَعُلُكْم ُخَلَفاء اْْلَْرِض أَِإلٌَو  ُيِجيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّ

ُروَن  َأمَّن يَ ْهِديُكْم ِفي ظُُلَماِت اْلبَ رّْ َواْلَبْحِر َوَمن  *مََّع اللَِّو َقِليًًل مَّا َتذَكَّ

ا يُ ْرِسُل الرّْيَاَح ُبْشًرا بَ ْيَن َيَديْ     رَْحَمِتِو أَِإلٌَو مََّع اللَِّو تَ َعاَلى اللَُّو َعمَّ

 . { ٖٙ-ٕٙالنمل : اآلية }  ﴾ ُيْشرُِكونَ 

كا تبارؾ كتعالى أنزؿ القرآف عمى قمب النبي محمد صمى ا  -ّ
عميو كسمـ ككصفو بصفات كثيرة تربك عمى األربعيف، كمف ىذه 

ذا المعنى كصفو بأنو األكصاؼ كصفو بأنو )مكعظة(، كقريب مف ى
)ذكرل(، كىذا أمره يممسو كؿُّ مف قرأ القرآف، كيعظـ كقع ىذه 
المكاعظ عمى النفس حينما تيقرأي بقمب حاضر، كسمع متصؿ بقمب 

ْمَع َوُىَو ِإنَّ ِفي َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُو قَ ْلٌب َأْو أَ ﴿شاىد:  ْلَقى السَّ

ا سبحانو كتعالى في كتابو  يقكؿ.  { ٖٚق : اآلية }  ﴾َشِهيدٌ 

يَا أَي َُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكم مَّْوِعظٌَة مّْن رَّبُّْكْم وِشَفاٌء لَّْما ِفي ﴿العزيز 

فالكعظ ،  { ٚ٘يونس : اآلية }  ﴾الصُُّدوِر وُىًدى ورَْحَمٌة لّْْلُمْؤِمِنينَ 

كالمكعظة جاءت في القرآف كصفا لمقرآف الكريـ كما جاءت مف 
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 ات النبكة كنىفىر مف المؤمنيف. بؿ قيؿ في تفسير قكلو تعالى: ميم

النحل : اآلية  } ﴾ادُْع ِإِلى َسِبيِل رَبَّْك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة  ﴿

إف المكعظة الحسنة ىي مكاعظ القرآف، ككذا قيؿ في . { ٕ٘ٔ

المدثر : }  ﴾ ُمْعِرِضينَ َفَما َلُهْم َعِن التَّْذِكَرِة  ﴿تفسير قكلو سبحانو: 

أم: عف مكاعظ القرآف. كما القصص القرآني  . { ٜٗاآلية 
النكراني، أك النبكم المبارؾ؛ إال كسيمة مف كسائؿ التربية لكؿ 
األمة، ليس المقصكد منيا سرد القصص كتدكيف التاريخ بقدر ما 
تككف "العبرة" كاالتعاظ ىي الخطكة األكلى التي يجب أف تككف في 

َرٌة ﴿داف المتمقي، حتى تككف نافعة لو، كج َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعب ْ

 .  { ٔٔٔيوسف : اآلية }  ﴾ِْلُوِلي اْْلَْلَبابِ 

 أركاف المكعظة المؤثرة: -م 

 : ىيديدة تسيـ في تأثير المكعظة في اآلخريف ىناؾ شركط ع

 تخير الكقت المناسب كالجك النفسي المييأ لمسماع -ُ
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في الخطاب كالشفقة في النصح: فقد كاف الرسكؿ صمى الميف  -ِ

فَِبَما رَْحَمٍة مَّْن الّلِو لِنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفظِّا َغِليَظ ﴿ا عميو كسمـ 

ُهْم َواْستَ ْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُىْم ِفي  اْلَقْلِب الَنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعن ْ

ِلينَ اَْلْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فَ ت َ  ْل َعَلى الّلِو ِإنَّ الّلَو ُيِحبُّ اْلُمتَ وَكّْ آل  } ﴾وَكَّ

    . { ٜ٘ٔعمران : اآلية 

ألف المَّو عزَّ كجؿَّ  : الحديث المتناسب كمراعاة أحكاؿ المخاطبيف -ّ
خمؽ الناس ليـ طبائع متعددة، كعقكؿ متفاكتة، كمشارب متنكعة ك 

      ﴾ أُمًَّة واِحَدًة َوال َيزالوَن ُمخَتِلفينَ َوَلو شاَء رَبَُّك َلَجَعَل الّناَس  ﴿

 . { ٛٔٔىود : اآلية } 

التآلؼ مع الناس: فيفعؿ كما فعؿ رسكلنا صمى ا عميو  -ْ
كسمـ، يتألفيـ مرة باليدية، كمرة بالزيارة، فإف رسكؿ المَّو صمى ا 
عميو  كسمـ دعا الناس كآلفيـ كأعطاىـ كأىدل ليـ، بؿ كاف يعطي 

احد منيـ مائة ناقة، ككاف يأخذ الثياب الجديدة، ككاف يعانؽ الك 
 اإلنساف كيجمسو مكانو، فيذا مف التآلؼ.
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سكء المظير في الصكرة كالمباس ينٌفر  فَّ أل  حسف المظير: -ٓ
الناس، كالناس يحبكف الجماؿ كالنظافة بصكرة فطرية. كليذا كاف 

بيران بنظافة الممبس رسكؿ المَّو صمى ا عميو كسمـ يكلي اىتمامان ك
 كالجسـ كاألسناف حتى أف الناس كانكا يتحدثكف عف عطره الفكاح .
كلقد قاؿ يكمان ألصحابو: "ال يدخؿ الجنة مف كاف في قمبو مثقاؿ ذرة 
مف كبر"، فقاؿ رجؿ: يا رسكؿ المَّو، إني رجؿ أكلعت بالجماؿ في كؿ 

مف  ء، حتى ما أحب أف يفكقني أحد بشراؾ نعؿ. فيؿ ىذا شي
الكبر؟ فقاؿ صمى ا عميو كسمـ: "إف المَّو جميؿ يحب الجماؿ، 

اللَُّو ﴿ الكبر بطر الحؽ، كغمط الناس" . كاعمـ أف لممكاعظ أىميا

نَ زََّل َأْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتابًا ُمَتَشاِبًها َمثَاِنَي تَ ْقَشِعرُّ ِمْنُو ُجُلوُد الَِّذيَن 
ُجُلوُدُىْم َوقُ ُلوبُ ُهْم ِإَلى ِذْكِر اللَِّو َذِلَك ُىَدى اللَِّو  َيْخَشْوَن رَب َُّهْم ثُمَّ تَِلينُ 

الزمر : اآلية  } ﴾يَ ْهِدي ِبِو َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّو َفَما َلُو ِمْن َىاد

فقد كصؼ ا تعالى قمكب أىؿ اإليماف عند سماع الكعد ،  { ٖٕ
مف الكعيد، ثـ تميف ك  كالكعيد، بالرقة كجمكدىـ بأنيا تقشعر خكفان 

ترجك عند الكعد. كيزداد خكؼ المؤمف القارئ لمقرآف الكريـ حينما 
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َأَفَمْن َشَرَح اللَُّو َصْدرَُه ﴿يقرأ اآلية التي قبميا، كىي قكلو تعالى: 

ْسًَلِم فَ ُهَو َعَلى نُوٍر ِمْن رَبِّْو فَ َوْيٌل لِْلَقاِسَيِة قُ ُلوبُ ُهْم ِمْن ِذْكِر اللَّوِ  ُأولَِئَك  ِلْْلِ

. كقد تقؼ بعض العكائؽ   { ٕٕالزمر : اآلية  } ﴾ِفي َضًَلٍل ُمِبينٍ 

وََكأَيّْن ﴿لتمنع اإلنساف مف التفاعؿ مع المكعظة، كما قاؿ تعالى: 

َها ُمْعِرُضونَ  َها َوُىْم َعن ْ َماَواِت َواَْلْرِض َيُمرُّوَن َعَلي ْ     ﴾مّْن آيٍَة ِفي السَّ

بؿ إف أكثر الناس مبتمكف بمثؿ ىذه ،  { ٘ٓٔيوسف : اآلية  }
، ككحب الدنيا، كما " بالغفمة ما أكثر العبر كأقؿ االعتبار العكائؽ، ك"

َوَتَذرُوَن  *َلَة كًلَّ َبْل ُتِحبُّوَن اْلَعاجِ ﴿يشير إلى ذلؾ قكلو تعالى 

 . { ٕٔ-ٕٓالقيامة : اآلية }  ﴾اآْلِخَرةَ 

أبكاب الدعكة إلى المكعظة باب مف مقاصد المكعظة كحكميا:  -ؾ 
 ا، كأسمكب مف أساليب األمر بالمعركؼ، كالنيي عف المنكر.

 كيحسف ىنا إيراد مقاصد المكعظة كحكميا:
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رِيَن  ﴿: -تعالى -إقامة حجة ا عمى خمقو: كما قاؿ -ُ ُرُسًًل ُمَبشّْ

ٌة بَ ْعَد الرُّسُ  النساء: }  ﴾ لِ َوُمنِذرِيَن ِْلَالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اللَِّو ُحجَّ

 . { ٘ٙٔية اآل

 –كالخركج مف عيدة التكميؼ: قاؿ ا  -اإلعذار إلى ا  -ِ 

قَاُلوا  ﴿تعالى في صالحي القكـ الذيف اعتدل بعضيـ في السبت: 

: -عز كجؿ -. كقاؿ { ٗٙٔية اآلاْلعراف: }  ﴾ َمْعِذرًَة ِإَلى رَبُّْكمْ 

ُهْم َفَما أَْنَت ِبَملُ  ﴿  . { ٗ٘ية اآلالذاريات: }  ﴾ ومٍ فَ تَ َولَّ َعن ْ

َمْعِذرًَة ِإَلى رَبُّْكْم  ﴿: -تعالى -رجاء النفع لممأمكر: كما قاؿ -ّ 

ُقونَ    : -عز كجؿ -. كقاؿ { ٗٙٔية اآلاْلعراف: }  ﴾ َوَلَعلَُّهْم يَ ت َّ

ْر فَِإنَّ الذّْْكَرى تَنَفُع اْلُمْؤِمِنينَ  ﴿  . { ٘٘الذاريات: آية }  ﴾ َوذَكّْ

: إذ الدعكة باب عظيـ مف أبكاب -عز كجؿ  -ثكاب ا رجاء -ْ
 البر.
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: إذ إف ترؾ الدعكة -تبارؾ كتعالى  -الخكؼ مف عقاب ا -ٓ
 مؤذف بالعقكبة . 
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 ثانً عشرالباب ال

 الفصل السادس
 النبويفً الحدٌث  اءالدع

   الشريؼ
 تعريؼ الدعاء : -أ

 الدعاء: 
قو في خمكة خاصة بينو كبيف ا خطاب يتكجو بو المرء عمى خال

الجمعة  تعالى أك في اجتماع ديني عاـ لغرض مف األغراض ) صبلة
الكسكؼ ( كيتـ ىذا الدعاء  –الخسكؼ –االستسقاء  –العيديف  –

 يتبع بكممة )آميف ( عند الجماعة بصكت خافت 
 أكقات الدعاء: -ب

يضرع يكثر الدعاء في أكقات حمكؿ الببلء ككقكع الككارث حيث 
الناس  تعالى سائميو كشؼ الببلء كيفتتح بنداء ا تعالى ) الميـ 

رب ( بعد أف يثني الداعي عمى ا تعالى بما  –ربنا  –يا رب  –
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ىك أىمو كيصمي عمى رسكلو عميو الصبلة كالسبلـ كتككف ىذه 
 دعية مف خبلؿ قكالب فنية رفيعة األ
 ميزات الدعاء : -ج
 ػػػ: يتميز الدعاء بػػػػ 
 االيجاز كاالختزاؿ -ُ
 ذكر العبارات المأثكرة عف النبي في الدعاء  -ِ
 ذكر اآليات الكاردة في الذكر الحكيـ  -ّ
تضميف الدعاء بطمب الداعي مف رزؽ أك صحة أك عمـ أك  -ْ

   مكانة أك رفع مكركه 
 آداب الدعاء : -ق

 كلمدعاء أداب خاصة بو منيا: 
 التذلؿ  تعالى  -ُ
عمى  يار الضعؼ كالمسكنة كقد حض ا تعالى الناسإظ -ِ

َوِإَذا َسأََلَك   ﴿ { ٙٛٔ : اآلية البقرة }دعائو : قاؿ تعالى في سكرة 

اِع ِإَذا َدَعانِ  ، كقاؿ تعالى  ﴾ ِعَباِدي َعنّْي فَِإنّْي َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

  ُعوِني َأْسَتِجبْ َوقَاَل رَبُُّكُم ادْ  ﴿:  { ٓٙ اآلية : غافر }في سكرة 

فَِإَذا َمسَّ  ﴿ { ٜٗ :اآلية الزمر }، كقاؿ تعالى في سكرة  ﴾ َلُكمْ 
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نَساَن ُضرّّ َدَعانَا :  {ٕٖ :اآلية لقمان }، كقاؿ تعالى في سكرة  ﴾ اْْلِ

ينَ  ﴿    .  ﴾ َوِإَذا َغِشيَ ُهم مَّْوٌج َكالظَُّلِل َدَعُوا اللَّ َو ُمْخِلِصيَن َلُو الدّْ
 ثمة الدعاء النبكم :مف أم -ك 

 :دعاء سيدنا آدـ عمية السبلـ -أ

َنُكوَننَّ ِمَن رَب ََّنا ظََلْمَنا أَنُفَسَنا َوِإن لَّْم تَ ْغِفْر لََنا َوتَ ْرَحْمَنا لَ  ﴿ -ُ

 { ٖٕاْلعراف : اآلية  } ﴾ اْلَخاِسرِينَ 
عبلنيتي فأقبؿ معذرتي ، كتعمـ حاجتي الميـ إنؾ تعمـ سرل ك  -ِ

 فأعطني سؤالي، ك تعمـ ما في نفسي فأغفر لي ذنكبي.
أسألؾ أيمانا يباشر قمبي ، كيقينا صادقا حتى أعمـ  يالميـ إن -ّ

ما يصيبني إال ما كتبتو عمى ك الرضا بما قسمتو لي يا ذا الجبلؿ ك 
 اإلكراـ.

 :دعاء سيدنا إبراىيـ عمية السبلـ -ب

ِميُع اْلَعِليُم رَب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَ  ﴿ -ُ رَب ََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن  *نَت السَّ
َنآ ِإنََّك  أَنَت َلَك َوِمن ُذرّْيَِّتَنا أُمًَّة مُّْسِلَمًة لََّك َوَأرِنَا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَلي ْ

وَّاُب الرَِّحيمُ              { ٕٛٔ-ٕٚٔالبقرة : اآلية }  ﴾ الت َّ
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رَب ََّنا  *ِقيَم الصًََّلِة َوِمن ُذرّْيَِّتي رَب ََّنا َوتَ َقبَّْل ُدَعاء َربّْ اْجَعْلِني مُ  ﴿ -ِ

إبراىيم : اآلية  } ﴾ َن يَ ْوَم يَ ُقوُم اْلِحَسابُ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َولِْلُمْؤِمِني
ٗٓ-ٗٔ }. 

َواْجَعل لّْي ِلَساَن  *َربّْ َىْب ِلي ُحْكًما َوأَْلِحْقِني بِالصَّاِلِحيَن  ﴿ -ّ

الشعراء :  } ﴾ ن َورَثَِة َجنَِّة النَِّعيمِ َواْجَعْلِني مِ  *ِصْدٍق ِفي اآْلِخرِيَن 
 . { ٘ٛ-ٖٛاآلية 

َنا َوِإلَْيَك اْلَمِصيُر . رَب ََّنا اَل َتْجَعْلَنا  ﴿ -ْ ْلَنا َوِإلَْيَك أَنَ ب ْ رَّب ََّنا َعَلْيَك تَ وَكَّ

َنًة لّْلَِّذيَن َكَفُروا َواْغِفْر لََنا رَب َّ          ﴾ َك أَنَت اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ َنا ِإنَّ ِفت ْ
 . { ٘-ٗالممتحنة : اآلية  }
 :مكسى عميو السبلـسيدنا دعاء  -ج

ْر ِلي َأْمِري  *َربّْ اْشَرْح ِلي َصْدِري  ﴿ -ُ َواْحُلْل ُعْقَدًة مّْن  *َوَيسّْ

 . { ٕٛ-ٕ٘طو : اآلية }   ﴾ يَ ْفَقُهوا قَ ْوِلي *لَّْساِني 

 { ٙٔالقصص : اآلية }  ﴾ ظََلْمُت نَ ْفِسي فَاْغِفْر ِليِإنّْي  َربّْ  ﴿ -ِ
. 
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   القصص : اآلية}  ﴾َت ِإَليَّ ِمْن َخْيٍر َفِقيرٌ َربّْ ِإنّْي ِلَما أَنَزلْ  ﴿ -ّ
ٕٗ }. 
 :دعاء سيدنا زكريا عميو السبلـ -د

َعاء ًة ِإنََّك َسِميعُ َربّْ َىْب ِلي ِمن لَُّدْنَك ُذرّْيًَّة طَيّْبَ  ﴿ -ُ آل  } ﴾ الدُّ
 . { ٖٛعمران : اآلية 

ُر اْلَوارِثِينَ َربّْ ال َتَذْرِني فَ ْردً  ﴿ -ِ اْلنبياء : اآلية  } ﴾ ا َوأَنَت َخي ْ
ٜٛ } . 
 :دعاء سيدنا سميماف عميو السبلـ -ق

َربّْ َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّتي أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ  ﴿ -ُ

  ﴾ َك ِفي ِعَباِدَك الصَّاِلِحينَ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا تَ ْرَضاُه َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمتِ 
 . { ٜٔالنمل : اآلية  }
 :دعاء سيدنا نكح عميو السبلـ -ك 

َربّْ ِإنّْي َأُعوُذ ِبَك َأْن َأْسأََلَك َما لَْيَس ِلي ِبِو ِعْلٌم َوِإالَّ تَ ْغِفْر ِلي  ﴿ -ُ

 . { ٚٗىود : اآلية  } ﴾ ي َأُكن مَّْن اْلَخاِسرِينَ نِ َوتَ ْرَحمْ 
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َربّْ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلَمن َدَخَل بَ ْيِتَي ُمْؤِمنًا َولِْلُمْؤِمِنيَن  ﴿ -ِ

 . { ٕٛنوح : اآلية  } ﴾ الظَّاِلِميَن ِإالَّ تَ َباراً َواْلُمْؤِمَناِت َواَل َتِزِد 
 :دعاء سيدنا يكنس عميو السبلـ -ز

اْلنبياء : اآلية }  ﴾ نّْي ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمينَ الَّ ِإَلَو ِإالَّ أَنَت ُسْبَحاَنَك إِ  ﴿
ٛٚ } . 
 سيدنا أيكب:دعاء  -ح

ِنَي الضُّرُّ َوأَنَت َأْرَحمُ  ﴿       اْلنبياء : اآلية}  ﴾ الرَّاِحِمينَ  أَنّْي َمسَّ
ٖٛ } . 
 :دعاء سيدنا محمد صمى ا عميو كسمـ -ط
 : ء الرسكؿ محمد صمى ا عميو كسمـ في الطائؼدعا -ُ
، يا كتي كقمة حيمتي كىكاني عمى الناسالميـ إليؾ أشكك ضعؼ ق )

، إلى مف تكمني ؟ ، أنت رب المستضعفيف ، كأنت ربيأرحـ الراحميف
إلى بعيد يتجيمني ؟ أـ إلى عدك ممكتو أمرم ؟ إف لـ يكف بؾ عمي 

بنكر كجيؾ ، أعكذ ع ليبل أبالي كلكف عافيتؾ ىي أكسغضب ف
أف ، كصمح عميو أمر الدنيا كاآلخرة مف الذم أشرقت لو الظممات

، لؾ العتبى حتى ترضى ، كال تنزؿ بي غضبؾ أك يحؿ عمي سخطؾ
 . (حكؿ كال قكة إال بؾ 
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ًرا َكِثيًرااللَُّهمَّ آتِني الِحْكَمَة الَّتي َمْن ُأوتِيَها ف َ  ﴿ -ِ      ﴾ َقْد ُأوِتَي َخي ْ
 . { ٜٕٙس من سورة البقرة، اآلية:تبمق }

نْ َيا َوِفي اآْلِخَرةِ اللَُّهمَّ ثَ بّْْتِني بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحَيا ﴿ -ّ    ﴾ ِة الدُّ
 . {.ٕٚسورة إبراىيم، اآلية: مقتبس من  }

يَماَن َوزَي ّْْنُو ِفي قُ ُلوبَِنا، وََكرّْْه ِإلَي ْ  ﴿ -ْ َنا اْْلِ َنا اْلُكْفَر اللَُّهَم َحبَّْب ِإلَي ْ

تبس من سورة مق } ﴾ اْجَعْلَنا ِمَن الرَّاِشِدينَ َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن، وَ 
 .{.ٚالحجرات، اآلية: 

تبس من مق } ﴾ اْجَعْلِني ِمَن اْلُمْفِلِحينَ اللَُّهمَّ ِقِني ُشحَّ نَ ْفِسي وَ  ﴿ -ٓ
 . {.ٙٔسورة التغابن، اآلية: 

 نْ َيا َحَسَنًة َوِفي اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ آتَِنا ِفي الدُّ  اللَُّهمَ  ﴿ -ٔ
، ِِْٓالبخارم، برقـ  ) { ٕٔٓمقتبس من سورة البقرة، اآلية: } ﴾

 (.َِٗٔ، كمسمـ، برقـ ّٖٗٔكرقـ 
ًفٍتنىًة اٍلقىٍبرً  ) -ٕ  َـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمٍف ًفٍتنىًة النَّاًر كىعىذىاًب النَّاًر، كى ، المَّيي

َـّ ًإنّْي أىعيكذي  شىرّْ ًفٍتنىًة اٍلفىٍقًر، المَّيي شىرّْ ًفٍتنىًة اٍلًغنىى، كى كىعىذىاًب اٍلقىٍبًر، كى
اًء الثٍَّمًج  َـّ اٍغًسٍؿ قىٍمًبي ًبمى اًؿ، المَّيي ًسيًح الدَّجَّ ًبؾى ًمٍف شىرّْ ًفٍتنىًة اٍلمى

ا نىقَّيٍ  طىايىا كىمى نىؽّْ قىٍمًبي ًمٍف اٍلخى تى الثٍَّكبى اأٍلىٍبيىضى ًمٍف الدَّنىًس، كىاٍلبىرىًد، كى
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َـّ  ٍغًرًب. المَّيي ٍشًرًؽ كىاٍلمى طىايىامى كىمىا بىاعىٍدتى بىٍيفى اٍلمى بىٍيفى خى بىاًعٍد بىٍيًني كى كى
ـً ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمٍف اٍلكىسى  ٍغرى ٍأثىـً كىاٍلمى ، ِّٖالبخارم، برقـ )  (ًؿ كىاٍلمى

 (.ٖٗٓكمسمـ، برقـ 
َـّ ) -ٖ ،  المَّيي ـً ٍبًف، كىاٍليىرى ًؿ، كىاٍلجي ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمفى اٍلعىٍجًز، كىاٍلكىسى

ٍحيىا ًمٍف ًفٍتنىًة اٍلمى اًت  كاٍلبيٍخًؿ، كىأىعيكذي ًبؾى ًمٍف عىذىاًب اٍلقىٍبًر، كى  ) (كىاٍلمىمى
 (.َِٕٔ، كمسمـ، برقـ ِِّٖالبخارم، برقـ 

ٍيًد الٍ )) -ٗ سيكًء الميَـّ إنّْي أعيكذي ًبؾى ًمٍف جى دىرىًؾ الشَّقىاًء، كى ًء، كى بىبلى
شى  اًء، كى اتىًة اأٍلىٍعدىاءً اٍلقىضى ، كمسمـ، برقـ ّْٕٔالبخارم، برقـ  ) ((مى

 -صمى ا عميو كسمـ  -كاف رسكؿ ا  ))، كلفظو: ( َِٕٕ
يتعكذ مف جيد الببلء، كدرؾ الشقاء، كسكء القضاء، كشماتة 

 .((األعداء
َـّ أىٍصًمحٍ ) -َُ ًلي ًديًني الًَّذم ىيكى ًعٍصمىةي أىٍمًرم، كىأىٍصًمٍح ًلي  المَّيي

عىاًشي، كىأىٍصًمٍح ًلي آًخرىًتي الًَّتي ًفييىا مىعىاًدم،  ديٍنيىامى الًَّتي ًفييىا مى
، كىاٍجعىًؿ اٍلمىٍكتى رى  ٍيرو يىاةى ًزيىادىةن ًلي ًفي كيؿّْ خى ةن ًلي ًمٍف كيؿّْ كىاٍجعىًؿ اٍلحى احى

  (.َِِٕـ، برقـ أخرجو مسم ) (شىر  
َـّ ًإنّْي أىٍسأىليؾى اٍلييدىل، كىالتُّ ) -ُُ ، كىاٍلًغنىىالمَّيي أخرجو  ) (قىى، كىاٍلعىفىاؼى

 (.ُِِٕمسمـ، برقـ 
ٍبًف، كىاٍلبيٍخًؿ،  ) -ُِ ًؿ، كىاٍلجي َـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمفى اٍلعىٍجًز، كىاٍلكىسى المَّيي

، كىعىذىاًب اٍلقىٍبًر، المَّيي  ـً ٍف كىاٍليىرى ٍيري مى زىكّْيىا أىٍنتى خى َـّ آًت نىٍفًسي تىٍقكىاىىا، كى
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َـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمٍف ًعٍمـو الى يىٍنفىعي،  ىىا، المَّيي مىٍكالى ًليُّيىا كى زىكَّاىىا، أىٍنتى كى
ًمٍف دىٍعكى  ًمٍف نىٍفسو الى تىٍشبىعي، كى ًمٍف قىٍمبو الى يىٍخشىعي، كى ابي لىيىاكى  ةو الى ييٍستىجى

 (.ِِِٕأخرجو مسمـ، برقـ  )( 
َـّ ًإنّْي أى  ) -ُّ سىدٍّْدًني، المَّيي َـّ اٍىًدًني كى  ( ٍسأىليؾى اٍلييدىل كىالسَّدىادى المَّيي
 (.ِِٕٓأخرجو مسمـ، برقـ  ّ)

كىاؿً  ) -ُْ َـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمٍف زى ،  المَّيي اًفيىًتؾى ًؿ عى كُّ تىحى ، كى ًتؾى ًنٍعمى
اءىًة نً  فيجى ، كى ًطؾى ٍقمىًتؾى ًميًع سىخى جى  (.ِّٕٗأخرجو مسمـ، برقـ ) ( كى

ُٓ- ( ، ًمٍمتي َـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمٍف شىرّْ مىا عى ـٍ  المَّيي ا لى ًمٍف شىرّْ مى  كى
 (.ُِٕٔمسمـ، برقـ  ) ( أىٍعمىؿٍ 

بى  ) -ُٔ  لىًدم، كى كى َـّ أٍكًثٍر مىاًلي، كى يدؿ  ) ( اًرٍؾ ًلي ًفيمىا أٍعطىٍيتىًنيالمَّيي
الميـٌ أكثر )ألنس:  -صمى ا عميو كسمـ  -ي اء النبعميو دع

، ُِٖٗالبخارم، برقـ  ) (و، ككلده، كبارؾ لو فيما أعطيتومال
 (.َٔٔكمسمـ، برقـ 

مى )  -ُٕ يىاًتي عى ًمي، كىاٍغًفٍر ًليكىأًطٍؿ حى ، كىأٍحًسٍف عىمى  ) ( ى طىاعىًتؾى
سمسمة ، كصححو األلباني في ّٓٔالبخارم في األدب المفرد، برقـ 

، كفي صحيح األدب المفرد، ص ُِِْاألحاديث الصحيحة، برقـ 
صمى ا عميو كسمـ  -، كما بيف المعقكفيف يدؿ عميو قكلو ِْْ

مف طاؿ عمره كحسف ))عندما سئؿ: مف خير الناس؟ فقاؿ:  -
، كصححو ُُٕٕٔ، كأحمد، برقـ ِِّٗ، الترمذم، برقـ ((عممو
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كقد سألت سماحة شيخنا  ،ُِٕ/ ِاأللباني في صحيح الترمذم، 
 ابف باز رحمو ا عف الدعاء بو كىؿ ىك سنة؟ فقاؿ: ))نعـ((.

ـي، الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي رىبُّ اٍلعىٍرًش  ) -ُٖ ًمي ـي اٍلحى الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي اٍلعىًظي
رىبُّ اأٍلىٍرضً  ، الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي رىبُّ السَّمىكىاًت، كى رىبُّ اٍلعىٍرًش ، كى اٍلعىًظيـً

 (.َِّٕ، كمسمـ، برقـ ّْٓٔالبخارم، برقـ  )(  اٍلكىًريـً 
، كىأىٍصًمٍح  ) -ُٗ َـّ رىٍحمىتىؾى أىٍرجيك فىبلى تىًكٍمًني ًإلىى نىٍفًسي طىٍرفىةى عىٍيفو المَّيي

/ ٓ، كأحمد، ََٗٓأبك داكد، برقـ  ) ( ًلي شىٍأًني كيمَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ أىٍنتى 
، كفي صحيح َِٓ/ ّلباني في صحيح أبي داكد، ، كحسنو األ ِْ

، كقد حسف إسناده أيضان العبلمة ابف باز في َِٔاألدب المفرد، 
    .ِْتحفة األخيار، ص 

انىؾى ًإنّْي كيٍنتي  ) -َِ الترمذم،  ) ( ًمفى الظَّاًلًميفى  الى ًإلىوى ًإالَّ أىٍنتى سيٍبحى
، َٓٓ /ُ، كالحاكـ، كصححو ككافقو الذىبي، َّٓٓبرقـ 

دعكة كلفظو: )( ، ُٖٔ/ ّكصححو األلباني في صحيح الترمذم، 

َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ أَْنَت  ﴿ذم النكف إٍذ دعاه كىك في بطف الحكت: 

، فإنو لـ { ٚٛاْلنبياء : اآلية }  ﴾ ُسْبَحاَنَك ِإنّْي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمينَ 
 .(ـ في شيء قط إال استجاب ا لويدعي بيا رجؿ مسم

، مىاضو  ) -ُِ ، نىاًصيىًتي ًبيىًدؾى ًتؾى ٍبًدؾى اٍبفي أىمى ٍبديؾى اٍبفي عى َـّ ًإنّْي عى المَّيي
، أىٍسأىليؾى ًبكيؿّْ اٍسـو ىيكى لىؾى سىمٍَّيتى ًبًو  اؤيؾى ٍدؿه ًفيَّ قىضى ، عى ٍكميؾى ًفيَّ حي
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دنا ًمٍف  مٍَّمتىوي أىحى ، أىٍك عى ٍلتىوي ًفي ًكتىاًبؾى ، أىٍك أىٍنزى ، أىًك اٍستىٍأثىٍرتى نىٍفسىؾى ٍمًقؾى خى
ٍدًرم،  نيكرى صى ًبيعى قىٍمًبي، كى ، أىٍف تىٍجعىؿى اٍلقيٍرآفى رى ًبًو ًفي ًعٍمـً اٍلغىٍيًب ًعٍندىؾى

جى  ذىىىابى ىىمّْيكى ٍزًني، كى ءى حي ، كالحاكـ، ِْٓ، ُّٗ/ ُأحمد،  ) ( بلى
، كحسنو الحافظ في تخريج األذكار، كصححو األلباني في َٗٓ/ ُ

   (.ّٕلكمـ الطيب، صتخريج ا
رّْ  ) -ِِ رّْؼى القيميكًب صى َـّ ميصى مىى طىاعىًتؾى المَّيي مسمـ،  )(  ٍؼ قيميكبىنىا عى
 (.ِْٓٔبرقـ 
مىى ًديًنؾى يىا ميقىمّْبى القيميك ) -ِّ الترمذم، برقـ  ) (ًب ثىبّْت قىٍمًبي عى

، كصححو ِٖٓ، كِٓٓ/ ُ، كالحاكـ، ُِٖ/ ْ، كأحمد، ِِّٓ
، َّٗ/ ٔححو األلباني في صحيح الجامع، ككافقو الذىبي، كص
. كقد قالت أـ سممة رضي ا عنيا: ُُٕ/ ّكصحيح الترمذم، 

 (.((-صمى ا عميو كسمـ  -كاف أكثر دعائو ))
ك[ اٍلعىاًفيىةى ًفي الدٍُّنيىا  ) -ِْ [ ك ]اٍلعىٍفكى َـّ إنّْي أٍسأليؾى ]اٍليىًقيفى المَّيي

، كالبخارم في األدب المفرد، برقـ ُّْٓ)الترمذم، برقـ  (كىاآلًخرىةً 
 ا العافية في الدنيا كاآلخرة)سمكا ، كلفظو عند الترمذم: (  ِٕٔ

يعط بعد اليقيف سمكا ا العفك كالعافية فإف أحدان لـ  ، كفي لفظ: ) (
/ ّ(، كقد صححو األلباني في صحيح ابف ماجو،  خيران مف العافية

، انظرىا في: مسند ، كلو شكاىدَُٕ/ ّك ،ُٖٓ/ ّ، كَُٖ
   ( .ُٕٓ - ُٔٓ/ ُاإلماـ أحمد بترتيب أحمد شاكر، 
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اًقبىتىنىا ًفي األيميكًر كيمّْيىا، كىأًجٍرنىا ًمٍف ًخٍزًم ) -ِٓ الدٍُّنيىا الميـٌ أٍحًسٍف عى
/ ّّ/ ِ، كالطبراني في الكبير، ُُٖ/ ْأحمد،  ) (كىعىذىاًب اآلًخرىةً 

، ِِْْف حباف، برقـ ، كابُّْٔ، كفي الدعاء، برقـ ( ُُٗٔ
/ َُ)مكارد(، قاؿ الحافظ الييثمي في مجمع الزكائد،  ِِْٓ
( البخارم في ِ) مد كأحد أسانيد الطبراني ثقات((.: ))رجاؿ أحُٖٕ

، َُُٓ، كأبك داكد، برقـ ٓٔٔ، كْٔٔاألدب المفرد، برقـ 
، كأحمد َّّٖ، كابف ماجو، برقـ ُّٓٓ، كالترمذم، برقـ ُُُٓ

، كصححو ُٗٓ/ ُكصححو ككافقو الذىبي،  ، كالحاكـُِٕ/ ُ
/ ّ، كفي صحيح الترمذم، ُْْ/ ُاأللباني في صحيح أبي داكد، 

ُٕٖ.   
، كىاٍمكيٍر  ) -ِٔ مىيَّ ٍر عى ٍرًني كىالى تىٍنصي ، كىاٍنصي مىيَّ رىبّْ أىًعنّْي كىالى تيًعٍف عى

، كى  يىسًّْر الييدىل ًإلىيَّ ، كىاٍىًدًني كى مىيَّ مىى مىٍف ًلي كىالى تىٍمكيٍر عى ٍرًني عى اٍنصي
ا،  ، رىبّْ اٍجعىٍمًني لىؾى شىكَّارنا، لىؾى ذىكَّارنا، لىؾى رىىَّابنا، لىؾى ًمٍطكىاعن مىيَّ بىغىى عى
ٍكبىًتي، كىأىًجٍب  ًإلىٍيؾى ميٍخًبتنا أىكَّاىان ميًنيبنا، رىبّْ تىقىبٍَّؿ تىٍكبىًتي، كىاٍغًسٍؿ حى

ًتي، كىاٍىًد قى  ثىبٍّْت حيجَّ ًتي، كى سىدٍّْد ًلسىانً دىٍعكى ي، كىاٍسميٍؿ سىًخيمىةى ٍمًبي، كى
 . (قىٍمًبي
مَّده ) -ِٕ ٍيًر مىا سىأىلىؾى ًمٍنوي نىًبيُّؾى ميحى َـّ ًإنَّا نىٍسأىليؾى ًمٍف خى صمى  -المَّيي

مَّده -ا عميو كسمـ  نىعيكذي ًبؾى ًمٍف شىرّْ مىا اٍستىعىاذى ًمٍنوي نىًبيُّؾى ميحى  -، كى
ٍكؿى -ـ صمى ا عميو كسم غي، كىالى حى مىٍيؾى اٍلبىبلى ، كىعى ، كىأىٍنتى اٍلميٍستىعىافي
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ـ ، كابف ماجو، برقُِّٓالترمذم، برقـ  ) (كىالى قيكَّةى ًإالَّ ًبالمَّوً 
، كضعفو ، بمعناه، كقاؿ الترمذم: )ىذا حديث حسف غريب(ّْٖٔ

 .ّٕٖأللباني في ضعيؼ الترمذم، ص ا
َـّ ًإنّْي أىعيكذي بً ) -ِٖ ًمٍف المَّيي ًرم، كى ًمٍف شىرّْ بىصى ؾى ًمٍف شىرّْ سىٍمًعي، كى

ًمٍف شىرّْ  ًنيّْيشىرّْ ًلسىاًني، كى ًمٍف شىرّْ مى أبك داكد، برقـ  ) (قىٍمًبي، كى
، كغيرىـ. َْٕٓ، كالنسائي، برقـ ِّْٗ، كالترمذم، برقـ ُُٓٓ

، كصحيح النسائي، ُٔٔ/ ّكصححو األلباني في صحيح الترمذم، 
ّ /َُُٖ. )  

ذى  ) -ِٗ نيكًف، كىاٍلجي َـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمفى اٍلبىرىًص، كىاٍلجي ًمٍف المَّيي ، كى اـً
، ّْٗٓ، كالنسائي، برقـ ُْٓٓأبك داكد، برقـ  )(  سىيًّْئ األىٍسقىاـً 

/ ّكصححو األلباني في صحيح النسائي،  ُِٗ/ ّكأحمد، 
 (.ُْٖ/ ّ، كصحيح الترمذم ُُُٔ

َـّ ًإنّْي أىعي ) -َّ ًؽ، المَّيي ( كىاأٍلىٍعمىاًؿ، كىاأٍلىٍىكىاءً كذي ًبؾى ًمٍف ميٍنكىرىاًت اأٍلىٍخبلى
)مكارد(،  ِِِْ، كابف حباف، برقـ ُّٗٓالترمذم، برقـ  )

. كصححو ّٔ/ُٗ/ ُٗ، كالطبراني في الكبير، ِّٓ/ ُكالحاكـ، 
 (.ُْٖ/ ّاأللباني في صحيح الترمذم، 

َـّ ًإنَّؾى عيفيكّّ كىًريـه  ) -ُّ الترمذم،  ) ( ًحبُّ اٍلعىٍفكى فىاٍعؼي عىنّْيتي المَّيي
، كصححو األلباني ُِٕٕ، كالنسائي في الكبرل، برقـ ُّّٓبرقـ 

 (َُٕ/ ّفي صحيح الترمذم، 
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تىٍرؾى ) -ِّ  ٍيرىاًت، كى َـّ ًإنّْي أىٍسأىليؾى ًفٍعؿى اٍلخى حيبَّ  المَّيي اٍلميٍنكىرىاًت، كى
تى  ٍيرى اٍلمىسىاًكيًف، كىأىٍف تىٍغًفرى ًلي، كى فًَّني غى ذىا أىرىٍدتى ًفٍتنىةى قىٍكـو فىتىكى مىًني، كىاً  ٍرحى

حيبَّ عىمى  ، كى حيبَّ مىٍف ييًحبُّؾى ، كى بَّؾى ، كىأىٍسأىليؾى حي ٍفتيكفو بّْؾى مى بيًني ًإلىى حي  (ؿو ييقىرّْ
، بنحكه، ِّّٓكالترمذم، برقـ  ِّْ/ ٓأخرجو أحمد بمفظو،  )

فقاؿ:  -يعني البخارم  -كحسنو، كقاؿ: سألت محمد بف إسماعيؿ 
صمى ا  -))ىذا حديث حسف صحيح((، كفي آخر الحديث قاؿ 

، ُِٓ/ ُ: ))إنيا حؽّّ فادرسكىا كتعٌممكىا((، كالحاكـ -عميو كسمـ 
    (.ُّٖ/ ّكصححو األلباني في صحيح الترمذم، 

اًجًمًو كىآًجمً ) -ّّ ٍيًر كيمًّْو: عى َـّ ًإنّْي أىٍسأىليؾى ًمفى اٍلخى ًمٍمتي المَّيي ا عى ًو، مى
ًمٍمتي  ا عى اًجًمًو كىآًجًمًو، مى ، كىأىعيكذي ًبؾى ًمفى الشَّرّْ كيمًّْو عى ـٍ ـٍ أىٍعمى ا لى مى ًمٍنوي كى
 ، نىًبيُّؾى ٍبديؾى كى ا سىأىلىؾى عى ٍيًر مى َـّ ًإنّْي أىٍسأىليؾى ًمٍف خى . المَّيي ـٍ ـٍ أىٍعمى مىا لى ًمٍنوي كى

  (كىأىعيكذي ًبؾى 
َـّ ا )) -ّْ ٍحفىظًني باإًلٍسبلىـً قاًئمان، كاٍحفىٍظًني باإًلٍسبلىـً قاًعدان، المَّيي

َـّ ًإنّْي  كاٍحفىظًني باإًلٍسبلىـً راًقدان، كال تيٍشًمٍت ًبي عىديٌكان كال حاًسدان. المَّيي
، كأعيكذي ًبؾى ًمٍف كيؿّْ شى  ٍير خزاًئنيوي ًبيىًدؾى زىاًئنيوي ًبيىًدؾى أٍسأليؾى ًمٍف كيؿّْ خى  ر  خى

َـّ ًإنّْي أىٍسأىليؾى مً ) ( . المَّيي نىًبيُّؾى ٍبديؾى كى [ ]ًمٍنوي[ عى ٍف شىرّْ ]مىا اٍستىعىاذى ًبؾى
ا  مى ، كىأىعيكذي ًبؾى ًمفى النَّاًر كى مىا قىرَّبى ًإلىٍييىا ًمٍف قىٍكؿو أىٍك عىمىؿو نَّةى، كى اٍلجى

، كىأىٍسأىليؾى أىٍف تىٍجعىؿى  ٍيتىوي ًلي  قىرَّبى ًإلىٍييىا ًمٍف قىٍكؿو أىٍك عىمىؿو اءو قىضى كيؿَّ قىضى
ٍيرنا / ٔ، بمفظو، كأحمد، ّْٖٔ( ابف ماجو، برقـ ُ(. )ُ) ((خى
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، كلفظ الزيادة الثانية لو، كالحاكـ كصححو، ككافقو الذىبي، ُّْ
، كلفظ الزيادة األكلى لو، كصححو األلباني في صحيح ُِٓ/ ُ

كصححو ككافقو  ِٓٓ/ ُ( الحاكـ، ِ) .ِّٕ/ ِابف ماجو، 
، كفي ّٖٗ/ ِىبي، كحسنو األلباني في صحيح الجامع، الذ

     .َُْٓ، برقـ ْٓ/ ْسمسمة األحاديث الصحيحة، 
بىٍيفى  )  -ّٓ ٍشيىًتؾى مىا تىحيكؿي ًبًو بىٍينىنىا كى ـٍ لىنىا ًمٍف خى َـّ اٍقًس المَّيي

ًمفى اٍليىًقيفً  ، كى نَّتىؾى ًتؾى مىا تيبىمّْغينىا ًبًو جى ًمٍف طىاعى ، كى في ًبًو  مىعىاًصيؾى ا تييىكّْ مى
ا  قيكَّاًتنىا مى اًرنىا، كى اًعنىا، كىأىٍبصى تٍّْعنىا ًبأىٍسمى َـّ مى اًئبى الدٍُّنيىا، المَّيي مىٍينىا مىصى عى
ٍرنىا  مىى مىٍف ظىمىمىنىا، كىاٍنصي أىٍحيىٍيتىنىا، كىاٍجعىٍموي اٍلكىاًرثى ًمنَّا، كىاٍجعىٍؿ ثىٍأرىنىا عى

مىى مىٍف عىادىانىا، كىالى تى  ٍجعىٍؿ ميًصيبىتىنىا ًفي ًديًننىا، كىالى تىٍجعىًؿ الدٍُّنيىا أىٍكبىرى عى
مّْطٍ  ٍبمىغى ًعٍمًمنىا، كىالى تيسى مينىا ىىمّْنىا، كىالى مى مىٍينىا مىٍف الى يىٍرحى الترمذم،  )(  عى

كصححو ككافقو الذىبي، كابف  ِٖٓ/ ُ، كالحاكـ، َِّٓبرقـ 
/ ّح الترمذم، ، كحسنو األلباني في صحئْْالسني، برقـ 

 ( .ََْ/ ُ، كصحيح الجامع، ُٖٔ
ٍبًف، كىأعي  ) -ّٔ  َـّ إنّْي أىعكذي ًبؾى ًمفى الجي ًبؾى ًمفى البيٍخًؿ،  كذالمَّيي

يىا كىأعيكذي ًبؾى ًمٍف أٍف أيرىدَّ ًإلىى أىٍرذىًؿ العيميًر، كىأعيكذي ًبؾى ًمٍف ًفٍتنىًة الدُّنٍ 
 (.ِِِٖالبخارم، برقـ  كىعىذىاًب القىٍبًر( )

ا  ) -ّٕ مى ٍسرىاًفي ًفي أىٍمًرم، كى ٍيًمي، كىاً  جى ًطيئىًتي، كى َـّ اٍغًفٍر ًلي خى المَّيي
طىئي، كى  خى ًجدّْم، كى َـّ اٍغًفٍر ًلي ىىٍزًلي، كى ـي ًبًو ًمنّْي، المَّيي عىٍمًدم، أىٍنتى أىٍعمى
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كيؿُّ ذىًلؾى ًعٍنًدم ، كمسمـ، ّٖٗٔمتفؽ عميو: البخارم، برقـ  ) ( كى
 (.ُِٕٗبرقـ 
َـّ ًإنّْي ظىمىٍمتي نىٍفًسي ظيٍممنا كىًثيرنا، كىالى يىٍغًفري الذُّنيكبى ًإالَّ )) -ّٖ المَّيي

ـي  ٍمًني ًإنَّؾى أىٍنتى اٍلغىفيكري الرًَّحي ، كىاٍرحى ٍغًفرىةن ًمٍف ًعٍنًدؾى . فىاٍغًفٍر ًلي مى (( أىٍنتى
      ( .َِٕٓ، مسمـ، برقـ ّْٖ(. متفؽ عميو: البخارم، برقـ ّ)

ّٗ- (( ، لىٍيؾى أىنىٍبتي ، كىاً  كٍَّمتي مىٍيؾى تىكى ، كىعى ٍنتي ًبؾى آمى ، كى َـّ لىؾى أىٍسمىٍمتي المَّيي
َـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبًعزًَّتؾى الى ًإلىوى ًإالَّ أىٍنتى أىٍف تيًضمًَّني، أىٍنتى  . المَّيي ٍمتي اصى ًبؾى خى كى

ٍنسي يىميكتي  ، كىاٍلًجفُّ كىاإلًٍ يُّ الًَّذم الى يىميكتي (. متفؽ عميو: ُ) ((كفى اٍلحى
 .ُِٕٗ، كمسمـ، برقـ ّٖٗٔالبخارم، برقـ 

، كالسَّبلمىةى ًمٍف كيؿّْ )) ٍغًفرىًتؾى ـى مى ، كىعىزاًئ َـّ إنَّا نىٍسأليؾى ميكًجباًت رىٍحمىًتؾى المَّيي
نًَّة، كالنَّجاةى ًمفى النَّارً  ، كالفىٍكزى بالجى ، كالغىًنيمىةى ًمٍف كيؿّْ ًبر  ( ُ) ((إثـو

، كصححو، ككافقو الذىبي، كالبييقي في ِٓٓ/ ُحاكـ، ( الِ)
، فقد حسنو َّْ، كانظر: األذكار لمنككم، صَِٔالدعكات، برقـ 

 (المحقؽ عبد القادر األرنؤكط.
َـّ اٍغًفٍر ًلٍمميٍؤًمًنيفى كىاٍلميٍؤًمنىاتً )) -َْ ( لحديث عبادة ّ(.)ّ) ((المَّيي
 - عميو كسمـ صمى ا -، قاؿ: سمعت النبي -رضي ا عنو  -

مف استغفر لممؤمنيف كالمؤمنات كتب ا لو بكؿ مؤمف ))يقكؿ: 
، َِٗٓ، برقـ َِِ/ ٓ، الطبراني في الكبير، ((كمؤمنة حسنة

د إسناده الييثمي في مجمع ُِٓٓ، كبرقـ ّّْ/ ّك ، كجكَّ
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، كحسَّنو األلباني في صحيح الجامع، برقـ َُِ/ َُالزكائد، 
َِٓٗ ،ٓ /ِِْ. 

بىاًرٍؾ ًلي ًفيمىا المَّيي )) سٍّْع ًلي ًفي دىاًرم، كى كى َـّ اٍغًفٍر ًلي ذىٍنًبي، كى
ٍقتىًني زى ، كرقـ ُٗٗٓٔ، برقـ ّٔ/ ْ( أخرجو أحمد، ُ) ((رى

، كقاؿ محققك ََّٓ، كالترمذم، برقـ ُِّٖٖ، كرقـ ُُِّْ
: ))حسف ُْٓ/ ّٖ، كفي ُٕٗ/ ّٖ، كفي ُْْ/ ِٕالمسند، 

 .ّٗٗ/ ُيح الجامع، لغيره((، كحسنو األلباني في صح
؛ فىًإنَّوي الى يىٍمًمكييىا ًإالَّ )) -ُْ رىٍحمىًتؾى َـّ إنّْي أىٍسأىليؾ ًمٍف فىٍضًمؾى كى المَّيي
/ َُ(. أخرجو الطبراني. كقاؿ الييثمي في مجمع الزكائد، ِ) ((أىٍنتى 

: ))رجالو رجاؿ الصحيح غير محمد بف زياد كىك ثقة((، ُٗٓ
 ُِٖٕ، برقـ َْْ/ ُامع، كصححو األلباني في صحيح الج

ِْ- (( ، ْـّ ، كىاٍلغى ، كىالتَّرىدّْم، كىاٍليىٍدـً ـً َـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمفى اليىرى المَّيي
بَّطىًنيى الشٍَّيطىافي ًعٍندى اٍلمىٍكًت،  ًؽ، كىأىعيكذي ًبؾى أىٍف يىتىخى رى ًؽ، كىاٍلحى كىاٍلغىرى

 ((ا، كىأىعيكذي ًبؾى أىٍف أىميكتى لىًديغناكىأىعيكذي ًبؾى أىٍف أىميكت ًفي سىًبيًمؾى ميٍدًبرن 
، كرقـ ُّٓٓ، كالنسائي، برقـ ُِٓٓ( أخرجو أبك داكد، برقـ ُ)

، ُُِّ/ ّ، كصححو األلباني في صحيح النسائي، ِّٓٓ
 كصحيح سنف أبي داكد،.

ًجيعي، كىأىعيك )) -ّْ َـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمفى اٍلجيكًع؛ فىًإنَّوي ًبٍئسى الضَّ ذي المَّيي
( أخرجو أبك داكد، ِ(. )ِ) ((ًبؾى ًمفى اٍلًخيىانىًة؛ فىًإنَّيىا ًبٍئسىًت اٍلًبطىانىةي 
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، كحسنو األلباني في صحيح ّْٖٓ، كالنسائي، برقـ ُْٕٓبرقـ 
 .ُُُِ/ ّالنسائي، 

ٍبًف، كالبيٍخًؿ، )) -ْْ ًؿ، كالجي َـّ إنّْي أعيكذي ًبؾى ًمفى العىٍجًز، كالكىسى المَّيي
، كا ـً ٍسكىنىًة، كأعيكذي ًبؾى ًمفى كاليىرى لقىٍسكىًة، كالغىٍفمىًة، كالعىٍيمىًة، كالذّْلًَّة، كالمى

ياًء،  الفىٍقًر، كالكيٍفًر، كالفيسيكًؽ، كالشّْقاًؽ، كالنّْفاًؽ، كالسٍُّمعىًة، كالرّْ
نيكًف، ، كالجي ـً ، كالبىكى ـً مى  كأعيكذي ًبؾى ًمفى الصَّ

سىيّْىًء األىسٍ  ، كالبىرىًص، كى ذاـً ( أخرجو النسائي، ُ(. )ُ) ((قاـً كالجي
، كصححو األلباني في صحيح َّٓ/ ُ، كالحاكـ، ّْٗٓبرقـ 

ركاء الغميؿ، برقـ َْٔ/ ُالجامع،   .ِٖٓ، كا 
َـّ إنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمفى اٍلفىٍقًر، ]كىاٍلفىاقىًة[، كىاٍلًقمًَّة، كىالذّْلًَّة، )) -ْٓ الميي

ـى أك أي  ـى كىأىعيكذي ًبؾى ًمٍف أىٍف أىٍظًم ( أخرجو أبك داكد، برقـ ِ(. )ِ) ((ٍظمى
،كصححو األلباني في صحيح ْٕٓٓ،كالنسائي، برقـ ُْْٓ

، كما بيف َْٕ/ ُ، كصحيح الجامع، ُُُُ/ ّالنسائي،
المعقكفيف عند ابف حباف )مكارد(، كصححو األلباني، في صحيح 

 .ْٓٓ/ ِمكارد الظمآف، 
َـّ إنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمٍف جى )) -ْٔ اًر السُّكًء ًفي دىاًر اٍلميقىامىًة؛ فىًإفَّ المَّيي

ؿي  كَّ ارى اٍلبىاًديىًة يىتىحى ، ُُٕ(. البخارم في األدب المفرد، برقـ ّ) ((جى
، كصححو ككافقو الذىبي، كأخرجو النسائي، برقـ ِّٓ/ ُكالحاكـ، 
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، كصحيح َْٖ/ ُ، كصححو األلباني في صحيح الجامع، ُٕٓٓ
 .ُُُٖ/ ّالنسائي، 

ديعىاءو الى ييٍسمىعي، المَّ )) -ْٕ َـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمٍف قىٍمبو الى يىٍخشىعي، كًمٍف ى يي
ًمٍف نىٍفسو الى  ًمٍف ًعٍمـو الى يىٍنفىعي، أىعيكذي ًبؾى ًمٍف ىيؤيالىًء األىٍربىعً  كى  ((تىٍشبىعي، كى

، كصححو ُْٗٓ، كأبك داكد، برقـ ِّْٖ( الترمذم، برقـ ُ(. )ُ)
، كصحيح ُِٓٗصحيح الجامع، برقـ العبلمة األلباني في 

 .ُُُّ/ ّالنسائي، 
ًمٍف )) -ْٖ ًمٍف لىٍيمىًة السُّكًء، كى َـّ إٌني أعيكذي ًبؾى ًمٍف يىٍكـً السُّكًء، كى المَّيي

اًر السُّكًء في دىاًر  ًمٍف جى اًحًب السُّكًء، كى ًمٍف صى سىاعىًة السُّكًء، كى
ييثمي في الزكائد، ( أخرجو الطبراني كقاؿ الِ(. )ِ) ((اٍلميقامىةً 

: ))كرجالو رجاؿ الصحيح((. كحسنو األلباني في صحيح ُْْ/ َُ
 َُِٗ، برقـ ُُْ/ ُالجامع، 

نَّةى كىأىٍستىًجٍيري ًبؾى ًمفى النَّارً )) -ْٗ َـّ إنّْي أىٍسأىليؾى اٍلجى )ثىبلىثى  ((المَّيي
( ) ، كابف ماجو، برقـ ِِٕٓ( أخرجو الترمذم، برقـ ّ(. )ّمىرَّاتو
، كصححو األلباني في صحيح ّٔٓٓكالنسائي، برقـ  ،َّّْ

، كلفظو: ))مف ُُُِ/ ّ، كصحيح النسائي، ُّٗ/ ِالترمذم، 
سأؿ ا الجنة ثبلث مرات قالت الجنة: الميـٌ أدخمو الجنة كمف 

 استجار مف النار ثبلث مرات قالت النار: الميـٌ أجره مف النار((.
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َـّ فىقٍّْيًني ًفي الدّْ )) -َٓ  ( يدؿ عميو ركاية ُ(. )ُ) ((يفً المَّيي
البف  -صمى ا عميو كسمـ  -البخارم كمسمـ في دعاء النبي 

، كمسمـ، برقـ ُّْعباس رضي  عنيما. البخارم، برقـ 
ِْٕٕ. 

ـي، كىأىٍستىٍغًفريؾى ًلمىا الى )) -ُٓ َـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى أىٍف أيٍشًرؾى ًبؾى كىأىنىا أىٍعمى المَّيي
ـي  / َُ، كابف أبي شيبة، َّْ/ ْ( ركاه أحمد، ِ(. )ِ) ((أىٍعمى
، كحسنو األلباني ِْٖ/  ْ، كالطبراني في المعجـ األكسط،ّّٕ

 .ُٗ/ ُفي صحيح الترغيب كالترىيب، 
ا)) ًزٍدًني ًعٍممن ا يىٍنفىعيًني، كى مٍّْمًني مى مٍَّمتىًني، كىعى ا عى َـّ اٍنفىٍعًني ًبمى  ((المَّيي
، كابف ماجو، برقـ ّٗٗٓ(. أخرجو الترمذم، برقـ ّ)

 .ْٕ/ ُ،كصححو األلباني في صحيح ابف ماجو، ِٗٓ
ًرٍزقنا)) -ِٓ ا نىاًفعنا، كى َـّ ًإنّْي أىٍسأىليؾى ًعٍممن  ((طىيّْبنا، كىعىمىبلن ميتىقىبَّبلن  المَّيي
،كالنسائي في عمؿ اليكـ ِٓٗ( أخرجو ابف ماجو، برقـ ُ(. )ُ)

، كصححو األلباني في َّٓ، كِْٗ/ ٔ،كأحمد، َُِكالميمة، برقـ 
 .ُِٓ/ ُصحيح ابف ماجو، 

ـٍ )) -ّٓ مىدي، الًَّذم لى دي، الصَّ َـّ ًإنّْي أىٍسأىليؾى يىا أىلمَّوي ًبأىنَّؾى اٍلكىاًحدي اأٍلىحى المَّيي
ده، أىٍف تىٍغًفرى ًلي ذينيكًبي، ًإنَّؾى أىٍنتى  ـٍ يىكيٍف لىوي كيفيكنا أىحى لى ـٍ ييكلىٍد، كى لى يىًمٍد كى

ـي اٍلغىفي  ، كالمفظ ََُّ( أخرجو النسائي، برقـ ِ(. )ِ) ((كري الرًَّحي
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، ٖٓٗ، كأبك داكد، برقـ ٕٓٔٔلو، كالنسائي في الكبرل، برقـ 
 .ُْٕ/ ُكصححو األلباني في صحيح سنف النسائي، 

ٍحدىؾى الى )) -ْٓ ٍمدى، الى ًإلىوى ًإالَّ أىٍنتى ]كى َـّ ًإنّْي أىٍسأىليؾى ًبأىفَّ لىؾى اٍلحى  المَّيي
 ، بلًؿ كىاإًلٍكرىاـً [ اٍلمىنَّافي ]يىا[ بىًديعى السَّمىكىاًت كىاألىٍرًض، يىا ذىا اٍلجى شىًريؾى لىؾى

نَّةى كىأىعيكذي ًبؾى ًمفى النَّاًر[ يُّ يىا قىيُّكـي، ًإنّْي أىٍسأىليؾى ]اٍلجى ( ُ(. )ُ) ((يىا حى
، كالنسائي، برقـ ّٖٖٓ، كابف ماجو، برقـ ُْٓٗأبك داكد، برقـ 

، كصححو األلباني في صحيح ّْْٓ، كالترمذم، برقـ ُِٗٗ
 .ِّٗ/ ِ، كفي صحيح ابف ماجو، ِٕٗ/ ُالنسائي، 

ٓٓ- (( ، َـّ ًإنّْي أىٍسأىليؾى ًبأىنّْي أىٍشيىدي أىنَّؾى أىٍنتى اي الى ًإلىوى ًإالَّ أىٍنتى المَّيي
ـٍ يى  لى ـٍ ييكلىٍد، كى لى ـٍ يىًمٍد، كى مىدي، الًَّذم لى دي، الصَّ ده األىحى (. ِ)(( كيٍف لىوي كيفيكنا أىحى

، كابف ماجو، ّْٕٓ، كالترمذم، برقـ ٖٓٗ( أبك داكد، برقـ ِ)
، كصححو األلباني في صحيح سنف َّٔ/ ٓ، كأحمد ّٕٖٓبرقـ 

 .ُّٔ/ ّالترمذم، 
، ًإنَّؾى أىٍنتى التَّكَّابي اٍلغىفيكري )) -ٔٓ مىيَّ تيٍب عى  ((رىبّْ اٍغًفٍر ًلي، كى
، واللفظ ٖٖٗٗ، والترمذي، برقم 1ٔ٘ٔبرقم  ( أبو داود،ٖ)(.ّ)

، وابن ماجه، برقم 0ٕٕٓٔله، والنسائً فً الكبرى، بر قم 
، وفً ٕٖٔ/ ٕ، وصححه األلبانً فً صحٌح ابن ماجه، 1ٖٔٗ

 .ٖ٘ٔ/ ٖصحٌح الترمذي، 
ًمٍمتى )) -ٕٓ ٍمًؽ، أىٍحًيًني مىا عى مىى اٍلخى قيٍدرىًتؾى عى ، كى َـّ ًبًعٍمًمؾى اٍلغىٍيبى  المَّيي

َـّ ًإنّْي أىٍسأىليؾى  ٍيرنا ًلي، المَّيي فىاةى خى ًمٍمتى اٍلكى فًَّني ًإذىا عى تىكى ٍيرنا ًلي، كى يىاةى خى اٍلحى
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ا  ٍشيىتىؾى ًفي اٍلغىٍيًب كىالشَّيىادىًة، كىأىٍسأىليؾى كىًممىةى اٍلحىؽّْ ًفي الرّْضى خى
ًب، كىأىٍسأىليؾى اٍلقىٍصدى ًفي اٍلًغنىى كىاٍلفىٍقًر، كى  ان الى يىٍنفىدي، كىاٍلغىضى أىٍسأىليؾى نىًعيمى

اًء، كىأىٍسأىليؾى بىٍردى  ا بىعىدى اٍلقىضى كأىٍسأىليؾى قيرَّةى عىٍيفو الى تىٍنقىًطٍع، كىأىٍسأىليؾى الرّْضى
، كىالشٍَّكؽى ًإلىى  ٍجًيؾى اٍلعىٍيًش بىٍعدى اٍلمىٍكًت، كىأىٍسٍأليؾى لىذَّةى النَّظىًر إلىى كى

رَّ  ٍيًر ضى ، ًفي غى يّْنَّا ًبًزينىًة ًلقىاًئؾى َـّ زى اءى ميًضرَّةو، كىالى ًفٍتنىةو ميًضمَّةو، المَّيي
، كأحمد، َُّٓالنسائي، برقـ  ) ((ٍمنىا ىيدىاةن ميٍيتىًديفى اإًليمىاًف، كىاٍجعى 

/ ٔو ،َِٖ/ ُلباني في صحيح النسائي، ، كصححو األ ِْٔ/ ْ

ٕ1ٔ.) 
، كحيبَّ مىٍف يى )) -ٖٓ َـّ ارزيقني حيبَّؾى ا المَّيي َـّ مى بُّوي عندىؾ، المَّيي ٍنفىعيني حي

نّْي  ٍيتى عى كى ـى مىا زى ، المَّيي ا تيًحبُّ ٍقتىني ًممَّا أيًحبُّ فىاٍجعىٍموي قيكَّةن ًلي ًفيمى زى رى
أخرجو الترمذم، برقـ  )(( غان ًلي ًفيمىا تيًحبُّ ًممَّا أيًحبُّ فىاٍجعىٍموي فىرىا

ط: ))كىك كما ، كحسنو. كقاؿ الشيخ عبد القادر األرنؤك ُّْٗ
 (.ُّْ/ ْقاؿ((. انظر تحقيقو لجامع األصكؿ، 

ا )) -ٗٓ َـّ نىقًّْني ًمٍنيىا كىمى طىايىا، المَّيي َـّ طىيٍّْرًني ًمفى الذُّنيكًب كىاٍلخى المَّيي
َـّ طىيٍّْرًني ًبالثٍَّمًج كىاٍلبىرى  اًء يينىقَّى الثٍَّكبي اأٍلىٍبيىضي ًمٍف الدَّنىًس، المَّيي ًد كىاٍلمى

 ( .ٓٓٗ، والنسائً، برقم 7ٙٗأخرجه مسلم، برقم  ) ((اًردً اٍلبى 
ًفٍتنىًة )) -َٔ سيكًء اٍلعيميًر، كى ٍبًف، كى َـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمفى اٍلبيٍخًؿ، كىاٍلجي المَّيي

ٍدرً  ، كلفظو: ))كاف ْٗٔٓالنسائي، برقـ  ) ((، كىعىذىاًب اٍلقىٍبرً الصَّ
خمس: مف البخؿ،  يتعكذ مف -صمى ا عميو كسمـ  -النبي 
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كالجبف، كسكء العمر، كفتنة الصدر، كعذاب القبر((، كأخرجو أبك 
، كحسنو األرنؤكط في تخريجو لجامع األصكؿ، ُّٗٓداكد، برقـ 

ْ /ّّٔ.) 
، أىعيكذي ًبؾى ًمفى )) -ُٔ رىبَّ ًإٍسرىاًفيؿى ، كى ًميكىاًئيؿى ، كى َـّ رىبَّ ًجٍبرىاًئيؿى المَّيي

مً  رّْ النَّاًر، كى ، ُّْْأخرجو النسائي، برقـ  ) ((ذىاًب اٍلقىٍبرً ٍف عى حى
، كصححو َُٗ، كالبييقي في الدعكات، برقـ ُٔ/ ٔكأحمد، 

، كسمسمة األحاديث ُُُِ/ ّاأللباني في صحيح النسائي، 
 (.ُْْٓالصحيحة، برقـ 

َـّ أىٍلًيٍمًني ريٍشًدم، كىأىعً )) -ِٔ رواه  ) ((ٍذًني ًمٍف شىرّْ نىٍفًسيالمَّيي

/ ٖٕ، وأخرجه أحمد، 1ٖٖٗ، برقم 0ٔ٘/ ٘واللفظ له، الترمذي 
، بنحوه أٌضاً. وقال ٓٔ٘/ ٔ،، والحاكم، 000ٕٔ، برقم 07ٔ

: ))إسناده صحٌح 07ٔ/ ٖٖمحققو المسند عن الحدٌث عند أحمد، 
((، وأما لفظ الترمذي فضعفه األلبانً فً  ...على شرط الشٌخٌن 
 .70ٖضعٌف الترمذي، ص 

َـّ ًإنّْ )) -ّٔ  ) ((ًعٍمـو الى يىٍنفىعي  ي أىٍسأىليؾى ًعٍممنا نىاًفعنا، كىأىعيكذي ًبؾى ًمفٍ المَّيي
، ّّْٖ، كابف ماجو، برقـ ٕٖٕٔأخرجو النسائي في الكبرل، برقـ 

، كلفظو: ِّٕ/ ِكحسنو األلباني في صحيح سنف ابف ماجو، 
 .((سمكا ا عممان نافعان، كتعكذكا با مف عمـ ال ينفع))

رىبَّ اٍلعىٍرًش المَّ )) -ْٔ رىبَّ اأٍلىٍرًض، كى َـّ رىبَّ السَّمىكىاًت ]السٍَّبًع[ كى يي
ميٍنًزؿى التٍَّكرىاًة  ، فىاًلؽى اٍلحىبّْ كىالنَّكىل، كى رىبَّ كيؿّْ شىٍيءو بَّنىا كى ، رى اٍلعىًظيـً
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ٍنًجيًؿ كىاٍلفيٍرقىاًف، أىعيكذي ًبؾى ًمٍف شىرّْ كيؿّْ شىٍيءو أىٍنتى آًخذه ًبنىا ًصيىًتًو، كىاإلًٍ
ؿي فىمىٍيسى قىٍبمىؾى شىٍيءه، كىأىٍنتى اآٍلًخري  َـّ أىٍنتى اأٍلىكَّ  المَّيي

فىمىٍيسى بىٍعدىؾى شىٍيءه، كىأىٍنتى الظَّاًىري فىمىٍيسى فىٍكقىؾى شىٍيءه، كىأىٍنتى اٍلبىاًطفي 
نَّا الدٍَّيفى كىأىغٍ  رجو أخ ) ((ًننىا ًمفى اٍلفىٍقرً فىمىٍيسى ديكنىؾى شىٍيءه، اٍقًض عى

 .-رضي ا عنو  -عف أبي ىريرة  ،ُِّٕمسمـ، برقـ 
َـّ أىلٍّْؼ بىٍيفى قيميكًبنىا، كىأىٍصًمٍح ذىاتى بىٍيًننىا، كىاٍىًدنىا سيبيؿى )) -ٓٔ المَّيي

نٍّْبنىا اٍلفىكىاًحشى مىا ظىيىرى  جى نىا ًمفى الظُّميمىاًت ًإلىى النُّكًر، كى نىجّْ ، كى ـً السَّبلى
مىا بىطىفى  قيميكًبنىا، كىأىٍزكىاًجنىا، ًمٍنيىا كى اًرنىا، كى بىاًرٍؾ لىنىا ًفي أىٍسمىاًعنىا، كىأىٍبصى ، كى

ـي، كىاٍجعىٍمنىا شىاًكًريفى ًلًنعىًمؾى  مىٍينىا ًإنَّؾى أىٍنتى التَّكَّابي الرًَّحي تيٍب عى يَّاًتنىا، كى ذيرّْ كى
، قىاًبًميفى لىيىا مىٍيؾى مىٍينى ميٍثًنيفى ًبيىا عى أخرجه أبو داود،  ) ((ا، كىأىًتًمٍميىا عى

، وقال: ))صحٌح على ٕ٘ٙ/ ٔ، والحاكم، واللفظ له 0ٙ0برقم 
، وصححه األلبانً فً ٕٙ/ ٔشرط مسلم((، ووافقه الذهبً، 

   (  ٖٓٙصحٌح األدب المفرد، برقم 
ٍيرى )) -ٔٔ خى ٍيرى الدُّعىاًء، كى خى ٍسأىلىًة، كى ٍيرى اٍلمى َـّ ًإنّْي أىٍسأىليؾى خى المَّيي
اًت، النَّجى  ٍيرى اٍلمىمى خى يىاًة، كى ٍيرى اٍلحى خى ٍيرى الثَّكىاًب، كى خى ًؿ، كى ٍيرى اٍلعىمى خى اًح، كى

تىقىبٍَّؿ  اًتي، كى اًني، كىاٍرفىٍع دىرىجى قٍّْؽ ًإيمى حى ثىقّْؿ مىكىاًزيًني، كى ثىبٍّْتًني، كى كى
نَّ  اًت العيبلى ًمفى اٍلجى ًطيئىًتي، كىأىٍسأىليؾى الدَّرىجى بلىًتي، كىاٍغًفٍر خى َـّ صى ًة، المَّيي

ظىاًىرىهي،  لىوي، كى كىاًمعىوي، كىأىكَّ جى كىاًتمىوي، كى خى ٍيًر، كى ًإنّْي أىٍسأىليؾى فىكىاًتحى اٍلخى
بىاًطنىوي،  َر َما كى ٌْ ِة آِمٌْن، اللَُّهمَّ إِنًِّ أَْسأَلَُك َخ َرَجاِت اْلُعاَل ِمَن اْلَجنَّ َوالدَّ

َر َما أَ  ٌْ َر َما أَْفَعلُ، َوَخ ٌْ َر َما َظَهَر، آتًِ، َوَخ ٌْ َر َما َبَطَن، َوَخ ٌْ ْعَملُ، َوَخ
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ِة آِمٌْن، اللَُّهمَّ إنًِّ أَْسأَلَُك أْن َتْرَفَع ِذْكِري،  َرَجاِت الُعاَل ِمَن اْلَجنَّ َوالدَّ

نَ  َر َقْلبًِ، َوُتَحصِّ رى   َوَتَضَع ِوْزِري، َوُتْصلَِح أْمِري، َوُتَطهِّ تينىكّْ فىٍرًجي، كى
تىٍغفً  َـّ قىٍمًبي، كى نًَّة آًميٍف، المَّيي اًت اٍلعيبلى ًمفى اٍلجى رى ًلي ذىٍنًبي، كىأىٍسأىليؾى الدَّرىجى

ًفي  ًرم، كى ًفي بىصى ًفي سىٍمًعي، كى إنّْي أىٍسأىليؾى أٍف تيبىاًرؾى ًفي نىٍفًسي، كى
ًفي  ، كى ٍحيىامى ًفي مى ًفي أىٍىًمي، كى ميًقي، كى ًفي خي ٍمًقي، كى ًفي خى كًحي، كى ري

فً  اًت العيبلى مىمىاًتي، كى سىنىاًتي، كىأىٍسأىليؾى الدَّرىجى  ًمفى ي عىمىًمي، فىتىقىبٍَّؿ حى
نًَّة، آًميفٍ  ، َِٓ/ ُأخرجو الحاكـ عف أـ سممة مرفكعان،  ُ) ((اٍلجى

، كالبييقي في الدعكات، برقـ َِٓ/ ُكصححو ككافقو الذىبي، 
 (.ُٕٕ، برقـ ِّٔ/ ِّ، كالطبراني في الكبير، ِِٓ
َـّ )) -ٕٔ ًؽ، كىاأٍلىٍىكىاًء، كىاأٍلى  المَّيي نٍّْبًني ميٍنكىرىاًت اىأٍلىٍخبلى ٍعمىاًؿ، جى

، وقال: ))صحٌح على شرط ٖٕ٘/ ٔأخرجه الحاكم، ) ((كىاأٍلىٍدكىاءً 

، وأخرجه الطبرانً فً المعجم ٕٖ٘/ ٔمسلم((، ووافقه الذهبً، 
، وصححه األلبانً فً ظالل الجنة، برقم ٖٙبرقم  0ٔ/ 0ٔالكبٌر، 

ٖٔ.   ) 
مىيَّ كيؿَّ )) -ٖٔ بىاًرٍؾ لي ًفيًو، كىاٍخميٍؼ عى ٍقتىًني، كى زى ا رى ـى قىنٍّْعًني ًبمى المَّيي

اًئبىةو  ٍيرو  غى ، كصححو ككافقو ِّٓ/ ُأخرجو الحاكـ،  ) ((ًلي ًبخى
، عف ابف عباس رضي ا عنيما، كالبييقي في َُٓ/ ُالذىبي، 

نو الحافظ ، كحسُُِ، كفي الدعكات الكبير، َُْٖاآلداب، برقـ 
 ( .ّّٖ/ ْابف حجر في الفتكحات الربانية، 
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اًسٍبًني ًحسىابىان يىًسيرىان )) -ٗٔ َـّ حى ، ْٖ/ ٔركاه أحمد،  ) ((المَّيي
، كقاؿ: ))صحيح عمى شرط مسمـ((، ككافقو ِٓٓ/ ُكالحاكـ، 
، قالت عائشة رضي ا عنيا: فمما انصرؼ قمت: ِٓٓ/ ُالذىبي، 

سير؟ قاؿ: ))أف ينظر في كتابو فيتجاكز يا نبي ا ما الحساب الي
عنو إنو مف نكقش الحساب يكمئذ يا عائشة ىمؾ، ككؿ ما يصيب 

بو عنو حتى الشككة تشككو((،  -عز كجؿ  -المؤمف يكفر ا 
سناده جيد((.  كقاؿ عنو العبلمة األلباني في مشكاة المصابيح: ))كا 

شيكٍ )) -َٕ ، كى مىى ًذٍكًرؾى َـّ أًعنَّا عى ٍسًف ًعبىادىًتؾى رً المَّيي حي ، كى أخرجه  ) ((ؾى

، وصححه، ووافقه الذهبً، 00ٗ/ ٔ، والحاكم، 00ٕ/ ٕأحمد، 
، والنسائً فً ٕٗ٘ٔوهو كما قاال، وهو عند أبً داود، برقم 

، وصححه األلبانً فً صحٌح األدب المفرد، 007ٖالكبرى، برقم 
 (  .ٖٗ٘برقم 
ـٌ ًإنّْي أىٍسأىليؾى ًإيمىانن )) -ُٕ ميرىافىقىةى المَّيي نىًعيمنا الى يىٍنفىدي، كى ا الى يىٍرتىدُّ، كى

مَّدو  ٍمدً ًفي أىعٍ  -صمى ا عميو كسمـ  -ميحى نًَّة اٍلخي أخرجو  ُ) ((مىى جى
 -، عف ابف مسعكد ِّْٔ، برقـ َْٔابف حباف )مكارد(، ص 

، ّٖٔ/ ُمكقكفان، كركاه أحمد مف طريؽ آخر،  -رضي ا عنو 
، كحسنو األلباني ٖٗٔؿ اليكـ كالميمة، برقـ ، كالنسائي في عمََْ

 (.. َُِّفي السمسمة الصحيحة، تحت رقـ 
َـّ )) -ِٕ مىى أىٍرشىًد أىٍمًرم، المَّيي َـّ ًقًني شىرَّ نىٍفًسي، كىاٍعًزـٍ ًلي عى المَّيي

ا مى ، كى مىا عىمىٍدتي ، كى مىا أىٍخطىٍأتي ، كى مىا أىٍعمىٍنتي ، كى ٍرتي ا أىٍسرى  اٍغًفٍر ًلي مى
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مً  ًيٍمتي عى ا جى مى ، كى ، برقم ٕٙٗ/ ٙأخرجه النسائً فً الكبرى،  ) ((ٍمتي

وصححه، ووافقه الذهبً، وأخرجه  ٓٔ٘/ ٔ، والحاكم، 1ٖٓٓٔ
، 000ٕٔ، برقم 07ٔ/ ٖٖ، والمسند المحقق، ٗٗٗ/ ٗأحمد، 

وقال الحافظ فً اإلصابة: ))إسناده صحٌح((، وصححه األلبانً فً 
 .0٘ٗٔعلى الحدٌث رقم تخرٌج رٌاض الصالحٌن، فً تعلٌقه 

ّٕ- (( ، مىبىًة اٍلعىديكّْ مىبىًة الدٍَّيًف، كىغى َـّ إنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمٍف غى اتىًة المَّيي شىمى كى
، ُّٕ/ ِ، كأحمد ْٕٓٓأخرجو النسائي، برقـ  ) ((األٍعدىاءً 

 (.ُُُّ/  ّكصححو األلباني في صحيح النسائي،
َـّ اٍغًفٍر ًلي، كىاٍىًدًني، )) -ْٕ اًفًني، أىعيكذي ًبالمًَّو ًمٍف المَّيي كىاٍرزيٍقًني، كىعى

، كابف ُُٕٔ(النسائي، برقـ ِٗ(. )ِ) ((ًضيًؽ اٍلمىقىاـً يىٍكـى اٍلًقيىامىةً 
، كصححو األلباني في صحيح سنف النسائي، ُّٔٓماجو، برقـ 

 (ِِٔ/ ُ، كفي صحيح ابف ماجو، ّٔٓ/ ُ
رً )) -ٕٓ بىصى تٍّْعًني ًبسىٍمًعي، كى َـّ مى م، كىاٍجعىٍمييمىا اٍلكىاًرثى ًمنّْي، المَّيي

مىى ٍرًني عى ٍذ ًمٍنوي ًبثى  كىاٍنصي خي أخرجو الترمذم،  ) ((ٍأًرممىٍف يىٍظًمميًني، كى
/ ُ ، كالحاكـ،َٓٔ، كالبخارم في األدب المفرد، برقـ ُّٖٔبرقـ 
لباني في صحيح ، كصححو ككافقو الذىبي، كحسنو األ ِّٓ

 .ُٖٖ/ ّالترمذم، 
ٍيرى مىٍخزو المَّيي )) -ٕٔ ٌدان غى َـّ إنّْي أٍسأليؾى ًعيشىةن نىًقيَّةن، كًميتىةن سىًكيَّةن، كمىرى

/ ِ، كزكائد مسند البزار، ُْٓ/ ُأخرجو الحاكـ، ) ((حو كال فاضً 
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، كقاؿ ُّْٓ، كالطبراني في الدعاء، برقـ ُِٕٕ، برقـ ِْْ
     : ))إسناد الطبراني جيد((.ُٕٗ/ َُالييثمي في مجمع الزكائد، 

، كىالى بىاًسطى )) -ٕٕ َـّ الى قىاًبضى ًلمىا بىسىٍطتى ٍمدي كيمُّوي، المَّيي َـّ لىؾى اٍلحى المَّيي
، كىالى ميٍعًطيى  ، كىالى ميًضؿَّ ًلمىٍف ىىدىٍيتى ، كىالى ىىاًدمى ًلمىٍف أىٍضمىٍمتى ًلمىا قىبىٍضتى

، كىالى ميقىرّْبى ًلمى  ا أىٍعطىٍيتى اًنعى ًلمى ، كىالى مى ، كىالى ميبىاًعدى ًلمىا مىنىٍعتى ا بىاعىٍدتى
مىٍينىا ًمفٍ  َـّ اٍبسيٍط عى ، المَّيي ،  ًلمىا قىرٍَّبتى ًرٍزًقؾى ، كى فىٍضًمؾى ، كى رىٍحمىًتؾى ، كى بىرىكىاًتؾى

َـّ ًإنّْي  ، المَّيي كؿي ـى الًَّذم الى يىحيكؿي كىالى يىزي ـى اٍلميًقي َـّ ًإنّْي أىٍسأىليؾى النًَّعي المَّيي
ـى  اًئذه ًبؾى ًمٍف  أىٍسأىليؾى النًَّعي َـّ ًإنّْي عى ٍكًؼ، المَّيي يىٍكـى اٍلعىٍيمىًة، كىاألىٍمفى يىٍكـى اٍلخى

ًزيٍّْنوي ًفي  بٍّْب ًإلىٍينىا اإًليمىافى كى َـّ حى نىٍعتىنىا، المَّيي ا مى شىرّْ مى ا أىٍعطىٍيتىنىا كى شىرّْ مى
كىرٍّْه ًإلىٍينىا اٍلكيٍفرى كىاٍلفيسيكؽى كىاٍلًعصٍ  ، قيميكًبنىا، كى ، كىاٍجعىٍمنىا ًمفى الرَّاًشًديفى يىافى

زىايىا  ٍيرى خى اًلًحيفى غى ، كىأىٍلًحٍقنىا ًبالصَّ ، كىأىٍحًينىا ميٍسًمًميفى فَّنىا ميٍسًمًميفى َـّ تىكى المَّيي
ٍف  دُّكفى عى يىصي ، كى َـّ قىاًتًؿ اٍلكىفىرىةى الًَّذيفى ييكىذّْبيكفى ريسيمىؾى ، المَّيي ٍفتيكًنيفى كىالى مى

َـّ قىاًتٍؿ كىفىرىةى الًَّذيفى سىًبيًمؾى  ، المَّيي ـٍ ًرٍجزىؾى كىعىذىابىؾى مىٍيًي أيكتيكا  ، كىاٍجعىٍؿ عى
، ًإلى  ؽّْ ]آًميٍف[اٍلًكتىابى ، ِْٔ/ ِْ، كِْْ/ ّأحمد بمفظو،  ) ((وى اٍلحى

 - ِّ/ ّ، َٕٓ/ ُ، كما بيف المعقكفيف لمحاكـ، ُِْٗٓبرقـ 
، كصححو ٗٗٔـ ، كأخرجو البخارم في األدب المفرد، برقِْ

، كفي صحيح األدب ِْٖاأللباني في تخريج فقو السيرة، ص 
/ ِْ، كقاؿ محققك المسند، ِٗٓ، ص ّٖٓالمفرد لمبخارم، برقـ 

 : ))رجالو ثقات((.ِْٔ
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ٍمًني، كىاٍىًدًني، كىعى )) -ٖٕ  َـّ اٍغًفٍر ًلي، كىاٍرحى     ((اًفًني، كىاٍرزيٍقًنيالمَّيي
، كفي ركاية لمسمـ: ))فإف ِٕٗٔ، كرقـ ِٔٗٔمسمـ، برقـ  )

: َٖٓىؤالء تجمع لؾ دنياؾ كآخرتؾ((، كفي سنف أبي داكد، برقـ 
: -صمى ا عميو كسمـ  -قاؿ: ))فمما كلَّى األعرابي قاؿ النبي 

 ))لقد مؤل يديو مف الخير((.
، ِْٖ( انظر: الترمذم، برقـ ّ(. )ّ)(( كىاٍجبيٍرًني، كىاٍرفىٍعًني ... ))

، كصححو األلباني في صحيح ابف ماجو، ٖٖٗـ كابف ماجو، برق
  (  .َٗ/ ُ، كصحيح الترمذم، ُْٖ/ ُ

َـّ ًزٍدنىا كىالى تىٍنقيٍصنىا، كىأىٍكًرٍمنىا كىالى تيًينَّا، كىأىٍعًطنىا كىالى تىٍحًرٍمنىا، )) -ٕٗ المَّيي
مىٍينىا، كىأرٍ  كىآًثٍرنىا كىالى تيٍؤًثرٍ  ، ِّٔ/ ٓالترمذم،  ) ((ًضنىا كىاٍرضى عىنَّاعى

، كصححو، كحسنو الشيخ عبد ٖٗ/ ِ، كالحاكـ، ُّّٕبرقـ 
، برقـ ِِٖ/ ُُالقادر األرنؤكط في تحقيقو لجامع األصكؿ، 

ْٖٖٕ. 
ٍمقً )) -َٖ َـّ أىٍحسىٍنتى خى ميًقيالمَّيي / ٔأخرجو أحمد،  ) ((ي فىأىٍحًسٍف خي
 - ِِّْ، كابف حباف )َّْ/ ُ، كُٓٓ، كٖٔ

، كصححو َٕٓٓأبي يعمى، برقـ ، كمسند ّْٕمكارد(،كالطيالسي،
 .ْٕ، برقـ ُُٓ/ ُاأللباني في إركاء الغميؿ، 
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َـّ ثىبٍّْتًني كىاٍجعىٍمًني)) -ُٖ ٍيًديَّان  المَّيي دٌؿ عميو دعاء النبي  ) ((ىىاًديان مى
. انظر: -رضي ا عنو  -لجرير  -صمى ا عميو كسمـ  -

    يرىا ..، كغَّّٔ، ََِّ، ككذلؾ بأرقاـ ّّّٔالبخارم، برقـ 
مىى الرٍُّشًد، )) -ِٖ َـّ ًإنّْي أىٍسأىليؾى الثَّبىاتى ًفي اأٍلىٍمًر، كىاٍلعىًزيمىةى عى المَّيي

 ، ، كىأىٍسأىليؾى شيٍكرى ًنٍعمىًتؾى ٍغًفرىًتؾى ـى مى ، كىعىزىاًئ كىأىٍسأىليؾى ميكًجبىاًت رىٍحمىًتؾى
، كىأىٍسأىليؾى  حيٍسفى ًعبىادىًتؾى لً  كى ان، كى ًميمى ٍيًر قىٍمبىان سى اًدقىان، كىأىٍسأىليؾى ًمٍف خى سىانىان صى

ـي، ًإنَّؾى أٍنتى  ـي، كىأٍستىٍغًفريؾى ًلمىا تىٍعمى ـي، كىأىعيكذي ًبؾى ًمٍف شىرّْ مىا تىٍعمى  مىا تىٍعمى
ـي اٍلغيييكبً  ، ّٔٓ/ ِٖ، كُُُْٕ، برقـ ّّٖ/ ِٖأحمد،  ) ((عىبلَّ

جـ الكبير ، كالطبراني في المعَّْٕ، كالترمذم، برقـ ُُّّٕبرقـ 
، ُٕٕٔ، كرقـ ُٕٕٓ، كُٕٕٓ، كبرقـ ُّٕٓبمفظو، برقـ 

، كأخرجو ابف حباف في َُٖٕ، ك ُٕٕٗ، كُٖٕٕ، كُٕٕٕك
، كحسنو ُْٕٗ، برقـ َُّ/ ٓ، كّٓٗ، برقـ ُِٓ/ ّصحيحو، 

، كحسنو بطرقو ُِّ/ ٓشعيب األرنؤكط في صحيح ابف حباف، 
حاديث ، كذكره األلباني سمسمة األّّٖ/ ِٖمحققك المسند، 

، كفي صحيح مكارد ِِّٖالصحيحة في المجمد السابع، برقـ 
 ، كقاؿ: ))صحيح لغيره((.ُِْٖ، ُِْٔالظمآف، برقـ 

َـّ إنّْي أىٍسأىليؾى اٍلًفٍردىكٍ )) -ّٖ نَّةالمَّيي مأخكذ مف قكؿ  ) ((سى أىٍعمىى اٍلجى
ليكهي فىإًذا سىأىٍلتيـي اى فىاٍسأى  ...: )) -صمى ا عميو كسمـ  -النبي 
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فىٍكقىوي عىٍرشي الرٍَّحمىًف،  نًَّة، كى نًَّة، كىأىٍعمىى اٍلجى ؛ فىًإنِّوي أىٍكسىطي اٍلجى اٍلًفٍردىٍكسى
نًَّة((. البخارم، برقـ  ري أىٍنيىاري اٍلجى ًمٍنوي تيفىجَّ   (  .ِّْٕ، كرقـ َِٕٗكى

دًّْد ا )) -ْٖ َـّ جى  مقتبس مف حديث عبد ا ) ((إلٍيمىافى ًفي قىٍمًبيالمَّيي
صمى ا عميو  -بف عمر رضي ا عنيما، قاؿ: قاؿ رسكؿ ا 

ـٍ كما يىٍخمىؽي الثٍَّكبي )): -كسمـ  ٍكًؼ أحًدكي إٌف اإًليمافى لىيىٍخمىؽي في جى
ـٍ  دّْدى اإًليمافى في قيميكًبكي مؽي، فاٍسأىليكا المَّوى أف ييجى ، ْ/ ُ ، الحاكـ،((الخى

: ِٓ/ ُفي مجمع الزكائد، كصححو، ككافقو الذىبي، كقاؿ الييثمي 
سناده حسف((، كحسنو األلباني في  ))ركاه الطبراني في الكبير، كا 

 (.ُٖٓٓ، برقـ ُُّ/ ْ سمسمة األحاديث الصحيحة،
َـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمفٍ )) -ٖٓ ةو الى تىٍنفىعي  المَّيي بلى أبك داكد، برقـ  ) ((صى

   ( .ِْْ/ ُ، كصححو األلباني في صحيح سنف أبي داكد، ُْٗٓ
ٍكجو تيشىيّْبيًني قىٍبؿى )) -ٖٔ ًمٍف زى اًر السُّكًء، كى َـّ إنّْي ٌأعيكذي ًبؾى ًمٍف جى المَّيي

ًمٍف  مىيَّ عىذىابىان، كى ًمٍف مىاؿو يىكيكفي عى ٌبان، كى ميَّ رى لىدو يىكيكفي عى ًمٍف كى المىًشيًب، كى
قىٍمبيوي يىٍرعىاًني؛ إً  ٍينيوي تىرىاًني، كى ًمٍيؿو مىاًكرو عى ذ خى سىنىةن دىفىنىيىا، كىاً  رأىل ٍف رىأىل حى

، ُّّٗ، برقـ ُِْٓ/ ّالطبراني في الدعاء،  ) ((سىيّْئىةن أىذىاعىيىا
، برقـ ّٕٕ/ ٕاديث الصحيحة، كقاؿ األلباني في سمسمة األح

 ((. ))قمت: كىذا إسناد جيد، رجالو كميـ مف رجاؿ التيذيب :ُّّٕ
َـّ الى تيٍخًزنً )) -ٕٖ / ِٗأحمد في المسند،  ) ((اٍلًقيىامىةً  ي يىٍكـى المَّيي

، كقاؿ محققك المسند: ))إسناده صحيح((، َُٖٔٓ، برقـ ٔٗٓ
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بمفظ:  ِِْٓ، برقـ َِ/ ّكأخرجو الطبراني في المعجـ الكبير، 
 ((.الميـ ال تخزني يـك القيامة، كال تخزني يـك البأس))

َـّ ًإنّْي أىٍسأىليؾى اٍلميعىافىاةى ًفي ال)) -ٖٖ ابف ماجو،  )(( دٍُّنيىا كىاآٍلًخرىةً المَّيي
، ِٗٓ/ ّ، كصححو األلباني في صحيح ابف ماجو، ُّٖٓبرقـ 

 (.ُُّٖمة األحاديث الصحيحة، برقـ كفي سمس
قىمىبو )) -ٖٗ َـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمٍف ًعٍمـو الى يىٍنفىعي، كىعىمىؿو الى ييٍرفىعي، كى المَّيي

قىكؿو الى ييٍسمىعي الى يىٍخشىعي   َِْْأخرجو ابف حباف، برقـ  ) ((، كى
، برقم ٗ٘ٗ/ ِ )مكارد(، كصححو األلباني في صحيح مكارد الظمآف،

ٕٓٙٙ.) 
ًؿ، )) -َٗ ًف، كىاٍلعىٍجًز كىاٍلكىسى زى ْـّ كىاٍلحى َـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمفى اٍليى المَّيي

مىًع الدٍَّيًف،  ضى ٍبًف، كى اؿً كىاٍلبيٍخًؿ كىاٍلجي مىبىًة الرّْجى البخارم، برقـ  ) ((كىغى
ـي رىسيكؿى اً ، قاؿ أنس: ّّٔٔ  -صمى ا عميو كسمـ -))كيٍنتي أىٍخدي

، فىكيٍنتي أى  ؿى :كيمَّمىا نىزى َـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ))ٍسمىعيوي ييٍكًثري أىٍف يىقيكؿى  .(( ...الميي
َـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمٍف عىذىاًب النَّاًر، كىأىعيكذي بً )) -ُٗ ؾى ًمٍف عىذىاًب المَّيي

، كىأىعيكذي ًبؾى مً  مىا بىطىفى ٍف اٍلقىٍبًر، كىأىعيكذي ًبؾى ًمفى اٍلًفتىًف مىا ظىيىرى ًمٍنيىا كى
ذيكا ًباىلمًَّو ًمٍف ))، كفيو: ِٕٖٔمسمـ، برقـ  ) ((ًفٍتنىًة الدَّجاؿً  تىعىكَّ
ذيكا ًباىلمًَّو ًمٍف عىذىاب اٍلقىٍبر  ((عىذىاب النَّار  ([ إلى آخره. ...، ]تىعىكَّ

َـّ ًإنّْي أىٍسأىليؾى )) -ِٗ مسلم، برقم  ) ((شىيىادىةن ًفي سىًبيًمؾى  المَّيي

َ -صلى هللا علٌه وسلم  -، مقتبس من قوله 0ٓ0ٔ
: ))َمْن َسأَلَ هللاَّ

َهَداِء، َوإِْن َماَت َعلَى فَِراِشِه((. ُ َمَناِزلَ الشُّ َهاَدَة بِِصْدٍق َبلََّغُه هللاَّ    الشَّ
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َـّ اٍجعىٍمًني يىٍكـى اٍلًقيىامىًة فىٍكؽى كىًثيرو ًمٍف )) -ّٗ َـّ اٍغًفٍر ًلي، المَّيي المَّيي
َـّ اٍغًفٍر ًلي ذىٍنًبي، كىأىٍدًخٍمًني يىٍكـى اٍلًقيىامىةً  ٍمًقؾى ًمفى النَّاًس، المَّيي بلن  خى ميٍدخى

، كىك مقتبس ِْٖٗ، كمسمـ، برقـ ِّّْالبخارم، برقـ ) ((كىًريمنا
لعيبىٍيدو أبي عامر، كمف  -صمى ا عميو كسمـ  -النبي  مف دعاء
 (ألبي بردة رضي ا عنيما. -صمى ا عميو كسمـ  -دعائو 

لًَّني )) -ْٗ تىكى ، كى اًفًني ًفيمىٍف عىافىٍيتى ، كىعى َـّ اٍىًدًني ًفيمىٍف ىىدىٍيتى المَّيي
ًقنً  ، كى بىاًرٍؾ ًلي ًفيمىا أىٍعطىٍيتى ، كى لٍَّيتى ، ًإنَّوي ال يىًذؿُّ ًفيمىٍف تىكى ٍيتى ا ٍقضى ي شىرَّمى

، تىبىارىٍكتى رى  تىعىالىٍيتى مىٍف كىالىٍيتى ، ِْٗ/ ّأحمد في المسند،  ) ((بَّنىا كى
: ))إسناده صحيح((، ِْٗ/ ّ، كقاؿ محققك المسند، ُِّٕبرقـ 

كىذه ركاية مطمقة غير مقيدة بالكتر كما جاء في الركاية األخرل، 
: ))ككاف يعممنا ىذا -رضي ا عنو  -أنس ففي ىذه الركاية قاؿ 

 ((. ...الدعاء 
ًطي)) -ٓٗ ، قيؿ ُِْمسمـ، برقـ  ) ((ئىًتي يىٍكـى الدّْيفً رىبّْ اٍغًفٍر ًلي خى

ٍدعىافى كىافى -صمى ا عميو كسمـ  -لمنبي  : يىا رىسيكؿى اً، ًإفَّ اٍبفى جي
ـي  ييٍطًع ، كى ـى اًىًميًَّة يىًصؿي الرًَّح : ًفي اٍلجى ، فىيىٍؿ ذىاؾى نىاًفعيوي؟ قىاؿى اٍلًمٍسًكيفى

ًطيئىًتي يىٍكـى الدّْيفً )) ـٍ يىقيٍؿ يىٍكمنا رىبّْ اٍغًفٍر ًلي خى  .((الى يىٍنفىعيوي، ًإنَّوي لى
يُّ القى )) -ٔٗ ، الحى ـى الًَّذم الى إلىوى إالَّ ىيكى يُّكـي، كىأتيكبي أٍستىٍغًفري اى العىًظي
، كصححو األلباني في صحيح ّٕٕٓ الترمذم، برقـ ) ((إلىيوً 
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ٍف كىافى فىرَّ ًمٍف ْٗٔ/ ّالترمذم،  : ))مىٍف قىالىوي غىفىرى اي لىوي كىاً 
 الزٍَّحًؼ((.

َـّ اٍغًفٍر ًلي ذىٍنًبي، كىأىٍذًىٍب غىٍيظى قىٍمًبي، كىأىًعٍذنً )) -ٕٗ ي ًمٍف المَّيي
 -ه وسلم صلى هللا علٌ -مأخوذ من دعاء النبً  ) ((ميًضبلًت اٍلًفتىفً 

َظ َقْلِبَها،  ٌْ لعائشة رضً هللا عنها: ))اللهمَّ اغفْر لَها ذنَبَها، وأْذِهْب َغ
َوأَِعْذَها ِمْن ُمِضالِّت الفَِتْن(( أخرجه ابن عساكر بإسناده فً 

عن عائشة  1٘))األربعٌن فً مناقب أمهات المؤمنٌن((، ص 
قٌة رضً هللا عنها، وقال: ))هذا حدٌث صحٌح حسن، من حدٌث ب

بن الولٌد((، وأخرجه ابن السنً بنحوه فً عمل الٌوم واللٌلة، برقم 
وأجرنً من ))، وفً نسخة أخرى البن السنً قال: 7٘ٗ

بدل: ))من مضالت الفتن((، وانظر تخرٌجه عند األلبانً (( الشٌطان

 (.7ٕٓٗفً الضعٌفة، برقم 
مىى سينًَّة نىًبيّْؾى )) -ٖٗ  َـّ أىٍحًيًني عى  -ا عميو كسمـ  صمى -المَّيي

مىى ًممًَّتًو، كىأىًعٍذًني ًمفٍ  فًَّني عى تىكى أخرجو البييقي في ) ((ميًضبلًَّت اٍلًفتىفً  كى
مف دعاء ابف عمر مكقكفان عميو، كقد نقؿ ذلؾ ابف  ٓٗ/ ٓالكبرل، 

، كقاؿ نقبلن عف الضياء: َّٗ/ ٔالممقف في البدر المنير، 
: ))ال يقؿ -ي ا عنو رض -))إسنادىا جيد((. كقاؿ ابف مسعكد 

أحدكـ: الميـ إني أعكذ بؾ مف الفتنة، فميس أحد إال كىك مشتمؿ 

َنةٌ  ﴿عمى فتنة؛ ألف ا يقكؿ:         ﴾ ِإنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْواَلدُُكْم ِفت ْ
فأيكـ استعاذ فميستعذ با مف مضبلت  ،{ ٘ٔ اآلية التغابن: }
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، ُُِٗٓ، برقـ ْٕٓ/ ُّره، الفتف((، أخرجو ابف جرير، في تفسي
 (.ُّ/ ْكذكره ابف بطاؿ في شرحو عمى صحيح البخارم، 

مىى )) -ٗٗ مٍَّيتى عى ، كىمىا صى مَّدو مىى آًؿ ميحى ، كىعى مَّدو مىى ميحى ؿّْ عى َـّ صى المَّيي
 ، مَّدو مىى ميحى بىاًرٍؾ عى ًميده مىًجيده، كى ، ًإنَّؾى حى ـى مىى آًؿ ًإٍبرىاًىي ـى، كىعى ًإٍبرىاًىي

مى  ، ]ًفي كىعى ـى مىى آًؿ ًإٍبرىاًىي ـى، كىعى مىى ًإٍبرىاًىي ، كىمىا بىارىٍكتى عى مَّدو ى آًؿ ميحى
[ إً  ًجيده اٍلعىالىًميفى ًميده مى ، كما بيف َّّٕالبخارم، برقـ  ) ((نَّؾى حى

عند مسمـ،  -رضي ا عنو  -المعقكفيف مف حديث أبي ىريرة 
 .(.. َْٓبرقـ 
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 ثانً عشرالباب ال
 الفصل السابع 

  الوصاٌا
الشرٌف الحدٌث النبويفً   

 
 
 :كصايا النبي صمى ا عميو كسمـ -ُ

ترؾ لنا النبي صمى ا عميو كسمـ مجمكعة كبيرة مف الكصايا في 
نسانيا كفكريا  الجكانب األخركية ، كالجكانب الدنيكية )اجتماعيا كا 

تغنيو في مسيرة حياتو كأسريا ..........( كالمتصفح ليذه الكصايا 
 كترشده إلى طريؽ الخير 

 صايا  النبي صمى الممو عميو كسمـقيمة ك  -ِ  
 مف كصايا الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ -ّ  

      ﴾ يُوَحى ِإْن ُىَو ِإالَّ َوْحيٌ  *َوَما يَنِطُق َعِن اْلَهَوى  ﴿ى قاؿ تعال 
 { ٗ-ٖالنجم : اآلية  }
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ف قكؿ ال حكؿ كال قكه إال با ركا مأكث( الكصية األكلى : ُ) 
: نعـ أكثر مف قكؿ ال حكؿ كال قكه إال با  كي تعمـ أف القكة الشرح

منو ال منؾ كعندما تجد أم قكة فيؾ )) قؿ إنيا ىبة ا ك إف شاء 
إنما أكتيتيا عمى  }قاؿ : سمبيا (( ك ال تكف كمثؿ ما قاؿ قاركف 

ا لو احفظيا بعممؾ  فقاؿ [ ،      { ]            عمـ مف عندم 
تعالى يريد منا أف فخسؼ بو كبدارة األرض ، إذف الحؽ سبحانو ك 

 نككف ذاكريف دائما لقكه ا تعالى .
 اتؽ المحاـر تكف اتقى الناس .( الكصية الثانية : ِ) 
الشرح : نعـ  كؿ شيء حرمو ا ابعد عنو لتسمب عف نفسؾ  

إيجاب في الطاعة ، ك اسمب المعصية أكالن ،  المعاصي أكالن ثـ افعؿ
ألف الطاعة ثكابيا سيككف لؾ أما المعصية فمف الممكف أف تككف 
بضرر لغيرؾ فكؼ عنيا أكالن  ثـ افعؿ الطاعة ثانيان ك بذلؾ تكف 

 أتقى الناس .
 ريفعت األقبلـ ك جفت الصحؼ .( الكصية الثالثة : ّ) 
، فإذا قضى ا ف ا تعالىم الشرح : نعـ ألف كؿ شيء تـ ترتيبة 

، فقد تـ ترتيب كؿ شيء ان فبل  ينقض أمر ا تعالى أحدتعالى أمر 
 بأمر مف ا .

 مف يعش منكـ بعدل فسيرل اختبلفان كثيران .( الكصية الرابعة : ْ) 
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الشرح : نعـ ألنو كمما ارتقت الدنيا كمما زادت الشيكات ، فمنذ زمف  
اصبلت أما األف فأصبحت ىناؾ سيارات ك كنا نركب الخيؿ لممك 

طائرات لمسفر ، فكمما زاد التطكر في الدنيا كمما زادت الشيكات ، 
فإف لـ يستطيع اإلنساف أف يتمسؾ بدينة فسيميؿ اإلنساف إلى 
شيكات نفسة ، فيجب عمينا اف نتقى ا ك نفعؿ ما يريده ا ك 

 نبتعد عف ما نياه ا .
 صؿ الصبلة لكقتيا .ة : ( الكصية الخامسٓ) 
الشرح : الحؽ سبحانو ك تعالى يريد أف يديـ صمو اإلنساف بو ،  

فالذم خمقؾ يستدعيؾ إلى لقائو ليخفؼ عنؾ ما ألـ بؾ مف متاعب 
ك يعطى لؾ طاقة مف اإليماف كاعمـ أف لؾ ربا يدعكؾ ليحتفي بؾ 

 يرة .فإف طمبؾ لمقائو فبل تؤجؿ لقائو ألنو سيمدؾ بطاقة إيمانية كب
 أفشكا السبلـ بينكـ .( الكصية السادسة : ٔ) 
طرأ عمي طارلء فإف  نعـ ألف اإلنساف إذا كاف جالس ك  الشرح : 

نفسة  تحدثة ىؿ جاء بشر أـ جاء بخير ؟! فإف قاؿ : السبلـ 
عميكـ ك رحمة ا ك بركاتو فإف ىذا دليؿ أنو قدـ بخير ك ليس 

 بشر فيحدث طمأنينة بيف الطرفيف .
 أحدث لكؿ ذنب تكبة .( الكصية السابعة : ٕ)
الشرح : نعـ ، أم ال تغفؿ ، فإف فعمت ذنبا يجب أف تمحقو بندـ ك  

تكبة ك لكف ال تدـ عمى ىذا الذنب ألف الراجع عف تكبتو  
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كالمستيزئ بربو ، فيجب عميؾ أف تتكب سريعان كتندـ عمى فعؿ ىذا 
 الذنب .

 استعف با .إذا استعنت ف( الكصية الثامنة : ٖ) 

    ﴾ِإيَّاَك نَ ْعُبُد وِإيَّاَك َنْسَتِعين ﴿الشرح : نعـ ألف قكؿ ا تعالى   
، أم حببني في عبادتؾ ك امنحني إشراقيا  { ٘الفاتحة : اآلية } 

حتى أتشجع كتقكل عبادتي ، لكف االستعانة با ليست في كؿ 
 شيء .

 أحسف لجارؾ .( الكصية التاسعة : ٗ) 
: نعـ ألف أكؿ ما تقكؿ عند الفزع ، يا فبلف )) تنادل عمى الشرح  

، فجارؾ ىك المطمع عمى عكراتؾ  جارؾ (( كال تنادل عمى أحد آخر
لؾ في جميع أحكالؾ سكاء المسيئة أك السارة فيجب  وكىك المكاج

عميؾ أف تحسف جكار جارؾ ألنؾ إذا أحسنت جكاره فقد كجب عميو 
 كف قد أخذت إحسانا مف الناحيتيف .أف يحسنو ىك اآلخر ك بذلؾ تك

 احفظ ا يحفظؾ .( الكصية العاشرة : َُ) 
الشرح : أم ال تعتدل عمى محارمو ألنؾ إذا أمرت أمران أك نييت  

 تو فيو فكأنؾ لـ تحفظ عيده معؾ .نييان فخالف
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 ثانً عشرالباب ال
 الفصل الثامن
  المناظرات
 اإلسالمفً عصر صدر 

المناظرات مف أىـ أشكاؿ الخطاب األدبي في ىذا العصر ألف القرآف 
الكريـ قد فتح لمناس باب الحكار لمكصكؿ إلى الحقيقة كمف 

 في ىذا العصرالمتخيمة المناظرات 
 :مناظرة ا عز كجؿ مع العبيد -ُ

ف ا تعالى يخاطب عبده كيقكؿ: ألـ أكرمؾ كأسكدؾ أ :يركل
نت كجؾ كأسخر لؾ الخيؿ كاالبؿ فيقكؿ: بمى يا رب فيقكؿ: أظنكأز 

قاؿ النبي ني أنساؾ كما نسيتني ك إأنؾ مبلقٌي فيقكؿ: ال فيقكؿ: 
ف ا يدني المؤمف يكـ القيامة حتى تقع إصٌمى ا عميو كسمـ: 

كذا ككذا فيقكؿ: نعـ أم  عميو الييبة فيقكؿ: أم عبدم أتعرؼ ذنب
العبد في نفسو أنو قد ىمؾ فيقكؿ كبو، كرأل ذا قرره بذنإرب حتى 

ني قد سترتيا عميؾ في الدنيا كقد غفر بيا لؾ اليكـ، ثـ يعطى إ

ي ِىَي َوُقْل ِلِعباِدي يَ ُقوُلوا الَّتِ  ﴿كتاب حسناتو بيمينو كقاؿ ا تعالى 
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يا  ]                  [. ﴾ ، َويُ ْؤُتوا الزَّكاةَ َأْحَسُن ، َويُِقيُموا الصًَّلَة 
ف مع اليكـ غدا يا إراف قؿ لعبادم اعممكا ما شئتـ، فمكسى بف عم

عبادم أنتـ رفعتـ أنسابكـ ككضعتـ نسبي، فاليكـ أضع أنسابكـ 
كأرفع نسبي أيف المتقكف، كقاؿ: يا مكسى أشكك إليؾ جفاء عبادم 
استقرضتيـ فمـ يقرضكني كدعكتيـ فمـ يجيبكني كأعطيتيـ فمـ 

قتؾ لتربح عمٌي كلـ أخمقؾ ألربح عميؾ يشكركني يا ابف آدـ خم
فاتخذني بدال مف كؿ شيء يا ابف آدـ لك يعمـ الناس منؾ ما أعمـ 

 لنبذكؾ كلكف سأغفر لؾ، ما لـ تشرؾ بي.
 :مناظرة النبي صٌمى ا عميو كسمـ مع النصارل -ِ 

جاء كفد نجراف إلى النبي صٌمى ا عميو كسمـ كقالكا: إذا لـ يكف 
:  تعالى فمف أبكه فقاؿ: النبي صٌمى ا عميو كسمـ عيسى كلد ا

قالكا بمى قاؿ: ؟ ألستـ تعممكف أنو ال يككف كلد إال كىك يشبو أباه 
؟ ألستـ تعممكف أف ربنا حي ال يمكت كأف عيسى يأتي عميو الفناء 

قاؿ: ألستـ تعممكف أف ربنا قيكـ عمى كؿ شيء، يحفظو . قالكا بمى 
قالكا ال ؟ ، قاؿ: فيؿ يممؾ عيسى مف ذلؾ شيئا قالكا بمى؟ كيرزقو 

كربنا ال يأكؿ، كال ؟ قاؿ: فإف ربنا صكر عيسى في الرحـ كيؼ شاء 
يشرب كال يمكت قالكا بمى قاؿ: ألستـ تعممكف أف عيسى حممتو أمو 
 كما تحمؿ المرأة ثـ كضعتو كغذم كما يغذل الصبي ثـ كاف يطعـ
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يككف ربنا؟ فسكتكا  قاؿ: فكيؼ .قالكا بمى؟ كيشرب كيحدث 
 كانقطعكا.

 مناظرة الركح -ّ  
لى يكـ إ قاؿ ابف عباس رضي ا عنيما: لـ تزؿ الخصكمة دائمة 

القيامة حتى تختصـ الركح مع الجسد فيقكؿ الجسد أم رب خمقتني 
كالجبة كلـ تجعؿ لي يدا أبطش بيا كال رجبل أمشي بيا كال عينا 

فبو نطؽ لساني كسمعت  أبصر بيا حتى دخؿ ىذا عمٌي كالشياب
أذني كأبصرت عيني كبطشت يدم فأحؿ عميو العذاب كنجني مف 

كال رجبل النار، فتقكؿ الركح يا رب خمقتني كالريح، كلـ تجعؿ لي يدا 
ال بحركتو كلـ أسكف اال بسككنو فما ذنبي إكعينا كسمعا فمـ أتحرؾ 

تعالى أحؿ عميو العذاب كنجني قاؿ: فيضرب ا ؟ كما جرمي يا رب 
كاألعمى كالمقعد يصطحباف أما االعمى فبل يبصر  : ليما مثبل

كالمقعد ال يقدر عمى المشي فبمغا إلى بستاف فجمسا كتشاكرا كطمبا 
حيمة فقاؿ األعمى أنا ال أبصر فمر أنت كائت بالعنب كقاؿ المقعد: 
بؿ مر أنت فإني ال أقدر عمى المشي، ثـ تناظرا كتناصفا كقاال ىذا 

تـ بأمر دكف اآلخر، يا أعمى، قـ أنت فارفعني حتى أتسمؽ أمر ال ي
الحائط كأقطؼ العنب فمما تكافقا قطعا العنب كأكبله كقاؿ المقعد: لكال 
أنت يا أعمى لما أكمت كقاؿ األعمى لكال أنت لما أكمت فكؿ كاحد، 
محتاج إلى صاحبو لكال الركح لكاف القالب خشبا مسندة كلكال القالب 
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فكؿ كاحد فاعؿ كعامؿ مف كجو فيككف الخطاب لما كاف ركح 
 كالثكاب كالعقاب ليما جميعا فافيـ كاعمـ.

 :مناظرة إبميس لعنو ا -ْ 
أنو جاء إبميس الى النبي صٌمى ا عميو كسمـ كىك  :في الخبر

شيخ أعكر ككسج ليس في كجيو غير تسع شعرات مشقكؽ طكال 
نبي صٌمى ا عميو كسمـ: بخبلؼ اآلدمي كلو ناباف خارجاف، فقاؿ ال

مف أبغض الناس إليؾ؟ قاؿ: أنت يا محمد قاؿ: ثـ مف؟ قاؿ: شاب 
تقي قاؿ: ثـ مف؟ قاؿ: عالـ كرع قاؿ: ثـ مف؟ قاؿ: سمطاف عادؿ 
كالمقيـ عمى الطيارة قاؿ: ما تقكؿ في أبي بكر؟ قاؿ: لـ يطعني في 

؟ قاؿ: الجاىمية بكذبة فكيؼ في االسبلـ، قاؿ: فمف ضيفؾ مف أمتي
مانع الزكاة قاؿ: فمف  ي بكر كعمر قاؿ: فمف خازنؾ؟ قاؿ:مبغض أب

ارؾ الصبلة قاؿ: خميمؾ؟ قاؿ: آكؿ الربا قاؿ: فمف جميسؾ؟ قاؿ: ت
قاؿ: فمف صيرؾ؟ قاؿ: السكراف كالسارؽ  ؟ قاؿ: فمف ضجيعؾ
 عينؾ؟ قاؿ: فمف رسكلؾ؟ قاؿ: الساحر قاؿ: فمف قرة الزاني قاؿ:

قاؿ: فما يكسر ظيرؾ؟ قاؿ: صييؿ الفرس في الذم يحمؼ بالطبلؽ 
تكبة التائب قاؿ:  عز كجؿ قاؿ: فما يذيب جسمؾ؟ قاؿ:سبيؿ ا 

فما يطمس عينؾ؟ قاؿ:  يخزل كجيؾ؟ قاؿ: صدقة السر قاؿ: فما
سخياء، ؿ: فأم الناس أشقى عندؾ؟ قاؿ: األصبلة السحر قا

ني ا  مبيـ أخرل ك قياء يغمبكنا مرة كنغكالعمماء كالف ،خكاني إكالقدرية 
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تعالى أف يعمؿ بنصيحتي فقمت لو: إياؾ  نصحت نكحا فأمره ا
ياؾ كالعجمة فاف قابيؿ عجؿ قتؿ ىابيؿ، ف أصبح مف النادميف كا 

ياؾ كالحسد، فإني أكؿ مف إكالعجب ف ني أكؿ مف أعجب بنفسو كا 
ياؾ كالكذب فاني  كالذم  أكؿ مف حمؼ با كاذبا، ثـ قاؿ:حسد كا 

كرة، ثـ بثمثي أمتؾ كما تمعب الصبياف بالني ألعب إبعثؾ بالحؽ 
الحمامات قاؿ:  كأيف بيتؾ؟ قاؿ: ؿ: ما حبائمؾ؟ قاؿ: النساء، قاؿ:قا

األسكاؽ قاؿ: كما قرآنؾ؟ قاؿ: الشعر كاليجاء  كأيف مسكنؾ؟ قاؿ:
 كتار كالعكد كالطنبكر، قاؿ: كمف رسكلؾ؟ؤؾ؟ قاؿ: األ : كما غنا قاؿ
ف قاؿ: كمف أمتؾ؟ قاؿ: الشياطيف ثـ قاؿ : الكياف كالمنجمك قاؿ

رسكؿ ا صٌمى ا عميو كسمـ: ىؿ لؾ أف تتكب يا أبا مرة كأضمف 
 لؾ الجنة؟ قاؿ: لك أراد مني التكبة لتبت كلكف قضاؤه غمب تكبتي.

كاعممكا أنيـ مناظركف  :مناظرة أىؿ القبكر مع أىؿ القصكر -ٓ 
 ،عدؿ مف لساف المقاؿأىؿ القصكر بمساف الحاؿ كلساف الحاؿ أ

حمكا ضعفنا فيقكلكف يا أىؿ القصكر ال تنسكا أىؿ القبكر كار 
خكاف ارحمكنا يرحمكـ ا فقد أكمنا التراب كمسكنتنا، يا معشر اإل

كقد سالت العيكف كتفرقت الخدكد كتمزقت القدكد مساكيف أىؿ 
القبكر عف يمينيـ التراب كعف يسارىـ التراب كمف خمفيـ التراب 

أماميـ التراب، كنا أىؿ القصكر فصرنا أىؿ القبكر كنا أىؿ كمف 
العيكف كصدئت  النعمة، فصرنا أىؿ الكحشة كالمحنة قد سالت
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كصاؿ كبطمت اآلماؿ. صار الضحؾ بكاء الجفكف كانقطعت األ 
كالصحة داء كالبقاء فناء كالشيكة حسرات كالتبعات زفرات فما بيدنا 

كبقيت األكزار، ىييات ىييات  إال البكاء كالحسرات نفدت األعمار
قدر كالت حيف مناص حسرتنا أف ندرؾ كقتا نصمي فيو ركعتيف كال ن

خكاننا نحف قكـ محركمكف كحيؿ إكأنتـ تقدركف فاغتنمكا معشر 
نا إلصدقة فبينيـ كبيف ما يشتيكف فاذكركنا بالخير ككاسكنا با

ءىـ مساكيف كأنتـ أغنياء مياميف مساكيف أىؿ القبكر ما أشد ببل
كأعظـ حسراتيـ، لنا الكيؿ الطكيؿ كالحسرة كالزفير كأنتـ تفعمكف ما 

نَ ُهْم َوبَ ْيَن ما َيْشتَ ُهونَ  ﴿تشتيكف كنحف كما قاؿ ا تعالى   َوِحيَل بَ ي ْ

ف ا  صحاب الغياث مف التراب، ك ، يا معشر األ{ ٗ٘سبأ : اآلية }  ﴾
ف استيقظنا فعمى التراب، ك نمنا فعمى التر  جعنا فعمى ف اضطا  اب، كا 

اؿ تراب، كاحسرتاه مف التراب، التراب، عمى اليميف تراب، كعمى الشم
 كحدتاه مف التراب، فكـ مف حسرة تحت الترابكا

 اػػػػيػػج كأكلػػػػػزعػػا مػػرىػػػآخ...  يا حسرة ما أكاد أحمميا
كسكء كالماؿ، كتعسا لمدنيا  لنا ما قدمنا كعمينا ما خمفنا تبا لمجاه 

  :الحاؿ
  ...ي كأبكي خطيئة ػػسػػفػػى نػػمػػكح عػػػأن

 ت مني الظيراػػمػػػػأثق اػػػايػػػطػػكد خػػػقػػػن
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  ...ا ػػػاؤىػػػقػػبل بػػػيػػمػػت قػػانػػػذة كػػػا لػػػيػػػف
 ت كلـ تبؽ لي عذراػػػػرة دامػػػػا حسػػكي

  ...ا ػػيػػرفػػا كزخػػػيػػػدنػػػذه الػػػي أرل ىػػػنإ
 افػػػػػػنػػػـ كسػمػػة أك حػػيػػانػػاب غػػػضػػػخ

  ...و ػػػػمػػػػر ىػػػػبػػػاه أكػػػػػػيػػػػػرأ دنػػػػػػف اما  ك 
 ركرػػػػػػا بحبؿ غػػػيػػنػػؾ مػػػسػػمػػتػػسػػمػػل

  ... رػػػػػيػػػػبػػػػب خػػػػيػػػبػػمػػـ كالػػػمػػػي ألعػػػنإ
 ركرػػػػػػػػت غػػػػرصػػػػػف حا  اة ك ػػػيػػػحػػأف ال

  ...ف صحب الدنيا عمى جكر حكميا كم
 بػائػػػػصػػمػػالػػػة بػػػكفػػػفػػحػػػو مػػػامػػأيػػػف

  ...مة االنساف ػفػػػغػػػت لػػػبػػػجػػػا عػػػبػػػجػػػع
 كافػػػػػرة كتػػػػػػغػػػػػاة بػػػػػػػيػػػػػحػػع الػػػػطػػػػػق

  ...ت منزال ػانػػػكػػػػا فػػػيػػػدنػػي الػػػرت فػػػكػػػف
 بافػػػركػػازؿ الػػنػػػض مػػػعػػبػػدم كػػػنػػػع

  ...ر عمى الكثير تضاعفا ػيػػثػػكػػي الػػػغػػػأب
 ى القميؿ كفانيػػمػػػرت عػػػصػػتػػك اقػػػكل

  ...ؽ فييا كاحد ػػمػػخػػع الػػػيػػمػػػرل جػػػػجػػػم
 افػػػػيػػػػػػا سػػػػػيػػػػػمػػػػػػيػػػمػػػػا كقػػػرىػػػػيػػػثػػػكك

  ...ي ػػػػػنػػػػػػػػػػأنػػػػػف كػػػػػػػػػػيػػػػػػػكارثػػػػػػػػػ در ال
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 يػػػػػانػػػػػكػػػمػػػػػـر بػػػػبػػػتػػػـ مػػػػيػػػصػػػأخػػػػب
خكاف ال تنسكنا مف الدعاء كالصدقة فكنا زمانا أحياء ر اإليا معش

دكـ نشأحت صدقتكـ اخبركنا كيؼ أيتامنا، بمنزلتكـ فصرنا أسراء ت
ا كيؼ آباؤنا كأبناؤنا كيؼ معارفنا كأصدقاؤنا أيف اآلباء كاالخكاف 

 .؟ أيف االصدقاء كالكلداف
 حباب بكاءف التفرؽ لؤلأ ...أبكي فراقيـ عيني كأرقيا 

أخبركنا ما حاؿ أزكاجنا كما عاقبة أصدقائنا كما عاقبة أمكالنا 
ما قد فات يا  ارحمكا أيتامنا كأعطفكا عمى أطفالنا، ىييات أف يرجع

زماف سبلمة الكقت ىبل اعتبرت بتغير األ أييا المغركر بزىرة الدنيا ك 
كمكت االخكاف ىذا كا غاية الظمـ كالعدكاف أصحاب القصكر ابككا 

َنا رَبُّكَ  ﴿عمينا   { ٚٚالزخرف : اآلية  } ﴾ يَا َماِلُك لِيَ ْقِض َعَلي ْ
بنا كعذابنا فما اشتقنا الى أكالدنا كسئمنا طكؿ مقامنا كطاؿ حسا

ىذه العمؿ كحتاـ ىذا الميؿ، يا أىؿ القصكر األعماؿ قد انقطعت 
زكاج قد نكحت كالدكر قد ات قد بقيت كاالمكاؿ قد فنيت كاأل كالحسر 

ا أىؿ الدكر: يىؿ القصكر: االعتبار االعتبار، ك خربت، فيا أ
االعتذار، االعتذار، كؿ يكـ يأتينا خطاب الجبار كيؼ أنتـ يا عبادم 
   كيؼ أنتـ أييا المحبكسكف، كيؼ أنتـ يا أىؿ القبكر كالسجكف 

النجم : اآلية }  ﴾ لَْيَس َلَها ِمن ُدوِن اللَّ ِو َكاِشَفةٌ  *َأزَِفِت اآْلزَِفُة  ﴿
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رضي ا عمي بف ألب طالب  )دخؿ أمير المؤمنيف .{ ٛ٘-ٚ٘
ف أزكاجكـ ف دياركـ قد سكنإنو المقبرة( كقاؿ: السبلـ عميكـ ع ت، كا 

قد نكحت كأمكالكـ قد قسمت ىذا خبركـ عندنا فما خبرنا عندكـ 
فيتؼ بو ىاتؼ: عميكـ السبلـ يا ابف أبي طالب خبرنا ما عممنا 
ربحنا كما قدمنا كجدنا كما خمفنا خسرنا، فأقبؿ عمي عمى أصحابو 

ْقوى َوا ﴿كقاؿ: يا أصحابي َر الزَّاِد الت َّ ت َُّقوِن يا ُأوِلي تَ َزوَُّدوا فَِإنَّ َخي ْ
 { ٜٚٔالبقرة : اآلية  } ﴾اْْلَْلبابِ 

 :مناظرة االغنياء مع الفقراء كمناظرة الفقراء مع االغنياء -ٔ  
: نحف أفضؿ منكـ فإف محمدا صٌمى ا عميو لؤلغنياء  قاؿ الفقراء-

 كسمـ اختار الفقر عمى الغنى 
رب كا اف الغني صفة الإقاؿ االغنياء: بؿ نحف أفضؿ منكـ ك -

ف حسابنا أقؿ كمف إقاؿ الفقراء: نحف أفضؿ ف-الغني كأنتـ الفقراء 
قؿ شيئو قؿ حسابو كمف كثر شيئو كثر حسابو كمف طاؿ حسابو 
طاؿ عذابو كمف نكقش الحساب عذب عمى قدر جـر الفيؿ تبنى 

 قكائمو 
ف صدقاتنا كزككاتنا أكثر فيككف كقاؿ االغنياء: بؿ نحف أفضؿ أل -

 رثكابنا أكث
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يمكت أحدنا كحاجتو في صدره كلـ تقض كيمكت : قاؿ الفقراء  -

َأْذَىْبُتْم  ﴿يقاؿ لكـ  ؟أحدكـ كقد قضى منيا كطرا فكيؼ يستكياف

نْ َيا   { ٕٓاْلحقاف : اآلية  } ﴾ طَيَّْباِتُكْم ِفي َحَياِتُكُم الدُّ
يماف فبل تحجكف كال سبلـ كاإلاالغنياء: ال تتييأ لكـ شرائع اإلقاؿ -
كف كلنا فضكؿ أمكاؿ نحج كنزكي كنغزكا كالحسنة بعشر أمثاليا تزك

 ككيؿ لمف غمبت آحاده عشراتو فنحف أفضؿ منكـ 
فقاؿ: الفقراء إذا لـ يجب عمينا ال نطالب بقضائيا كأدائيا كأما أنتـ -

، كقد  ، كتحاسبكف ألفا ألفا فتسألكف عف كؿ ذرة كحبة حرفا حرفا
ال تزكؿ قدما عبد عف الصراط ): قاؿ النبي صٌمى ا عميو كسمـ

حتى يسأؿ عف أربع عف عمره فيـ أفناه كعف شبابو فيـ أببله كعف 
فقاؿ -فنحف أفضؿ منكـ  ( ، مالو مف أيف اكتسبو كفيـ أنفقو

سرل كنتصدؽ عمى : نحف أفضؿ منكـ نشترم بالماؿ األاالغنياء
دخاؿ السركر عمى االخ كنسر المسمميف كالماؿ سبب إلالمساكيف 
 المؤمف، 

دخاؿ السركر ف كنتـ اكتسبتـ بيا األإقاؿ الفقراء: - جر كالثكاب كا 
الراحة كالقناعة كقمة اليـ كالغـ، فإف الزىد  فأنا قد استفدنا بالفقر

 في الدنيا يريح القمب كالبدف كالرغبة في الدنيا تكثر اليـ كالحزف
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العيف  قاؿ األغنياء: الماؿ عدة الزماف كعدة االنساف كالغنى قرة -
كالنفس إذا أحرزت قكتيا بو يتقرب العبد إلى طاعة ا تعالى 

 كميت ال عيش لو كال قرار،  ما الفقير فحيّّ أاطمأنت ك 
قاؿ الفقراء: عرفتـ شيئا كغابت عنكـ أشياء فإف الماؿ سبب -

الحرص كالحسد كالكبر كالعجب كالفتنة كالخصكمة كأىؿ الدنيا 
ه اآلفات بمنزلة العقارب كالحيات، يتقاتمكف عمييا كيتناحركف كىذ

فمف سمـ مف الحيات لدغتو العقارب كأما الفقراء فبل حرص كال حسد 
 كال كبر كال عجب طرحكا كفرحكا 

قاؿ االغنياء: أخطأتـ شتاف بيف مف قدر فترؾ كبيف مف ال يقدر -
نا إكنحف أصحاب القدرة فكيؼ يتفقاف  فيعجز فأنتـ أصحاب العجز

اشترينا بيا الجناف كالثكاب كعجزتـ عف ذلؾ فانظركا مكاؿ ك ا األكجدن
 إلى ىذا البياف كالبرىاف 

قاؿ الفقراء: الماؿ ركح الدنيا كالدنيا يبغضيا ا أما الفقر فيك -
غنى كالغنى يحبو ا فإف ا مكجكد حقيقي كمف سكاه فمكجكد 

 مجازم 
 قاؿ االغنياء: تأممكا ما تقكلكف فخمؽ الماؿ مف حكمة ا-

 كتخصيص الماؿ مف كرامة ا 
فيك عند ا ، غنياء المسرفيف قاؿ الفقراء: إف فرعكف كاف مف األ-

 مف الكافريف ككـ مف كافر منعـ عميو ككـ مف مؤمف مقتر عميو 
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قاؿ االغنياء: ىذا القياس ينتقض كال يصح إال بقياس فإف -
كد كاف لو سميماف كاف مف المرسميف كقد ممؾ الدنيا سنيف كىذا دا

ثبلثة كثبلثكف ألؼ حارس ككراسي مف ذىب كفضة كىذا عثماف 
 كعبد الرحمف كغيرىما،

الماؿ كاف ليـ كلـ يككنكا ىـ  قاؿ الفقراء: القياس صحيح فإف -
 مكاؿ فشتاف بيف مف يككف لمماؿ كبيف مف يممؾ الماؿ لؤل
نيـ عمى أطيب عيش - قاؿ االغنياء: أىؿ الجنة أغنياء فرحكف كا 

 ؿ حاؿ كأىؿ النار فقراء مغمكمكف فنحف أفضؿ،كأعد
ا أطغى كما أبغى كلـ قاؿ الفقراء: امسككا فإف آلة المعصية م -

ال كؿ ذم ماؿ كأما الفقراء فحسبيـ الخمكؿ كالسككف إيتبع اليكل 
 ؟ ا أـ أبكاك يطيعكف ربيـ شاؤ 

قاؿ االغنياء: غمطتـ فإف التقكل مرككزة في طباع المرء أفتقر أك  -
 نى استغ
ال يحب  فالغني ، قاؿ الفقراء: أتسممكف لنا أف قمب المرء مع مالو-

فيقدـ المكت كيكره مفارقة الدنيا كأما الفقير فمـ ير خيرا إال مف ربو 
لى ربو إحبة محمدا كحزبو. كالفقير قمبو عميو كالغائب. غدا نمقى األ

كرد لى الدنيا فمما أإلى ربو كبيف مف يميؿ إفشتاف بيف مف يميؿ ؛ 
 عمى االغنياء ىذه الحجة كادكا أف يتقطعكا
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: ال نسمـ ىذا ىكاجس كترىات دسائس بؿ الغني األغنياء  فقاؿ 
كنحف أفضؿ فصاحكا كتيارشكا كقالكا أما ، صفة الرب كا الغني 

غنى الرب فكصؼ ذاتي ال يتعدد كال يتبدؿ ىك كاجب الكجكد غني 
اس كؿ في حاؿ فيذا قيبذاتو ال بالماؿ كالحاؿ كغناكـ عرضي، يز 

ي العقؿ فنظر كاعتبر كطكؿ لى قاضإالمبلئكة بالحداديف فتحاكمكا 
  كىكؿ 

قد تحيرت فيما بينكـ إف قمت الفقر أفضؿ قاضي العقؿ : قاؿ -
ف قمت الغنى أفضؿ  فيناديني الشرع كاد الفقر أف يككف كفرا كا 

نَ  ﴿سمعت القرآف     االنفال : اآلية } ﴾ ةٌ أَنَّما َأْمواُلُكْم َوَأْوالدُُكْم ِفت ْ
ٕٛ } 
ف أ عميو كسمـ في مأثكر األخبار فبعثكا رسكال الى النبي صٌمى ا-

غنياء كقالكا سكؿ ا صٌمى ا عميو كسمـ األالفقراء شككا إلى ر 
فازكا بخيرم الدنيا كاآلخرة يزككف كيتصدقكف كيحجكف كيغزكف 

ا أفضؿ أـ حاليـ كليـ فضكؿ أمكاؿ ينفقكنيا كال نجد شيئا فحالن
ف عند فرحب النبي صٌمى ا عميو كسمـ برسكؿ الفقراء كقاؿ جئت م

ف مف صبر عمى الفقر ألجؿ ا يككف إأكـر قكـ عمى ا قؿ ليـ 
 لو ثبلث خصاؿ ال تككف ألحد مف االغنياء 

إحداىا أف في الجنة قصكرا يرل ظاىرىا مف باطنيا كباطنيا مف 
 نبياء كالفقراء كالشيداء، أل ال اإ ظاىرىا كال يسكنيا
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 كالثانية أف الفقراء يدخمكف الجنة قبؿ االغنياء بخمسمائة عاـ، 
كالثالثة إذا قاؿ الفقير مرة كاحدة سبحاف ا كالحمد  كال إلو إال 
ا كا أكبر كيقكؿ الغني مثؿ ذلؾ فبل يبمغ درجة الفقراء أبدا 

 فقالت الفقراء رضينا 
الفقراء أفضؿ  قراء مع االغنياء كال شؾ كال خفاء أففيذه مناظرة الف

  مف األغنياء قطعا.
 :مناظرة العافية مع النعمة -ٕ 
أنا أفضؿ فميس لي نظير في الدنيا كؿ أحد يحتاج : قالت العافية -

إلي كأنا ال أحتاج إلى أحد، كأنا التي قالكا في حقي لك سألت مف 
التي قاؿ رسكؿ ا صٌمى ا ا شيئا ما سألت سكل العافية كأنا 

 عميو كسمـ: سمكا ا العافية في الدنيا كاآلخرة،
قالت النعمة: كؿ مف أصبح في عالـ ا يطمبني كيذكرني الناس  -

 في المحاريب كالمنابر يقكلكف نسألؾ الغنى عف الناس
 قالت العافية: كؿ العالميف يسألكف مف ا العافية، -
 كنيـ يسألكف الغنى عف الناسفقالت النعمة: كل -
 ك الرياسة أية: إذا حضرت في مكضع جاء الممؾ قالت العاف -

 أجابت النعمة: إذا حضرت فقد جاء الفرح كالسيادة 
 معي  الإت العافية: ال تتييأ أمكر الخمؽ قال-
  فقالت النعمة: أنا أككف معؾ -
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 صاحب العافية قالت النعمة: كا الغني كأنتـ الفقراء كال يقاؿ كا-
  يتت العافية فب
غنى ا صفة ذاتو كىي قديمة كأنت محدثة  :العافية  قالت-

 فالمشاركة في االسماء ال يكجب المشاركة في المعاني 
ف كاف يقنعؾ التعمؽ باألسماء فأنا الذم ال عيب إقالت العافية: -

 العيكب،  لي كال قدح في كا برمء مف
سنة فما لـ أحضر ال يطيب كاحدا ألؼ  ف صحبتإفقالت النعمة: -

 ف الجنة تطيب بحضكرم كشيكدم إعيشكما 
 ف الحياة ال تطيب إال معي كبي إفقالت العافية: -
 لى قاضي العقؿ الذم الإا الكبلـ كأطاال المقاـ فتحاكما فأطنب-

خكاف كرضيعا لباف كفرسا رىاف ال أيحيؼ فقضى بينيما كقاؿ: أنتما 
كيا ، اآلخر فيا صاحب العافية لؾ البشرل يستغني أحدكما عف 

   صاحب النعمة ال تقؿ بشرل كلكف بشرياف.
 مناظرة السخاء كالبخؿ -ٖ

 يكما السخاء كالبخؿ  كتناظر
فقاؿ البخؿ: أنا أفضؿ فإني سبب الغنى كأنت سبب الفقر فصاحبي -

يمسكني فيصبح غنيا كصاحبؾ ينفقؾ فيصبح فقيرا فأنا قكة القمب 
العرض كأنا قائد الغنى كبشير العبل كسائؽ الجيش كأنا  كأنا حارس

أكرث الماؿ كالفرج كأحفظ البيكت كالدنيا كأغنى عف القرض كأذب 
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عف العرض كأغنى عف الناس كالغنى عف الناس ىك الغنيمة 
 ؛ ........... العظمى كالدكلة الكبرل كأنا كأنا

بكؿ لساف يا يا فؿ ابف فؿ يا ممكما  : كاحتج عميو السخاء فقاؿ-
كأنا  أما تستحي؟ مذمكما عند كؿ إنساف أتتكمـ في ىذا الزماف 

ممدكح بكؿ لساف محمكد عند كؿ إنساف أنا سبب المحبة أنا سبب 
 الذكر الجميؿ أنا ساتر العيكب أنا الذم اذا عثرت

أنا الذم يحبني كؿ ! صابع بيدم ربي أنا الذم يشار إلٌي باألأخذ 
ع في الدنيا كاآلخرة أنا الذم كجكدم لممنفعة أنا أنفمف الناس حد كا

بميس شحيح بخيؿ ككؿ  كأنت الذم كجكدؾ لممضرة كا جكاد كريـ كا 
سخي في الجنة ككؿ بخيؿ في النار كأنا شجرة في الجنة كأنت 
شجرة في النار كأنا قريب مف ا كأنت بعيد مف ا قريب إلى النار 

حد كأنا أككف مع المؤمنيف كأنا يحبني كؿ أحد كأنت يبغضؾ كؿ أ
ىذا ديف أرتضيو ] كأنت تصبح مع الكافريف كلي منشكر تكقيعو 

سيطكقكف ] كلؾ منشكر تكقيعو [ لنفسي كلف يصمحو اال السخاء 
ككلي سخي نبياء ككؿ نبي كأنا مع األ  [ ما بخمكا بو يكـ القيامة

يرب . فمما حاٌجة بيذه الدالئؿ فكأنو ألقمو الحجر فكأنت مع الييكد
منقطعا فأمر الشرع حتى  ديار الكفر خجبل كجبل نادما البخؿ إلى 

يماف كحفو بالسخاء كخمؽ دم أال فاسمعكا كعكا خمؽ ا اإلينا
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ككؿ سخي فيو شعب كخصاؿ ، الكفر كحفو بالبخؿ كالبخؿ دىميز 
  ماف ككؿ بخيؿ فيو خصمة مف الكفر مف االي

 مناظرة الدكلة مع العقؿ -ٗ 
دكف الدكلة، اكية كالعقؿ رباني كال حظ لمعقؿ كلة سمعمـ أف الدا

كالدكلة قد تصحب مف ال عقؿ لو فإذا أقبمت الدكلة أعطتو محاسف 
ذا أدبرت الدكلة سمبتو محاسف نفسو فمف أقبمت عميو الدكلة  غيره كا 
يصير خطأه صكابا ككذبو يعد صدقا كيجتني مف الشجرة اليابسة 

 تد فإذا أدبرت فقد جاءت المحفثمرا كتبيض الدجاجة عمى رأس الك 
ثر: لما نزؿ االيماف مف السماء كالفاقة بحيث ال طاقة لو. في األ 

استقبمتو جميع الطاعات فيقكؿ كؿ انزؿ في بيتي فقاؿ أنا أعرؼ 
بيتي فنزؿ في دار السخاء، ككؿ سخي صاحب إيماف أك فيو خصمة 

ؿ بنا، منو كلما نزؿ الكفر استقبمتو جميع المعاصي فقاؿ كؿ انز
فقاؿ أنا أعرؼ بمكاني منكـ ثـ نزؿ في بيت البخبلء فميذا قيؿ 

 البخؿ أخك الكفر، كتناظر العقؿ كالدكلة
 معي الخطاب  : فقاؿ العقؿ -
 لعيش معي كفي ناصيتي الجد كالبخت، ا:  كقالت الدكلة-
 سبلـ عمى أساسي : بني اإل فقاؿ العقؿ-
 ناصيتي بقاء الديف كالدنيا في  : فقالت الدكلة-
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: كقع عمى منشكرم بؾ أخاطب كبؾ آمر، فقالت  فقاؿ العقؿ-
 داكليا بيف الناس نعطاني تشريفا بقكلو كتمؾ األياـ الدكلة: كأ

 أنا حجة ا :  فقاؿ العقؿ-
 فقالت الدكلة: أنا عطاء ا-
 نبياء أصحب األ فقاؿ العقؿ: أنا  -
فمف عدمني فمثؿ العقؿ:  فقالت الدكلة: كال أخمك عف صحبتيـ قاؿ-

 البييمة،
 مف عدمني فيك حي كميت فقالت الدكلة:-

ُة   ﴿فقاؿ العقؿ: لقد ذكرني ا في القرآف بقكلو: - َفِللَِّو اْلُحجَّ

        ﴾ أََلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَركَ  ﴿ {ٜٗٔاْلنعام : اآلية  } ﴾اْلباِلَغةُ 

أم  { ٖٚق : اآلية  } ﴾ ِلَمن َكاَن َلُو قَ ْلبٌ  ﴿ { ٔالشرح : اآلية } 
 عقؿ:

   ﴾ ُدوَلًة بَ ْيَن اْْلَْغِنياِء ِمْنُكمْ  ﴿فقالت الدكلة: اسمي في القرآف - 
آل  } ﴾ نُداِوُلها بَ ْيَن النَّاسِ  ﴿ كقكلو تعالى: { ٚالحشر : اآلية  }

اْلنعام : اآلية  } ﴾نَ ْرَفُع َدرَجاٍت َمْن َنشاءُ  ﴿ { ٓٗٔعمران : اآلية 
ٖٛ } 
 تفاقات حسنةاالدكلة فقاؿ العقؿ: -
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 فقالت الدكلة: ىذا مف كبلـ الفبلسفة أنا عطية ا كىدية ا -
أنت صاحب الحرماف ألف عقؿ الرجؿ محسكب  قالت الدكلة لمعقؿ:-

مف جممة رزقو كأنا صاحب النعمة كالكرامة، يا عقؿ أنت صاحب 
 اليمـك كاألحزاف فإنو ما رؤل عاقؿ مسركرا، 

يئا كغابت عنؾ أشياء ال تعيرني لة عرفت شيا دك  :العقؿ  فقاؿ-
 مارة خمسة أياـ فالدنيا لعب كليك كالكالية كراءىا العدؿ إب
ذا حضرت - فقالت الدكلة: أنا أجعؿ الخسيس شريفا كالفقير غنيا كا 

 ككشفت البرقع فممكؾ العالـ يتبعكني كيعطمكف التخكت كالسرر،
 ف بالقريف يقتدم،: أنت تجالسيف الكفار فإف القري فقاؿ العقؿ -
 فقالت الدكلة: أتشركني في العقؿ كتفردني بالبلئمة  -
الصداع  فقاؿ عقؿ الممكؾ: صحبت أياما مع فرعكف فأخرت عنو-

كالعذاب أربعمائة سنة كصحبت أياـ حاتـ الطائي فبنيت لو بيتا في 
النار باطنو الرحمة كأنا القكاؿ الفعاؿ كأنا ال أخطىء كما ضاع عرؼ 

كالناس فطاؿ بينيما القيؿ كالقاؿ فتحاكما إلى سميماف النبي  بيف ا
 عميو الصبلة كالسبلـ، 

كحؽ ا ألفصمف بينكما بحكـ ا ال يحسف أحدكما  :سميماف  فقاؿ
ال مع الدكلة إىب لي ممكا، فإف العقؿ ال يطيب  إال مع اآلخر رب

يا عقؿ  فمثالكما مثاؿ الركح كالنفس ال يحسف أحدىما إال مع اآلخر
ف لـ تككني مع الرجؿ إمع الرجؿ فآخرتو خراب كيا دكلة  إذا لـ تكف
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ف ازدكاجكما لحسف إ-كمف كؿ شيء خمقنا زكجيف -ه مكدرة فدنيا
ف اجتماعكما لغاية النظاـ كالتماـ كالفرد ىك ا فمـ ينطاعا لو  كا 

رض كال تحصؿ صا فحمفت الدكلة أنيا ال تسكف األ كتطاكال كتناغ
مي فذىبت الى السماء فالدكلة سماكية كالعقؿ نكر رباني بكسب اآلد

 فيذه مناظرتيما لييمؾ مف ىمؾ عف بينة كيحيى مف حي عف بينة.
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 :معنى المنطؽ النبكم -أ 

تبميغ دعكة ا تعالى  ىك أسمكب النبي صمى ا عميو كسمـ في
قامة أحكامو كتطبيؽ شرعو  فقد ركل أبك ، لعباده مف أجؿ تكحيده كا 

مكسى األشعرم  "رضي ا عنو"  أف رسكؿ ا  " صمى ا عميو 
 )صححو األلباني(.« أعطيت فكاتح الكمـ كخكاتمو»كسمـ"  قاؿ: 

 خصائص المنطؽ النبكم: -ب
األمر الذم تجده ظاىرنا مستعمننا في إيثار الكضكح كالبياف، كىك  -ُ

ما كاف »أنيا قالت:  -رضي ا عنيا -حديث أـ المؤمنيف عائشة
رسكؿ ا  " صمى ا عميو كسمـ"  يسرد سردكـ، أك كسردكـ، 

 «.كلكنو يتكمـ بكبلـ بيف
الكبلـ عند الحاجة، كمما كرد في كصؼ منطقو  " صمى ا  -ِ

أبي ىالة أنو قاؿ: كاف رسكؿ ا  "  عميو كسمـ"  ما ركاه ىند بف
صمى ا عميو كسمـ"  ال يتكمـ في غير حاجة، أم مف غير ضركرة 
دينية أك دنيكية، كىك أمر مفيكـ في إطار قضية التحرز كالتكخي 
مف الكبلـ ببل فائدة حسية أك معنكية، كالمفيكـ ىك التطبيؽ العممي 
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المؤمنون :  } ﴾ اللَّْغِو ُمْعِرُضونَ  َوالَِّذيَن ُىْم َعنِ  ﴿لقكؿ ا تعالى: 
 .{ ٖاآلية 

ا بذكر ا تعالى، كقد نص العمماء  -ّ ا كاختتامن إحاطة الكبلـ افتتاحن
في معرض بياف خصائصو  " صمى ا عميو كسمـ"  في الكبلـ أنو 
كاف يفتتح الكبلـ كيختمو أك يختتمو بذكر ا تعالى، كالمعنى أف 

ميو كسمـ"  كاف محفكفنا بذكر ا، كمستعاننا كبلمو  " صمى ا ع
با، كيستفاد مف ىذه السمة تعميـ األمة استيعاب الزماف بذكر 

.  الكقتيف ابتداءن كانتياءن لتحقيؽ البركة حاالن كقاالن
التكمـ بجكامع الكمـ، كىذه سمة مف متكاتر ما استقر عند أىؿ  -ْ

ـ" ، كىي تعني انطبلقو العمـ كصفنا لمنطقو  " صمى ا عميو كسم
فيو كاحتكامو إلى القرآف في كبلمو، كىك مف ىذه الناحية أعمى 
نمكذج ذاب القرآف الكريـ في جنانو كتجمى عمى لسانو. كألمر ما 
قالكا قديمنا: المرء مخبكء تحت لسانو، فإذا تكمـ ظير، كفي ىذا 

 ية:السياؽ يمكف أف يقؼ المرء طكيبلن أماـ النصكص العكالي التال

 )المستدرؾ لمحاكـ(. «المحتكر ممعكف»

 )مسند أحمد(. «الندـ تكبة»

 )سنف النسائي(. «الصكـ جنة»
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 )صحيح مسمـ(. «المستشار مؤتمف»

 )تاريخ ابف عساكر(. «الصبر رضا»
ففي ىذه النصكص دليؿ كاضح عمى ىذه السمة، كدليؿ كاضح عمى 

ر، بحيث ال ما يندرج تحتيا مف عمـ كافر، ال فضكؿ فيو كال تقصي
يمكف استشعار نقصاف أك زيادة فيو. كجكامع الكمـ المكصكؼ بيا 
حديثو  " صمى ا عميو كسمـ"  نصكص مكتنزة بالحكمة، ترمي 
نحك الفصؿ بيف الحؽ ك الباطؿ، كمف ثـ كاف كبلمو  " صمى ا 

، متناسقنا.  عميو كسمـ"  فصبلن
ى ا عميو استثمار المساف كغير المساف في منطقو  " صم -ٓ

كسمـ" ، كمما اتسـ بو حديثو  " صمى ا عميو كسمـ"  أنو كاف 
ا عمى استثمار المغة، أم األلفاظ بجكار أعضاء جسمو  حريصن
الشريؼ في عممية التكاصؿ مع اآلخريف، في بر بالغ ظاىر مف 
، كفي ىذا السياؽ  كصفو بأنو لـ يكف جافينا كال غميظنا قكالن كفعبلن

 مركيات حكؿ صفة كبلمو ما يمي:يرصد شراح ال
أنو إذا أشار إلى أحد أشار إليو بيده، أك بكفو كميا، فرارنا مف  -أ

 احتماؿ مظنة التكبر كالتجبر.
كأنو إذا تعجب قمب كفو مف الييئة التي كانت عمييا حاؿ  -ب

 التعجب.
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كأنو يصؿ إشارتو بكبلمو في المسألة التي يستعمؿ اإلشارة  -ج
 فييا.

ذا غضب أعرض كأشاح إما عدكالن عما يقتضيو الغضب، كأنو إ -د
 أك أظيره التماسنا لفيـ اآلخريف.

كاضعنا، كظيرت الكضاءة عمى كأنو إذا فرح غض طرفو، ت -ىػ
 كجيو.
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 : القسـ  -أ 

ثباتو ك إقرار  جديتو ..استعممو أسمكب يأتي بو لت ككيد المعنى كا 
الكثير مف العرب قبؿ نزكؿ القرآف الكريـ، ثـ استعممو القرآف الكريـ 
، ككذلؾ استعممو النبي صمى ا عميو كسمـ في أحاديثو لتعظيـ 
اسـ ا  تعالى ألنو قسـ باسمو أك صفة مف صفاتو ، كالقسـ 

اليميف ، كفي الحديث )يمينؾ أصبل ىك القطع كالقكؿ الفصؿ كىك 
عمى ما يصدقؾ بو صاحبؾ( كبذلؾ يككف القسـ ربطا لمنفس 
باالمتناع عف الشيء أك اإلقداـ عميو ،كقد استخدمو النبي صمى ا 
عميو كسمـ لمتأكيد كاإلقناع كاقامة الحجة كالدليؿ عمى المقسـ عميو 

ي في كؿ زماف كمكاف ، مف ىنا قاؿ صمى ا عميو كسمـ: ف
الحديث الذم ركاه ابك داككد في سننو باب كراىة الحمؼ باآلباء 

ال تحمفكا بآبائكـ كال بأمياتكـ كال باألنداد كال تحمفكا إال ))_ِّْٖ_
ككذلؾ نيى عف الحمؼ باألمانة في الحديث  ((با كأنتـ صادقكف
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الذم ركاه ابك داككد في سننو كتاب اإلماـ باب كراىية الحمؼ 
ككذلؾ قكؿ  ((مف حمؼ باألمانة فميس منا ))_ِّّٓ_ باألمانة رقـ

صمى ا عميو كسمـ عندما سمع عمر بف الخطاب يحمؼ بأبيو في 
الحديث الذم ركاه البخارم في كتاب األيماف كالنذكر كباب ال تحمفكا 

إف ا ينياكـ أف تحمفكا بآبائكـ )) /ُِٕٔ / َِٕٔبآبائكـ رقـ_
مف أقسـ بالبلت ك يصمت ككذلؾ فمف كاف حالفا فميحمؼ با أ

ذلؾ كدعاه إلى ترؾ ىذا القسـ كالتكبة عنو بقكلو)  كالعزة نياه عف
قدكة في كفارة لقسمو ككاف صمى ا عميو كسمـ  ال الو اال ا (

ف تقؿ عنو  قسمو . كاف ال يقسـ  با تعالى أك صفة مف صفاتو كا 
دخؿ ))أك  ((صدؽ أفمح كأبيو إف))أنو أقسـ مرة قائبل ألعرابي : 

كقد تعددت صيغ القسـ عنده صمى ا  ((الجنة كأبيو إف صدؽ 
عمبو كسمـ ،كاخمفت صفات ا تعالى التي أقسـ بيا كلـ يصرح 
النبي صمى ا عميو كسمـ بفعؿ القسـ إال في الحديث الذم ركاه 

ثبلثة أقسـ  ))_ِٖٖٓمسمـ في صحيحو كتاب البر كالصمة رقـ_
مف صدقة كما ظمـ  حديثا فاحفظكه : ما نقص ماؿ عمييف كأحدثكـ

عمييا إال زاده ا بيا عزا كال فتح عبد باب  عبد مظممة فصبر
فذكر صمى ا عميو كسمـ فعؿ  ((مسألة إال فتح ا عميو باب فقر

مع إف صيغة القسـ األصمية (( ا تعالى))القسـ كحذؼ المقسـ بو 
إلى المقسـ بو ثـ يأتي المقسـ  متعديا بالباء ((أقسـ أك أحمؼ))
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: النحل  }ـ قاؿ تعالى في سكرة عميو كىك ما نسميو جكاب القس

     َوَأقَسموا بِاللَّ ِو َجهَد أَيمانِِهم ال يَبَعُث اللَّ ُو َمن ﴿  { ٖٛاآلية 

ثـ صار يحذؼ فعؿ القسـ كيكتفي بالباء أك الكاك أك  ﴾ َيموتُ 
 سمـ في أقسامو صيغا متعددة : التاء . كاستعمؿ صمى ا عميو ك 

) كالذم نفس محمد بيده ( كفييا إقراره بالربكبية  تعالى كأف  -ُ
األنفس بيده كىك خالقيا كىك الذم يحيييا كيميتيا كىذا التأكيد 

 تطيير ألنفس السامعيف مف الشرؾ 
ف  -ِ ) كالذم نفسي بيده ( كفي ىذه الصيغة إشارة إلى أف النبي كا 

إنو ال يممؾ مف أمره شيئا حتى نفسو كفي ذلؾ تسميـ كاف يتيما ف
 مطمؽ إلرادة ا تعالى كاعتراؼ بعبكديتو كبشريعتو 

) كا ( كقد أقسـ بيا صمى ا عميو كسمـ في مكاقع عدة  -ّ
لبياف ضآلة الدنيا كسعة اآلخرة كعمى حقكؽ الجار كعظـ شيادة 

ا رسكؿ ا؟ قاؿ : مف كا ال يؤمف كررىا ثبلثا قمنا مف ي» الزكر 
ركاه أبك داككد في سننو كتاب الفتف ) « ال يأمف جاره بكائقو 

 (/َِِٓ/كالترمذم في سننو كتاب الفتف رقـ 
)ال كمقمب القمكب ( عمى تقدير ال أفعؿ كذا كحتى )مقمب  -ْ

القمكب( : استعمميا النبي صمى ا عميو كسمـ لما كاف يراه مف 
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اكة لممسمميف فتتحكؿ قمكبيـ بيف ليمة إسبلـ مف كاف يكف العد
 كضحاىا إلى دعاة كمجاىديف 

) كرب الكعبة ( تعظيما لمكانة ىذا البيت في نفكس العرب )  -ٓ
 مؤمنيف كمشركيف (

) كأيـ ا ( حيف سمع صمى ا عميو كسمـ مف يطعف بإمارة  -ٔ
 أسامة بف زيد حب رسكؿ ا 

 ي الشرؾ ) كالذم ال الو غيره ( كذلؾ لنف -ٕ
) كا الذم ال الو اال ىك( كذلؾ إلعبلف كحدانية ا تعالى  -ٖ

 الذم ال يقسـ إال بو 
 .) كالذم نفس أبي القاسـ بيده (  -ٗ

كالقسـ في حديثو صمى ا عميو كسمـ نكعاف قسـ ظاىر كىك قسـ 
ذكر بو المقسـ بو  كقسـ مضمر كىك كؿ قسـ لـ يصرح بالمقسـ 

إف دماؤكـ كأمكالكـ حراـ عميكـ حرمة يكمكـ » ا فيو بؿ جاء محذكف
كتقدير الكبلـ ) كا إف ........« ىذا في شيركـ ىذا في بمدكـ ىذا 

دماءكـ .....( كما أقسـ عميو النبي صمى ا عميو كسمـ يمكف أف 
 يصنؼ الى 

 ما يتعمؽ بأمكر االعتقاد 
 ما يتعمؽ بأمكر العبادة 

 كمبلحـ في المستقبؿ القسـ عمى ما سيحدث مف فتف 
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 القسـ عمى أحكاؿ يكـ القيامة 
 :حديث المصطفى صمى ا عميو كسمـمعاني القسـ في  -ب 

مف المعاني التي أعطاىا القسـ غير التككيد في أحاديثو صمى ا 
 عميو كسمـ 

) كأيـ ا لك أف فاطمة بنت محمد سرقت : التحذير كالترىيب -ُ
 بخارم الحدكد باب إقامة الحدكدلقطعت يدىا ( صحيح ال

كما فعؿ صمى ا عميو كسمـ حيف حـر : التحريـ كاإلباحة -ِ
الذىب عمى الرجاؿ فرمى بخاتمو كرمى الناس بخكاتيميـ بعد أف 

 /َُِٗ/قاؿ ) كا ال ألبسو أبدا ( ركاه مسمـ في صحيحو رقـ 
في ) كالذم نفس محمد بيده لكددت أف أغزك : الحض كالترغيب -ّ

سبيؿ ا فأقتؿ ثـ أغزك فأقتؿ ثـ أغزك فأقتؿ ( ركاه مسمـ في 
 /ُْٗ /صحيحو 

) كالذم نفسي بيده لك تدكمكف عمى ما : التكسع كاإلباحة -ْ
تككنكف عندم لصافحتكـ المبلئكة عمى فرشكـ ( ركاه مسمـ رقـ 

/َِٕٓ/ 
) كالذم نفسي بيده ما لقيؾ : اإلشارة عمى فضؿ المخاطبة -ٓ

ف سالكا فجا إال سمؾ فجا غير فجؾ ( كالمخاطب عمر بف الشيطا
   /ُِّٓ /الخطاب البخارم رقـ 

 :في  ببلغ يتمثؿ صمى ا عميو كسمـؿ كلمقسـ في حديث الرسك -ج 
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ثباتو  -ُ  تككيد األمر كا 
 الداللة عمى جدية القكؿ  -ِ
 اإليجاز  -ّ
 التنبيو كلفت النظر  -ْ
 تنكيع أساليب الخطاب  -ٓ
 تقديـ الدليؿ عمى ذكر الدعكة  -ٔ
 إثارة الشؾ في الفكرة المخالفة  -ٕ
 إضعاؼ الفكرة المخالفة  -ٖ
 بياف أىمية المقسـ عميو  -ٗ

 بياف مكانة المقسـ بو  -َُ
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قاؿ  -رضي ا عنو  -جاء في الصحيحيف عف النعماف بف بشير 

َمَثُل الُمْؤِمِنيَن في  ﴿:  -صمى ا عميو كسمـ  -ا : قاؿ رسكؿ 
تَ َوادِّْىم َوتَ َراُحِمِهم َوتَ َعاطُِفِهم ؛ َمَثُل الَجَسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُو ُعْضٌو 

ىَتَداَعى َلُو َساِئُر ا َهِر َوالُحمَّ  []                        ﴾ لَجَسِد بِالسَّ
. إذا كقفنا أماـ قضية التمثيؿ في الحديث الشريؼ ، نتممس مكاطف 
الجماؿ في الصكرة الرائعة ، كجدنا أنيا ترسـ لمجتمع اإليماف صكرة 
حية بديعة كأخاذة ، تىشيدُّ أبصارنا كتكقظ ضمائرنا ، يبدك فييا ىذا 
المجتمع ، كقد تآلفت عناصره ، كامتزجت جماعاتو في أنحاء 

تشكؿ جسدان كاحدان ، تسرم فيو الركح ، كتنبض في قمبو المعمكرة  ل
كؿ معاني الحب كالعطؼ كالرحمة ، كتنطكم في نفسو كؿ المشاعر 
 النبيمة ، فيك عند السراء يفرح كيترنـ ، كعند الضراء يتأكه كيتألـ .
إنو لجسد تتجاذب عكاطفو كمشاعره ، حتى إذا سمعت أذنو ما 
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إلى سائر أنحاء  -حبان ككرامة  -تطرب لو مف حبلؿ ، بعثت بو 
الجسد ، فانبسطت أسارير كجيو ، كبدا البشر عمى محياه ، 
كأرسمت العيف دمعة الفرحة عمى كجنتو ، حتى يتممؾ السركر كؿ 
ذرة في ىذا الجسد  فييتز طربان ، كينتشي سركران . أما إذا سمعت 
األذف نبأ كارثة حمت ببعض المسمميف ، أك أبصرت العيف منظر 
فاجعة نزلت بالمستضعفيف ، فإف الخياؿ يسرع إلى رسـ ىذه المكحة 

ؽ أمكاج األلـ القاتمة الحزينة  فتتمثميا النفس كال تفارقيا ، فتدف
ثـ إنو لما كاف تمثيؿ المؤمنيف بالجسد يمثؿ  كالحزف في النفس .

أركع تصكير ، كأصدؽ تمثيؿ ، فإنو يقكدنا إلى أف نبحث عف 
قكماتو  حتى إذا عممنا أنو ليس جسدان خصائص ىذا الجسد كم

خامبلن كال باليان ، ألنو يحس كيتألـ ، أدركنا أف لمحديث إيحاءات 
تدفعنا إلى أف نمثؿ إيماف األمة بالركح في ىذا الجسد ، كنمثؿ 
ًتيا النابعة مف تكادّْىا كتراحميا كتعاطفيا بنبضات القمب  كَّ معاني أيخي

يا الحكيمة الرشيدة التي تقكدىا إلى في ىذا الجسد ، كما نمثؿ قيادت
ينظـ  كؿ خير ، كتبعدىا عف كؿ شر ، بالعقؿ في ىذا الجسد الذم

كعميو فإف الجسد حيف تفارقو  شؤكنو ، كيسعى في مصالحو .
و تبعان لذلؾ ، ركحو يتحكؿ إلى جثة ىامدة ، كتتكقؼ دقات قمب

يا أك غاب كىذه حاؿ األمة المؤمنة إذا ضعؼ إيمان كتفارقو الحياة .
تيا تتأثر بما يحدث إليمانيا ، فتقكل بقكتو ،  ، فإف معاني أيخيكَّ
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ًتيا ،  ذا اعتمَّت فييا معاني أيخكَّ كتضعؼ بضعفو ، كتمكت لفقده ، كا 
أك غربت دؿَّ ذلؾ عمى نقص إيمانيا أك غيابو ، فحيثما كجد اإليماف 

       ﴾ِإْخَوةٌ  ِإنََّما الُمْؤِمُنونَ  ﴿كانت األخكة ، كما قاؿ سبحانو : 
ال  )):  -صمى ا عميو كسمـ  -قاؿ .{ ٓٔالحجرات : اآلية } 

، كقاؿ  ((تدخمكف الجنة حتى تؤمنكا ، كال تؤمنكف حتى تحابكا 
الحياء كاإليماف قيرنا جميعان ، فإذا رفع  ))عميو الصبلة كالسبلـ : 

ال  )):  -صمى ا عميو كسمـ  -. كقاؿ ((أحدىما رفع اآلخر 
. كقاؿ ابف القيـ (( يماف لمف ال أمانة لو ، كال ديف لمف ال عيد لو إ
: ) كعمى قدر اإليماف تككف ىذه المكاساة ، فكمما  -رحمو ا  -

ضعؼ اإليماف ضعفت المكاساة ، ككمما قكم قكيت ، ككاف رسكؿ 
أعظـ الناس مكاساة ألصحابو بذلؾ  -صمى ا عميو كسمـ  -ا 

 ف المكاساة بحسب اتباعيـ لو ( .كمو ، فؤلتباعو م
فيذا الترابط بيف اإليماف كاألخكة في مجتمع اإليماف الذم جعؿ 
منيما قرينيف ال يفترقاف ، ىك مثؿ الترابط الذم كضحنا صكرتو بيف 

كمف ىنا  قمب في جسد اإلنساف سكاء بسكاء .الركح كنبضات ال
ركحو ، كانت براعة التصكير في تمثيؿ المؤمنيف بالجسد ، في 

كنبضات قمبو ، كعقمو . فصمى ا كسمـ عمى ىذا الرسكؿ العظيـ ، 
الذم أكتي جكامع الكمـ ، فكاف بيانو أنصع بياف ، كتمثيمو أركع 
تصكير كأصدقو . فحيث تعتبر الخمية أساسان في تركيب الجسد ، 
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كىذا مثؿ المؤمف إذ  أساسان في بناء مجتمع اإليماف . يعتبر المؤمف
صيتو مف التآلؼ البديع ، كاالنسجاـ العجيب بيف ركحو تتككف شخ

كنفسو كعقمو كعكاطفو ، بما يتناسب كفطرتو السميمة التي فطره 
الحكيـ الخبير عمييا ، بحيث ال يطغى جانب عمى جانب ، حتى 

 يككف عنصران صالحان لمحياة الكريمة في مجتمعو

 باختصارمنقكؿ 
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