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وما ينِطق عنِ 

  الهوى. 
ِإن هو ِإال 
 1.وحيٌ يوحى

                                              
 4-3النجم:  1



  كلمة الشكر التقدير
تناماً هلذه الفرصة جيب علّي أن أويف كل ذي حّق حقه, وعمًال بقول رسول غا

من صنع إليه معروف فقال وقوله: ( 1: (ال يشكر هللا من ال يشكر الناس) هللا 
  .2)لفاعله : جزاك هللا خريا فقد ابلغ يف الثناء

  جامعة بشاور. – من انتسب إىل هذه اجلامعةكل فأقّدم جزيل شكري إىل  
مث أشكر كل من انتسب إىل كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية: عميداً 

 - وأساتذة وموظفني ومهنيني. وأخّص منهم بالذكر: فضيلة الدكتور نصيب دار 
فقد تفّضل مشكوراً  –بشاورالكلية اإلسالمية, أستاذ بقسم اللغة العربية, جامعة 
 صار إىل شكله احلايل, ودفعين األستاُذ الكثَري من باإلشراف على هذا البحث حىت

وقته الغايل الثمني, مع كثرة مشاغله, يف تصحيح ومراجعة هذا البحث, وأفادين 
الكثري بتوجيهاته السامية ونصائحه الصادقة, ووجدته أثناء ترددي عليه يتوقف معي 

زاه هللا خري اجلزاء توقف املرشد احلنون, فيشجعين حنو كثري من البحث والتنقيب. فج
  ومتعه بالصحة والعافية يف الدين والدنيا.

الذي مل  أنوار احلقوأشكر كذلك رئيس قسم اللغة العربية األستاذ الدكتور 
  يبخل علّي جبهٍد وال بوقت وال بنصيحة.

                                              
يـــي حتقيـــق : حممـــد حم, دار الفكـــر, ســـليمان بـــن األشـــعث أبـــو داود السجســـتاين األزدي, لســـنن أيب داود 1

واألحاديـــث مذيلـــة بأحكـــام األلبـــاين , مـــع الكتـــاب : تعليقـــات َكَمـــال يوُســـْف احلـــُوت, الـــدين عبـــد احلميـــد
  , صححه األلباين.4811, رقم احلديث: كتاب األدب, باب يف شكر املعروف, عليها

 ,يبدار إحيــاء الــرتاث العــر , مد بن عيســى أبــو عيســى الرتمــذي الســلمي, حملاجلامع الصحيح سنن الرتمذي 2
, كتــاب الــرب والصــلة, األحاديــث مذيلــة بأحكــام األلبــاين عليهــا, حتقيق : أمحد حممــد شــاكر وآخــرون, بريوت

  , صححه األلباين.2035باب املتشيع مبا مل يعطه, رقم احلديث: 
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, واألستاذ الدكتور سيد يعقوب خان مروتكما أتوجه بالشكر إىل الدكتور 
  حممد سليم. احلسنات, والدكتور الفاضل

كما أشكر فضيلة الدكتور عبد القادر سليمان األزهري األستاذ املتقاعد بقسم 
الدراسات اإلسالمية, الذي استفدت منه كثريًا يف كتابة هذا البحث. وأشكر مجيع 
األساتذة يف قسَمي الدراسات اإلسالمية والسرية النبوية: األستاذ الدكتور معراج 

الدراسات اإلسالمية), واألستاذ الدكتور قبله أياز (رئيس اإلسالم ضياء (رئيس قسم 
حبيب  املتقاعدقسم السرية النبوية), واألستاذ املتقاعد الدكتور حممد عمر, واألستاذ 

واألستاذ والدكتور الفاضل حممد قانت, الرمحن, واألستاذ املشارك الدكتور ضياء هللا, 
  عد مبارك شاه.املشارك الدكتور مشتاق أمحد, واألستاذ املسا

كما أشكر املدخل األساسي لدخويل يف جمال اللغة العربية والدراسات 
اإلسالمية (مركز الشيخ زايد اإلسالمي) وكّل من أسهم يف بنائه بدًأ من مؤسِسهم 

يان  رمحه هللا) إىل خلفائه جزاهم هللا خري اجلزاء ملا  –(الشيخ زايد بن سلطان آل 
  إلسالمية يف العامل.قدموا من اخلدمات لألمة ا

كما أتوجه بالشكر أساتذة املركز الذين درست على أيديهم, وهم: الدكتور 
الدكتور فضيلة األساتذة: دوست حممد (مدير املركز), والدكتور صاحب اإلسالم, و 

 يعزيز الدين, وحممد فاروق, وأستاذو مقصود جان, و رشاد أمحد, و  ,فضل رحيم
ذي شّجعين كثريًا على اختيار جمال اللغة العربية والعلوم ال رشيد أمحدالدكتور  احملرتم

  .اإلسالمية, فجزاهم هللا عين مجيعاً ألف خري
أمني مكتبة قسم اللغة  ,كما أشكر أمناء املكاتب, وخاصة حممد رؤوف

العربية الذي ساعدين كثريًا يف توفري الكتب والوصول إىل مصادر حبثي, وأمني مكتبة 
سالمي تنوير أمحد قريشي, ومساعده حممد أمني. جزاهم هللا عين مركز الشيخ زايد اإل
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  خري اجلزاء.
ومل أنس خدمات ومشاعر وأدعية أسريت وأصدقائي الذين وقفوا جبنيب يف كل 
مشكلة, منهم: جديت, وعمي, وعمتاي, وأبواي, وكثري معهم, ال أستطيع أن 

  أذكرهم امساً امساً.
واألخ سعد  واألخ ظاهر شاه اهلاليل وشكري اجلزيل لألخ الفاضل أمان هللا

ا الغزير, وكذلك لعميت املخلصة اليت ير ين استفدت من علمهمالذ هللا احملمدي ن 
  .معظم إجنازات حيايت. جزاهم هللا عين خرياً 
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  باحلديث النبويوتأثره األدب العريب 
  

  املقدمة
  

  ل أحــسن الـــحـديث,نـز الـــحـمـد هلل الـــذي 
  ة والسالم على من أرسله هللا إلمتام احلجة ومتييز الطيب من اخلبيث,والصال

  ن سار يف نـصرة دينه السـري احلثيـث.ـحابه ومــلى آله وأصـعو 
  

  أمهية املوضوع:
إن احلياة اإلنسانية هلا صلة قوية وعالقة محيمة بالعلم والفن واألدب, وهذه 

مث األدب هو علم وفن وتعبري عن الثالثة عناصر أساسية يف بناء حياة اإلنسان, 
ذا فإن كل قوم وجمتمع له أدبه, الذي  جتارب األقوام واألمم, وبيان لكل فرح وهم. و

  ميثل شخصيته وذوقه وإرادته وتقاليده.
واألدب هو ترمجان لبيئة كل قوم وخصائصه وعاداته, واقتصاده ومعاشه,  

ذلك األدب العريب هو معرب ودولته وسياسته, وفكره وحاله, ودينه وثقافته, وك
م, وهو بيان للـوترمجان, لفكر العرب وخصاهلم وخصائص ثقافة واحلضارة ـهم وعادا

  العربية.
انتقل األدب العريب يف أطوار كثرية, وتأثر بالعوامل السياسية والظروف 

  االجتماعية والبيئة الفكرية, وإن أعظم مؤثر يف األدب العريب هو اإلسالم.
بعُد مل تنتشر الكتابة , و اجلاهلياألمية كانت سائدة يف اجملتمع من حيث أن 

إلينا من  وصللذا ما  ؛على احلفظ والذاكرة هماعتماد فازدادبني العرب قبل اإلسالم, 
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ثر مثل فيه الن ويقلّ  1إذ هو أقرب إىل احلفظ,أكثره من النظم,  اجلاهلي األدب
  2وصعوبة حفظ النثر وروايته.كتابة البسبب عدم انتشار , احلكم, واألمثال, واخلطب

يف شعره شىت املوضوعات من غزل, وهلو, ومدح, اجلاهلي عر االشوقد عاجل 
, وبزغت مشس  وهجاء , ورثاء , وفخر ... وملا مّن هللا على خلقه بإرسال رسوله 

اإلسالم ونزل الوحي كان لإلسالم موقفًا واضحًا من الشعر وهو أنه  يقبل كل خري 
ل شر فحافظ األدب يف هذا العصر على كثري من اخلصائص اليت كانت ويرفض ك

شائعة يف العصر اجلاهلي, ومتّيز بالنفحة الدينية, فاشتهر مجاعة من الشعراء الذين  
كانوا يدافعون عن اإلسالم ويذبون عنه. وجبانب الشعر ازدهر فن اخلطابة لدعوة 

  هاد يف سبيل هللا. الناس إىل الدين واخلري واألخالق احلميدة, واجل
كما كثر استعمال الرسائل يف االتصال بالقبائل, ودعوة امللوك إىل اإلسالم 
وخماطبة الزعماء , واحتلت الرسالة مكانا رفيعا يف أدب هذا العصر, بل أصبحت من 

  حيث األمهية مثل اخلطبة والقصيدة.
ميدة فكما أن اإلسالم أّدى دوره يف نشر العلم واحلضارة واألخالق احل

يف النثر والشعر.  3 واخلصال اجلميلة, فكذلك حتّيز أدبه باملالمح اجلمالية والفنية

                                              
تــاريخ األدب العــريب, حملمــد واضــح رشــيد احلســين النــدوي, وحممــد الرابــع احلســين النــدوي, دار ابــن كثــري,  1

 1/80م, 2002, بريوت
. هـــذا, 1/64, هــــ, دار اجليـــل, بـــريوت1411: 2نـــا فـــاخوري, طاملـــوجز يف األدب العـــريب وتارخيـــه, حل 2

يف   وقد عين بالنثر يف العصر اإلسالمي عناية كبرية, بسبب انتشار الكتابة والتعليم, ولعدم جماوزة الرســول 
  رات احلكم وسياسة البالد. كالمه من النثر إىل الشعر, وللحاجات الدعوية, وقضاء ضرو 

 ]2/23[تاريخ األدب العريب, حملمد واضح رشيد احلسين الندوي, وحممد الرابع احلسين الندوي, 
: دار النحــوي, الســعودية, 1انظــر للتفصــيل: األدب اإلســالمي: إنســانية وعاملّيتــه, لعــدنان علــي رضــا, ط 3

  301-264م, ص1987
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ما مصدرين  وتأثري اإلسالم يف األدب العريب بتأثري الكتاب واحلديث فيه لكو
  ني هلذا.يأساس

أو  من قول أو فعل أو تقرير واحلديث عند احملدثني ما أضيف إىل النيب 
  4صفة.

حظ وافر, ونصيب باهر ودور عظيم األمهية, بالغ   نبويإن للحديث ال
  األثر يف األدب العريب. وله مسامهاته يف تطوره وتطويره نثرا ونظما. 

  5.م)لِ كَ الْ  عِ امِ وَ ِجبَ  بُِعْثتُ قال: (  ألن النيب 
  7.ة)مَ كْ حِ  رِ عْ الشِّ  نَ مِ  نَّ إِ  6را حْ سِ لَ  انِ يَ البَـ  نَ مِ  نَّ وقال: ( إِ 

  8.)مِ َال كَ الْ  حِ يْ بِ قَ كَ  هُ حُ يْ بِ قَ وَ  مِ َال كَ الْ  سنِ حَ كَ  هُ حسنُ فَ  مِ َال كَ الْ  ةِ زلَ ِـ نْ مبَ  رُ عْ الشِّ (وقال:
وشجع الشعراء الذين كانوا يدافعون عن العقيدة اإلسالمية, وكتاب هللا ورسوله 
أمثال حسان بن ثابت وكعب بن زهري وغريهم؛ فقال حلسان بن ثابت رضي هللا عنه: 

                                              
) دار إحيــــاء د.ت: (2لبخــــاري املعــــروف بشــــرح الكرمــــاين, طالكواكــــب الــــدراري شــــرح صــــحيح اإلمــــام ا 4

 1/12الرتاث العريب, بريوت: 
: 3, طبــريوت ,دار ابــن كثــري ، اليمامــة, مد بن إمساعيل أبو عبــدهللا البخــاري اجلعفــي, حملاجلامع الصحيح 5

جامعــــة  ,حتقيــــق : مصــــطفى ديــــب البغــــا أســــتاذ احلــــديث وعلومــــه يف كليــــة الشــــريعة, 1987 – 1407
  2755نصرت بالرعب, رقم احلديث:  كتاب اجلهاد والسري, باب قول النيب , شقدم
  4749البخاري, كتاب النكاح, باب اخلطبة, رقم احلديث:  6
  5679البخاري, كتاب األدب, باب ما جيوز من الشعر.. , رقم احلديث:  7
: 1, طبــــريوت, ائر اإلســــالميةدار البشـــ, مـــد بــــن إمساعيــــل أبـــو عبــــدهللا البخــــاري, حملاألدب املفــــردانظـــر:  8

, كتــاب الشــعر, بــاب األحاديــث مذيلــة بأحكــام األلبــاين عليهــا, حتقيــق : حممــد فــؤاد عبــدالباقيهـــ, 1409
  , صحح األلباين.865من الشعر احلكمة, رقم احلديث: 
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  9.فَِإنَّ ِجْربِيَل َمَعكَ  اْهُج اْلُمْشرِِكنيَ 
ْ عَ  بْ جِ وكان يقول له: أَ    10.ينِّ
  11.اللَُّهمَّ أَيِّْدُه ِبُروِح اْلُقُدسِ وكان يدعو له: 

  األمثال احلديثية. بمث األدب العريب مليء 
فنوع مستقل يف األدب العريب, وكان شائعًا بني العرب قبل  أما اخلطب

وقوفه على قوائمه, وحيث اشتدت احلاجة  اإلسالم, وكان من امتنان اإلسالم عليه
إىل اخلطابة يف الدعوة, وكانت للخطب النبوية مالحمها األدبية اخلاصة يف االستدالل 

  والعرب...
األدب يف وكان هذا الفن أيضا رائجًا  العامليفن من فنون األدب والقصة 

جاءت بشكل مؤثر وأديب   قبل اإلسالم ولكن القصة يف احلديث النبويالعريب 
تستميل القارئ بصورها املتنوعة وأحداثها املتالحقة, والقصص احلديثية هلا خزينة يف 

  األحاديث النبوية.
مث تزيني األدباء والشعراء نثرهم ونظمهم باألحاديث النبوية, وإدراج األحاديث 

عروف يف يف النص األديب والبيت الشعري يف حمل االستدالل والكمال واجلمال م
  األدب العريب.

للحديث النبوي دور أساسي مهم يف األدب العريب وتطوره وتطويره. ولذا ف
أردت البحث يف هذا املوضوع خدمة للحديث الشريف وبيان أمهيته, ومكانته, 

                                              
  3814من األحزاب, رقم احلديث:  البخاري, كتاب املغازي, باب مرجع النيب  9

  2973اخللق, باب ذكر املالئكة, البخاري, كتاب بدء  10
  أيضاً. 11
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  ومنـزلته, ودوره يف األدب العريب نثراً ونظماً.

  أسباب اختيار املوضوع:
  ه ومكانته يف األدب العريب.بيان أمهية احلديث النبوي ومنـزلت -1
 .ث يف األدب العريب وتطورهدور احلدي -2

 .تأثر األدب العريب باإلسالم وحديث الرسول بيان  -3

  :منهجي يف البحث
  بدراسة دور األحاديث النبوية يف األدب العريب. قمتُ  -1
  جبمع املادة العلمية من املصادر األصلية. قمتُ  -2
 ت.بشرح الغريب من األلفاظ والكلما قمتُ  -3
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 تعريف احلديث, وأقسامه.
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  .والرسائل
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  . الـشعر العريب وتأثره باحلديث النبوي  :الثالثالفصل 
  فقد جعلت هذا الفصل عن (الشعر وتأثره باحلديث النبوي) 

  هذا الفصل يشتمل على ثالثة مباحث:
  الشعر العريب:  األولاملبحث 
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  نشأة الشعر. -
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  ويف هذا املبحث يدور الكالم حول تأثري احلديث يف الشعر.

  ها األحاديثاألشعار اليت وردت في:  الثالثاملبحث 
ويف هذا املبحث أوردنا عددًا كبريًا من األشعار اليت اقتبس فيها الشعراء من 

 احلديث أو جزئه, مث ذكرت بعد كل شعر نّص احلديث.

  ........النتائج والتوصيات : الـخامتة



  األدب العريب وتأثره باحلديث النبوي
  

جيري يف نفوس العرب جمرى الدم مع نوعيه األساسيني: النثر  كان األدب
  والشعر. مث ملا جاء اإلسالم ازداد الشعر والنثر جرياناً.

وكان للقرآن واحلديث أثر عميق يف هذا االزدياد, إذ مها املصدران 
  ن لإلسالم.يااألساس

أضاف إىل اللغة  –الذي يأيت دوره بعد القرآن  –  مث احلديث النبوي
ذيب القرآن, إذ  ثروةالعربية  ذيبًا قريبًا من  ا  من املعاين, وثروة األساليب, وهّذ

سّهل ألفاظها, ورّقق أساليبها, وذهب باحلوشى منها. فكان لكل هذا أثر يف مجيع 
  أنواع األدب. 

, يء مما أثر عن الرسول بشيف شعره ونثره فكان العريب يرطب لسانه 
وخطبته, ورسالته, تيّمنًا بقوله, واسرتواحًا للسامعني, واستشهادًا على صحة ما 

  يدعي.
  كلم فيما يلي عن الشعر والنثر وأثر احلديث فيهما.أتس
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  األدب
  تقدمي:

م الفكريــــــة,  م, أو مــــــرآة تــــــنعكس فيهــــــا حيــــــا إن أدب أي أمــــــة هــــــو حيــــــا
قيــــــة, والروحانيـــــــة. وهــــــو الـــــــذي يتعــــــّني بـــــــه صـــــــعودهم والعقليــــــة, والدينيـــــــة, واألخال

(ازدهــــارهم) وهبـــــوطهم (اضـــــمحالهلم). وإذا أراد إنســــان أن يـــــدرس حيـــــاة أي أمـــــة 
م.   بعمق فعليه بدراسة أد

ويف كلمات موجزة إن خصــبة األدب, وحيويتــه, وإجيابيتــه يعــني خصــبة األمــة 
م اإلجيابية, وحيويتهم الرو    حانية.الفكرية والعقلية, واجتاها

غري أن سؤاًال حيوك يف صدورنا قبل أن نبدأ دراســة األدب, وهــو: أن األدب 
  ما هو؟ وكيف كان باألمس؟ وكيف وصل إىل حالته الراهنة؟

فلــذا جيــب أن نراجــع القــواميس القدميــة املســتندة, ومصــادر األدب املعتمــدة, 
دراســــة  وحنــــاول معرفــــة معــــىن كلمــــة "األدب" األصــــلي الــــذي وضــــع هلــــا, كمــــا علينــــا

معانيهـــا الـــيت أضـــيفت إليهـــا عـــرب التـــاريخ, والـــيت ســـّببت ســـعتها, حـــىت وصـــلت إىل 
  حالتها املتداولة.

  والسطور التالية هي حماولة من نوعها يف جين هذا اهلدف.
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  معىن كلمة "األدب" اللغوي
أدبتــه أدبــا علمتــه رياضــة الــنفس وحماســن : مــن بــاب ضــرب: أََدَب يَْأِدُب أدبــاً 

  1.األخالق
الــذين األدب الذي يتأدب به األديب من الناس مسي أدبا ألنه يأدب النــاس 

  2.إىل احملامد وينهاهم عن املقابحيتعلمونه 
ــا اإلنســان يف ويف املصــباح: " األدب يقــع علــى كــل رياضــة حممــودة يتخــرج 
  3".فاألدب اسم لذلك واجلمع آداب مثل سبب وأسباب, فضيلة من الفضائل

مل أزل حريصــاً علــى أن أســأل رضــي هللا عنــه:  4عبــاسعــن ابــن ويف احلــديث 
ْن تـَُتوبَــا اللتــني قــال هللا هلمــا: (إِ  رضــي هللا عنــه عــن املــرأتني مــن أزواج النــيب  5عمــر

                                           
.ط.ت) دحممــد بــن علــي املقــري الفيــومي, ( محــد بــنأل, املصــباح املنــري يف غريــب الشــرح الكبــريانظــر:  1

 1/9, مادة (أدب), بة العلمية, بريوت, لبناناملكت
ذيب اللغة, أليب منصور حممد بن أمح 2 دار   د األزهري. حتقيــق: ريــاض زكــي قاســم, (د.ط.ت)انظر: 

حممد بن مكــرم بــن منظــور األفريقــي , ؛ لسان العرب, 1/132املعرفة بريوت لبنان, حتت مادة (أدب), 
؛ تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر  1/206, , حتـــت مـــادة (أدب)بـــريوت ,دار صـــادر) د.ت: (1, طاملصـــري

(د.ط.ت) سيد حممــد مرتضــى احلســيين الزبيــدي, حتقيــق د. عبــد العزيــز مطــر, الــرتاث العــريب, لالقاموس, 
 1/74الكويت, حتت مادة (أدب), 

 1/74؛ تاج العروس, مادة (أدب), 1/9انظر: املصباح املنري, مادة أدب,  3
بــد املطلــب القرشــي اهلــامشي, أبــو العبــاس: حــرب األمــة, الصــحايب اجلليــل. الزم عبــد هللا بــن عبــاس بــن ع 4

, روى عنـــه األحاديـــث الصـــحيحة. شـــهد مـــع علـــي اجلمـــل وصـــفني. كـــف بصـــره يف آخـــر  رســـول هللا 
ا عام    حديثاً.  1660هـ. له  68عمره. سكن الطائف وتويف 

, حتقيــق: علــي حممــد أبــو الفضــل العســقالين محد بن علي بــن حجــرأل, اإلصابة يف متييز الصحابة[انظر: 
, عبــد الــرمحن بــن علــي؛ صــفة الصــفوة,  4772: ت بــريوت ,دار اجليــل هـــ, 1412: 1البجــاوي, ط

  ]1/314: هـ, دار املعرفة, بريوت1399: 2حممود فاخوري وحممد رواس, ط تح:
. هو أحد العشرة املبشرين ثاين اخللفاء الراشدين وأول من نودي بلقب أمري املؤمنني: عمر بن اخلطاب 5
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َفَطِفــَق ِنَســاُؤنَا يَْأُخــْذَن إىل أن يرد يف احلــديث: (... 6 إىل هللاِ  فـََقْد صَغْت قـُُلْوُبُكَما)
  7...). ارِ ِمْن أََدِب ِنَساِء اْألَْنصَ 

ــٍل أَْفَضــَل ِمــْن (:  عــن  النــيب ويف حــديث آخــر:  ــٌد َولَــًدا ِمــْن َحنْ ــا َحنَــَل َواِل َم
  8).أََدٍب َحَسنٍ 

  9).َأْكرُِموا أَْوَالدَُكْم َوَأْحِسُنوا أََدبـَُهمْ (وروي عن النيب أيضاً: 
  10.ومنه قيل للصنيع يدعى إليه الناس مدعاة و مأدبة ,أصل األدب الدعاءقيل: إن 

ــــــــــد ــــــــــو عبي عــــــــــن ........................................... 11قــــــــــال أب

                                                                                                                        
أنــه أول مــن اختــذ اهلجــرة مبــدأ للتــاريخ اإلســالمي،   مــن إجنازاتــه:باجلنــة، ومــن علمــاء الصــحابة وزهــادهم. 

كمــا أنــه أول مــن دون الــدواوين، وهــو أول مــن اختــذ بيــت املــال، وأول مــن اهــتم بإنشــاء املــدن اجلديــدة، 
   .وغريهافتحت يف عهده بالد الشام والعراق وفارس 

  ]5738اإلصابة: ت انظر: [
  4التحرمي:  6
 2288البخاري, كتاب (املظامل), باب (الغرفة والعلية املشرفة ...), رقم احلديث: صحيح انظر:  7
دار إحيـــاء , مـــد بـــن عيســـى أبـــو عيســـى الرتمـــذي الســـلمي, حملاجلـــامع الصـــحيح ســـنن الرتمـــذيانظـــر:  8

,  األحاديــث مذيلــة بأحكــام األلبــاين عليهــا, وآخــرونحتقيــق : أمحــد حممــد شــاكر , بــريوت ,الــرتاث العــريب
 , ضعفه األلباين.1875كتاب (الرب والصلة), باب (أدب الولد), رقم احلديث: 

 ,حتقيـــــق : حممـــــد فـــــؤاد عبـــــد البـــــاقي, حممـــــد بـــــن يزيـــــد أبـــــو عبـــــدهللا القـــــزويين, ســـــنن ابـــــن ماجـــــهانظـــــر:  9
كتــاب (األدب), بــاب (الــرب   لبــاين عليهــا,واألحاديــث مزيلــة بأحكــام األ ,بــريوت ,دار الفكر ,(د.ط.ت)

 , ضعفه األلباين.3661واإلحسان إىل البنات), رقم احلديث: 
ذيب اللغة, حتت نفس املادة ونفس الصفحة.انظر: الل 10  سان و
أبو ُعبيد: القاسم بن سّالم اهلروي األزدي, بالوالء, اخلراساين البغدادي, أبو ُعبيد: مــن كبــار العلمــاء  11

ــــا. ورحــــل إىل بغــــداد فــــويل القضــــاءباحلــــدي مــــن كتبــــه  .ث واألدب والفقــــه. مــــن أهــــل هــــراة. ولــــد وتعلــــم 
  (الغريب املصنف) و (الطهور) و (األجناس من كالم العرب) و (أدب القاضي) و (األمثال). 

هـــ:  1404, 1, طبــريوت ,دار الفكــر, أمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين, ــذيب التهــذيب[انظــر: 
حممــد بــن أيب بكــر ات األعيان وأنبــاء أبنــاء الزمــان, أليب العبــاس مشــس الــدين بــن أمحــد بــن ؛ وفي7/315
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: اَألْدُب: عجيـــب, يقـــال: جـــاء فـــالٌن بـــأمر أَْدٍب, أي بـــأمر عجيـــب. 12األصـــمعي
  وأنشد:

ا اَحلوايل  ِمسعُت ِمن َصالِصِل اَألْشكالِ    13أَْدباً على لَبَّاِ
  ويأيت "اإلْدب" أيضاً للعجب.

ـــا مـــن بـــاب ضـــرب أيضـــا فهـــو , 14صـــنع صـــنيعا ودعـــا النـــاس إليـــه وأدب أدب
  16: 15قال طرفة, و آدب

                                                                                                                        
 ]1/418هـ, دار الفكر, القاهرة: 1364, 2: إحسان عباس, ط:بن خلكان, تح

هــــ) هـــو أبـــو ســـعيد عبـــد امللـــك بـــن ُقريـــب مـــن بـــين مالـــك بـــن أعصـــر. ُولـــد 216انظـــر: األصـــمعي: ( 12
خراسان. كان األصمعي صاحب لغة وحنو وإماماً يف علم الشعر ورواياتــه. األصمعي يف البصرة وتويف يف 

  راوية العرب وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان. صاحب األصمعيات. 
هـــ, دار الكتــب 1417: 1لخطيــب البغــدادي, حتقيــق: مصــطفى عبــد القــادر, طتاريخ بغــداد, ل[انظر: 

 ]10/414 ,العلمية, بريوت
ذيب  13 اَألْشــَكاُل َحْلــٌي ُيشــاِكُل بعُضــه بعضــاً ؛ البيــت لــذي الرمــة, األشــكال: نفــس املــادةاللغة, انظر: 

َْنَحــر واجلمــع لَبَّــاتٌ , يـَُقرَّط به النساءُ 
ــا احلــوايل): واللَّبَّــُة َوَســُط الصَّــْدر وامل يتعجــب مــن ؛ واملــراد بـــ (أْدب علــى لّبا

  ]2/245, البن دريد, (د.ط.ت), دار الفكر, مصر, . [مجهرة اللغةهذه الَلّبات اليت عليها احلَْليُ 
 1/9نفس املادة, انظر: املصباح املنري,  14
طرفـــة بـــن العبـــد بـــن ســـفيان بـــن ســـعد:  شـــاعر, جـــاهلي, مـــن الطبقـــة األوىل. ولـــد يف باديـــة البحـــرين,  15

د ملــك وتنقل يف بقاع جند. من أصحاب املعلقات. بــدد ثروتــه وهــام متشــرداً إىل أن اتصــل بعمــرو بــن هنــ
  احلرية فمدحه مث غضب عليه امللك وأمر بقتله. له "ديوان". 

[انظـــــر: الشـــــعر والشـــــعراء , البـــــن قتيبـــــة الـــــدينوري, حتقيـــــق: أمحـــــد حممـــــد شـــــاكر, دار املعـــــارف مبصـــــر, 
قيـــق وشـــرح عبـــد الســـالم حممـــد حتخزانـــة األدب, عبـــد القـــادر بـــن عمـــر البغـــدادي, ؛ 49هــــ: ص1386
  ]417-1/414: ي القاهرة, دار الرفاعي, الرياضمكتبة اخلاجن (د.ط.ت), هارون,

: 2ط انظـــر: مقـــاييس اللغـــة, أليب احلســـن أمحـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــا. حتقيـــق: عبـــد الســـالم هـــارون.  16
. تــح: مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر, حتت مادة (أدب)؛ جممل اللغــة, البــن فــارس (د.ت),

 ة الرسالة. عراق, حتت مادة (أدب), مادة (أدب).مؤسسزهري عبد احملسن سلطان, (د.ط.ت), 
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ْشتاِة َنْدُعو اَجلَفلَ 
َ
  17ال تـََرى اآلِدَب فينا يـَْنَتِقر    ىَحنُْن يف امل

أي ال تــرى الــداعي يــدعو بعضــا دون بعــض بــل يعمــم بــدعواه يف زمــان القلــة 
  18.وذلك غاية الكرم

أمــا إخواننــا ( .......: كــرم هللا وجهــه  19ويف حــديث علــي  آِدٌب (ج) أََدبَــة:
بة مجع آدب مثل كتبــة وكاتــب وهــو الــذي يــدعو النــاس دَ األَ  ,20)بنو أمية فقادة أدبة

  21.إىل املأدبة وهي الطعام الذي يصنعه الرجل ويدعو إليه الناس
  أُْدبَة مأَدُ◌بة (ج) مآدب:

 بَــدْ األُ 
َ
 بَــدَ أْ ة وامل

َ
 22ة كــل طعــام صــنع لــدعوة أو عــرس قــال صــخر الغــيبَــدُ أْ ة وامل

                                           
دار , م1989(د.ط): انظـــر: شـــرح ديــــوان طرفـــة بـــن العبــــد, تقـــدمي: ســـيف الــــدين و أمحـــد عصــــام,  17

ــُم بــدعواه يف زمــان ؛ 52مكتبــة احليــاة, بــريوت, ص أي ال تــرى الــداعي يــدعو بعضــا دون بعــض بــل يـَُعمِّ
  القلة وذلك غاية الكرم

 مادة (أدب)انظر: مصباح, حتت  18
رابــع اخللفــاء الراشــدين. . علــي بــن أيب طالــب بــن عبــد املطلــب اهلــامشي القرشــي. تــرىب يف بيــت النــيب  19

. بــالنيب آمــن أوائــل مــن اتفق املسلمون على فضله وعرف عندهم بالعلم واحللم والشجاعة والكرم. مــن 
  . سنوات 5من أكثر كانت مدة خالفته   .يف الصالةاستشهد  .له فضائل يف كتب احلديث

: 1407, 1, ط: بــريوت, دار الكتــب العلميــة, حممــد بــن جريــر الطــربي ,تــاريخ األمــم وامللــوكانظــر: [
, بــريوت, دار الكتــاب العــريب, أمحد بــن عبــد هللا األصــبهاين,  حلية األولياء وطبقات األصفياء؛  6/83

 ]1/61هـ,  1405, 4ط: 
حممــود  وحتقيــق: طــاهر أمحــد الــزاوى , الســعادات املبــارك يب, ألالنهاية يف غريب احلــديث واألثــرانظر:  20

القاســـم بـــن ســـالم , غريـــب احلـــديث؛  1/58,: هــــ1399بـــريوت،  ,املكتبـــة العلميـــة ,حممـــد الطنـــاحي
 2/146هـ : 1396, 1, ط:بريوت ,دار الكتاب العريب, حتقيق : حممد عبد املعيد, اهلروي

 1/206, انظر: اللسان, حتت مادة (أدب) 21
الغـــي: صـــخر بـــن عبـــد هللا اخليثمـــي, مـــن بـــين هـــذيل: شـــاعر جـــاهلي. قـــال األصـــفهاين: لقـــب  صـــخر 22

بصـــخر الغـــي خلالعتـــه وشـــدة بأســـه وكثـــرة شـــره. وأورد أبياتـــاً مـــن قصـــيدة تنســـب إليـــه. قيـــل يف ســـببها إن 
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  :يصف عقابا
ها آِدبِ   كَأّن قـُُلوَب الطَّْري يف قـَْعِر ُعشِّ

َ
  1نـََوى الَقْسِب ُمْلًقى عند بعض امل
مفعلــة  واملشهور يف املأدبة ضم الدال وأجاز بعضهم الفــتح وقــال هــي بــالفتح

األدب ويف قــالوا املأدبــة كمــا قــالوا املــدعاة وقيــل املأدبــة مــن  2مــن األدب قــال ســيبويه
 نْ ا ِمــوْ ُمــلَّ عَ تَـ فَـ  4ضِ رْ اْألَ  ِيفْ   (مأَدبــة) هللاِ  ةُ ُدبَــأْ مَ  رآنَ ُقــا الْ ذَ َهــ نّ إِ  3ســعوداحلــديث عــن ابــن م

ــ ــُدبَ أْ مَّ  نْ ِم بــة فمــن قــال و مأدَ  بــةيعــين مدعاتــه قــال أبــو عبيــد يقــال مأدُ  5 (مأَدبتــه) هِ ِت
بــة أراد بــه الصــنيع يصــنعه الرجــل فيــدعو إليــه النــاس يقــال منــه أدبــت علــى القــوم مأدُ 

                                                                                                                        
  د. صخراً قتل جاراً لشعر من هذيل يدعى "أبا املثلم" ودارت بني أيب املثلم وصخر الغي مناقضات وقصائ

: بــــريوت ,دار الفكــــر), د.ت( 2ط:  ,حتقيــــق : مســــري جــــابر, يب الفــــرج األصــــفهاين, ألاألغــــاين[انظــــر: 
22/344-350[  

الَقْسُب َمتْر يابٌس ُصــْلُب النـَّــَوى َشــبَّه قلــوَب الطــري يف وَْكــر ؛ 1/206انظر: لسان, حتت مادة األدب,  1
 الُعقاِب بَِنوى الَقْسبِ 

يه عمــرو بــن عثمــان بــن قنــرب مــوىل بــين احلــارث بــن كعــب. ُولــد يف البيضــاء ســيبويه: هــو أبــو ِبشــر ســيبو  2
هـــ مث جــاء إىل البصــرة شــاباً. فأخــذ عــن اخلليــل بــن أمحــد وعيســى بــن 145قرب شرياز (فارس) حنــو ســنة 

عمــر ويــونس بــن حبيــب. ســيبويه أكــرب علمــاء النحــو وأشــهرهم. مــن مؤلفاتــه "الكتــاب" قــد اشــتهر هــذا 
   الكتاب شهرة عظيمة.

هـ, دار الكتب العلميــة, 1417: 1لخطيب البغدادي, حتقيق: مصطفى عبد القادر, طتاريخ بغداد, ل[انظر: 
ـــــاريخ األدب العـــــريب,  ـــــريوت ؛ ت ـــــات. (ال ط ت) دار نشـــــر الكتـــــب اإلســـــالمية, الهـــــور: ألب محـــــد حســـــن الزي

2/120[ 
: صــحايب. مــن أكــابرهم, هـــ)32(م  عبــد هللا بــن مســعود بــن غافــل بــن حبيــب اهلــذيل, أبــو عبــد الــرمحن 3

. مــن الســابقني إىل اإلســالم. وأول مــن جهــر بقــراءة القــرآن مبكــة.  فضــالً وعقــًال, وقربــاً مــن رســول هللا 
  حديثاً.  848ويل بعد وفاة النيب بيت مال الكوفة. له 

 ]4955: ت  اإلصابة يف متييز الصحابة[انظر: 
 1/58انظر: النهاية يف غريب األثر:  4
 4/107ب احلديث البن سالم: انظر: غري 5
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جل آدب قــال أبــو عبيــد وتأويــل احلــديث أنــه شــبه القــرآن بصــنيع صــنعه آدب أدبا ور 
بـــة جعلـــه مفعلـــة مـــن هللا للنـــاس هلـــم فيـــه خـــري ومنـــافع مث دعـــاهم إليـــه ومـــن قـــال مأدَ 

  1.بة مبعىن واحدبة و مأدَ لغتني مأدُ البعض هما وجعلاألدب 
بة وهي الطعام الذي يصنعه الرجل ويدعو إليه النــاس ويف حــديث كعــب املأدُ 

ــــا(ضــــي هللا عنــــه ر  ــــا  2)إن هلّل مأُدبَــــًة مــــن حلُــــوم الــــرُّوم مبــــروج َعكَّ ــــم يقتلــــون  أراد أ
م   4.السباع والطري تأكل من حلومهم 3فتنتا

 ِإنَّ َهــَذا اْلُقــْرآَن َمْأُدبَــُة اهللَِّ َفُخــُذوا ِمْنــُه َمــا اْســَتَطْعُتمْ وكــذلك ورد يف حــديث: "
."...5  

َكَمثَـــِل َرُجـــٍل بـَـــَىن َدارًا َوَجَعـــَل ِفيَهـــا َمْأُدبَـــًة َوبـََعـــَث َمثـَلُـــُه  وأيضـــاً يف البخـــاري: "
اِعَي ملَْ  ــْب الــدَّ اَر َوَأَكــَل ِمــْن اْلَمْأُدبَــِة َوَمــْن َملْ جيُِ اِعَي َدَخــَل الــدَّ َداِعًيــا َفَمــْن َأَجــاَب الــدَّ

اَر وَملَْ يَْأُكْل ِمْن اْلَمْأُدبَةِ    6...." َيْدُخْل الدَّ
جــُل يَــْأُدُب أََدبــاً فهــو أَِديــٌب وأَُرَب يَــْأُرُب أَرَابــًة وأََربــاً يف الَعْقــِل أَُدَب الرَّ أُدَب: 

                                           
 انظر: اللسان ؛ تاج العروس, حتت مادة األدب 1
 1/58انظر: النهاية يف غريب األثر:  2
  . بعد أخرى يقال فالن ينتابنا والسباع تنتاب املنهلأصابه ونزل به وصديقه قصده مرة  : أيأمرانتابه  3

 [انظر: املعجم الوسيط, مادة: نوب].
 ادة األدبانظر: لسان, حتت م 4
حتقيــق : فــواز أمحــد , بريوت ,دار الكتاب العريب, الرمحن الدارمي عبدهللا بن عبدل, سنن الدارميانظر:  5

األحاديــث مذيلــة بأحكــام حســني هـ, دار الكتــب العلميــة,  1407: 1, طزمريل , خالد السبع العلمي
وهــو أحــد  – ســعيد بــن ســنانقال حسني سليم أسد : رجاله ثقات غري أن أبا ســنان , سليم أسد عليها

كتـــاب فضـــائل , متـــأخر الســـماع مـــن أيب إســـحاق وهـــو موقـــوف علـــى ابـــن مســـعود -رواة هـــذا احلـــديث 
 3173القرآن, فضل من قرأ, رقم احلديث: 

رقــم احلــديث:  ,, كتــاب االعتصــام بالكتــاب والســنة, بــاب االقتــداء بســنن رســول هللا انظــر: البخــاري 6
6738 
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  1.فهو أَرِيبٌ 
  2قيل: أَُدَب فالن يأُدب أَدباً: راض نفسه على احملاسن, فهو أديب.

  أّدب (تفعيل):
  3أّدبه فتأّدب: عّلمه فتعّلم.

قيل أدبته تأديبا إذا عاقبته بته تأديبا مبالغة وتكثري ومنه أدّ  ويف املصباح املنري:
  4.على إساءته ألنه سبب يدعو إىل حقيقة األدب

ٌر ِمْن َأْن َألَْن يـَُؤدَِّب الرَُّجُل َوَلَدُه  رسول هللا ويف حديث    5.ِبَصاعٍ يـََتَصدََّق َخيـْ
ــبُّ َأْن (ويف روايــة أخــرى عــن ابــن مســعود قــال:  لَــْيَس ِمــْن ُمــَؤدٍِّب ِإالَّ َوُهــَو حيُِ

  6).ى أََدبُُه َوِإنَّ أََدَب اهللَِّ اْلُقْرآنُ يـُْؤتَ 
ـــــه م إيـــــدابا وأدب عمـــــل مأدبـــــةدِ ؤْ آدب القـــــوم إىل طعامـــــه يـُـــــآَدَب:  . وآدبُت

  7أُوِدَب إيداباً: أدب.
  8املْأُدْوبَة: املرأة اليت صنع هلا الصنيع.

                                           
ذيب؛ لسان؛  1  نفس املادة, ونفس الصفحة.تاج, انظر: 
انظر: املعجم الوسيط, جممع اللغــة العربيــة بالقــاهرة, أخرجــه: فهــيم مصــطفى هــارون وآخــرون, القــاهرة,  2

 1/9هـ,  1381 – 1380
 نفس املادةانظر: اللسان؛ تاج العروس,  3
 نفس املادةانظر: مصباح,  4
  , ضعفه األلباين.1874لولد), رقم احلديث: انظر:سنن الرتمذي, كتاب(الرب والصلة),باب (أدب ا 5
قــال , 3187انظــر: ســنن الــدارمي, كتــاب فضــائل القــرآن, بــاب فضــل مــن قــرأ القــرآن, رقــم احلــديث:  6

  حسني سليم أسد : إسناده صحيح إىل عبد هللا
ذيب, حتت مادة األدب 7  انظر: 
املخزومـــي و إبـــراهيم الســـامرائى. اخلليـــل بـــن أمحـــد الفراهيـــدي. حتقيـــق: مهـــدي  انظـــر: كتـــاب العـــني, ل 8

 , حتت مادة (أدب) .ط.ت), دار ومكتبة اهلالل, بريوتدتصحيح: أسعد الطيب, (
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  :1وقال عدي بن زيد
  2 بٍَة, َوَزِميـْرُ فٌّ        ِخلُوٍن َمْأُدوْ َزِجٌل َوبـُْلُه, ُجيَاِوبُه دُ 

  :3العقيليمزاحم ويقال للبعري إذا رِيض وُذلَِّل: أِديب مؤدب؛ وقال 
َذلَّلِ   وُهنَّ ُيَصرِّْفَن النَّوى َبني عاِلجٍ 

ُ
  4وَجنْراَن َتْصرِيَف اَألِديِب امل

    5اَألَدُب: الظرف وحسن التناول. 

                                           
من دهاة اجلاهليني، كان نصرانيا من أهل احلــرية، متيمي شاعر  :بن محاد احلريي العباديبن زيد عدي  1

الـــذي جعلـــه ترمجانـــا بينـــه وبـــني حيســـن العربيـــة والفارســـية. هـــو أول مـــن كتـــب بالعربيـــة يف ديـــوان كســـرى، 
وشــى بــه أعــداء لــه إىل النعمــان الثالــث مبــا أوغــر صــدره فســجنه وقتلــه  العــرب، تــزوج هنــدا بنــت النعمــان.

   بأن خنقه النعمان بنفسه يف السجن.
 ]2/97؛ األغاين:  186-1/184: خزانة األدب انظر: [
قــال ) يف غريب احلديث البن السالم, انظر: اللسان, مادة (أدب), البيت منسوب إىل (عدي بن زيد 2

يعــين أنــه ؛ د, واخلـُـون: مجــع اخلِــَوانِ يقــال ســحاب َزِجــٌل أي ذو رعــ الزََّجــُل الصــوتذلك يف وصف املطر والرعد. 
يف التعريـــب [ جياوبـــه صـــوت رعـــد آخـــر مـــن بعـــض نواحيـــه كأنـــه قـــرع دف يقرعـــه أهـــل عـــرس دعـــوا النـــاس إليهـــا

هـــ, 1405(د.ط): إبــراهيم الســامرائي, : حتقيــقاجلبــار املقدســي املصــري, واملعــرب, عبــد هللا بــن بــري بــن عبــد 
  ]1/81مؤسسة الرسالة, بريوت, 

ُمزاحم الُعَقيلي: مزاحم بن احلارث, أو مزاحم بن عمرو بن مرة بن احلــارث, مــن بــين عقيــل بــن كعــب,  3
  من امر بن صعصعة. يف زمن جرير والفرزدق. 

حتقيــق : , حممــد بــن ســالم اجلمحــي, طبقــات فحــول الشــعراء ؛  45, 3/43[انظــر: خزانــة البغــدادي: 
 ]583: جدة ,دار املدين .ط.ت)د, (حممود حممد شاكر

ـــذيب اللغـــة: حتـــت مـــادة ؛ 1/50(د.ط.ت), دار الفكـــر, بـــريوت, جمـــالس ثعلـــب, لثعلـــب, انظـــر:  4
 (أدب)؛ عاجل وجنران: موضعان

نـــــري وأســـــاس البالغـــــة, الطـــــاهر أمحـــــد الـــــزاوي, انظـــــر: ترتيـــــب قـــــاموس احملـــــيط علـــــى طريقـــــة املصـــــباح امل 5
 دار الكتب العلمية.بريوت لبنان, مادة (أدب). م,1979ط):د.(
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  االختالف يف اشتقاق كلمة "األدب"
  

اق كلمــة "أدب" عنــوان عجيــب, ألن هــذا يبــدو عنــوان االخــتالف يف اشــتق
ـــــا  والـــــدال والبـــــاء. فلِـــــَم إذن هـــــذا  اهلمـــــزةعنـــــد أول نظـــــرة إىل كلمـــــة "أدب" أن ماد

ا ومعناها يف القواميس؟   االختالف؟ أال يوجد ماد
والـــدال  اهلمـــزةنعـــم! نســـتطيع أن جنـــد معـــىن األدب يف القـــواميس حتـــت مـــادة 

ا املختلفة مــع ا. كــذلك ميكننــا أن نــرى يف كتــب األدب  والباء, واشتقاقا اســتعماال
يف العصــور املختلفــة, والنصــوص  –توســعها وتضــيقها  –العــريب تطــور هــذه الكلمــة 

  اليت تدّل عليها. وهكذا التعاريف اليت قّدمها علماء األدب عرب الزمن.
وجــــدنا أن علمــــاء األدب  -أي كتــــب األدب  -وإذا طالعنــــا هــــذه الكتــــب 

ومل خيتلفــوا فيــه.  –والــدال والبــاء  اهلمــزةوهــو  -ا علــى اشــتقاق األدب القــدماء اتفقــو 
غري أن الغرب عندما أقبل علــى اللغــة العربيــة وعلومهــا, فــأثرت فلســفتهم (الشــك يف  
كل شيء) يف األدب العريب أيضاً, ومنها إعادة دراسة كلمة أدب من زوايــا خمتلفــة, 

  ويف التايل تفصيلها:
ــــوحتقيــــق املستشــــرق اإلي -1 ــــو مــــن  1طــــايل األســــتاذ نللين : يشــــتقها نللين

الــدأب مبعــىن العــادة, ويــرى أن هــذه الكلمــة مل تشــتق مــن املفــرد, وإمنــا اشــتقت مــن 

                                           
م) مستشــــرق إيطــــايل, ولــــد يف تورينــــو, وتعلــــم العربيــــة يف 1938 – 1872نللينــــو: كــــارلو الفونصــــو ( 1

الصــايب" للبســتاين, مــع  جامعتها, مث عني أستاذاً, ودعي ليحاضر يف اجلامعة املصرية القدمية, نشر "الــزيج
ترمجـــة التينيـــة, ودراســـات عـــن التصـــوف والفلســـفة الشـــرقية, يف جمـــالت االستشـــراق, وطبعـــت حماضـــراته 

  لعربية.تاريخ اآلداب او بالعربية عن تاريخ علم الفلك عند العرب 
 دار العلــمم, 2002: 5طاألعالم خلري الــدين بــن حممــود بــن حممــد بــن علــي بــن فــارس الزركلــي, [انظر: 

  ].5/213للماليني, بريوت, 
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اجلمع, فقد مجعــت "دأب" علــى "أدآب" مث قلــب فقيــل "آداب" كمــا مجعــت "بئــر" 
  و "رئم" على "آبار" و "آرام" مث قلبت فقيلت "آبار" و "آرام".

لينو بقولــه: وكثــر اســتعمال "اآلداب" مجعــاً "للــدأب" حــىت ويستمر األستاذ نل
ل إلــيهم أنــه مجــع ال قلــب يِّــنسي العرب أصل هذا اجلمع وما كان فيه مــن قلــب, وخُ 

فيه, فأخــذوا منــه مفــرده أدبــاً ال دأبــاً, وجــرى اســتعمال هــذه الكلمــة مبعــىن العــادة, مث 
  1املختلفة. انتقل من هذا املعىن الطبيعي القدمي إىل معانيه األخرى

  رّد اآلخرين على هذا الرأي
األســتاذ أمحــد حممــد احلــويف يــرّد عليــه يف كتابــه "احليــاة : 2رّد األســتاذ احلــويف

  3العربية من الشعر اجلاهلي" رّداً قاطعاً قائًال: "وهذا فرض, وتكلف ال نقره".
  مث جاء بأدلته:

بينهمــا وبــني  ألن كلمــة آبــار وآرام مل يشــتق منهمــا مفــرد أن تكــون الصــلة -أ
  بئر ورئم كالصلة بني أدب ودأب يف احلروف واملعىن, فيقال مثالً اْبر واْرم.

مل يذكر الباحــث شــبيهاً يف هــذا االشــتقاق يف اســم معــىن قــدمت عينــه  -ب 
  على فائه يف اجلمع مث اشتّق منه فعل جديد.

                                           
 23م, دار املعارف, ص1927: 2انظر: يف األدب اجلاهلي, طه حسني. ط 1
حصـــل علـــى الـــدكتوراه عـــام  , مصـــري,م): باحـــث, موســـوعي, لغـــوي1982أمحـــد حممـــد احلـــويف (ت 2

اً م, وعني مدرســاً فأســتاذاً ورئيســاً لقســم الدراســات األدبيــة, وبعــد بلوغــه ســن الســتني عــني أســتاذ1952
  م. وشارك يف عدة مؤمترات.1973ام غري متفرغ. وقد انتخب عضواً جملمع اللغة العربية ع

 ]1/58دار ابن حزم, بريوت, هـ, 1418: 1تتمة األعالم للزركلي,حممدخري رمضان يوسف, ط [انظر:
, م,  دار القلـــم, بـــريوت1962: 4انظـــر: احليـــاة العربيـــة مـــن الشـــعر اجلـــاهلي, أمحـــد حممـــد احلـــويف, ط 3

 10لبنان, ص
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مل يرد يف معجم أو نص مجــع كلمــة الــدأب علــى أدآب, ولكــن ورد يف   -ج 
  اللغة مجع بئر على أبآر وآبار, ومجع رئم على أرآم وآرام.كتب 

مل يـــــرد الـــــدأب مبعـــــىن األدب, ألن الـــــدأب العـــــادة والشـــــأن واالســـــتمرار  -د 
  1حسناً أو قبيحاً, واألدب خلق كرمي يف أول معانيه.

وإن  –واألســـتاذ أمحـــد حســـن الزيـــات : 2رّد األســـتاذ أمحـــد حســـن الزيـــات
يعــــرتض علــــى رأي األســـتاذ نللينــــو بقولــــه:  –ره اســـتقل بــــرأي لـــه خــــاص ســــيأيت ذكـــ

"ولســـنا ننكـــر مـــذهب العـــرب يف القلـــب, وال اشـــتقاقهم أفعـــاًال جمـــردة جديـــدة مـــن 
أفعال ختذا مــن أخــذ, وتلــه يتلــه تلهــا أي ذهــل وحتــري مــن شــدة الوجــد مــن اتلــه يتلــه, 
م تومهـــوا أن التـــاء يف كـــل ذلـــك أصـــلية. ولكـــن رأي األســـتاذ علـــى  وأصـــله ولـــه, كـــأ

زانتــه ووزانتــه يضــعفه هــذه احللقــة املفقــودة وهــي مجــع الــدأب علــى اآلداب, فإنــه مل ر 
  3يرو يف أثر ومل يرد يف معجم".

  
  

  :  4رّد األستاذ طه حسني
                                           

 11-10انظر: احلياة العربية من الشعر اجلاهلي, ص:  1
م): أديـــب وكاتــــب وصـــحفي مصـــري. وقــــد تتلمـــذ لكبــــار 1968 – 1885الزيـــات, أمحـــد حســــن ( 2

العلماء واملستشرقني. عمل بالتدريس, تعلم الفرنسية وحصل على الليسانس, عمل رئيســاً للقســم العــريب 
. مــــن أهــــم آثــــاره عــــدة جمــــامعختيــــاره اســــتاذاً لــــدار املعلمــــني العاليــــة ببغــــداد. يف اجلامعــــة األمريكيــــة. ومت ا

  املنشورة: تاريخ األدب العريب وغريها من الكتب. 
 ]11/684 (د.ت), :2[انظر: املوسوعة العربية العاملية, مؤسسة أعمال املوسوعة, رياض, ط

 8, صار للتوزيع, السعوديةمحد حسن الزبات. (د.ط.ت) شركة اخلزندأل انظر:يف أصول األدب, 3
): أديب وناقد مصري كبري. لُّقب بعميد األدب العريب. ولد يف مصــر. 1973-1889طه حسني ( 4

ـــا  فقـــد بصـــره طفـــًال. درس يف األزهـــر واجلامعـــة األهليـــة بفرنســـا. أســـس جامعـــة األســـكندرية وتـــوىل إدار
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 –وإن كــان قــد تــأثر بتحقيــق األســتاذ نللينــو  –وهكــذا األســتاذ طــه حســني 
مد يف أصــله لكنه يعرتف بأن رأي األستاذ نللينو كرأي غريه من أصحاب اللغة, يعت

  1على الفرض.
ونتيجــة هــذا الــرأي أن بعضــاً مــن دوائــر املعــارف ذكــرت أن أصــل األدب هــو 

, وهكذا موســوعة 2"الدأب" بدون حتقيق, فمنها: دائرة املعارف اإلسالمية باألردية 
  ). 3The Encyclopaedia of Islam اإلسالم (
كلمــة أن  ويــرى األســتاذ مصــطفى جــواد  :4رأي األستاذ مصطفى جواد -2

  وأراق.وأيا وهراق هيا اً كما يف "أدب" مشتقة من اهلَذب, وقلبت اهلاء مهز 
  رّد اآلخرين على هذا الرأي

  رّد األستاذ احلويف:

                                                                                                                        
ســس جامعــة عــني مشــس. لــه انتــاج م, عمــل علــى إقــرار جمانيــة التعلــيم وأ1950م. وزيــر املعــارف 1942

  وافر يتوزع يف األدب والنقد والسري والقصيدة. له مؤلفاته الكثرية. 
 ]3/231[انظر: األعالم: 

  23انظر: يف األدب اجلاهلي, ص 1
م, 1980, نقــش ثــاين: 1966, جلــد أول, 229, ص: 2انظــر: اردو دائــرة معــارف إســالمية, ج: 2

 رزير اهتمام: دانش كاه بنجاب, الهو 
3 The Encyclopaedi of Islam, New Edition, By a number of Orientalists, Vol: 1, pg: 
175; First Encyclopaedia of Islam, Vol: 1, pg: 122 

م): مصــطفى جــواد بــن مصــطفى البغــدادي: أديــب مــدرس, مــن 1969 – 1905( مصــطفى جــواد 4
فاتــه ببغــداد. وتعلــم ببغــداد وبالقــاهرة مث بالصــوربون أعضــاء اجملمعــني العــربيني يف دمشــق وبغــداد مولــده وو 

يف جامعة باريس. توىل التدريس يف مدارس آخرهــا دار املعلمــني. لــه مؤلفــات, منهــا: املباحــث اللغويــة يف 
  العراق, ودراسات يف فلسفة النحو و الصرف واللغة والرسم وله ديوان. 

  ]7/230[انظر: األعالم للزركلي, 
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ال خيلو هذا الرأي من االفرتاض, لــذا نــرى األســتاذ احلــويف يــرّده بقولــه: ولكــن 
اً, وأن يف يضــــعفه أن الكلمــــة مل تســــتعمل مــــرة علــــى هــــذا األصــــل ال فعــــًال وال امســــ

الكلمـــة الواحـــدة وهـــي ثالثيـــة قلـــب اهلـــاء مهـــزاً والـــذال داًال. وذلـــك غـــري وارد لــــدى 
  1العرب.

: مث جــــــاء األســــــتاذ األب 2قــــــول األســــــتاذ األب أنســــــتاس الكرملــــــي -3
ــــاً. ــــال للكلمــــة أصــــالً يوناني ــــرى أن األدب "صــــنعة  3أنســــتاس الكرملــــي فاحت وهــــو ي

فظ واملعــىن, فمــن معــاين األديــب عنــدهم احلســن األديب الوارد يف اللغــة اليونانيــة بــالل
الغنــــاء, اللذيــــذ احملادثــــة واملنادمــــة واجملالســــة, املثــــري هلــــوى جلســــائه بأنغامــــه املشــــجية 

  4وحديث الريق".
  رّد اآلخرين على هذا الرأي

رّد عليه األستاذ الزيــات قــائًال: ويظهــر مــن  رّد األستاذ أمحد حسن الزيات: 
 تبــثض هذا الرأي للبحــث دون أن يقطــع بصــحته أو يتكالم األب الفاضل أنه يعر 

  5حبجته.
يقـــول األســتاذ احلـــويف: هـــذا الــرأي ضـــعيف أيضـــاً, وإذا رّد األســتاذ احلــويف: 

                                           
  10عربية من الشعر اجلاهلي , ص:انظر: احلياة ال 1
م): راهب كرملي, عامل باألدب ومفردات العربية وفلسفتها 1947-1846أنستاس الكرملي ( 2

وتارخيها. أصله من لبنان, وانتقل أبوه إىل بغداد. عضو اجملمع العلمي العريب. لغوي, أديب. صاحب 
  ...قدمني) و (مجهرة اللغات)جملة "لغة العرب", من مؤلفاته الكثرية (أغالط اللغويني األ

 ]77م: ص1980, املكتبة الكاثولية, دار املشرق, بريوت, لبنان, 10[املنجد يف األعالم, ط
 8انظر: يف أصول األدب, ص  3
 11-10انظر: احلياة العربية من الشعر اجلاهلي, ص:  4
 8انظر: يف أصول األدب, ص 5
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أراد واحد أن يثبت هذا فعليه أن يأيت بدليل أن هذه الكلمة جاءت إىل العربية مــن 
  1اليونانية.
الزيــات يف كتابــه  : يقــول األســتاذافــرتاض األســتاذ أمحــد حســن الزيــات -4

"يف أصــول األدب": إن معــىن األدب يف لغــة الســومريني الــذين عمــروا جنــويب العــراق 
يف فجر التاريخ, ومما ال مساغ للشك فيه أن قبائل سامية نزحــت مــن اجلزيــرة العربيــة 
م وأخضـــعتهم واقتبســـت مـــن  إىل أرضـــهم حـــوايل القـــرن الثالثـــني قبـــل املـــيالد, فغـــز

م وع م وأديـــا م, فلمـــاذا ال نظـــّن أن هـــذه الكلمـــة الســـومرية قـــد دخلـــت لســـا مـــرا
العربية بلفظها ومعناها, مث حتولت إىل آدم, واســتعملت كــذلك يف اللغــات الســامية, 
وبقيت العربيــة وحــدها حمتفظــة لقــدمها وعــدم اختالطهــا, مث اســتعملت هــذه الكلمــة 

ا الرجل الــذي اســتكمل  مزايــا اإلنســانية مــن يف الوصف استعمال املصادر, فأرادوا 
حـــر اخلـــالل, وكـــرم الفعـــال, وحســـن الســـرية, كمـــا نقـــول اليـــوم فـــالن آدمـــي وفـــالن 
إنســان, مث قلبهــا الــزمن علــى وجــوه الــدالالت حــىت صــارت إىل مــا صــارت إليــه, وممــا 

يف شـــرح احلماســـة: كـــان األدب امســـاً ملـــا يفعلـــه  2يســـاعد هـــذا الفـــرض قـــول التربيـــزي
  3س.اإلنسان فيتزين به يف النا

  

  رّد اآلخرين على هذا الرأي
                                           

 11-10 انظر: احلياة العربية من الشعر اجلاهلي, ص: 1
حيــىي بــن علــي بــن حممــد الشــيباين التربيــزي, أبــو زكريــا: مــن أئمــة اللغــة واألدب. نشــأ ببغــداد ورحــل إىل  2

ــذيب اللغــة) علــى أيب العــالء املعــري. مث عــاد إىل بغــداد, فقــام علــى خزانــة الكتــب يف  بالد الشام, فقرأ (
ــذيب إصــالح هـ. من كتبه (شرح ديوان 502املدرسة النظامية إىل أن تويف عام  احلماسة أليب متــام) و (

ذيب األلفاظ البن السكيت).    املنطق البن السكيت) و (
 ]158-8/157؛ األعالم:  2/233[انظر: وفيات األعيان: 

 8انظر: يف أصول األدب, ص: 3
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رّد األســـتاذ احلـــويف عليـــه قـــائًال: "إن رّد األســـتاذ احلـــويف علـــى هـــذا الـــرأي: 
املـــراد مـــن الكلمـــة إذاً الرجـــل الكـــرمي األخـــالق أو املمتـــاز بصـــفات, ال اخللـــق الكـــرمي 
نفســه, وال الصــفات املميــزة لــبعض النــاس, ولــيس يف اللغــة آثــار تؤيــد هــذا املعــىن أو 

ـــا تشـــ ري إليـــه, وحـــىت كلمـــة التربيـــزي نفســـه صـــرحية يف أن األدب ميـــزة وحليـــة يتـــزين 
الرجل يف الناس, على أن استعمال هــذه الكلمــة وصــفاً كمــا تســتعمل املصــادر بعيــد 

  1االحتمال.
: مل يقبــل األســتاذ طــه حســني تقليــد القــدماء رأي األســتاذ طــه حســني -5

لفــاً أن "األدب" قــد اشــتّق مــن األدب وال افرتاضــات املتــأخرين. وهــو يعــّد هــذا تك
مبعــىن الــدعوى إىل الــوالئم, وهنــاك صــلة بينهمــا, واخــتالف معانيهــا يف عصــور خمتلفــة, 

  القرآن.مظهراً عدم معرفته عن نّص جاهلي صحيح ورد يف لفظ "األدب" أو يف 
وهو يقبل ورود لفظ األدب يف حديث لكنه يرى أنه ال يثبت حكمــاً لغويــاً 

بلفظــــه. وهكــــذا يــــرّد آراء الــــذين يســــتدلون بــــورود هــــذه  عــــن النــــيب  إال إذا صــــحّ 
الكلمـــة يف كـــالم اخللفـــاء الراشـــدين بقولـــه: "الكـــالم احملمـــول علـــى اخللفـــاء األربعـــة  

  كثري, وليس هناك سبيل لتحقيق ما صّح أو مل يصح من هذا الكالم".
أول مــا  لكنه يرضى بشيوع هــذه الكلمــة يف أيــام بــين أميــة, إال أنــه يعتقــد أن

تعليم بطريق الرواية على اخــتالف أنواعهــا:  –استعملت فيه هذه املادة هو التعليم 
روايــة الشــعر, وروايــة األخبــار, وأحاديــث األولــني, ومل يطلــق لفــظ املــؤدب علــى رواة 
احلـــديث والـــدين, بـــل أطلـــق علـــى رواة الشـــعر واخلـــرب, وعلـــى الـــذين كـــانوا حيرتفـــون 

   ذلك, ألبناء األرستقراطية.تعليم الشعر واخلرب, وما إىل

                                           
 12انظر: احلياة العربية من الشعر اجلاهلي, ص:  1
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مث يقــول: إننــا إذا مل جنــد هــذه الكلمــة يف النصــوص العربيــة الصــحيحة, وال 
يف القرآن واحلديث, وال فيما ورد عن اخللفاء بطريقة قاطعة وال يف اللغات الســامية 
ــــا  األخـــرى, فهنـــا نســــتطيع أن نفـــرتض كمــــا افـــرتض اآلخـــرون ... فمــــن احملتمـــل أ

ش إبان العصر األمــوي مــن إحــدى اللغــات العربيــة الــيت ضــاعت, دخلت يف لغة قري
ا مل تدون منها إال شيئاً يسرياً بالقياس إىل ما أمهل إمهاًال.   أل

 هنا يرتك األستاذ هذا املوضوع وينتقــل إىل معــىن هــذه الكلمــة ويقــول: مهمــا
اشــتقت منــه, فقــد كانــت تــدل يف العصــر  يكن أصــل هــذه الكلمــة ومصــدرها الــذي

مــا. وهــذا املعنيــان اتســعا وأضــيفت إليهمــا األمــ وي علــى الشــعر واخلــرب ومــا يتصــل 
علــــوم اللغــــة فتطــــورت حــــىت اســــتقّلت وعــــاد معــــىن األدب إىل الضــــيق بعــــد الســــعة, 

, والبيــــان والتبيــــني 1 وأصــــبح ال يــــدل إال علــــى مــــا جنــــد يف كتــــب كالكامــــل للمــــربد
ب) يف حياتنــا اليــوم وهــو وغريمهــا. وهــذا مــا يــدّل عليــه هــذا العلــم (األد 2للجــاحظ

                                           
بو العباس, املربد: إمام العربية ببغداد يف زمنه, وأحد حممد بن يزيد بن عبد األكرب الثمايل األزدي, أ 1

هـ. من كتبه (الكامل) و (املذكر واملؤنث) 286أئمة األدب واألخبار. ولد بالبصرة, وتويف ببغداد عام 
  و (املقتضب) و (التعازي واملراثي). 

مطبعة عيسى الباىب السيوطي, حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم, الطبعة األوىل, [انظر: بغية الوعاة, 
 ]1/495؛ وفيات األعيان:  1/16, هـ1384احلليب وشركاء 

هـ): من أئمة األدب العريب. ولد وتويف بالبصرة. درس يف البصرة وبغداد 255اجلاحظ (أبو عثمان) ( 2
 واطلع على مجيع العلوم املعروفة يف عصره. نسبت إليه إليه فرقة اجلاحظية وهي إحدى فرق املعتزلة. كان
ثاقب البصرية, مّتزن العقل, دقيق التعليل, حّر الفكر, فجاءت كتبه تلقن العلم واألدب. وكان ذا 
م  مالحظة دقيقة وروح مرحة فكهة وقلم رشيق فصّور أحوال عصره وحياة أهل زمانه وأخالقهم عادا

و "البيان والتبيني" و  تصويرًا ميتزج فيه اجلد بالدعابة. من مؤلفاته الكثرية: "احليوان" يف سبعة أجزاء.
  "البخالء" و"التاج". 

, هـ1406: 3, طاهلند, رف النظاميةاحتقيق : دائرة املع, بن حجر العسقالين, السان امليزان[انظر: 
 ]4/355 ,بريوت ,مؤسسة األعلمي للمطبوعات
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مأثور الكالم نظماً ونثراً وما يتصل به من هذه العلوم والفنــون الــيت تعــني علــى فهــم 
األدب من ناحية وتذوقــه مــن ناحيــة أخــرى ... وهــذا الــذي يــدل عليــه األدب عنــد 

 3وتـــاريخ هـــريودوت 2واألوديســـة 1األمـــم األجنبيـــة القدميـــة أو احلديثـــة أيضـــاً كإليـــاذة
  5... 4وتوسيديد

يف اللغات  "Literature"هنا يشعر اإلنسان كأنه قّرب "األدب" يف العربية إىل 
  6الغربية.

                                           
ريـــــق نشـــــيداً تـــــروي أخبـــــار حـــــرب طـــــروادة بـــــني اإلغ 24: ملحمـــــة يونانيـــــة يف Iliadeإليـــــاذة هـــــومُريس  1

ا شعراً سليمان البستاين ونشــرها يف دار اهلــالل مبصــر  والطرواديني. من روائع الشعر امللحمي العاملي. عّر
م. 1904   م مصّدرة مبقدمة يف هومُريس وشعراء اليونان والعرب وآدا

  ]62[انظر: املنجد يف األعالم: 
يـــــروي لنـــــا الشـــــاعر حماولـــــة  نشـــــيداً  24األوديســـــة إحـــــدى ملحمـــــيت هـــــومريوس اخلالـــــدتني تتكـــــون مـــــن  2

تليمــاخوس البحــث عــن أبيــه أودوســيوس الــذي وقــع أســرياً يف كاليبســو, مث يصــل بطــل األوديســه إىل أهــل 
فاياكيــا, فيعــود أودوســيوس ويعــود ابنــه إىل أيتاكــا ويتفقــان علــى تــدبري حيلــة لالنتقــام مــن العشــاق الــذين 

  د حكمه ويعيش آمناً يف وطنه. ضايقوا بنيلوبا يف غيبة زوجها فيقتلهم أودوسيوس ويسرت 
 ,, دار إحياء الرتاث العريب, مصــر1959حممد شفيق غربال, (د.ط): , [انظر: املوسوعة العربية امليسرة

1/257[  
 -ق.م  484كــــان مؤرخــــا إغريقيــــا عــــاش يف القــــرن اخلــــامس قبــــل املــــيالد (  :هــــريودوت أو هــــريودوتس 3

ألمــاكن عــّدة زارهــا وأنــاس قــابلهم يف رحالتــه وكتبــه ق.م). اشــتهر باألوصــاف الــيت كتبهــا  425حــوايل 
   التاريخ. العديدة عن السيطرة الفارسية على اليونان، عرف بأيب

  ]www.wikipedia.org[انظر: 
  . ق.م.) مؤرخ يوناين ومصنف كتاب (تاريخ حرب بالبوميسني)395 -460توسيديد ( 4

 ]www.wikipedia.org[انظر: 
 29 -26, ص انظر: يف األدب اجلاهلي 5
 11انظر: يف أصول األدب, ص 6
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وهــذا مــا جعــل األســتاذ أمحــد حممــد احلــويف يقــول: الــدكتور طــه حســني كــان 
يف أول األمــر يــدين بــرأي األســتاذ نلينــو, ولكنــه بعــد ذلــك جعــل حيــار يف االهتــداء 

ـــا مـــن لغـــة قبيلـــة عربيـــة إىل مصـــدر الكلمـــة وال يرتضـــى رأيـــاً  مـــن اآلراء, فيفـــرتض أ
قدمية, ولكن النصوص املثبتة ملعناها األصيل ضاعت. وهــذا رأي يعتمــد علــى هــدم 

  1البناء مبعول من اخليال والفرض ال يبىن وال يهدم.
  

                                           
 11انظر: احلياة العربية من الشعر اجلاهلي, ص:  1
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  خالصة القول
يف الســطور الفوقانيــة يوضــح أن يف كلمــة "األدب" اخــتالف.  إن مــا تناولتــه

من ذهب إىل أن "األدب" هو نفــس "األدب" الــذي ورد يف  للغوينيفمن األدباء وا
الشــعر اجلــاهلي مبعــىن الــدعوة إىل الوليمــة, مث جــاء التطــور فيهــا كمــا هــو رأي مجيــع 
ــم.... ومــنهم مــن ذهــب  املتقــدمني ومعظــم اجلــدد ســوى املستشــرقني أو املتــأثرين 

م مث   ل األستاذ طه حسني.إىل  خالفهم كما هو رأي املستشرقني أو املتأثرين 
األساســية الــيت إذا  النقطــةلكــن مــا الــذي ســّبب هــذا االخــتالف؟ ومــا هــي 

  عرفناها عرفنا القضية كلها؟
  إن الذي اتفق عليه العلماء هو أن كلمة "األدب":

  وردت يف الشعر اجلاهلي مبعىن الدعوة إىل الوليمة ....... -1
  العصور ......كانت شائعة يف العصر األموي وما بعدها من   -2

لكــــن املشــــكلة هــــي الفــــرق بــــني املعنيــــني مــــع اتفاقهمــــا يف املــــادة, حبيــــث أن 
ـــــاء" اجلاهليـــــَة أصـــــَل األدب, واجهـــــوا  اهلمـــــزةالعلمـــــاء إذا قـــــّرروا مـــــادَة " ـــــدال والب وال

التفاوت يف املعىن, وإذا راعوا املعىن أنكــروا أصــل األدب يف اجلاهليــة. فهنــا انقســموا 
  قسمني:

  والدال والباء" أصل "األدب": اهلمزةمادة " مجاعة ترى  -1
فهذه اجلماعة تدين ما كان يدينه القــدماء واألســالف, وهــي الــيت توفّــق بــني 

  ني مادًة. ومتفقاملعنيني كي يزول التفاوت بني املعنيني املختلفني معًىن 
  وخالصة رأيهم:

  أن الكلمتني سيان يف املادة. -أ
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جلــــاهلي وصــــدر اإلســــالم, اســــتعملت هــــذه الكلمــــة يف العصــــر ا -ب
  ونستطيع أن نراها شائعة يف العصر األموي وما بعدها من العصور.

وعلــــى ذلــــك, وردت هــــذه املــــادة يف احلــــديث النبــــوي, ويف كــــالم  -ج
  األربعة أيضاً.الراشدين اخللفاء 

  ومجاعة تنكر أصل األدب يف اجلاهلية, وخالصة دالئلهم: -2
  دة, لكنهما خمتلفتان يف املعىن.ان يف املاتمع أن الكلمتني متفق -أ

ـــة إســـناداً حـــىت تثبـــت  -ب نصـــوص العصـــر اجلـــاهلي هـــي ليســـت قوي
  حكماً لغوياً.
أما احلديث فليس حبجة قاطعة ... أو ال يُثبــت حكمــاً لغويــاً إال  -ج

ـــراجح علـــى أقـــل تقـــدير أنـــه صـــّح  إذا ثبـــت ثبوتـــاً ال يقبـــل الشـــّك, أو كـــان ال
   .1بلفظه عن النيب 

  

                                           
 23انظر: يف األدب اجلاهلي, طه حسني. ص 1
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  حثرأي البا
"األدب" جاهليــــــة األصــــــل, وذلــــــك لعــــــدة كلمــــــة أفضــــــل رأي الــــــذين يــــــرون  

  أسباب:
إذا أردنـــا أن نفحـــص أصـــالة األدب مـــن العربيـــة ينبغـــي أن خنتربهـــا يف  -1

ـــة الـــيت تثبـــت حكمـــاً لغويـــاً, وال يف ضـــوء الـــدالئل الـــيت تثبـــت  ضـــوء الـــدالئل اللغوي
 حكماً علمياً أو دينياً. 

غــري أي ضــغط أجنــيب, وكلهــم اتفقــوا علــى وهــذا مــا فعــل اللغويــون القــدماء ب
ذلك, ومل يشك أحد يف أصالته طوال القرون, بينما إذا سلكنا مسلك املستشــرقني 

م فمن احملتمل أن نشك يف أصالة معظم العربية.   أو املتأثرين 
واألحاديـــث الـــيت وردت فيهـــا هـــذه الكلمـــُة هـــي أقـــوى إســـناداً وأكثـــر  -2

 كماً لغوياً.اعتماداً من الشواهد اليت تثبت ح

قد ال يكون اخليار لدى اإلنسان بــني الــدليل القــوي والضــعيف, وإمنــا  -3
يكــــون بــــني الــــدليل الضــــعيف واألضــــعف. فالــــذين يــــرون أصــــل "األدب" مــــن غــــري 
ــــم بنــــوا عمــــارة رأيهــــم علــــى شــــكوك  العربيــــة هــــم عنــــدي أضــــعف رأيــــاً, وذلــــك أل

ا رأيهــم و العربيــة, فبنــوافرتاضــات ال أســاس هلــا. أمــا الــذين يــرون أصــل "األدب" مــن 
والـــدال والبـــاء" يف العصـــر اجلـــاهلي  اهلمـــزةعلـــى أســـس ثابتـــة, وهـــي أن ورود مـــادة "

, وكـــذلك وردت هـــذه الكلمـــة يف أحاديـــث عديـــدة بطـــرق ومـــا بعـــدها واإلســـالمي
جيعلهــا مــا   - ذكرها يف الصــفحات التاليــةأا ومنهــا مــا ســــمنهــا مــا ذكر  - خمتلفــة

  تارخياً ال ينكر.
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  "أدب"ة تطور كلم
  

دلــــت كلمــــة "أدب" يف العصــــر اجلــــاهلي علــــى الــــدعاء للمأدبــــة,  -1
  فاآلدب هو الداعي إىل املآدب, قال طرفة:

  2ال ترى اآلدب فينا ينتفر   *  ىلحنن يف املشتاة ندعو اجلف
مث توســع العــرب يف معناهــا فاشــتقوا منهــا اآلدب مبعــىن األخــالق الكرميــة  -2

  3اس إىل احملامد, وينهاهم عن املقابح.والسجايا النبيلة ألنه يأدب الن
وبني املعنيــني صــلة وثيقــة, ألن العــرب حييــون يف باديــة مقفــرة شــحيحة بــالزاد, 

وبالغوا يف احلفاوة حىت ختّرق فيها بعضهم, فكان مــن الطبيعــي أن فتمدحوا بالقرى, 
  4ينتقلوا من معىن اآلدب احلسي إىل ذلك املعىن اخللقي.

ث هـــذا التجـــوز, لكـــن هنـــاك نصـــوص يف العصـــر وال يعـــرف بالتحديـــد حـــدو 
الـــذي شـــهد حـــرب  –الكنـــاين  5ومنهـــا قـــول بلعـــاء بـــن قـــيساجلـــاهلي تـــدل عليـــه, 

  :6الفجار الثاين

                                           
 52انظر: شرح ديوان طرفة: ص 2
ذيب اللغة, مادة (أدب). 3  انظر: 
, دار 2003: 1؛ تاريخ آداب العرب, مصطفى صادق الرافعي, ط 8انظر: احلياة العربية, ص 4

 23الكتاب العريب. بريوت, لبنان, ص
  . بلعاء بلعاء بن قيس بن عبد هللا بن يعمر الشاعر املذكور يف شعر احلماسة امسه : محيضة ولقب: 5

 ]1/61هـ, مصر , 1332طبع اجلمالية, القاسم عبد الرمحن بن عبد هللا,  يبأل[انظر: الروض األنف:
اأمــا الفجــار األول فكانــت احلــرب ف 6 وأمــا الفجــار الثــاين فإنــه كــان  يــه ثالثــة أيــام ومل تســم باســم لشــهر

ــم اســتحلوا فيــه احلــرم وكانــت أيامــه يــوم خنلــة وهــو الــذي مل يشــهده رســول هللا منهــا وشــهد  أعظمهمــا أل
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  وبات أكثر رأي الناس مرتابا  *  أصبحت آيت الذي آيت وأتركه
  7 فقد قضيت من اآلداب آرابا  *  وإن أمت والفىت رهن مبصرعه

 – 10أبــا ســفيان–يصف هلا خاطبها  9نته هندالب 8ومنها قول عتبة بن ربيعة
ونــه". وردُّهــا عليــه: "وإين آلخــذه بــأدب البعــل, "يــؤدب أهلــه وال يؤدبومل يذكر امسه: 

  11مع لزوم قبيت, وقلة تلفيت".
  يقول األستاذ أمحد حسن الزيات: 

                                                                                                                        
وبينه وبني مبعث النيب ست وعشرون سنة وشهد النيب ذلك اليوم مع قومه ولــه أربــع عشــرة ســنة . سائرها

  . وهاجت هذه احلرب بسبب الرباض بن قيس.عمومته النبلوكان يناول 
  ]2/47؛ األعالم: 61-22/60[انظر: األغاين: 

انظر: املؤتلف واملختلف, لآلمدي, تصحيح ونشر: فريس كرنكو د. مكتبة القدس, القاهرة,  7
 106ص هـ,1961

عا عليهم رسول هللا عتبة بن ربيعة بن عبد مشس: من أعداء اإلسالم وأحد أصحاب القليب الذين د 8
  .قتل ببدر ,  

هـ, 1385؛ السرية النبوية: ابن كثري, مطبعة عيسى البايب احلليب, القاهرة, 4/200[انظر: األعالم: 
1/468 -469 [ 

أسلمت يف الفتح بعد إسالم زوجها . وأم معاوية ,امرأة أيب سفيان بن حرب ,هند بنت عتبة بن ربيعة 9
  . توفيت يف خالفة عمر رضي هللا عنه. على نكاحها  أيب سفيان وأقرها رسول هللا

 ]1/1424هـ , 1386: 2ط[انظر: أسد الغابة: عز الدين أيب احلسن بن األثري اجلزري, 
صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف: صحايب, من سادات قريش يف اجلاهلية. وهو  10

شـــركني يف حـــرب اإلســـالم عنـــد ظهـــوره. أســـلم يـــوم والـــد معاويـــة رأس الدولـــة األمويـــة. كـــان مـــن رؤســـاء امل
الفـــتح, وأبلـــى بعـــد إســـالمه الـــبالء احلســـن. شـــهد حنينـــاً والطـــائف, ففقئـــت عينـــه يـــوم الطـــائف مث فقئـــت 

  هـ.  31األخرى يوم الريموك. فعمي. كان من الشجعان األبطال. تويف باملدينة عام 
  ]2/412[انظر: اإلصابة: 

 2/104م, دار الفكر, القاهرة: 1962): د.طن حممد القايل,(انظر: األمايل, إلمساعيل ب 11
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هــذه الكلمــة واســتعملوها علــى التعاقــب يف  –وال ريــب  –"عــرف اجلــاهليون 
مــــا اســــتقراه األســــتاذ نلينــــو, اســــتعملوها أوًال يف معــــىن الطريقــــة  علــــى –معـــاٍن ثالثــــة 

مث اســـتعملوها يف األخـــالق الكرميـــة والشـــمائل املوروثـــة, مث احملمـــودة والعـــادة احلســـنة, 
ـــــر مـــــن احملامـــــد توســـــعوا  ـــــيم املـــــرء مـــــا أث ـــــذيب الـــــنفس وتعل ـــــى  فيهـــــا فأطلقوهـــــا عل

  12واملعارف".
ْ رَ  ِينْ بَ دَّ "أَ  ويف احلديث النبوي:   13".ِيبْ يْ دِ أْ تَ  نَ سَ حْ أَ فَ  يبِّ

ـــه ـــعِ  تْ انَـــكَ   لٌ ْجـــرَ وَ ة الـــذين يؤتـــون أجـــرهم مـــرتني: "ثـــيف الثال  وقول  ةٌ َمـــأَ  هُ دَ ْن
  14ا".هَ بَـ يْـ دِ أْ تَ  نَ سَ حْ أَ ا فَ هَ بَـ دَّ أَ فَ 

وحــــدوتكم : "وأّدبــــتكم بســــوطي فلــــم تســــتقيموا, وقــــول علــــي رضــــي هللا عنــــه
  15بالزواجر فلم تستوسقوا".

ــا مــن اإلقبــال عليهــا,  وقوله: "وقد لبس للحكمــة جنتهــا, وأخــذها جبميــع أد
ا والتفرغ هلا".   16واملعرفة 

                                           
 7انظر: يف أصول األدب, ص 12
 ,مؤسسة الرسالة, علي بن حسام الدين املتقي اهلندي,ز العمال يف سنن األقوال واألفعالـنانظر:ك 13

 1/3ضعفه املناوي والسخاوي؛ النهاية يف غريب األثر: ),31895؛ (11/534,م1989 :, (د.ط)بريوت
انظر: البخاري: كتاب العلم, باب تعليم الرجل أمته وأهل, كتاب العتق, باب العبد إذا أحسن  14

 2404, رقم احلديث:عبادة ربه ونصح سيده
ج البالغة من كالم علي بن أيب طالب, مجعه: حممد الرضي, حتقيق: صبحي صاحل, ط 15 : 5انظر: 

 2/536هـ, منشورات دار اهلجرة, قم, إيران: 1412
 2/535نفس املصدر:  16
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لإلمــــام علــــي: "يــــا أمــــري املــــؤمنني نقبــــل عظتــــك,  17وقــــول حجــــر بــــن عــــدي
  18ونتأدب بأدبك".

واحفظ حماسن وقول سيدنا عمر البنه: "يا بين انسب نفسك تصل رمحك, 
  19الشعر حيسن أدبك".

ــ وهــو شــاعر إســالمي يــرجح أنــه  – 20ويوجــاء يف رثــاء كعــب بــن ســعد الغن
  ألخيه قوله: –تابعي 

  ل احمليا شب وهو أديبـمجي  حبيب إىل الزوار غشيان بيته
  21فلم تنطق العوراء وهو قريب    إذا ما تراءاه الرجال حتفظوا

ـــــة, حـــــىت أن الرجـــــال  ـــــه ذو أخـــــالق عالي ـــــا أن ـــــذي يفهـــــم مـــــن الكلمـــــة هن وال
  22ول.يتحفظون مبجلسه فال ينطقون بفاحش من الق

                                           
هـ): من صلحاء الصحابة. قاتل يف فتوح فارس. كان مع علي يف 51حجر بن عدي الكندي (ت 17

اجلمل والنهروان وصّفني. قاوم معاوية. قبض عليه زياد بن أبيه, عامل العراق, ومجاعة اللتزامهم حق 
م إىل دمشق, فأمر معاوية بقتلهم يف مرج عذراء شرقي دمش   ق. علي, وبعث 

 ]4/176, دار الفكرهـ,1395, ط: السيد شرف الدين , حتقيق:حممد بن حبان,الثقات[انظر: 
 9ص انظر: احلياة العربية من الشعر اجلاهلي: 18
 9ص انظر: احلياة العربية من الشعر اجلاهلي: 19
" كعب بن سعد بن عمــرو الغنــوي, مــن بــين غــين. قيــل: انــه جــاهلي. وذهــب القــايل إىل أنــه "إســالمي 20

  وتابعه البغدادي, وزاد قائًال: "والظاهر أنه تابعي. 
 ]5/227[انظر: األعالم للزركلي, 

هـ, 1367: 1, حتقيق: عبد السالم هارون, طأيب عثمان عمرو بن حبر, البيان والتبينيانظر:  21
أليب زيد م, ؛ مجهرة أشعار العرب يف اجلاهلية واإلسال1/168: مطبعة جلنة التأيل والرتمجة والنشر, القاهرة

 70ص م, مطبعة جلنة البيان العريب, مصر:1967: 1لقرشي, حتقيق: علي حممد البجاوي, طا
 9انظر: احلياة العربية من الشعر اجلاهلي, ص 22
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وأوائــل العصــر العباســي األول نشــأت علــوم اللغــة ويف أواخــر العصــر األمــوي 
مــا مــن شــرح واتسع نطاق كلمة  ... العربية أدب فشملت الشعر والنثر وما يتصل 

ذا املعــىن وأخبار وأنساب ومسائل من النحو والصرف واللغة والنقد , وألفت كتب 
والكامـــل للمـــربد, التبيـــني للجـــاحظ, , والبيـــان و 23مثـــل طبقـــات الشـــعراء البـــن ســـالم

ــم فهمــوا األدب 24ون األخبــار وأدب الكاتــب البــن قتيبــةعيــوالشــعر والشــعراء و  , أل
  على أنه ثقافة عربية لغوية جامعة.

ــا عمــا كانــت عليــه ومل يكــن  األدب ثقافــة املســلمني فقــط, بــل اتســعت دائر
وإىل احلـــديث ءاتـــه ورمســـه, فتفرعـــت إىل القـــرآن الكـــرمي وتفســـريه وقرايف القـــرن األول, 

كمــــا ازدهــــرت ثقــــافتهم وإىل الفقــــه وأصــــوله, والكــــالم ومذاهبــــه,  الشــــريف وعلومــــه, 
  25الدخيلة من منطق وفلسفة وطب وفلك ...

مــــن معانيــــه األصــــلية معــــان ويف العصــــر العباســــي تطــــور لفــــظ األدب, فتولــــد 
علــــى الق إطـــ –العـــادة احلســــنة  –فتولــــد مـــن املعــــىن األول أخـــرى اقتضــــتها احلـــال. 

"فالــذي مل يأخــذ فينــا أول مــن فعــل ذلــك, فقــد قــال: واجلــاحظ هــو  –السنة النبويــة 

                                           
من أهل البصرة، مات  م بن عبيدهللا اجلمحي بالوالء، أبو عبد هللا: إمام يف االدب.حممد بن سّال  23

  .(غريب القرآن) (بيوتات العرب) و اء اجلاهليني واالسالميني) و(طبقات الشعر  كتبه  ببغداد. من
 ]3/114[الوايف بالوفيات, 

عـــامل مشـــارك يف أنـــواع مـــن العلـــوم كاللغـــة والنحـــو هللا بـــن مســـلم بـــن قتيبـــة الـــدينوري:  ابـــن قتيبـــة: عبـــد 24
ا, وويل قضاء  وغريب القرآن ومعانيه وغريب احلديث والشعر والفقه وغري ذلك. سكن ببغداد وحدث 

  هـ. من تصانيفه الكثرية: غريب القرآن, أدب الكاتب, املعارف. 276دينور. تويف عام 
م, 1996: 1, . شــرح وتعليــق: يوســف علــي. طحممد بــن إســحاق أبــو الفــرج النــدمي ,[انظر: الفهرست

ــذيب األنســاب, لعــز الــدين ابــن األ78و  1/7دار الكتــب العلميــة, بــريوت, لبنــان,  ثــري ؛ اللبــاب يف 
  ]2/242هـ: 1400اجلزري, طبع دار صادر, بريوت, 

 14انظر: احلياة العربية من الشعر العريب, ص 25
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ومل يفــرغ إىل مـــا يف الفطــن الصـــحيحة بعلــم القـــرآن وال بــأدب الرســـول عليــه الســـالم 
  26أوىل باإلسائة وأحّق بالالئمة".

بــاألدب عــن املــنهج الواجــب ســلوكه يف تلقــي ويف أواخــر القــرن الثالــث عــربوا 
فـــأرادوا مـــثًال بـــآداب الـــدرس طريقـــة عمـــل مـــن األعمـــال, مـــن العلـــوم أو مزاولـــة علـــم 

  .... التعليم والتعلم
كتاب إحيــاء علــوم يف   27اإلمام الغزايلقال فقد ب, جرادف األدب الواورمبا 

والضـــيافة,  آداب األكـــلو , واملعاشـــرة النكـــاحآداب و آداب املـــتعلم واملعلـــم, : الـــدين
    28 داب اجلمعة, وآداب الفقر, وغريها.وآوآداب الصحبة والعزلة, 

ا أنفعهــــا قــــد أكثــــر النــــاس يف تعلــــم اآلداب, فمــــ: 29وقيــــل للحســــن البصــــري
قلــوب املتعلمــني] فإنه يصرف إليــه فقال: التفقه يف الدين [عاجًال وأوصلها عاجًال؟ 

                                           
هـ, دار الفكر, 1363ط): د.انظر: كتاب احليوان, للجاحظ, حتقيق: عبد السالم حممد هارون, ( 26

 1/8القاهرة: 
فيلســوف, متصــوف, لــه حنــو : هـــ)505(م  حممــد بــن حممــد بــن حممــد الغــزايل, حجــة اإلســالمالغزايل:  27

افــت الفالســفة) و (االقتصــاد يف االعتقــاد) و (الفــرق  مئــيت مصــنف. مــن كتبــه (إحيــاء علــوم الــدين) و (
  . غريهاو بني الصاحل وغري الصاحل) 
هــــ,  دار 1399: 2ابـــن العمـــاد الدمشـــقي, ط, ؛ شـــذرات الـــذهب 1/463[انظـــر: وفيـــات األعيـــان: 
  ]4/10 ,ابن كثري, دمشق بريوت

 ]261-1/48, بريوت ,دار ااملعرفة, (د.ط.ت), مد بن حممد الغزايل, حملإحياء علوم الدين [انظر: 28
هـ): تابعي من مشاهري الثقات ولد يف املدينة وأقام يف البصرة 110احلسن البصري (أبو سعيد) ( 29

الشرعية والتدريس وفيها تويف. لقي عثمان بن عفان وعبد هللا بن العباس. كان فريداً يف معرفة األحكام 
والوعظ واحلديث. أثّر تأثرياً عظيمًا يف جيله من املسلمني, وعنه اعتزل واصل بن عطاء الذي غدا رأس 

  املعتزلة. له مكانة عظيمة يف التصوف. 
ذيب التهذيب:   ]2/231[انظر: 
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حيويهــا  عليــك [ فإنه يقربك من رب العاملني], واملعرفــة مبــا هلل تعــاىلوالزهد يف الدنيا [
  30كمال اإلميان].

يف مدن العراق واجلزيــرة يف القــرن الثالــث, وتقلــب العــرب يف وملا رّقت العيش 
, واللباقــة باملنادمة والتأنق, فأطلقوا األدب على األناقة باللباسأعطاف النعيم أولعوا 

  31يف احلديث والكالم فكان األدب والظريف مبعىن واحد.
على مجيع ما ترجم مــن العلــوم ونقــل أطلق األدب , أواسط القرن الثاينوبعد 

ومــــا يــــدلنا علــــى ذلــــك مــــا روي عــــن الــــوزير احلســــن بــــن  32,مــــن األلعــــاب والفنــــون
ـــــة شـــــهرجانية, : "33ســـــهل ـــــة أنوشـــــروانية, االداب عشـــــرة: ثالث ـــــة, وثالث ـــــة عربي وثالث

فضــــرب العــــود ولعــــب الشــــطرنج ولعــــب  فأمــــا الشــــهرجانيةوواحــــدة أربــــْت علــــيهن. 
ـــــة فالشـــــعر وأمـــــا األنواشـــــروانالصـــــواجل,  ية فالطـــــب واهلندســـــة والفروســـــية, وأمـــــا العربي

والنسب وأيام الناس, وأمــا الواحــدة الــيت أربــت علــيهن فمقطعــات احلــديث والســمر, 
  34وما يتلقاه الناس بينهم يف اجملالس".

دب أحيانــاً اد العلــوم الرياضــة الــيت مسيــت األدَ يف ِعــ 35وأدخــل إخــوان الصــفا 
                                           

رور, انظر: اللمع, أليب نصر السراج الطوسي, حتقيق: عبد احلليم حممود وطه عبد الباقي س 30
 30؛ اللباب, ص 143ت) دار الكتب احلديثة, مصر ص.طد.(

 10انظر: يف أصول األدب:  31
 10انظر: يف أصول األدب: ص 32
هـ): وزير املأمون العباسي ووالد زوجته بوران.  236احلسن بن سهل (أبو حممد السرخسي) (ت  33

  س (خراسان). كان جموسياً فأسلم. قاد وتوىل ورعى الشعراء واألدباء. تويف يف سرخ
 ]7/319[انظر: تاريخ بغداد: 

 1/142, دار اجليل, بريوت: 1972: 4انظر: زهر اآلداب, أليب إسحاق القريواين, ط 34
م) إمساعيلية النـزعة, اختذ أعضاؤها البصرة مركزاً 983مجعية ذات طابع سياسي ديين (إخوان الصفا:  35

اين وباألخص الفيثاغوري, إذ جعلوا للحساب دوراً  لنشاطهم. مجعوا بني الفكر اإلسالمي والفكر اليون



 

  

31

    36ها إىل جانب اللغة والشعر والرياضة.وغري  السحر والكهانة والكيمياء
يقــول:  37من فنون األدب, ولــذلك نــرى ابــن خلــدونيعترب كان الغناء أيضاً و 

تــابع للشــعر, إذ  ملا هو هذا الفن (األدب) وكان الغناء يف الصدر األول من أجزاء "
الغنـــاء إمنـــا هـــو تلحينـــه, وكـــان الكتـــاب والفضـــالء, مـــن اخلـــواص يف الدولـــة العباســـية 

  38خذون أنفسهم به, حرصاً على حتصيل أساليب الشعر وفنونه".يأ
لكن إطــالق األدب علــى الفنــون والصــناعات, ومجيــع العلــوم غــري الشــرعية مل 

وهـــي وبعـــد إنشـــاء املدرســـة النظاميـــة ببغـــداد, قصـــر األدب علـــى مثانيـــة علـــوم: . يـــدم
م.والشعر, وأخبار العر النحو, واللغة, والتعريف, والعروض, والقوايف,    ب وأنسا

ــا عــن اخل 39شــريمث جــاء الزخم ــا علــوم حيــرتز  لــل يف  فعــّرف علــوم األدب بأ
                                                                                                                        

  رسالة كتبت بأسلوب مسهب.  52كبرياً, دونوا تعاليمهم يف 
 ]28؛ املنجد يف األعالم: ص2/606[انظر: لسان امليزان: 

  17انظر: احلياة العربية من الشعر اجلاهلي: ص 36
اجتماعي عريب. من أعالم  هـ): مؤرخ وفيلسوف808-732ابن خلدون (عبد الرمحن, أبو زيد) ( 37

زمانه يف اإلدارة والسياسة والقضاء واألدب والعلوم. توىل أعماًال سياسية يف فاس وغرناطة وتلمسان 
ولقي دسائس ووشايات مث توجه إىل املشرق واستقر يف مصر ودرَّس يف األزهر وتوىل قضاء املالكية. 

فة التاريخ واالجتماع وذلك يف "مقدمته" الشهرية ألَّف يف التاريخ فكان فيه مؤسسًا ورائدًا لعلم فلس
  لكتاب العرب, وقد أرسى فيها أسس علم. 

ملقري, حتقيق: إحسان عباس, دار الكتاب العريب, بريوت, محد بن حممد ا[انظر: نفح الطيب, أل
 ]10؛ املنجد يف األعالم: ص 4/414م: 1949

 554ى, (د ط ت), مصر, صانظر: املقدمة البن خلدون, املكتبة التجارية الكرب  38
هـ): ولد يف زخمشر. إمام عصره يف اللغة والنحو 538الزخمشري (حممود بن عمر, أبو القاسم) (ت  39

والبيان والتفسري. ّمسوه جار هللا ألنه جاور مبكة. كان معتزيل االعتقاد. له "املفصل يف النحو", و 
ديث" و"أساس البالغة" و"أطواق الذهب" "الكشاف عن حقائق التنـزيل", كتاب الفائق يف غريب احل

   و"نوابغ الكلم".
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كالم العرب لفظاً وكتابة, وجعلها اثين عشر علماً بإضافة املعاين والبيــان, واإلمــالء, 
واإلنشـــاء, والنحـــو, التصـــريف, واللغـــة, والعـــروض, القـــوايف, وصـــفة الشـــعر, وأخبـــار 

م.   العرب وأنسا
التقسيم متبعاً حىت طال علينا األمد, ودارت علينا الدوائر, وبــدأنا وظل هذا 

ــــــــذنا (املســــــــلمون) نأخــــــــذ ــــــــز) مــــــــن تالمي , فوضــــــــع األدب مقــــــــابًال لكلمــــــــة (اإلجنلي
)Literature.1) يف األدب األوريب  

                                                                                                                        
 ,مكتبة وهبة هـ, 1396: 1, طحتقيق : علي حممد عمر, لسيوطي, لطبقات املفسرين[انظر: 
 ]104, صالقاهرة

 11انظر: يف أصول األدب, ص 1
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  االصطالحي تعريف األدب
وأحســـن تعريـــف عنـــدي مـــا قّدمـــه ســـيد  لقـــد عـــرِّف األدب بتعريفـــات عديـــدة,

  2."التعبري عن جتربة شعورية يف صورة موحية": هو األدب, وهو أن: 1قطب
تعبـــري مـــوٍح عـــن قـــيم حيـــة ينفعـــل بـــه ضـــمري ": بأنـــه مث يوضـــح تعريفـــه هـــذا قـــائالً 

يف  ولكنهــا ومــن عصــر إىل عصــر, نفــس,  إىلقــد ختتلــف مــن نفــس هــذه القــيم . الفنــان
وبــني  واالرتباطات فيها بني اإلنسان والكــون, ,تنبثق عن تصور معني للحياةكل حال 

  3."بعض اإلنسان وبعض
  حسب هذا التعريف, يعتمد العمل األديب على جزئيتني اثنتني, مها:

  التجربة الشعورية, مث -1
  4التعبري عنها تعبرياً موحياً مجيًال. -2

  

الشــاعر مبــؤثرات داخليــة أو هــو تــأثّر األديــب أو مــن (التجربــة الشــعورية) املــراد و 
خــالل أدوات التعبــري ويدفعــه إىل التعبــري عنــه وجدانه, ويثري عواطفــه, خارجية, ما حيّرك 

                                                 
م 1953م): مفكـــر إســـالمي مصـــري, انضـــم إىل (اإلخـــوان) 1967-1906ســـيد قطـــب بـــن إبـــراهيم ( 1

بعد ضّجة آثارها حول مناهج التعلــيم مبصــر. مث اعتقــل وأعــدم, واختلــف يف تــاريخ إعدامــه, تآليفــه مشــهورة, 
الســالم) و (التصــوير الفــين يف القــرآن) و (النقــد االديب، أصــوله ومناهجــه) و (العدالــة االجتماعيــة يف امنهــا: 

(مشـــــاهد القيامـــــة يف القـــــرآن) و (كتـــــب وشخصـــــيات) و (أشـــــواك) و (االســـــالم ومشـــــكالت احلضـــــارة) و 
  . (السالم العاملي واالسالم) و (املستقبل هلذا الدين) و (يف ظالل القرآن) و (معامل يف الطريق)

 ]3/147[انظر: األعالم: 
 11القاهرة, صدار الشروق,  ,م2003: 8صوله ومناهجه, سيد قطب, طأ انظر: النقد األديب 2
 11دار الشروق, القاهرة, ص, م2001: 8ط سيد قطب, فكرة ومنهاج, انظر: يف التاريخ 3
 52هـ, دار املنارة, جدة, ص1405: 1من قضايا األدب اإلسالمي, لصاحل آدم بيلو, طانظر:  4
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  1اللغوي يف قالب أديب حمّدد.
راً يتبــاد األديــب أو الشــاعر إىل التعبــري عّمــا وجــد يف نفســه تعبــرياً مجــيًال مــؤثإذن 

  2به كما تأثّر هو.ليتأثروا يف نفوس اآلخرين, 
إذ اإلبــداع هــو أدبيــاً, نّصــاً قبل أن يولّــد بـ (جتربة شعورية) أن ميّر الفنان فطبيعي 

  3عن هذه (التجربة الشعورية).التعبري 
ُمسّيــت جتربــة شــعرية,  يشــعر يف أســلوب كان هذا التعبري عن هذه التجربة   مث إذا

  4جتربة نثرية. وإذا كان نثراً مسيت
  وال تكون التجربة ناجحة منتجة ما مل تتوافر هلا الشروط املهمة التالية:

  اح وتبلور أبعادها يف ذهنه.ضنضج عناصرها يف نفس صاحبها, وات -1
  تعاون فكره وخياله يف ترتيب وتنسيق عناصرها. -2
ـــا  ظهـــور عنصـــر الصـــدق واقتنـــاع -3 ـــنفس يف التجربـــة, وال يعـــين الصـــدق هن ال

طابقـــة التجربـــة للحقيقـــة والواقـــع, وإمنـــا املـــراد بـــه املطابقـــة لوجـــدان األديـــب ومشـــاعره, م
  حىت ال تعترب ساقطة القيمة, عدمية اجلدوى.

  كون هذه التجربة ذات مغزى يفيد احلياة. -4
أن يرسم التعبري الصورة اجلميلة املوحية املؤثرة, املثرية لالنفعال الوجــداين يف  -5

  5نفوس اآلخرين.
                                                 

؛ مـــن 15, صهــــ, دار املنـــارة, جـــدة1405: 1بـــدر, ط اســـطنظريـــة األدب اإلســـالمي, عبـــد البانظـــر:  1
 52قضايا األدب اإلسالمي, ص

 52من قضايا األدب اإلسالمي, صانظر:  2
 15نظرية األدب اإلسالمي, عبد الباسط, صانظر:  3
 أيضاً. 4
  54-52انظر: من قضايا األدب اإلسالمي,  5
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 متكاملــــة ةالســــالفة الــــذكر لــــن تكــــون هلــــا قيمــــة مهمــــ اخلمســــةهــــذه العناصــــرة 
ــا  1,موحيــة مثــرية تنقلهــا إىل القلــوب, مــا مل يعــرب عنهــا يف صــورة التجربــة مــا دامــت أل

ال إحســــاس أو انفعــــال, فهــــي معينــــة, مل تظهــــر يف صــــورة لفظيــــة يف الــــنفس, مضــــمرة 
  2يتحقق به وجود العمل األديب.

  

                                                 
 54نفس املصدر, ص 1
 11, صانظر: النقد األديب أصوله ومناهجه 2
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  تاريخ األدب
  

الشــرق أســبق إىل تــدوين العلــم مــن الغــرب. فقــد نظــم الشــعر, وعــاجل األمــراض, 
  ووضع الشرائع, ورصد الكواكب, والغرب يف غفلة وظالم.

أمــا الســؤال عمــن ســبق إىل العلــم مــن أمــم الشــرق, فــال ميكــن اجلــواب عــن هــذا 
بـــني , إذ معظـــم آثـــار الشـــرق ال تـــزال مدفونـــة حتـــت الرمـــال. ومـــا تحامســـاً الســـؤال جوابـــاً 

حـــــىت اآلن مـــــن قـــــراءة اآلثـــــار, أن واديـــــي النيـــــل والفـــــرات مهـــــا أســـــبق بـــــالد الشـــــرق إىل 
  االشتغال بالعلم واألدب.

منذ ستة آالف سنة تقريباً برز العلماء واألطبــاء والشــعراء مبصــر يف عهــد األســرة 
الثالثـــة مـــن الدولـــة املصـــرية األوىل قبـــل بنـــاء أهـــرام اجليـــزة. كمـــا وجـــدت آثـــار تـــدل علـــى 

د الكتب آنــذاك. وأهــّم مــا وصــل إلينــا منهــا (كتــاب املــوتى) وهــو كتــاب الطقــوس, وجو 
  وفيه شعر وأدب وتاريخ وعقود وعهود وأغان.

من ملوك الفراعنة مــن وضــع كتابــاً يف علــم الطــب تداولــه النــاس إىل القــرن األول 
ون للميالد. كما نبغ الشعراء مبصــر منــذ أقــدم عصــورها, وكــان مــنهم طائفــة كبــرية جيتمعــ

م  حــول ملوكهــا, وينظمــون القصــائد يف كــل نصــر أو فــتح, ميتــدحون ملــوكهم ويســّمو
  أبناء الشمس, وأصحاب التاجني.

, وتبــادلوا العلــم واملعــارف. لكــن االكتشــافات 1وقــد تعاصــر املصــريون والبــابليون
األثريــــــة تشــــــري إىل وجــــــود أّمتــــــني ســــــبقتا البــــــاليني إىل أســــــباب املدنيــــــة والعلــــــم, ومهــــــا: 

                                                 
  البابليون: سكان الدولة البابلية اليت حلت حمل سومر وأكد وبلغت عصرها الذهيب مع محورايب. 1
 ]106املنجد يف األعالم:صانظر: [
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. نزلـــــوا وادي الفـــــرات حنـــــو القـــــرن اخلـــــامس واألربعـــــني قبـــــل 2مريونوالســـــا 1ديون,األكـــــا
  امليالد, وما زالوا مشعًال إىل أوائل القرن العشرين قبل امليالد.

ـــا أخبـــارهم علـــى  فـــاقتبس البـــاليون مـــن األكـــاديني حـــروفهم املســـمارية وطبعـــوا 
  مهم الفرات.آثارهم. كما كان السومريون أهل شريعة ودين وصناعة عند قدو 

واقتــبس أهــل الشــام والعــراق عــن األكــاديني والســومريني كثــرياً مــن أســباب العلــم 
  واملعرفة.

ويكشــف التنقيــب اآلثــاري عــن أول مكتبــة بناهــا أحــد ملــوك العــراق يف (وركــاء) 
ومسّاها مدينــة الكتــب, واســتعان بالعلمــاء مــن ســائر األقطــار يف نقــل علــوم اآلخــرين إىل 

م وتدوين علو    مهم.لسا
وأقدم أثر علمي بقي ساملاً إىل هــذا العهــد, فهــو شــريعة محــورايب وهــي أول دولــة 

  عربية, وأقدم اآلثار العلمية الباقية عربية الفكر.
مطلعهــا, فانتقلــت رياســة  س العلم غري مسلكها, وجعلــت الغــربَ مث سلكت مش

ـــا إىل الشـــرق أي اليونـــان.  العلـــم مـــن الشـــرق إىل الغـــرب. وأســـبق األمـــم إىل ذلـــك أقر
  وعنهم أخذ الرومان وأنشأوا التمدن الروماين.

ـــا, واملرجـــع يف ذلـــك إىل  ولكـــّل مـــن هـــاتني األمتـــني كتـــب خاصـــة يف تـــاريخ آدا
حــىت اليــوم. مث بعــد نشــأة  1تاريخ آداب اللغة اليونانيــة, إذ هــو أســاس ســائر لغــات أوربــا

                                                 
أكاديون: شعب سامي, استوطن أواسط بالد ما بني النهرين, وأّسس فيها دولــة قويــة اســتمّرت حنــو قــرنني  1

لغــة  2لغة حلت حمّل اللغــة الســومرية, وأصــبحت يف األلــف ق.م. كانت هلم حضارة مزدهرة, و  22 – 24
 ]58املنجد يف األعالم:صانظر: دولة الشرق الرمسية, عنها تفرعت البابلية واألشورية. [

ــم ال يقــرون مــن كتــب الــوحي إال  2 الســامريون: ســكان الســامرة أو ســبطية. خيــالفون اليهــود يف نقــاط منهــا ا
م على جبل ِجِرزمي جنويب شكيم أو نابلس.اسفار موسى اخلمسة املعروفة با   لتوراة ويقومون بعباد

 ]346صاملنجد يف األعالم:انظر: [
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ا, وصــار لكــل م نهــا تــاريخ خــاّص آلداب الدول احلديثة, استقّلت كل أمة بلغتها وآدا
ا.   لسا

فــاآلداب العربيـــة الـــيت كانـــت ذات يـــوم أساســاً آلداب كـــل أمـــة ظهـــرت يف أثنـــاء 
التمـــدن اإلســـالمي أو بعـــده حـــىت يف أوربّـــا, فهـــي اآلن مدينـــة آلداب اليونـــان, وبـــدأت 

 2تأخذ من آداب تالميذهم.

                                                                                                                                               
أوربــا: إحــدى القــارات اخلمــس وأكثرهــا كثافــة بالســكان. تقــع بــني احملــيط املتجمــد الشــمايل مشــاًال واحملــيط  1

  األورال شرقاً.األطلسي غرباً والبحر املتوسط وجبال القفقاس جنوباً وحبر قزوين وجبال 
 ]89صاملنجد يف األعالم:انظر: [
م, منشـــورات مكتبـــة احليـــاة, بـــريوت, 1992ط): د.جرجـــي زيـــدان, (, آداب اللغـــة العربيـــةانظـــر: تـــاريخ  2

 20-15, لبنان
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  األدب أقسام
  

  م األدب باعتبارات إىل عدة أقسام:ينقس
  وهي:مخسة, ينقسم األدب العريب إىل عصور تارخيية ر التاريخ, فباعتبا -

وينتهــــي يف منتصــــف القــــرن اخلــــامس للمــــيالد, ويبتــــدئ العصــــر اجلــــاهلي:  -1  
  م.622بظهور اإلسالم عام 

بقيــام مــع اإلســالم وينتهــي ويبتــدئ عصــر صــدر اإلســالم والدولــة األمويــة:  -2  
  .هـ132عام الدولة العباسية 

بغــداد بســقوط وينتهــي العباســية قيــام الدولــة مــع ويبتــدئ ســي: العصــر العبا -3  
  هـ.656يف يد التتار عام 

وينتهــي يف يــد التتــار, بســقوط بغــداد ويبتــدئ هــذا العصــر العصــر الرتكــي:  -4  
  هـ.1220عام عصر النهضة احلديثة عند 

  1باشا على مصر وال يزال.حممد علي باستيالء ويبتدئ العصر احلديث:  -5  
  2األدب العريب إىل النثر والشعر.ينقسم , ار األسلوبوباعتب -
ـــا,  التزامـــهوباعتبـــار  - أدب إســـالمي وغـــري ينقســـم إىل بقـــيم اإلســـالم وعـــدم االلتـــزام 

  3إسالمي.

                                                 
 3تاريخ األدب العريب, صانظر:  1
عبـــد احلميـــد الفـــرج قدامـــة بـــن جعفـــر الكاتـــب البغـــدادي, حتقيـــق: طـــه حســـني, و  أليبنقـــد النثـــر, انظـــر:  2

 73ص, م, القاهرة, مصر1938: 4العبادي, مطبعة مصر شركة مسامهة مصرية, ط
 56انظر: من قضايا األدب اإلسالمي, ص 3
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  األدب اإلسالمي
  

  التمهيد
  

ا,  ا, ونشاطها, وبيئتها وكو إن أدب أي أمة هو تعبري عن وجودها وحيا
ا, وواقعها وعاملها, وعاطفتها و  ا وعقيد شعورها, وفكرها وتصورها. إنه يصف فكر

ا. فهو يصّور لنا حالة األمة, ينمو مع منّو األمة, ويضعف مع ضعفها  وظّنها وإميا
يارها.   وا

منـزلة الفطرة السليمة,  –لكن األدب ال يستطيع أن يبلغ املنـزلة العالية 
ألن أوهام البشر حتصره,  –قيم واإلنسانية السوية, ومكارم األخالق, والصراط املست
بط به, وآثامهم تلّوثه. م    وأهواؤهم ختنقه, وشهوا

فال يستطيع األدب إذًا أن يبلغ منـزلة عظيمة إال إذا كان إسالمياً, أدبًا مرتبطاً 
  باإلميان, ملتزماً منهَجه (منهج القرآن واحلديث), نامياً يف ظالله وعلى قواعده.

  األدب اإلسالمي ومنهجه باختصار.تعريف  أذكرففيما يلي 
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  األدب اإلسالمي

  مفهوم األدب, فلننظر اآلن مفهوم األدب اإلسالمي. تناولتلقد 

تعبــري مــوٍح عــن قــيم : "أنــه أحــد تعريفــي ســيد قطــب للعمــل األديبيف  مــرّ كمــا 
قد ختتلف من نفس إىل نفس, ومــن عصــر إىل هذه القيم الفنان. حية ينفعل به ضمري 

واالرتباطـــات فيهـــا بـــني  ,تنبثـــق عـــن تصـــور معـــني للحيـــاةيف كـــل حـــال  عصـــر, ولكنهـــا
    1اإلنسان والكون, وبني بعض اإلنسان وبعض".

مــن شــأنه فيهــا بــني اإلنســان والكــون, ولالرتباطــات تصّور خــاص للحيــاة, فكّل 
ا اآلداب  ــم والفنون, أن ينشئ قيماً تتأثر  ا أ ــذه القــيم أم تــأثّروا سواء شعر أصحا

  2.يشعروامل 

ــا. تنشــأ عنــه وتصــّور معــني للحيــاة, موقــف لإلســالم كــذلك  فمــن قــيم خاصــة 
  3خاصة.التعبري عن هذه القيم ذا صبغة أن يكون الطبيعي إذاً 

متــام خمتلفــاً املنبعــث عــن القــيم اإلســالمية أن يكــون هــذا التعبــري فيقتضــي ذلــك 
  4عن تصور غري إسالمي.يصدر الذي عن التعبري االختالف 

ــى هللا يكون خاليــاً الذي وهو األدب األدب اإلسالمي, مفهوم يتعني  بهو  ممــا 

                                                 
 11ص فكرة ومنهاج, انظر: يف التاريخ 1
  14, صفكرة ومنهاج انظر: يف التاريخ 2
 15املصدر السابق, صانظر:  3
 56انظر: من قضايا األدب اإلسالمي, ص 4
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  5من القرآن والسنة وأدب الصحابة.اإلسالم النابعة حبدود ويتقّيد عنه ورسوله, 

لكنــه أدبــاً إســالمياً, اتفــق مــع التصــور اإلســالمي للحيــاة, ّمسي األدب الذي لذا 
عــاجزاً عــن التوافــق واالنســجام معــه كــان تعبــرياً عــن ذلــك التصــور,  كونــهختلــف عــن  إذا 

ــــــه مشــــــّبع الضــــــمري والوجــــــدان بالتصــــــور  ــــــب بكون غــــــري إســــــالمي, مهمــــــا اّدعــــــى األدي
  6اإلسالمي.

مــــع مالحظــــة تعريفــــه  –ومــــن هنــــا نــــرى ســــيد قطــــب يعــــّرف األدب اإلســــالمي 
أو يتحــدث عــن اإلســالم األدب اإلســالمي هــو وحــده ليس " –السابق لألدب عموماً 

التعبـــري الناشـــئ عـــن وإمنـــا هـــو عـــن شـــخص مـــن أشخاصـــه, أو رخيـــه, مـــن تاعـــن حقبـــة 
  7امتالء النفس باملشاعر اإلسالمية".

 –واألدب مــن أبوابــه  –ويعــّرف الفــن اإلســالمي  8مث يــأيت األســتاذ حممــد قطــب
مـــن خـــالل تصـــور اإلســـالم فيقـــول: إنـــه "التعبـــري اجلميـــل عـــن الكـــون واحليـــاة واإلنســـان 

  9".واحلياة واإلنسانلكون ل

ويكــاد الكــاتبون والبــاحثون الــذين خاضــوا يف هــذا املوضــوع للوصــول إىل تعريــف 
                                                 

تـــاريخ األدب العــريب, حملمـــد واضــح رشـــيد احلســين النـــدوي, وحممــد الرابـــع احلســين النـــدوي, العصـــر ر: انظــ 5
 2/22اإلسالمي, 

 56انظر: من قضايا األدب اإلسالمي, ص 6
 28انظر: يف التاريخ ... فكرة ومنهاج, ص 7
عالمــة  ,المي مصــري, أخــو ســيد قطــب، مقــيم حاليــا مبكــة املكرمــةســإكاتــب : ) -1919( حممد قطــب 8

فكريــة وحركيــة بــارزة بالنســبة للحركــة اإلســالمية املعاصــرة، صــاحب مؤلفــات هامــة تؤســس للفكــر اإلســالمي 
  , منها: منهج الفن اإلسالمي. املعاصر

  ]www.wikipedia.orgانظر: [
  6م, دار الشروق, بريوت, ص1983هـ/1403: 6قطب, ط حممدانظر: منهج الفن اإلسالمي,  9
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  10عن ذلك إال يف بعض ألفاظ وعبارات.موّحد لألدب اإلسالمي, ال خيرجون 
  

                                                 
  57ألدب اإلسالمي, صانظر: من قضايا ا 10



 44

  جماالت األدب اإلسالم
األدب اإلســـالمي أوســـع بكثـــري ممـــا يظنـــه مـــن نظـــر إىل تعريفـــه أول  تإن جمـــاال

  األمر, إذ يشمل: 
فيـــه مـــن أرض ومســـاء, ومـــا بينهمـــا مـــن مشـــوس وأقمـــار,  الكـــون كلـــه ومـــا -

ار, وسهول وجبال, وزروع وأشجار, وصبح ومساء, ونور وظالم, ....   وأحبر وأ
فيتـــدبر الفنّـــان هـــذه الطبيعـــة وجيـــد يـــد هللا وقدرتـــه وراء كـــل شـــيء, فيفّكـــر فيهـــا 

  ويعثر على آياته تدل على وحدانيته وربوبيته عّز وجّل.
ا خمتلفــة, أشــكاهلمــن حيــوان ونبــات, وطــري وحشــرات, املخلوقــات احليــة  -

ا متنوعة, وأنواعها متعددة, فينظر فيها الفنان بنظرة عربة, فريبط صلة بينها وبــني  وألوا
 ونوراً ... اً بارئها, وبينها وبني بين آدم, ما مينحه علماً بربه ومعرفة به, وميلؤه إميان

الفـــه عـــن املخلوقـــات, إذ اإلنســـان, ومقامـــه يف هـــذا الكـــون, ونوعيـــة اخت -
أنه خليفة هللا يف األرض, وليس كمثل املخلوقات األخرى, خلقــه هللا معرَّضــاً لوســاوس 

, مث أرســل إليــه األنبيــاء والرســل, الشــيطان وباطــل هللا الشــيطان, عــاقالً يفــرق بــني حــق
ـــم ويتـــبعهم فيســـتحق اجلنـــة, أو  م إىل الصـــراط املســـتقيم. فاإلنســـان إمـــا يـــؤمن  يهـــدو

م ويكّفرهم ويستحق النار.ي  كفر 

ولألديب يف كل هذا جمال واسع لإلبداع, إذ جماالت ذلك منفسحة ال تقتصــر 
  11 على زمان وال مكان.

                                                 
 64-58انظر: من قضايا األدب اإلسالمي, ص 11
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"احلــّب" حــّب هللا ورســوله, وحــّب القــيم واملبــادئ العليــا, وكــذلك حــّب  -
ا, وجيتهــدون أفراد اجملتمع الذين حيملون هذه القيم الثمينة واملبادئ العليا, ويُعلون رايا

 يف نشرها يف كل أحناء العامل.

وميكن لألديــب أن يتخــذ مــن كــل هــذه اجملــاالت اخلصــبة موضــوعاً مبتكــراً ألدبــه 
وفنّــه اإلبــداعي, مــا دام يلتــزم بالشــرطني األساســيني, مهــا: التصــور اإلســالمي, مث التعبــري 

  12عن أدبه بصورة مالئمة.

                                                 
 64-58من قضايا األدب اإلسالمي, ص 12
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  خصائص األدب اإلسالمي
ـــا,ائص خصـــلـــألدب اإلســـالمي  ـــا  وميـــزات يتصـــف  عـــن األدب غـــري يتميـــز 

    أمهها ما يلي:اإلسالمي, 
  االلتزام: -1

"االلتزام منهج وأسلوب عمل وفق تصور معني" وهــو شــيء معــروف لــدى كثــري 
م 13من اآلداب العاملية, وعند كّل مذهب من مذاهب الفن , إىل أن الذين يزعمون أ

لقـــيم الفنيـــة واجلماليـــة, وقيـــداً علـــى حريـــة األديـــب, يرفضـــون االلتـــزام, ويعّدونـــه منافيـــاً ل
  14يلتزمون بقواعد ومبادئ, سواء شعروا بذلك أم مل يشعروا, واعرتفوا أم مل يعرتفوا.

وكــذلك لإلســالم وجهــة نظــر معينــة يف قضــية مــا مــن القضــايا تكــون ملتزمــة ملــن 
ا. 15آمن به,   فينبغي لألديب املسلم أن يكون على علم 

مرجعهــا   16قائد وأخالق, وقيم ومبادئ يفرتضــها علــى اجملتمــع,كما لإلسالم ع
   .17كتاب هللا وسّنة نبيه 

ويـــدعو إليهـــا ويبّشـــر ـــذه القـــيم الربّانيـــة, يلتـــزم  أدبهـــو  ,فـــاألدب اإلســـالمي
وعلــى األديــب املســلم أن يــربز هــذه القــيم العقديــة واخللقيــة املنبعثــة مــن القــرآن,  18ــا.

                                                 
 65انظر: من قضايا األدب اإلسالمي, ص 13
 76انظر: املدخل إىل األدب اإلسالمي, ص 14
 69انظر: من قضايا األدب اإلسالمي, ص 15
 66, صنفس املصدرانظر:  16
 79إلسالمي, صانظر: املدخل إىل األدب ا 17
 41دار الربدي, الرياض,  (د.ط.ت),انظر: حنو مذهب إسالمي, عبد الرمحن رأفت الباشا,  18
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, وحيّبــب اإلميــان ويــدعو إىل صــحة املعتقــد, وأن ينّفــر عّمــا والســائدة يف جمتمعــه املــؤمن
  19يناقضها, ويبّغضها فيما هو بضّدها.

فينبغي أن يكون األديب املســلم أكثــر املســلمني التزامــاً مبــا يعتقــد فكــراً واعتقــاداً 
وســلوكاً, حــىت يســتطيع أن يعطــي الصــورة احلقيقيــة عــن احليــاة واإلنســان وعنــد اجملتمــع 

  20إلسالمي.خالل تصوره ا
  أدب هادف: -2

ب املســلم إذا ال ميكــن لــه أن يقضــي حيــاة عبــث, فكيــف ميكــن لــه أن يــإن األد
وأن اإلعــراض  21يأيت بأدب لــيس مــن ورائــه فائــدة, إذ هــو يعتقــد أن هللا مل خيلقــه عبثــاً,

23وأن من القــول عيــاًال, 22عن اللغو من واجباته الدينية,
 هِ ْيــلَ عَ  آدمَ  ابــنِ  مِ ِال َكــ  لَّ ُكــوأّن    

  24هللا. رُ كْ ذِ  وْ أَ  رٍ كَ نْ مُ  نْ عَ  يٌ هْ نَـ  وْ أَ  فٍ وْ رُ عْ مبَِ  رٌ مْ  أَ الَّ إِ  هُ  لَ َال 
يف الصـــــدور, ترســـــيخ اإلميـــــان بـــــاهلل عـــــّز وجـــــّل هـــــو فهـــــدف األدب اإلســـــالمي 

وغرس مبادئ اخلــري واجلمــال يف النفــوس, والتباعــد  25,القلوبوتأصيل قيم الفضيلة يف 
  26قي احلياة إىل املستوى األصلح واألمجل.عن الرذيلة والقبح والشني, حىت ترت

  الشمول والتكامل:  -3
                                                 

 67-66انظر: من قضايا األدب اإلسالمي, ص 19
 39انظر: يف األدب اإلسالمي املعاصر, ص 20
 115النور:  21
 3, واملؤمنون: 55, والقصص: 72الفرقان:  22
 , ضعفه األلباين5012دب, باب ما جاء يف الشعر, رقم احلديث: كتاب األ, دؤ سنن أيب داانظر:  23
 , ضعفه األلباين.2412انظر: سنن الرتمذي, كتاب الزهد, باب منه, رقم احلديث:  24
 116انظر: حنو مذهب إسالمي, ص 25
 73-71انظر: من قضايا األدب اإلسالمي, ص 26
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لــيس اإلنســان خملوقــاً مشــتمًال علــى عناصــر ماديــة فحســب, وإمنــا نفــخ فيــه هللا 
. وهذا يعين أنه ليس مثــل احليوانــات األخــرى, 28بعد أن خلقه من طني الزب 27الروح

  بل يرتفع عنها هلذه النفخة اإلهلية.
مل ينظــر إىل جانــب اإلنســان املــادي مبعــزل عــن روحــه, ومل لــذا نــرى أن اإلســالم 

ا هــي جــوهر حياتــه وحقيقتهــا, مهمــًال القــيم املعنويــة واألشــواق  يتناول حياته املادية كأ
  العليا, إذ يؤدي ذلك احنرافه عن الصراط املستقيم وسقوطه عن كرامته.

منقوصــة  واألدب اإلسالمي أدب شامل يتنــاول كلــي جــانيب حيــاة اإلنســان غــري
وال مشـــّوهة, يعـــرض صـــورته بكـــل قيمهـــا االقتصـــادية واالجتماعيـــة والفكريـــة والروحيـــة 
ممتزجــة متداخلــة, إذن خيرجــه مــن الظلمــات إىل النــور, ويرفعــه مــن الســقوط اخللقــي إىل 

  29ذروة كرمي األخالق, وجيّنبه وساوس الشيطان, ويهديه إىل هداية الرمحن.
  الواقعية:  -4

قعيـــة يف األدب اإلســـالمي عـــن مفهومهـــا يف املـــذاهب الفنيـــة خيتلـــف مفهـــوم الوا
الغربية. هذه املذاهب حتّدد واقع اإلنسان وال تتناول إال جانباً ماّدياً حيوانيــاً مــن حياتــه 
دون نظر إىل اجلوانب الروحية املعنوية. وهي متّثل جانباً فردياً, أو حياة قطاع معني مــن 

ه يف حلظة معينة دون واقع اجملتمع كّله, وتعــّرب عــن قطاعات اجملتمع, أو طبقة من طبقات
  30حلظات الضعف والسقوط واهلوان, دون اعتبار للقوة والسمّو واالرتفاع.

                                                 
 9السجدة:  27
 11الصافات:  28
 75-74مي, صانظر: من قضايا األدب اإلسال 29
 75انظر: من قضايا األدب اإلسالمي, ص 30
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والواقــع يف األدب اإلســالمي حيمــل مفهومــاً أعـــّم وأمشــل, وهــو الواقــع البشـــري. 
ن يتنـــاول, يف الواقـــع البشـــري, كـــّل مـــا حيـــدث يف حيـــاة اإلنســـان مـــ فـــاألدب اإلســـالمي

تطــّورات اجتماعيــة واقتصــادية وسياســية, فكــرة وروحيــة ... وتصــور هــذا الواقــع مراعيــاً 
مــل القــوة واالرتفــاع  مكانــة الفــرد يف حيــاة البشــرية, وال يهمــل واقــع اجلماعــة, كمــا ال 

  عند تعبريه عن حلظات الضعف والسقوط.
ّور وكـــذلك ال يرســـم األدب اإلســـالمي الشـــّر حبيـــث جيعـــل منـــه فضـــيلة, وال يصـــ

  31الضعف جاعًال منه بطولة.
  اإلجيابية واحليوية املتطورة: -5

  جامد. سليب بأدب وليس إن األدب اإلسالمي أدب إجيايب وذو حيوية نامية, 
فاإلســــالم يعــــرتف بــــأن اإلنســــان ضــــعيف, ويدفعــــه ضــــعفه هــــذا إىل االحنطــــاط 

القرآنيــة تشــري والســقوط, وحيــول بينــه وبــني العظــائم واملكــارم. فنجــد الكثــري مــن اآليــات 
ـــــَق اِإلْنَســـــاُن َضـــــِعيًفا...  ﴿إىل هـــــذه احلقيقـــــة, منهـــــا:  ـــــَق  ِإنَّ ﴿ 32﴾َوُخِل ْنَســـــاَن ُخِل اْإلِ

ُر َمُنو  ُه الشَّرُّ َجُزوًعا.ِإَذا َمسَّ  َهُلوًعا. ْنَســاِن ﴿ 33 ﴾ًعاَوِإَذا َمسَُّه اْخلَيـْ َوِإَذا أَنـَْعْمَنا َعَلى اْإلِ
ْنَســاَن الضُّــرُّ َدَعانَــا ﴿ 34 ﴾َذا َمسَُّه الشَّرُّ َكــاَن يـَُئوًســاَأْعَرَض َونََأى ِجبَانِِبِه َوإِ  َوِإَذا َمــسَّ اْإلِ

ــُه َكــذَ  ــا َكَشــْفَنا َعْنــُه ُضــرَُّه َمــرَّ َكــَأْن َملْ يَــْدُعَنا ِإَىل ُضــرٍّ َمسَّ ِلَك ِجلَْنِبِه أَْو قَاِعــًدا َأْو قَاِئًمــا فـََلمَّ
  .35﴾ُلونَ زُيَِّن لِْلُمْسرِِفَني َما َكانُوا يـَْعمَ 

                                                 
 76-75نفس املصدر, ص 31
 28النساء:  32
 21-19املعارج:  33
 83اإلسراء:  34
 12يونس:  35
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غــــري أّن اإلســــالم يــــرى اإلنســــان صــــاحب اســــتعداد وقــــدرة علــــى االرتفــــاع عــــن 
الســقطة بعــد الســقوط, والتغّلــب علــى عيوبــه ومــواطن ضــعفه, وهــو حــىت يشــّجعه علــى 

وأحاديــث  ترك املعاصي واآلثــام, وحيملــه علــى مقاومــة وســاوس الشــيطان. وهنــاك آيــات 
ُوا َمــا بِأَنـُْفِســِهمْ ِإنَّ اهللََّ َال يُـ ﴿كثــرية تــدل علــى هــذا:  ُ َمــا ِبَقــْوٍم َحــىتَّ يـُغَــريِّ ... ﴿  36﴾غَــريِّ

ُ حيُِبُّ اْلُمحْ  َوالَِّذيَن ِإَذا فـََعُلوا فَاِحَشًة أَْو ظََلُموا أَنـُْفَسُهْم ذََكُروا اهللََّ فَاْســتَـْغَفُروا  ِسِنَني.َواهللَّ
ُ وَ  أُولَئِـــَك  .ملَْ ُيِصـــرُّوا َعلَـــى َمـــا فـََعلُـــوا َوُهـــْم يـَْعَلُمـــونَ لِـــُذنُوِِْم َوَمـــْن يـَْغِفـــُر الـــذُّنُوَب ِإالَّ اهللَّ

ـــَم َأْجـــُر  ِـــْم َوَجنَّـــاٌت َجتْـــرِي ِمـــْن َحتِْتَهـــا اْألَنـَْهـــاُر َخالِـــِديَن ِفيَهـــا َونِْع َجـــزَاُؤُهْم َمْغِفـــَرٌة ِمـــْن َرِّ
ــ( ,37﴾اْلَعــاِمِلنيَ  ــأَ رَ  نْ َم ــبِ  هُ ريِّْ َغــيُـ لْ ا فَـ رً َكــنْ مُ  مْ كُ نْ ى ِم ــ هِ دِ َي مل  نْ َمــوَ  هِ انِ َســلِ بِ فَ  عْ طِ تَ ْســيَ ◌ْ  ملَّ  نْ إِ َف

  .38)يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان
يرســـم اإلنســـان وقـــد أصـــابه  يوانطالقـــاً مـــن هـــذه النقطـــة ... فـــاألدب اإلســـالم

الضعف واهلبوط, فال يرمسه باعتبار حلظــة قهــر واضــطرار دفــع إليهــا اجملــرم املســكني دفعــاً 
دف أن يعطف عليه, وبغاية أن يبحث له عن املعــاذير, ألن الظــروف  ليقع فيها, بل 

البيئية واالجتماعية واالقتصادية من حوله هي اليت أجلأته الرتكاب ما ارتكــب مــن إمث, 
  اجملرم احلقيقي, أما هذا الفرد فإمنا هو ضحية. –إذن  –فهي 

فــاألدب اإلســـالمي أدب موّجـــه ال يرضـــى بـــالواقع, وإمنـــا يهـــتم بتغيـــري وحتســـينه. 
  39فهو يصّور اإلنسان كما يريده اإلسالم, ألنه جاء لتطوير حياة اإلنسان وترقيتها.

                                                 
 11الرعد:  36
 136-134آل عمران:  37
مســلم بــن احلجــاج أبــو احلســني القشــريي النيســابوري, حتقيــق وتعليــق: حممــد فــؤاد مســلم, صــحيح انظــر:  38

كتــــاب اإلميــــان, بــــاب بيــــان كــــون النهــــي عــــن املنكــــر مــــن , , دار إحيــــاء الــــرتاث العــــريب, بــــريوتعبــــد البــــاقي
 78اإلميان..., رقم احلديث: 

 78-76انظر: من قضايا األدب اإلسالمي, ص 39
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  مصادر األدب اإلسالمي
  

 40القــرآن الكــرمي واحلــديث النبــوي مهــا املصــدران الرئيســيان لــألدب اإلســالمي,
ما يؤسسان لإلسالم فكره وروحه ومنهجه, إذ اإلسالم هــو كــل مــا وصــل إلينــا عــن  أل

ألوامـــره ال لعقائـــده, وال  –لكـــرمي واحلـــديث النبـــوي, وال وجـــود لإلســـالم طريـــق القـــرآن ا
ما. - ونواهيه   بدو

هو كل ما وصــل  –بعد القرآن واحلديث  –واملصدر الثالث لألدب اإلسالمي 
إلينــا مــن األدب موافقــاً للقــرآن واحلــديث أو علــى األقــّل ال يكــون معارضــاً هلمــا, شــعراً  

  من العصور األدبية يتعلق هذا األدب.كان أو نثراً, ومن أّي عصر 
فنجد األدب اإلسالمي يف كثري من الشعر العريب منذ فجر الدعوة وحــىت يومنــا 
هـــذا, ويف النثـــر أيضـــاً ففـــي كتابـــات الوعـــاظ وقصصـــهم, ويف الســـري الشـــعبية, وطرائـــف 
اجلـــــــاحظ, وتصـــــــانيف الصـــــــاحلني وغـــــــريهم, نـــــــرى االلتـــــــزام واالرتبـــــــاط بقـــــــيم اإلســـــــالم 

  41اخلالدة.
إن األدب اإلســــالمي مّتســــع جــــداً, وال يقتصــــر علــــى األدب العــــريب فقــــط, ملــــا 
يدخل فيــه آداب اللغــات األخــرى غــري العربيــة, بشــرط أن تكــون ملتزمــة بقــيم اإلســالم, 

  وال تكون متعارضة معها.
 42لــذا عــّد األســتاذ جنيــب الكــيالين األدب العــريب جــزءاً مــن األدب اإلســالمي,

ســــالمي آداب اللغــــات األخــــرى, مثــــل الفارســــية واألرديــــة وأدخــــل يف نطــــاق األدب اإل

                                                 
 79انظر: املدخل إىل األدب اإلسالمي,  40
 38انظر: آفاق األدب اإلسالمي, ص 41
 34, صنفس املصدر 42
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  1والرتكية واإلجنليزية والفرنسية وغريها.
فيّتضــح ممــا تقــّدم أمهيــة القــرآن الكــرمي واحلــديث النبــوي, يف األدب العــريب عامــة 
مــا مقيــاس دخــول  مــا مــن أدب ال يقلَّــد, بــل أل ويف األدب اإلســالمي خاصــة, ال أل

  ب اإلسالمي وخروجه.أي أدب يف نطاق األد
  
 

                                                 
 43ألدب اإلسالمي, انظر: املدخل إىل ا 1
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  احلديث وأقسامه 
  

  التمهيد
  

ملـــا فيـــه مـــن األحكـــام  ةللقـــرآن الكـــرمي وشـــارح ةمفّســـر  يهـــ النبويـــة األحاديــث
ا وال ميكــن الشرعية واألمور الدينية هلداية البشرية مجعا,  وأنه ال كمال لإلسالم إال 

الرســول العمل بكثري من األحكام الواردة يف القرآن الكرمي إال إذا اجتمــع إليهــا بيــان 
 املصدر الثاين من مصادر التشريع اإلسالمي. وفه  

من عبــاده يف كــل عصــر مــن العصــور مــن تناقلهــا مــن صــدر  اقيض هللا هلوقد 
الــذين أخــذوا  آخــر وســجالت إىل أخــرى تــواتراً وآحــاداً ابتــداء بصــحابة النــيب إىل 

مــن  يف أصــقاع األرض مبلغــني مــا تنــاولوهوتوّزعــوا علمــاً وعمــًال  معهم هدي النــيب 
هــــذه مث بالتــــابعني بعــــد الصــــحابة فحملــــوا  ,بــــه أرجاءهــــاهــــذا املصــــباح املنــــري فأنــــاروا 

الصــــاحل مــــن بعــــدهم مث بالســــلف  ,األمانــــة العظيمــــة علــــى كــــواهلهم وأحســــنوا األداء
يف احلفــاظ علــى الســنة النبويــة املشــرفة كــل الســبل املمكنــة وبــذلوا فيهــا الــذين ســلكوا 

لســــنة نقيــــة صــــافية مــــن كــــل الشــــوائب إىل حــــىت أن وصــــلت هــــذه اجهــــوداً مضــــنية 
  بعدهم.األجيال املسلمة 

ومـــن تعريـــف احلـــديث وأقســـامه وســـعته, الفصـــل مـــن ناحيـــة يســـتهدف هـــذا 
الــيت دخلــت نطــاق األدب العــريب عــن املصــطلحات ناحيــة أخــرى يكشــف لنــا عــن 

  .  طريق األدب اإلسالمي من أجل احلديث النبوي
اليت دخلت إطار األخرى, صطلحات لكثري من املمنوذج وهذا املصطلحات 

يف ذكرهـــا أأن  ال ميكـــن يلوالـــيت ,  األدب اإلســـالمي مـــن أجـــل احلـــديث النبـــوي 
  هذا البحث.
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  احلديث وأقسامه
   قسمني:إىل - من هللا عز وجل إىل رسول هللا  -الوحي ينقسم 

  أحدمها: وحي متلو مؤلف تألفاً معجز النظام, وهو القرآن.
ي منقــول غــري مؤلــف, وال معجــز النظــام, وال متلــو, لكنــه والثــاين: وحــي مــرو 

  1, وهو املبني عن هللا عز وجل مراده منا. وهو حديث الرسول مقروء, 
وعلـــى هـــذا فـــإن "القـــرآن واخلـــرب الصـــحيح بعضـــهما مضـــاف إىل بعـــض ومهـــا 

مــا مـــن عنــد هللا تعــاىل وحكمهمــا  حكـــم واحــد يف بــاب وجـــوب شــيء واحــد يف أ
  2الطاعة هلما".

اتفقـــــا يف الـــــوحي واملعـــــىن, ولكنهمـــــا افرتقـــــا يف  –إذن  –القرآن واحلـــــديث فـــــ
  اللفظ والنظم, وذلك فرق ما بني الكالم املعجز وغري املعجز.

ومــن علمــاء احلــديث واألصــول مــن أدخــل يف تعريــف احلــديث مــا كــان مــن 
نــيب أن يقيــد إذا مــا أريــد بــه غــري ال , لكــن الغالــب3أقــوال الصــحابة والتــابعني وأفعــاهلم

 .4  
اجلديــد مــن األشــياء, واحلــديث أيضــاً اخلــرب يــأيت علــى القليــل  :احلــديث لغــة

                                                 
هــــــ, دار 1404: 1علـــــي بـــــن أمحـــــد بـــــن حـــــزم األندلســـــي, طاالحكـــــام يف أصـــــول االحكـــــام, انظـــــر:  1

 1/97, احلديث, القاهرة
 أيضاً  2
عبــــد الــــرمحن بــــن أيب بكــــر الســــيوطي, حتقيــــق : عبــــد الوهــــاب عبــــد اللطيــــف, تــــدريب الــــراوي, انظــــر:  3
ــــة الريــــاض احلديثــــة, الريــــاض ,ت)د.ط.( حممــــد بــــن حممــــد أبــــو شــــهبة, م احملــــدثني, ؛ أعــــال 6, صمكتب

  6, صمطابع دار الكتاب العريب, مصر(د.ط.ت), 
 22هـ, طبع أم القرى للطباعة والنشر, ص1408: 2السنة قبل التدوين, حممد عجاج, طانظر:  4
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  5والكثري, واجلمع أحاديث, كقطيع وأقاطيع, وهو شاذ على غري القياس.
ــمِ ؤْ يُـ  ملَّْ  نْ إِ ﴿ويــأيت لفــظ احلــديث مبعــىن القــرآن كقــول هللا عــّز وجــّل:  َــوْ نُـ ا ذَ ا ِ

ــــأَ وَ ﴿ىن التبليــــغ كمــــا يف قولــــه تعــــاىل , ويــــأيت مبعــــ 6 ﴾فاً َســــأَ  ثِ يْ دِ اْحلَــــ  كَ بِّــــرَ  ةِ َمــــعْ نِ ا بِ مَّ
  أي بّلغ ما أرسلت به. 7 ﴾ثْ دِّ حَ فَ 

  وكــذلك ورد لفــظ (احلــديث) يف األحاديــث النبويــة يــدل علــى كــالم النــيب 
!  هللاِ  لَ وْ ُســا رَ (يَــفقــال:  ل رســول هللا كما يف رواية أيب هريرة رضي هللا عنه أنه ســأ

ــ ــ كَ تِ اعَ فَ ِشــبِ  اسِ نَّــال دُ عَ ْســأَ  نْ َم ــيَ قِ الْ  مَ وْ يـَ ــلَ  :  الَ َقــ؟ فَـ  ةِ اَم ــنَـ ظَ  دْ َق َــ تُ ْن ــرَ ا هُ بَــا أَ ي  الَّ أَ  ةَ رَ يـْ
 كَ نْ ل مِ وَّ أَ  دٌ حَ أَ  ثِ يْ دِ ا احلَْ ذَ هَ  نْ عَ  ِينْ لَ أَ سْ يَ 

َ
  8).ثِ يْ دِ ى احلَْ لَ عَ  كَ صِ رْ حِ  نْ مِ  تُ يْ أَ ا رَ , مل

  تعريف احلديث اصطالحاً:
مــن فعــل أو قــول أو تقريــر  –غــري القــرآن  – ما صدر عن رسول هللا كل "

  9أو وصف ِخلقّي أو ُخُلقّي".
ف (أي املوقــــــوف عــــــن و وحســــــب هــــــذا التعريــــــف ال يــــــدخل احلــــــديث املوقــــــ

  يف تعريف احلديث. الصحايب) وال املقطوع (املوقوف على التابعي)
ويسّوون يف الداللة بني احلــديث ا يف احلديث أيضاً, ملكن اجلمهور يدخلو

  10فال فرق عندهم بينهما. واخلرب,

                                                 
 تاج العروس, مادة (حدث)انظر:  5
 60الكهف:  6
 11الضحى:  7
 99, رقم احلديث: ى احلديثالبخاري, كتاب العلم, باب احلرص علانظر:  8
 1/12الكواكب الدراري, انظر:  9

شرح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر: ألمحد بن علي ابــن حجــر العســقالين, طبــع مصــطفى انظر:  10
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مــن قــول أو فعــل أو  "مــا أضــيف إىل النــيب : والتعريــف املختــار للحــديث
  11الصحايب أوالتابعي". تقرير أو وصف ِخلقّي أو ُخُلقّي أو أضيف إىل

  .12: مثل (إمنا األعمال بالنيات) وقول الرسول 
عـــا إن خياطـــا د( قـــال: 13عليـــه الســـالم: مثـــل رواه البخـــاري عـــن أنـــس وفعلـــه

إىل ذلــك  لطعــام صــنعه قــال أنــس ابــن مالــك فــذهبت مــع رســول هللا  رسول هللا 
يتتبـــع  خبـــزا ومرقـــا فيـــه دبـــاء وقديـــد فرأيـــت النـــيب  الطعـــام فقـــرب إىل رســـول هللا 

  .14)الدباء من حوايل القصعة قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ
ــــه مــــا ورد يف البخــــاري: والتقريــــر:  وم األحــــزاب (ال يــــ قــــال رســــول هللا مثال

يصـــلني أحـــد العصـــر إال يف بـــين قريظـــة) . فـــأدرك بعضـــهم العصـــر يف الطريـــق فقـــال 
بعضهم ال نصلي حىت نأتيها وقال بعضهم بل نصلي مث يرد منا ذلك . فذكر ذلــك 

  15.فلم يعنف واحدا منهم للنيب 
أي فمنهم من صّلى العصر يف بــين قريظــة بعــد غــروب الشــمس ملتزمــاً ظــاهر 

                                                                                                                                          

 3هـ: ص1368البايب احلليب, القاهرة, 
 19ت: صدار الفكر, بريو هـ, 1392(الط): منهج النقد يف علوم احلديث, لنور الدين عرت, انظر:  11
 1, رقم احلديث: صحيح البخاري, كتاب بدء الوحي, باب كيف بدأ الوحيانظر:  12
أنــس بــن مالــك بــن النضــر بــن ضمضــم اإلمــام أبــو محــزة األنصــاري النجــاري املــدين أنــس بــن مالــك:  13

منــذ هــاجر اىل ان مــات مث أخــذ  ولــه صــحبة طويلــة وحــديث كثــري ومالزمــة للنــيب  خــادم رســول هللا 
  هـ).  91, تويف سنة (كر وعمر وعثمان وأيب طائفة وعمر دهراعن أيب ب

هـــ: 1357تــذكرة احلفــاظ, لشــمس الــدين عبــد الــرمحن الــذهيب, طبعــة اهلنــد: ؛ 7/10ابن سعد: انظر: [
1/44[ 
 1986رقم احلديث: , البخاري, كتاب البيوع, باب السهولة والسماحة يف الشراء والبيعانظر:  14
 3893رقم احلديث: ,  ...من األحزاب  املغازي, باب مرجع النيب البخاري, كتاب انظر:  15
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 نهم من صلى العصر يف الطريق خشية فوات الوقــت متــأوًال أن الرســول ومالنص, 
  إمنا أراد مبا قاله يف أن يسرعوا يف سريهم. فأقّر النيب عمل الفريقني.

َأْجَوَد النَّــاِس بِــاخلَْْريِ َوَأْجــَوُد َمــا  َكاَن النَِّيبُّ ومثال الوصف اخللقي حديث: (
لَـــٍة ِيف َشـــْهِر َرَمَضـــاَن َحـــىتَّ  َيُكـــوُن ِيف َشـــْهِر َرَمَضـــاَن ِألَنَّ  ِجْربِيـــَل َكـــاَن يـَْلَقـــاُه ِيف ُكـــلِّ لَيـْ

اْلُقْرآَن فَِإَذا َلِقَيُه ِجْربِيُل َكاَن َأْجَوَد بِاخلَْْريِ ِمْن الرِّيِح  يـَْنَسِلَخ يـَْعِرُض َعَلْيِه َرُسوُل اهللَِّ 
  .17رآن...)قُ الْ  هُ قُ لُ خُ  انُ (كَ , أو كحديث أم املؤمنني عائشة:  16)اْلُمْرَسَلةِ 

َربـَْعــًة ِمــْن   ِيبُّ النَّــ انَ َكــومثال الوصف اخلُُلقــي كوصــف أنــس بــن مالــك لــه: (
اْلَقــْوِم لَــْيَس بِاْلَقِصــِري َوَال بِالطَِّويــِل اْلَبــاِئِن أَْزَهــَر لَــْيَس بِــاْآلَدِم َوَال بِــاْألَبـَْيِض َوَال اْألَْمَهــِق 

  .18...) ِط َوَال اجلَْْعِد اْلَقَططِ َرِجَل الشَّْعِر لَْيَس بِالسَّبْ 
  تقسيم احلديث

  

  ينقسم احلديث باعتبار وصوله إلينا أو باعتبار عدد الرواة إىل قسمني:
  املتواتر. -1
  اآلحاد.خرب  -2
املتواتر لغًة اسم فاعل مــن التــواتر وهــو التتــابع, كقولنــا: تــواترت  :املتواتر -1

ضــها يف إثــر بعــض وتــراً وتــراً مــن غــري أن بعاألشــياء إذا تتابعــت مــع فــرتات, وجــاءت 
                                                 

 4711: الرقم, على النيب يعرض القرآن البخاري,كتاب فضائل القرآن, باب كان جربيل انظر:  16
ت), مؤسســـة .طد.محـــد بـــن حنبـــل أبـــو عبـــدهللا الشـــيباين, (, ألمســـند اإلمـــام أمحـــد بـــن حنبـــلانظـــر:  17

نصــار, حــديث عائشــة بــاقي مســند األاألرنــؤوط عليهــا, مزيلة بأحكام شعيب األحاديث , قرطبة, القاهرة
 .ه األرنؤوطصحح, 24645رقم احلديث: رضي هللا عنها, 

رقم احلــديث: , مسند أنس بن مالك رضي هللا عنه, مسند أمحد, مسند املكثرين من الصحابةانظر:  18
 .تعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني, 13543



 

 

59

  19تنقطع.
عــــن  هــــو مــــا رواه مجــــع حتيــــل العــــادة تواطــــؤهم علــــى الكــــذب,  واصــــطالحاً:

مــــثلهم مــــن أول الســــند إىل منتهــــاه, علــــى أال خيتــــل هــــذا اجلمــــع يف أي طبقــــة مــــن 
 20وكان مستندهم احلّس).طبقات السند, 

قصــود العــدد الــذي حيصــل ومعىن (مجع كثري) أي من غري تقييد بعدد, إمنــا امل
  به إحالة العقل تواطؤهم أي اتفاقهم على الكذب.

والقـــول (عـــن مـــثلهم إىل انتهـــاء الســـند) خـــرج بـــه مـــا كـــان آحاديـــاً يف بعـــض 
  الطبقات مث رواه عدد التواتر بعد ذلك, فإنه ال يكون متواتراً. 

 والقـــول (وكـــان مســـتندهم احلـــّس) أخـــرج القضـــايا االعتقاديـــة الـــيت تســـتند إىل
العقـــل, مثـــل وحدانيـــة هللا وأخـــرج القضـــايا العقليـــة الصـــفة مثـــل كـــون الواحـــد نصـــف 

  21االثنني, فإن العربة فيها للعقل ال لألخبار.
  شروط احلديث املتواتر:

  يتبني لنا من خالل هذا التعريف أن املتواتر هو ما توافرت فيه أمور أربعة:
  أن يكون عدد الرواة كثرياً. -1
  ة تواطؤهم على الكذب.أن حتيل العاد -2

                                                 
 5/273اللسان, مادة (وتر), انظر:  19
: 1أبــو عمــرو عثمــان بــن عبــد الــرمحن الشــهرزوري, ط, مقدمــة ابــن الصــالح (علــوم احلــديث)انظــر:  20

؛ خنبـــة الفكـــر, البـــن حجـــر العســـقالين,  371؛ تـــدريب الـــراوي:  109: صم, مكتبـــة الفـــارايب1984
األحاديـــث وعلـــل األحكـــام, ألمحـــد بـــن عبـــد  ؛ حجـــة هللا البالغـــة يف أســـرار 4طبــع املكتبـــة الفاروقيـــة: ص

  1/104هـ: 1322الرحيم الدهلوي, املطبعة اخلريية, مصر, 
 381-380منهج النقد يف أصول احلديث: صانظر:  21
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  أن توجد هذه الكثرة يف مجيع طبقات السند. -3
أن يكـــون مســـتند خـــربهم احلـــس, كقـــوهلم: مسعنـــا أو رأينـــا أو ملســـنا, أو  -4
  22حنو ذلك.

وهــــذا النــــوع قطعــــي الثبــــوت, وهــــو مبنـــــزلة العيــــان, جيــــب العمــــل بــــه, ويكفــــر 
  23جاحده, والتواتر أعلى مراتب النقل.

   قسمني:وينقسم املتواتر إىل
  24.يف لفظه ويف معناههو ما اتفق رواته املذكورون  متواتر لفظي: -1

داً َمْن َكَذَب كحديث ( رواه عــن النــيب  25)النَّــارِ  ِيفْ َعَليَّ فـَْلَيَتبَـــوَّْأ َمْقَعــَدُه ُمتَـَعمِّ
  ًــــ 26 ــــذا اللفــــظ بضــــع وســــبعون صــــحابيا ــــالْ  لَ زَ , وحــــديث (نـَ ــــعَ  آنِ رْ ُق  ةِ عَ بْـ ى َســــَل
  28رواه سبع وعشرون صحابياً. 27)فٍ رُ حْ أَ 

                                                 
نزهــــة النظــــر شــــرح خنبــــة الفكــــر, لإلمــــام أمحــــد بــــن حممــــد بــــن حجــــر العســــقالين, طبــــع مكتبــــة انظــــر:  22

  11الفاروقية: ص
هــــ, دار الفكـــر, 1401: 4ه ومصـــطلحه, حممـــد عجـــاج اخلطيـــب, طأصـــول احلـــديث علومـــانظـــر:  23

 301بريوت: ص
: العالمـــة ححممـــد بـــن إمساعيـــل الصـــنعاين, تـــ, رفـــع األســـتار إلبطـــال أدلـــة القـــائلني بفنـــاء النـــارانظـــر:  24

 49, صهـ, املكتب اإلسالمي, بريوت1405: 1احملدث حممد ناصر الدين األلباين, ط
مســلم بــن ؛ 107, رقــم احلــديث:  , بــاب إمث مــن كــذب علــى النــيب البخــاري, كتــاب العلــمانظــر:  25

احلجـــاج أبـــو احلســـني القشـــريي النيســـابوري, حتقيـــق حممـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي, دار إحيـــاء الـــرتاث العـــريب, 
 3, رقم احلديث: , مقدمة, باب تغليظ الكذب على رسول هللا بريوت

 135مقدمة ابن الصالح: صانظر:  26
؛ مســـلم,   4705, كتـــاب فضـــائل القـــرآن, بـــاب أنـــزل القـــرآن علـــى ســـبعة أحـــرفالبخـــاري,  انظـــر:  27

 818رقم احلديث: , كتاب صالة املسافرين وقصرها, باب أن القرآن على سبعة أحرف
 381منهج النقد يف أصول احلديث: صانظر:  28
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  1(هو ما اختلفا يف لفظه ومعناه مع رجوعه ملعىن كلــي) متواتر معنوي: -2
, ومثــال ذلــك )هو ما اتفق نقلته على معناه من غــري مطابقــة يف اللفــظأو (  1كلي)

,  ذلك أحاديث الشفاعة, وأحاديث الرؤية, وأحاديث نبــع املــاء مــن بــني أصــابعه 
  2وغري ذلك.

عنــوي هــي عــني شــروط املتــواتر اللفظــي, إمنــا خيتلفــان يف أن وشــروط املتــواتر امل
تطــابق لفظــه يف املتــواتر اللفظــي, ويتوافــق يف معــىن معــني تشــتمل عليــه ياملــنت املنقــول 

  3املتون الكثرية يف املتواتر املعنوي.
  وجود املتواتر:

فمــن العلمــاء مــن يــرى عــدم وقــد اختلــف العلمــاء يف وجــود احلــديث املتــواتر, 
  5.6واحلازمي 4أصًال, فهو مذهب ابن حبانوجوده 

نــــدرة احلــــديث املتــــواتر وبــــالغ غــــريه فنفــــى وجــــود  7وقــــد ادعــــى ابــــن الصــــالح
                                                 

 50-49رفع األستار: صانظر:  1
د بن عبد احلليم بــن تيميــة, حتقيــق: عبــد الــرمحن ألمح, فتاوى ابن تيميةجمموع فتاوى ابن تيمية, انظر:  2

 18/16: هـ, طبع الرياض1382: 1الرمحن النجدي, ط
 382منهج النقد يف أصول احلديث: صانظر:  3
هو حممد بن حبان بن أمحد التميمــي أبــو حــامت البســيت عالمــة, حمــدث, مــؤرخ, جغــرايف, أحــد املكثــرين  4

  هـ.  354 عام من التصنيف. من مصنفاته: (املسند الصحيح). تويف
 ]3/92تذكرة احلفاظ: انظر: [
حتـــل يف طلـــب العلـــم. غلـــب عليـــه ر هـــو أبـــو بكـــر حممـــد بـــن عثمـــان احلـــازمي اهلمـــداين. تفقـــه ببغـــداد, وا 5

 ]4/294هـ. [وفيات األعيان:  584احلديث واشتهر فيه. تويف عام 
احلســـين الصـــنعاين, حتقيـــق : حممـــد بـــن إمساعيـــل األمـــري , توضـــيح األفكـــار ملعـــاين تنقـــيح األنظـــارانظـــر:  6

 2/404: املدينة املنورة -حممد حمي الدين عبد احلميد,  املكتبة السلفية 
الشهرزوري, الشافعي املعروف ابن الصالح تقي الدين  هو عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان الكردي, 7

معرفــة لــه كتــاب " حمــدث, فقيــه, أصــويل, حنــوي, عــارف بالرجــال,  )هـــ 643 - 577(الــدين أبــو عمــرو
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  يف ذلك. 1وتبعه النووياملتواتر. 
لكـــن العلمـــاء رفضــــوا ذلـــك وردوه بأنـــه ناشــــئ مـــن قلـــة االطــــالع علـــى كثــــرة 

أثبــت   2حجــر احلــافظ ابــنف يؤكــدون أن املتــواتر يف احلــديث غــري قليــل.وهــم , الطــرق
  كثرة وجود املتواتر بطريقة واضحة ميسرة. 

ــــن الصــــالح إمنــــا أراد بــــه املتــــواتر  ــــه اب وميكــــن أن نوفــــق بينهمــــا حبيــــث مــــا قال
أراد بــه املتــواتر الــذي فــاللفظي, وظاهر أنه قليل الوجود, وما قالــه احلــافظ ابــن حجــر 

  يشمل املعنوي وهو كثري.
ئ عــن قلــة االطــالع كمــا قــال احلــافظ وأما القول بعدم وجود املتواتر فهو ناش

  3ابن حجر.
واحلديث املتواتر كثري الوجود, وحسبنا يف ذلــك أن ننظــر إىل شــعائر اإلســالم 

عــدد التــواتر  وفرائضه كالصالة والوضوء والصوم فقد نقــل صــفات ذلــك عــن النــيب 
 من الصحابة, ونقله عن الصحابة عدد التواتر عن التابعني وهكذا, وغري ذلــك كثــري
                                                                                                                                          

" مجعــه بعــض أصــحابه، و " الفتــاوى" و " أنــواع علــم احلــديث" يعــرف مبقدمــة ابــن الصــالح، و " االمــايل
خ " يف فقـــه الشـــافعية، و " صـــلة الناســـك يف صـــفة املناســـك" و " فوائـــد الرحلـــة " و "  -شـــرح الوســـيط 

  ."طبقات الفقهاء الشافعيةأدب املفيت واملستفيت " و "
 ]4/408؛ األعالم: 6/257عمر رضا كحاله, دار إحياء الرتاث, بريوت: معجم املؤلفني, انظر: [
هو اإلمام حيىي بن شرف بن مري النووي الدمشقي الشــافعي. فقيــه, حــافظ, حمــدث, لغــوي. قــرأ كثــرياً  1

 ]13/202هـ. [معجم املؤلفني:  677من العلوم. من أهم مصنفاته (شرح املسلم). تويف عام 
علــي بــن حممــد بــن حممــد الكنــاين العســقالين املصــري الشــافعي ويعــرف بــابن ابــن حجــر: هــو أمحــد بــن  2

حجر شهاب الدين أبــو الفضــل حمــدث, مــؤرخ, أديــب, شــاعر, صــاحب املصــنفات, منهــا: (فــتح البــاري 
  هـ.  852شرح صحيح البخاري) و (اإلصابة يف متييز الصحابة) تويف عام 

 ]7/27شذرات الذهب, انظر: [
 384-383يف أصول احلديث: صمنهج النقد انظر:  3
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  1نقلته األمة وأمجعت عليه من األقوال واألفعال.
املؤلفات يف احلديث املتواتر اللفظــي واملعنــوي كثــرية, ومــن أمجــع هــذه الكتــب  

ــه علــى األبــواب أوردت كتــاب الســيوطي (األزهــار ا ملتنــاثرة يف األخبــار املتــواترة) ورتّب
طـــــف مث ّخلصـــــه يف كتـــــاب مسّـــــاه (ق فيـــــه كـــــل حـــــديث بأســـــانيد مـــــن خرجـــــه وطرقـــــه.

  2األزهار)
(نظــم املتنــاثر  3ومن هذه الكتب كتاب أيب عبد هللا حممــد بــن جعفــر الكتــاين
ذوي  فاري (إحتــــامـــن احلــــديث املتــــواتر), وكــــذلك كتــــاب الشــــيخ عبــــد العزيــــز الغمــــ

  4الفضائل املشتهرة مبا وقع من الزيادة على االزهار املتناثرة يف األحاديث املتواترة).
  

  :والنوع الثاين للحديث هو
خــــرب اآلحــــاد مركــــب إضــــايف, يرتكــــب مــــن (اخلــــرب) فهــــو  خـــرب اآلحــــاد: -2

  مضاف, و (اآلحاد) وهو مضاف إليه.
ى قـــول حيتمـــل ويطلـــق علـــمـــا ينقـــل وحيـــدث بـــه قـــوًال أو كتابـــًة, فـــاخلرب لغـــًة: 

ــَره نـَبَّــَأُه واْســَتْخبَـَره ســأَله عــن اخلَــَربِ الصــدق والكــذب لذاتــه, يقــال:  ــَره بكــذا وَأْخبَـ َخبـَّ

                                                 
 384-383منهج النقد يف أصول احلديث: صانظر:  1
 374-373تدريب الراوي: صانظر:  2
مـــؤرخ  هــــ) 1345 - 1274(حممـــد بـــن جعفـــر بـــن إدريـــس الكتـــاين احلســـين الفاســـي، أبـــو عبـــد هللا:  3

ه إىل املدينــة ســنة حمدث، مكثر من التصنيف.مولده ووفاتــه بفــاس. رحــل إىل احلجــاز مــرتني، وهــاجر بأهلــ
لــه  .وعــاد إىل املغــرب 1345وانتقــل إىل دمشــق فســكنها إىل ســنة  1338هـــ فأقــام إىل ســنة  1332
  ).، منها (نظم املتناثر يف احلديث املتواترتصانيف

 ]6/73األعالم: انظر: [
 385منهج النقد يف أصول احلديث: صانظر:  4
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  1, واجلمع أخبار. ب َأن ُخيِْربَهُ وطل
مجــع الواحــد, والواحــد أول  عــدد احلســاب, وجيمــع علــى واآلحــاد يف اللغــة: 

  2أو هو مجع األحد مبعىن الواحد.وحدان, 
  3يطلق على ما رواه الواحد فقط.فـ (خرب الواحد) يف اللغة: 
  (خرب اآلحاد) اصطالحاً:
 –إىل قســمني (متــواتر وآحــاد) فالــذين قســموا اخلــرب فقــد اختلــف يف تعريفــه, 

قـــــالوا يف تعريفـــــه: (هـــــو مـــــا مل جيمـــــع شـــــروط  –وهـــــم احملـــــدثون ومجهـــــور األصـــــوليني 
  4التواتر).

وهـــم  –أمـــا الـــذين قســـموا اخلـــرب إىل ثالثـــة أقســـام (متـــواتر ومشـــهور وآحـــاد) 
املشــهور قســماً مســتقالً بنفســه ومل يُــدخلوه يف املتــواتر  وجعلــوا  –طائفــة مــن احلنفيــة 

(هوكــل خــرب يرويــه وال يف خرب اآلحاد كما فعل غريهم قالوا يف تعريفه:  5اصكاجلص
  .6وال يتوفر فيه شرط املتواتر) فصاعداً عن الرسول  الواحد أو االثنان

                                                 
 4/222اللسان: حتت مادة (خرب), انظر:  1
 اللسان: حتت مادة (وحد) ؛ انظر أيضاً (املعجم الوسيط): مادة (وحد) انظر: 2
 21نزهة النظر: صانظر:  3
 21نزهة النظر: صانظر:  4
هــو أمحــد بــن علــي الــرازي احلنفــي املعــروف بــأيب بكــر اجلصــاص, فقيــه, جمتهــد. ورد بغــداد يف شــبيبته,  5

  ). ودرس ومجع وخترج به املتفقهة. من تصانيفه (أحكام القرآن
 النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مصــر والقــاهرة, جلمــال الــدين أيب احلســن يوســف بــن تغــري األتــابكي,انظــر: [

 ]4/138, بريوت, طبع دار الكتاب (د.ط.ت),
هـــــ, دار الكتــــب العلميــــة, 1406: 1املنــــار شــــرح كشــــف األســــرار, أليب الربكــــات النســــفي, طانظــــر:  6

 2/13بريوت: 
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أو هــي  تكــون بالغــة,  وقــوهلم (وال يتــوفر فيــه شــرط املتــواتر) أي كثــرة الــرواة ال
الــــبعض مــــن حيــــث  كثــــرة يــــؤمن تواطؤهــــا علــــى الكــــذب يف بعــــض الطبقــــات, دون

  1العدد.
  إىل أقسام تالية:ينقسم خرب اآلحاد 

  

  احلديث املشهور
  :لغةً 

َعة حــىت املشهور يف اللغة اسم مفعول من الشــهرة مبعــىن  ظهــور الشــيء يف ُشــنـْ
يقـــال . واملشـــهور املعـــروف,  , والشـــهرة وضـــوح األمـــر وظهـــور الشـــيءَيْشـــَهره النـــاس

  2شهر السيف: أي سّله من غمده ورفعه.شهره شهراً وشهرًة: أي أعلنه وأذاعه, و 
  :واصطالحاً 

لقد اختلفت آراء احملــدثني والفقهــاء يف تعريــف احلــديث املشــهور كــاختالفهم 
  يف تعريف اخلرب الواحد.

فمـــن الفقهـــاء مـــن قســـم اخلـــرب إىل ثالثـــة أقســـام وجعـــل اخلـــرب املشـــهور قســـماً 
  مستقًال عرفوا اخلرب املشهور بأنه:
 األصــل مث انتشــر فصــار ينقلــه قــوم ال يتــوهم تواطــؤهم (ما كان من اآلحاد يف

  3على الكذب).

                                                 
هـــ, 1407: 1احملــدثني وأعالمهــم, لعبــد املتعــال حممــد اجلــربي, طحجيــة الســنة ومصــطلحات انظــر:  1

 85مكتبة الوهبة, القاهرة, ص
 4/431اللسان: مادة (شهر) انظر:  2
علــي بــن حممــد البــزدوي احلنفــىي, (الت), , كنـــز الوصــول اىل معرفــة األصــول  –أصــول البــزدوي انظــر:  3
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اخلــرب إىل قســمني وجعلــوا املشــهور قســماً مــن خــرب اآلحــاد  أمــا  الــذين قســموا
(هــو كـــل حــديث لـــه طــرق حمصـــورة بــأكثر مـــن اثنــني ومل يبلـــغ حـــد  قــالوا يف تعريفـــه:

  1التواتر).
 علــى ألســنة النـــاس وقــد يطلــق اســم املشــهور علــى األحاديـــث الــيت اشــتهرت

  العوام أو الفقهاء أو الوعاظ أو النحاة أو احملدثني.
 وْ عُ دْ يَــ عِ وْ ُكــالرُّ  دَ ْعــراً بَـ هْ َشــ تَ نَــقَـ   هللاِ  لَ وْ ُســرَ  أنَّ فاملشهور عند أهــل احلــديث (

و ُخــأَ  مُ لِ ْســمُ (الْ واملشــهور عنــد احملــدثني والعلمــاء والعــوام: ,  4)3انوَ ْكــذَ وَ  2لى رِْعــَلــعَ 
واملشهور عند األصوليني , 6) َال َضَرَر َوَال ِضرَارَ (, واملشهور عند الفقهاء 5 )مِ لِ سْ مُ الْ 

                                                                                                                                          

 152: صمطبعة جاويد بريس, كراتشي
 17؛ نزهة النظر: ص 5فكر: صشرح خنبة الانظر:  1
تــة 2 تــة، مــن ســليم، مــن رعل بن مالك بــن عــوف بــن امــرئ القــيس بــن  : جــد جــاهلي. بنــوه بطــن مــن 

  .يقنت يف الصالة شهرا ويدعو عليهم العدنانية. وهم الذين مكث النيب 
 ]3/28األعالم: انظر: [
تة: جد جــاهلي. بنــوه بطــن مــن ســليم، مــن ا 3 مــنهم لعدنانيــة. ينســب إليــه كثــريون، ذكوان بن ثعلبة بن 

  .الذكوانيونصفوان بن املعطل، وعمري ابن احلباب، واحلجاف بن حكيم السلميون (من سليم) 
 ]3/7األعالم: انظر: [
, رقــم احلــديث: البخاري: كتاب أبواب اجلزية واملوادعة, باب دعاء اإلمام على مــن نكــث عهــداً انظر:  4

بـــاب اســـتحباب القنـــوت يف مجيـــع الصـــالة إذا جد ومواضـــع الصـــالة, مســـلم, كتـــاب املســـا؛ صـــحيح  2999
 677رقم احلديث: , نازلةنزلت باملسملني 

 6551, رقم احلديث: البخاري, كتاب اإلكراه, باب ميني الرجل لصاحبه ...انظر:  5
ـــــكانظـــــر:  6 ـــــن أنـــــس أبـــــو عبـــــدهللا األصـــــبحي, ملموطـــــأ اإلمـــــام مال : 1, طدمشـــــق, دار القلـــــم, الـــــك ب

حتقيــق : د. تقــي الــدين النــدوي أســتاذ احلــديث الشــريف جبامعــة اإلمــارات العربيــة , م 1991/هـــ1413
مســند, مســند بــين ؛ مسند أمحد, 1429رقم احلديث: , , كتاب البيوع يف التجار, باب القضاءاملتحدة
 , حسنه األرنؤوط.2867رقم احلديث: مسند عبد هللا بن عباس, هاشم, 
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 هُ َلــفَـ  أَ طَــخْ أَ  ُمثَّ  دَ َهــتَـ اجْ فَ  مَ َكــا حَ ذَ إِ وَ  انِ رَ ْجــأَ  هُ َلــفَـ  ابَ َصــأَ  ُمثَّ  دَ َهــتَـ اجْ فَ  مُ اكِ اْحلَــ مَ َكــا حَ ذَ إِ (
 )يهِصــعْ يَـ  ملَْ  هللاِ  فِ خيََ  ملَْ  وْ ب لَ يْ هَ صُ  دُ بْ عَ الْ  مَ عْ نِ شهور عند علماء العربية (, وامل 1)رٌ جْ أَ 

ــ حُ َصــفْ ا أَ نَــأَ و (,  2لــيس لــه إســناد ــبِ  قَ َطــنَ  نْ َم ــبَـ  ادِ الضَّ ْ أَ  دَ ْي ــ ّينِ ــ نْ ِم معنــاه حــق  )شٍ يْ رَ قـُ
ــ ةٌ َعــطْ قِ  رُ فَ السَّــواملشــهور بــني العامــة (,  3لكن ليس هلــذا اللفــظ إســناد إىل النــيب   نَ مِّ

  4.5)ابِ ذَ عَ الْ 
: الصـــــحيح, واحلســـــن, شـــــهور باعتبـــــار قبولـــــه ورده إىل وينقســـــم احلـــــديث امل
  6والضعيف, تبعاً حلال رواته.

ـــــال  7)لْ ِســـــتَ غْ يَـ لْ فَـ  ةَ َعـــــمُ اجلُْ  مُ كُ دُ َحـــــأَ  اءَ ا َجـــــذَ إِ الصـــــحيح (املشـــــهور فمثـــــال  ومث
ــلُ طْ اُ ومثــال املشــهور الضــعيف ( 8)ارَ رَ  ِضــَال وَ  رَ رَ  َضــَال املشــهور احلســن (   وْ َلــوَ  مَ ْلــعِ ا الْ وْ بـُ

  .9 )ْنيِ الصِّ بِ  انَ كَ 
  املستفيضاحلديث 

                                                 
, احلــاكم إذا اجتهــد فأصــاب أو أخطــأأجــر عتصــام بالكتــاب والســنة, بــاب البخــاري, كتــاب االانظــر:  1

 6919رقم احلديث: 
ــــة الــــرتاث العــــريب, حلــــبكشــــف اخلفــــاء , انظــــر:   2  ,إمساعيــــل بــــن حممــــد العجلــــوين, (د.ط.ت), مكتب
2/1829 
 1/231كشف اخلفاء: انظر:   3
 1710 رقم احلديث:, البخاري, كتاب أبواب العمرة, باب السفر قطعة من العذابانظر:  4
 389-387؛ منهج النقد يف علوم احلديث: ص 93حجية السنة: صانظر:  5
 369-368تدريب الراوي: صانظر:  6
 837, رقم احلديث: صحيح البخاري, كتاب اجلمعة, باب فضل الغسل يوم اجلمعةانظر:  7
 2914, رقم احلديث: املوطأ, كتاب البيوع يف التجار, باب القضاءانظر:  8
؛ تـــاريخ بغـــداد, للخطيـــب البغـــدادي, حتقيـــق: مصـــطفى عبـــد القـــادر,  1/192لســـان امليـــزان: انظـــر:  9
 9/363هـ, دار الكتب العلمية, بريوت: 1417: 1ط
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  املستفيض لغًة:
  1من (فاض املاء) إذا سال وانتشر. املستفيض مأخوذ يف اللغة

  اصطالحاً:و 
  فيه؛ وأكثر ما يستعمل عند األصوليني. وأما يف االصطالح فاختلف

وهــو احلــديث املشــهور عنــد مجاعــة مــن العلمــاء. وقيــل بــأن مثــة فرقــاً بينهمــا, 
اختلفــوا يف التفرقــة بينهمــا: فمــنهم مــن قــال: املشــهور أعــّم مــن  وأصحاب هذا الــرأي

املســتفيض ألن املســتفيض يف ابتدائــه وانتهائــه وأثنائــه ســواء, واملشــهور لــيس كــذلك. 
  2ومنهم من عكس وجعل املشهور أعّم من املستفيض.

تــه األمــة بــالقبول, مــن غــري اعتبــار عــدد, فهــو واملتــواتر مبعــىن تلقإنــه مــا وقيــل: 
  3على هذا القول.واحد 

: الصـــحيح, واحلســـن, ه, فمنـــدائمـــاً صـــحيحاً  كاملشـــهور لـــيسإن املســـتفيض  
  4والضعيف, تبعاً حلال الرواة.

  
  احلديث العزيز

  تعريفه لغًة: 
يف األصــل  والعــزّ وعــزّة وعــزازة. العزيــز يف اللغــة صــفة مشــبهة مــن عــّز يِعــّز عــزاً 

                                                 
 اللسان: مادة (فيض)انظر:  1
 2/173؛ تدريب الراوي:  5شرح خنبة الفكر: صانظر:  2
 392منهج النقد: صانظر:  3
 2/174تدريب الراوي: انظر:  4
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أي  2﴾ِفْلِنيَهــــا َوَعــــزَِّين ِيف اخلِْطَــــابِ فـََقــــاَل َأكْ ﴿, قــــال تعــــاىل 1 القــــوة والشــــدة والغلبــــة
  .غلبين, ويقال عّز يَعزُّ بالفتح إذا اشتدّ 

وعــّز الشــيء يِعــّز عــزة وعــزازة وهــو عزيــز أي: قــّل حــىت كــاد ال يوجــد. والعزيــز 
هــو القليــل النــادر يكــاد ال يوجــد أو القــوي الشــريف املكــرم أو امللــك وذلــك لغلبتــه 

  3لذي ال ينال وال يغلب وال يعجزه شيء وال مثل له.على أهل مملكته أو املنيع, ا
  تعريفه اصطالحاً:

  لقد اختلف يف تعريف احلديث العزيز االصطالحي: 
  4(هو ما ال يرويه أقل من اثنني عن اثنني).قال احلافظ ابن حجر: 

طبقــة واحــدة وأن ال تقــل الــرواة اثنــان ولــو يف أن يتحقــق يف روايتــه فمــراده مــن هــذا 
   كل طبقة والزيادة يف بعض األحيان على اثنني ال تضر إذ احلكم لألقل.عن اثنني يف

واحلديث إذا رواه يف بعض الطبقات راويــان فقــط, مث رواه أكثــر مــن ذلــك مل 
  5خيرج عن كونه عزيزاً, ألن األقل يقضي على األكثر.

حــديث أيب والبخــاري مــن ومثال العزيز, ما روه الشيخان من حــديث أنــس, 
 هِ دِ الِـــوَّ  نْ ِمـــ هِ ْيـــلَ إِ  بَّ َحـــأَ  نَ وْ ُكـــ أَ ىتَّ َحـــ مْ كُ دُ َحـــأَ  نُ مِ ؤْ  يـُـــ(َال قـــال:  رســـول هللا هريـــرة, أن 

  .  6)هِ دِ لِ وَ وَ 

                                                 
طبعــة جديــدة , حتقيــق : حممــود خــاطر, حممد بــن أيب بكــر بــن عبــدالقادر الــرازيخمتار الصحاح, انظر:  1
 467, مادة (عزز), صبريوت ,مكتبة لبنانهـ, 1415، 
 23ص: آية  2
 376-5/375اللسان, مادة (عزز), انظر:  3
 18نزهة النظر: صانظر:  4
 393منهج النقد يف أصول احلديث: صانظر:  5
 14رقم احلديث: , من اإلميان كتاب اإلميان, باب حّب النيب   ظر: البخاري,ان 6
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 3, ورواه عـــن قتـــادة شـــعبة2وعبـــد العزيـــز بـــن صـــهيب 1ورواه عـــن أنـــس قتـــادة
, ورواه عـــن كـــل 5وعبـــد الـــوارث 4وســـعيد, ورواه عـــن عبـــد العزيـــز إمساعيـــل بـــن عليـــة

  6مجاعة.
  7, أو ضعيفاً تبعاً ألحوال رواته.العزيز صحيحاً, أو حسناً وقد يكون 

  الغريب
  8املنفرد البعيد عن األهل. الغريب لغًة:

                                                 
مفسر حافظ  هـ) 118 - 61( قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، أبو اخلطاب السدوسي البصري: 1

أحفظ أهل البصرة. وكان مع علمه باحلــديث، رأســا يف العربيــة ومفــردات اللغــة وأيــام العــرب  ضرير أكمه.
 ]1/123تذكرة احلفاظ: انظر: [          والنسب.

أبــو  -مســلم  -روى لــه ( البخــاري  )130(م  ىن موالهم البصرى األعمىعبد العزيز بن صهيب البنا 2
  .ابن ماجه) -النسائي  -الرتمذي  -داود 

 ]18/150ذيب الكمال, انظر: [
 .هـــ) 160م(بــو بســطام: شعبة بن احلجاج بن الورد العتكي االزدي، موالهم، الواسطي مث البصري، أ 3

  من أئمة رجال احلديث، حفظا ودراية وتثبتا.
 ]4/338ذيب التهذيب: انظر: [
إمساعيل بن علية موىل بين أسد من أهل البصرة وعلية أمه واسم أبيه إبراهيم وكنيته أبو بشر يــروى عــن  4

ني والعراقيــون وقــد منه روى عنه أمحــد بــن حنبــل وحيــىي بــن معــ هـ)194-هـ110( عبد العزيز بن صهيب
  .روى شعبة بن احلجاج عنه حديثني
 ]6/44 [الثقات, حملمد بن حبان التميمي,

 هـــ) 180 - 102( عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان، أبو عبيدة، العنــربي بــالوالء، التنــوري البصــري: 5
  أئمة احلديث. حافظ ثبت.

 ]1/237: ؛ تذكرة احلفاظ4/178 ؛ األعالم:18/99ذيب الكمال, انظر: [
 364؛ أصول احلديث: ص 2/181تدريب الراوي: انظر:  6
 369-368؛ تدريب الراوي: ص 5شرح خنبة الفكر: صانظر:  7
 1/637, اللسان, مادة (غرب)انظر:  8
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أي موضع وقع التفرد بــه  هو ما يتفرد بروايته شخص واحد يف( واصطالحاً:
  1من السند).

والشرط يف الغريب تفرد الراوي باحلديث يف طبقة من طبقات الســند وإن زاد يف 
  لطبقات على الواحد فال خيل إذا احلكم لألقل.بعض ا

  والغريب إما مطلق وإما نسيب:
اْلَوَالُء هو الذي يرويه عن الصحايب راو واحد فقط كحديث: ( الغريب املطلق:
ــــاعُ  ,حلَُْمــــٌة َكُلْحَمــــِة النََّســــبِ  , عــــن 2هللا بــــن دينــــار دتفــــرد بروايتــــه عبــــ )َوَال يُوَهــــبُ  ,َال يـَُب

  .4, عن رسول هللا  3ن عمرالصحايب عبد هللا ب
هو ما تفرد به راو واحد يف أثناء التحمــل, يعــين رواه واحــد  الغريب النسيب:

يف طبقة من طبقات السند, بعد أن يرويه عن الصحايب أكثر مــن راو واحــد, ومســي 
ن مــغريباً نسبياً, ألن التفرد وقــع يف راو واحــد يف طبقــة واحــدة بينمــا روى عــن أكثــر 

ت أخــــرى, وهــــو أحســــن درجــــة مــــن الغريــــب املطلــــق إذا كــــان الــــرواة احــــد يف طبقــــاو 
  5ثقات.

  أقسام احلديث باعتبار القبول والرد

                                                 
 21شرح النخبة, صانظر:  1
  هـ.  127د هللا بن دينار العدوي املدين موىل ابن عمر ثقة مات سنة عبهو أبو عبد الرمحن  2
: 1محــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقالين, حتقيــق: حممــد عوامــة, ط, ألتقريب التهذيبظر: ان[

 ]1/413: هـ, دار الرشيد, سوريا1406
هـــو الصـــحايب اجلليـــل عبـــد هللا بـــن عمـــر بـــن اخلطـــاب القرشـــي, العـــدوي ولـــد ســـنة ثـــالث مـــن املبعـــث  3

 ]4/107اإلصابة: انظر: هـ. [72النبوي, أسلم مع أبيه وهاجر. كان من أئمة الدين. مات سنة 
 3159رقم احلديث: , الدارمي, كتاب الفرائض, باب بيع الوالءانظر:  4
 95-94حجية السنة: صانظر:  5
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  1(مقبول ومردود). ينقسم احلديث باعتبار القبول والرد إىل قسمني:
  (هو ما رجح صدق املخرب به).احلديث املقبول:  -1
  2).هواملردود وهو ما يرجح كذب املخرب باحلديث املردود: ( -2

  :قسمنيمث ينقسم احلديث املقبول باعتبار القوة والضعف إىل 
    .حسن -2    صحيح.ال -1
  3الصحيح يف اللغة خالف السقيم, بريء من كل عيب أو ريب. الصحيح: -1

فهـــو احلـــديث املســـند الـــذي يتصـــل إســـناده بنقـــل العـــدل (ويف االصـــطالح: 
  4).ال معلالالضابط عن العدل الضابط إىل منتهاه وال يكون شاذا و 

  ويوجب هذا التعريف وجود مخسة شروط يف احلديث الصحيح:
ــذا خيــرج املنقطــع, واملعضــل, واملعلــق, واملــدلس -1 وغريهــا  اتصال السند: و

  مما مل يتوفر فيه شرط االتصال.
ه, وســلم أن يكون رواته عــدوًال, والعــدل مــن اســتقام دينــه, وحســن خلقــ -2

  من الفسق وخوارم املروءة.
يكون رواته ضــابطني, والضــبط هــو تــيقظ الــراوي حــني حتملــه وفهمــه  أن -3

  ملا مسعه, وحفظه لذلك من وقت التحمل إىل وقت األداء.
  منه.الثقة من هو أرجح أن ال يكون املروي شاذاً, والشذوذ هو خمالفة  -4
أن يسلم املروي من علة قادحة كإرسال موصــول, أو وصــل منقطــع, أو  -5

                                                 
 31ط), دار نشــر الكتــب اإلســالمية, الهــور: ص.تد.تيسري علوم احلديث, حملمود طحان, (انظر:  1
 48منهج النقد: صانظر: ؛ 
رضــي الــدين حممــد بــن إبــراهيم احللــيب احلنفــي, حتقيــق : عبـــد , لــوم األثــرقفــو األثــر يف صــفوة عانظــر:  2

 1/48: حلب –هـ, مكتبة املطبوعات اإلسالمية 1408: 2الفتاح أبو غدة, ط
 اللسان, مادة (صحح)انظر:  3
 9مقدمة ابن الصالح: صانظر:  4
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  1رفع موقوف.
قــال أخربنــا  2حــدثنا عبــد هللا بــن يوســفه مــا ورد يف صــحيح البخــاري: ومثال

 تُ ْعــمسَِ (قــال:  6عــن أبيــه 5عــن حممــد بــن جبــري بــن مطعــم 4عــن ابــن شــهاب 3مالــك
  7).رِ وْ الطُّ بِ  بِ رِ غْ مَ  الْ ِيف  أَ رَ قَـ   لَ وْ سُ الرَّ 

وهذا احلديث صحيح الجتماع الشــروط اخلمســة فيــه حيــث إنــه روي متصــل 
الضــابطني ومل يعــارض مــا هــو أقــوى منــه ولــيس فيــه علــة مــن عــدول الســند بواســطة ال

                                                 
 224؛ منهج النقد: ص 305أصول احلديث: صانظر:  1
ي أبـــو حممـــد الكالمـــي أصــله مـــن دمشـــق, ثقـــة مـــتقن, مـــن أثبـــت النـــاس يف عبــد هللا بـــن يوســـف التنبســـ 2

  هـ.  218املوطأ. مات سنة 
 ]2/223تقريب التهذيب: انظر: [
إمــام اهلجــرة, رأس املتقــني,  )هـــ 179 - 93( مالــك بــن أنــس األصــبحي, أبــو عبــد هللا اإلمــام املــدين 3

" "املســائل" ورســالة يف "الــرد علــى القدريــة" وكتــاب رســالة يف "الــوعظ, و املوطــأمن مؤلفاته: وكبري املثبتني. 
  ."تفسري غريب القرآنيف " النجوم " و " 

 ]5/257؛ األعالم: 2/223تقريب التهذيب: انظر: [
هـــو حممـــد بـــن مســـلم بـــن عبيـــد هللا بـــن شـــهاب الزهـــري القرشـــي أبـــو بكـــر الفقيـــه احلـــافظ, متفـــق علـــى  4

  هـ.  125جاللته وإتقانه. مات 
 ]2/207التهذيب:  تقريبانظر: [
  حممد بن جبري بن مطعم بن عدي بن نوفل النوفلي ثقة, عارف بالنسب. مات على رأس املائة.  5
 ]2/150تقريب التهذيب: انظر: [
يف  جبـــري بـــن مطعـــم: هـــو صـــحايب جليـــل كـــان مـــن أكـــابر قـــريش وعلمـــاء النســـب. قـــدم علـــى النـــيب  6

دخــل اإلميــان يف قلبــه. أســلم بــني احلديبيــة والفــتح. أســارى بــدر فســمعه يقــرأ الطــور, فكــان ذلــك أول مــا 
  هـ يف خالفة معاوية.  57مات سنة 

 ]1/235اإلصابة: انظر: [
 731رقم احلديث: , البخاري, كتاب صفة الصالة, باب اجلهر باملغربانظر:  7
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  1العلل.
  ينقسم الصحيح إىل قسمني:

ـــه: -أ وهـــو الـــذي اشـــتمل علـــى أعلـــى صـــفات القبـــول الـــيت  الصـــحيح لذات
  أسلفناها.
عــن درجــة  متــأخراً  هراويــ وهــو احلــديث الــذي يكــون( الصــحيح لغــريه: -ب

بالصــدق والســرت وروي مــع ذلــك حديثــه أهل احلفظ واإلتقان غري أنه من املشهورين 
  2).من غري وجه

مل تتـــوفر فيـــه أعلـــى صـــفات القبـــول, كـــأن يكـــون  ألنـــه ومســـي صـــحيحاً لغـــريه
راويــه العــدل غــري تــام الضــبط, فهــذا احلــديث دون احلــديث الســابق, فلــو عضــد هــذا 
ح ألمـــر  احلـــديث طريـــق آخـــر مثلـــه يكـــون صـــحيحاً لغـــريه, فالصـــحيح لغـــريه مـــا ُصـــحِّ

  3تمل على صفات القبول على أعالها.ه, إذ مل يشأجنيب عن
عــن أيب هريــرة : أن رســول  5عن أيب سلمة 4مثاله : حديث حممد بن عمروو 

  6).ةٍ َال صَ  لَّ كُ   دَ نْ عِ  اكِ وَ السِّ بِ  مْ هُ تُـ رْ مَ َألَ  ِيتْ مَّ ى أُ لَ عَ  شقَّ أَ  نْ  أَ َال وْ قال : (لَ  هللا 
                                                 

 2/294توضيح األفكار: انظر:  1
 1/20مقدمة ابن الصالح: انظر:  2
 8؛ شرح خنبة الفكر: ص 630أصول احلديث: ص انظر:  3
  هـ.  145هو حممد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي املدين. صدوق. له أوهام. مات سنة  4
 ]2/196تقريب التهذيب: انظر: [
أبــو ســلمة قيــل: امســه عبــد هللا, وقيــل: إمساعيــل بــن عبــد الــرمحن بــن عــوف الزهــري املــدين. ثقــة, مكثــر.  5

  هـ.  94مات عام 
 ]2/43التهذيب: تقريب انظر: [
 ., صححه األلباين22رقم احلديث: , سنن الرتمذي, كتاب الطهارة, باب السواكانظر:  6
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الصــيانة لكنـــه مل فمحمــد بــن عمــرو بــن علقمـــة : مــن املشــهورين بالصــدق و 
يكــن مــن أهــل اإلتقــان حــىت ضــعفه بعضــهم مــن جهــة ســوء حفظــه ووثقــه بعضــهم 
لصــدقه وجاللتــه فحديثــه مــن هــذه اجلهــة حســن . فلمــا انضــم إىل ذلــك كونــه روي 
من أوجه أخــر زال بــذلك مــا كنــا خنشــاه عليــه مــن جهــة ســوء حفظــه واجنــرب بــه ذلــك 

  1.الصحيحالنقص اليسري فصح هذا اإلسناد والتحق بدرجة 
قيـــل: إن مـــا اتفـــق عليـــه الشـــيخان البخـــاري ومســـلم يوجـــب العلـــم وحكمـــه: 

غري ملــزم يف  –على هذا القول   -اليقيين, وقيل: يوجب العلم الظين, ومن مث فهو 
وملــزم يف الفــروع, وهــي األحكــام العمليــة كأحكــام العبــادات واملعــامالت, االعتقــاد, 

الــراجح, وهــو مــا يفيــده حــديث علــى الــرأي وذلــك أن حيــاة النــاس العامــة إمنــا تبــىن 
  2اآلحاد الصحيح واحلسن.

  احلسن لغًة ضد القبيح. :احلسن -2
(مــا رواه عــدل خفيــف الضــبط متصــل اإلســناد مــن غــري شــذوذ واصــطالحاً: 

  3وال علة).
  (حسن لذاته, وحسن لغريه). وللحديث احلسن نوعان:

لذاتــه) ألن حســنه  ومســي (حســناً  هــو الــذي ذكرنــاه آنفــاً. احلســن لذاتــه: -أ
  4ناشئ عن توّفر شروط فيه, ال نتيجة شيء خارج عنه.

                                                 
 22-1/21مقدمة ابن الصالح: انظر:  1
 85حجية السنة: صانظر:  2
ألفية احلديث, جلالل الدين السيوطي, حتقيق: أمحد شاكر, طبع عيســى البــايب احللــيب, القــاهرة, انظر:  3

 40هـ. ص1353
 11شرح خنبة الفكر: صانظر:  4
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ما كان يف إسناده مستور مل تتحق أهليته, غــري أنــه وهو  احلسن لغريه: -ب
وال هــو مــتهم بالكــذب يف احلــديث وال بســبب لــيس مغّفــًال كثــري اخلطــأ فيمــا يرويــه, 

  1.آخر مفسق, على أن يعضد براٍو معترب من متابع أو شاهد
  االحتجاج باحلسن:

حيتج باحلديث احلسن بنوعيه كما حيتج باحلديث الصحيح, ويعمل بــه, وإن  
يف طائفــــــة كــــــان احلســــــن دون الصــــــحيح يف القــــــوة, وهلــــــذا أدرجــــــه بعــــــض العلمــــــاء 

, مــع اعــرتافهم بأنــه دون الصــحيح 3وابــن خزميــة وابن حبان 2منهم احلاكمالصحيح, 
  4يف القوة بدليل ترجيح الصحيح عليه عند التعارض.

  ارتقاء احلسن إىل الصحيح بتعدد طرقه:
إذا روي احلــديث احلســن لذاتــه مــن وجـــه آخــر قــوي وارتقــى مــن احلســـن إىل 
الصــحيح, ألن راوي احلـــديث احلســـن متـــأخر عـــن درجــة احلـــافظ التـــام الضـــبط, مـــع  

ا كان خيشى عليــه مــن جهــة ســوء حفظــه زال بوجــود الطريــق اآلخــر, كونه عدًال, فم
أو الطــــرق األخــــرى, الــــيت جتــــرب ذلــــك القصــــور, وارتفــــع مــــن احلســــن إىل الصــــحيح, 

                                                 
 89؛ تدريب الراوي:  13مقدمة ابن الصالح: صانظر:  1
هـــو أبـــو عبـــد هللا حممـــد بـــن عبـــد هللا بـــن حممـــد بـــن محدويـــه املعـــروف باحلـــاكم النيســـابوري: إمـــام أهـــل  2

مــات  احلديث يف عصره. كــان عاملــاً عارفــاً, كثــري املصــنفات. منهــا (املســتدرك) و (معرفــة علــوم احلــديث).
  هـ.  405عام 

 ]5/473تاريخ بغداد: انظر: [
هــو اإلمــام حممــد بــن إســحاق بــن خزميــة الســلمى إمــام نيســابور يف عصــره. كــان فقيهــاً, جمتهــداً, عاملــاً  3

  هـ.  331مصنفاً, منها: (الصحيح). مات عام  140باحلديث. تزيد مصنفاته على 
 ]2/720؛ تذكرة احلفاظ:  9/156الثقات البن حبان: انظر: [
 91؛ تدريب الراوي: ص 333أصول احلديث: صانظر:  4
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  1العتضاد أحدمها باآلخر.
ــــ(وقــــد أخــــذنا مثالــــه وتكلمنــــا عنــــه حتــــت حــــديث  ــــعَ  قَّ ُشــــأَ  نْ  أَ َال وْ َل ــــى أُ َل  ِيتْ مَّ

  2).ةٍ َال صَ  لَّ كُ   دَ نْ عِ  اكِ وَ السِّ بِ  مْ هُ تُـ رْ مَ َألَ 
  والكتب اليت يكثر فيها احلسن: 

يوطي, ســـنن الرتمـــذي, مصـــابيح الســـنة, ســـنن اجلـــامع الصـــغري لإلمـــام الســـ -
  3ابن ماجه, سنن النسائي.

  

  أنواع املقبول باعتبار العمل به
  

  ينقسم احلديث املقبول باعتبار العمل به إىل قسمني:
  نسوخ.الناسخ وامل -2  احملكم و خمتلف احلديث. -1

  

  م وخمتلف احلديث:احملكَ  -1
  احملكم:  -أ

  4َقن, والذي ال اختالف فيه وال تناقض.احملَكم لغًة املت
  5(ما َسِلم عن املعارضة).ويف االصطالح: 

                                                 
 103؛ تدريب الراوي: ص 333أصول احلديث: صانظر:  1
 , صححه األلباين.22, رقم احلديث: سنن الرتمذي, كتاب الطهارة, باب السواكانظر:  2
 113حجية السنة: صانظر:  3
 اللسان: مادة (حكم)انظر:  4
 15خنبة الفكر: صانظر:  5
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األحاديث املتعارضة قليلة جداً ألن  وهذا هو الغالب يف أحاديث الرسول 
  1بالنسبة جملموع األحاديث.

  خمتلف احلديث: -ب
لشـــــيئان إذا مل يتفقـــــا ومل اختلـــــف امـــــن االخـــــتالف, يقـــــال: ف لغـــــًة: املختلـــــ

  2.يتساويا
إن عورض (احلــديث املقبــول) مبثلــه, فــإن أمكــن اجلمــع فهــو ويف االصطالح: 

  3خمتلف احلديث).
ــــَال ى وَ وَ دْ  َعــــومثالــــه حــــديث (َال  مــــع حــــديث (ال يــــورد ممــــرض علــــى  4)ةَ رَ  طيـْ

وجــه اجلمــع بينهمــا: أن و . 6)دِ َســاْألَ  نَ ِمــ كَ ارَ رَ ِفــ مِ وْ ذُ ْجــمَ الْ  نَ ِمــ رَّ وحــديث (ِفــ 5مصــح)
ـــا  هـــذه األمـــراض ال تعـــدي بطبعهـــا ولكـــن هللا تبـــارك وتعـــاىل جعـــل خمالطـــة املـــريض 

مث قـــــد يتخلـــــف ذلـــــك عـــــن ســـــببه كمـــــا يف ســـــائر . للصـــــحيح ســـــببا إلعدائـــــه مرضـــــه
مـــا كـــان يعتقـــده اجلـــاهلي مـــن أن ذلـــك  األســـباب : ففـــي احلـــديث األول : نفـــى 

؟ ) . ويف الثـــاين : اعلـــم بـــأن هللا  لَ وَّ ى اْألَ دَ ْعـــأَ  نْ َمـــبعـــه وهلـــذا قـــال : ( فَ يعـــدي بط
سبحانه جعل ذلك سببا لــذلك وحــذر مــن الضــرر الــذي يغلــب وجــوده عنــد وجــوده 

  7بفعل هللا سبحانه وتعاىل.
                                                 

 55تيسري مصطلح احلديث, للطحان: صنظر: ا 1
 تاج العروس, مادة (خلف)انظر:  2
 15خنبة الفكر: صانظر:  3
 2220رقم احلديث: الم, باب (ال عدوى وال طرية ...), صحيح مسلم, كتاب السانظر:  4
 أيضاً. 5
 5437البخاري, كتاب الطب, باب اجلذام, رقم احلديث:  صحيحانظر:  6
 171-170ن الصالح: مقدمة ابانظر:  7
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  ناسخ احلديث ومنسوخه: -2

  1اإلزالة أو النقل.النسخ لغًة: 
  2رعياً بدليل شرعي مرتاٍخ عنه".هو رفع الشارع حكماً شواصطالحاً: 

  .3...)اهَ وْ رُ وْ زُ فَـ  رِ وْ بُـ قُ الْ  ةِ ارَ يَ زِ  نْ عَ  مْ كُ تُ يْ هَ نَـ  تُ نْ كُ (:   –ومثال النسخ قوله 
  هذا من أهم العلوم يف فنون مصطلح احلديث وأصعبها.

  احلديث املردود
قبلــه اسم مفعول من (رّد يرّد رداً ومرّداً أي صرفه, ورّد عليه أي مل ي: املردود

  4وخطّأه).
  5(هو ما يرجح كذب املخرب به).ويف االصطالح: 

, وشــروطها (العدالــة, والضــبط قبــولاملاحلــديث وذلك بفقد شرط من شــروط 
واالتصــال, وفقــد الشــذوذ, وفقــد العلــة القادحــة, والعاضــد عنــد (ولو مل يكــن تاّمــاً), 

  7ويشتهر هذا القسم أيضاً باسم الضعيف. 6االحتياج إليه).

                                                 
 اللسان, مادة (نسخ)انظر:  1
 288-287أصول احلديث: صانظر:  2
, رقــم احلــديث: عز وجل يف زيــارة قــرب أمــهكتاب اجلنائز, باب استئذان النيب ربه صحيح مسلم,  انظر:  3

1623 
 القاموس احمليط, مادة (ردد)انظر:  4
 48قفو األثر: صانظر:  5
 267منهج النقد, صانظر:  6
 97حجية السنة: صانظر:  7



 

 

80

  كم الضعيف ثالثة مذاهب: ويف ح
  ال يعمل به مطلقاً يف الفضائل كان أو غريها. -1
  يعمل به مطلقاً سواء كان يف األحكام أو يف الفضائل أو غريها. -2
يعمــــل بــــه يف الفضــــائل واملــــواعظ فقــــط, وذلــــك بعــــد تــــوفر شــــروط فيــــه,  -3

  وهي:
  أال يكون الضعف شديداً. -أ

  أن يندرج حتت أصل معمول به. -ب
  1أال يعتقد عن العمل به ثبوته بل يعتقد االحتياط. -ج

  واملذهب الثالث هو الذي أخذ به مجهور العلماء.
هذه كانت أقسام احلديث األساســية. وللحــديث أقســام أخــرى فروعيــة تنشــأ 

نكتفــي علــى اإلشــارة إليهــا, عــن فقــدان شــروط احلــديث الصــحيح الســالفة الــذكر. 
  البحث: األن الكالم حوهلا خيرج عن نطاق هذ

  
  

  

                                                 
: 1مشـــــس الـــــدين حممـــــد بـــــن عبـــــد الـــــرمحن الســـــخاوي, ط, فـــــتح املغيـــــث شـــــرح ألفيـــــة احلـــــديثانظـــــر:  1

 1/289: هـ, دار الكتب العلمية, لبنان1403
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 ضعيف

فقد شرط عدم الشذوذ ل بعلة قادحةمعلو  فقد شرط العدالة فقد شرط االتصال طفقد شرط الضب

 المضعف

 المطروح

 المنكر

 المتروك

 المعلق

 المدلس

 المرسل

 المعضل

 المنقطع

 مصحف

 مضطرب

 مدرج

 مقلوب

1  

                                                 
  98حجية السنة: ص 1



  اخلطابة وأثر احلديث عليها
  

  التمهيد
  

إن اخلطابة والشعر جنسان أدبّيان مهّمان. ومن الصعب أن يفضَّل أحدمها على 
  اآلخر, إذ يف فضيلة كل منهما دالئل تغلب دالئل اجلنس اآلخر.

م   نقيل: إن العرب كانوا يفضلو  كانوا الشعر على اخلطابة قبل اإلسالم, أل
يه دفعًا قويّاً عنيفاً, ويدفعها إىل ما يرمي إل يف النفوس, يهزّه هزّاً يعتقدون أن للشعر أثر 

دون النثر. فّلما كثر الشعراء , واختذوا الشعر مكسبة, ورحلوا إىل السوقة, وتسرعوا إىل 
  1أعراض الناس, صار اخلطيب عندهم فوق الشاعر.

  2ية مكانة.وهكذا يكاد النقد العريب جيمع على أن اخلطابة أرقى الفنون األدب
مع االعرتاف ألمهية الشعر, ال خيفى ازدهار اخلطابة بعد جميء اإلسالم حىت 
صارت اخلطابة يف املرتبة األوىل من الفنون النثرية, بل كانت من الناحية العملية مقدمة 

  3على الشعر.
وملا اختذ اإلسالم اخلطابة وسيلة لنشر الدين, فمن الضروري أن يكون لبطل 

  لكالِمه تأثري عميق يف هذا الفن املهّم من الفنون األدبية.و  اإلسالم 
  تكلم عن اخلطابة وتارخيها وأنواعها وأثر احلديث عليها.أففيما يلي س

                                  
  1/170انظر: البيان والتبيني:  1
ضة مصر, ص م,1960 :2انظر: أسس النقد األديب عند العرب, ألمحد أمحد بدوي, ط 2   24مكتبة 
  17ت), دار الكتاب املصري, صد.: (1انظر: أدب اخللفاء الراشدين, جابر قميحة, ط 3
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  اخلطابة
  

) أو خلطابةـ(بـدأ باحلـديث عـن (اخلطابـة) ال بـّد أن نتعـرف املعـىن اللغـوي لـأقبل أن 
ا:   مشتقا

  اخلطابة لغًة:
, أو هــو أمــر 2لنـــز , أو هــو أمــر شــديد ي1و ســبب األمــراخلطابــة: مــن اَخلْطــب, وهــ

  .4, أو هو أمر وشأن صغر أو عظم3جليل
وخطــب اخلاطــب علــى املنــرب خطابــة وُخطبــة, وذلــك الكــالم خطبــة أيضــاً, أو هــي 

  .5الكالم املنثور املسجع
 6 وقيــل: (اخلطبــة) الواحــدة مــن املصــدر, كالقومــة مــن القيــام, واجلمــع (اخلُطُــب).

  7بة وخطاباً: وهو الكالم بني متكلم وسامع, وهو مراجعة الكالم.وخاطب خماط
واالسم منها (اخلاطب), وإذا ُجِعل وصفاً الزماً قيـل (خطيـب), كمـا قيـل (راحـم) 

                                  
؛ احملـــيط يف اللغـــة, إمساعيـــل بـــن َعّبـــاد, حتقيـــق: شـــيخ حممـــد  4/222انظـــر: كتـــاب العـــني: مـــادة (خطـــب):  1

  4/293, عامل الكتب, بريوت  1994: 1حسن آل ياسني, ط
  1/173انظر: املصباح املنري: مادة (خطب):  2
 94, صانظر: نقد النثر 3
  1/103؛ القاموس احمليط: مادة (خطب):  1/360انظر: اللسان: مادة (خطب):  4
  1/103انظر: القاموس احمليط: مادة (خطب):  5
  1/173انظر: املصباح املنري: مادة (خطب):  6
  4/293 انظر: احمليط يف اللغة, مادة (خطب), 7
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و (رحــيم). وجعــل (رحــيم) أبلــغ يف الوصــف وأبــني يف الرمحــة, وكــذلك ال يســمى (خطيبــاً) 
  1إال من غلب ذلك عليه وعلى وصفه, وصار صناعة له.

  

ذا االسم   :سبب تسمية اخلطابة 
ذا االسم ألنه إمنا يقام باخلطب يف األمور اليت جتّل وتعظم.   2مسيت اخلطبة 

  اصطالحاً اخلطابة 
لقــد قــّدمت للخطابــة تعريفــات عديــدة, فمنهــا مــا يبتعــد بعضــها عــن بعــٍض كثــرياً, 

ــا, ومنهــا مــا لــيس مانعــاً لــدخول  ولكــن منهــا مــا لــيس جامعــاً لكــل أنــواع اخلطابــة وجزئيا
  أشياء أخرى, فبعضها ما يلي:

"املخصـوص يف املنطـق":  3فابن خلدون عّرف اخلطابة أثناء تعريفه بكتـاب أرسـطو
اخلطابة: القياس املفيد ترغيَب اجلمهور ومحلهم على املراد منهم ومـا جيـب أن يسـتعمل يف 

  4ذلك من املقاالت.

                                  
  95-94انظر: نقد النثر:  1
  94نقد النثر:  انظر: 2
ق.م.) مريب االسكندر. فيلسـوف يونـاين  322 – 384أرسطو: أرسطو أو أرِسطاطاليس بن نيقوماخس ( 3

مـــن كبـــار مفكـــري البشـــرية. تـــأثرت بـــوارد التفكـــري العـــريب بتآليفـــه الـــيت نقلهـــا إىل العربيـــة النقلـــة الســـريان وأمههـــم 
ه يف املنطق والطبيعات واإلهليات واألخالق أمههـا: إسحاق بن حنني. مؤسس مذهب "فلسفة املّشائني". مؤلفات

  "املقوالت" و "اجلدل", و "اخلطابة, و "كتاب ما بعد الطبيعة", و "السياسة", و "النفس". 
  ]34؛ املنجد يف األعالم: ص1/345[انظر: الفهرست: 

  491, صابن خلدون, املكتبة التجارية الكربى, (د ط ت), القاهرةاملقدمة, انظر:  4
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ـــا: صـــفة راســــخة يف نفـــس  ـــا علــــى وكـــذلك عّرفـــت اخلطابـــة بأ املـــتكلم, يقتـــدر 
التصــرف يف فنــون القــول حملاولــة التــأثري يف نفــوس الســامعني, ومحلهــم علــى مــا يــراد مــنهم, 

  1برتغيبهم, وإقناعهم.
ـا عّرفـت بــ: فـّن خماطبـة اجلمـاهري بطريقـ  ةفمن أوضـح مـا قيـل يف تعريـف اخلطابـة أ

  2إلقائية تشتمل على اإلقناع واالستمالة.
  :وهي ,على عناصر ينبينوهذا التعريف 

فإذا كـان اإلنسـان يـتكلم مـع مجهور من الناس, إىل أن يكون احلديث خماطبة  -1
شخص أو شخصني فإنه ليس حباجة إىل أسلوب خطايب عادة, ويكفيه شـرح املعـىن املـراد 

  , فهذا ليس خطبة.وطريقة ألفها الناس يف أحاديثهم يف صوت هادئ
ين جهـارة الصـوت وتكييفـه بـاختالف نرباتـه أن يكون بطريقة إلقائية, وهذا يعـ -2

ـــا, ومكمـــالت هـــذه الطريقـــة الـــيت  وجتســـيم املعـــاين الـــيت تتضـــمنها اخلطبـــة, وإبـــداء التـــأثر 
تصحبها إشـارات باليـد أو بغـري اليـد, كمـا يبـدي اخلطيـب انفعاالتـه مبـا يقـول, فكـل ذلـك 

  يثري السامعني ويوجه عواطفهم حنوه وجيعلهم أكثر استجابة لرأيه.
أن تكون اخلطبة مقنعة حبيث يتضمن أدّلة وبراهني تثبت صحة فكرة اخلطبة.  -3

ا سـتكون تعبـرياً  عـن رأي اخلطيـب فقـط, فإذا كانت اخلطبة خالية من مثل هذه األدلة فإ

                                  
, 1934دار الفكـر العـريب,  ,انظر: اخلطابة: أصـوهلا وتارخيهـا يف أزهـر عصـورها عنـد العـرب, حممـد أبـو زهـرة 1
  19ص

م, دار 2002: 1انظر: مرشد اخلطيب ودليل الباحث يف اخلطب املنربية, إعداد عبد الرمحن املصـطاوي, ط 2
  7املعرفة, بريوت, لبنان, ص
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ا عجزت عن أداء الغرض امل   قصود.وتكون راسبة فاشلة أل
حاً كافيـاً شـافياً, يـأيت واخلطيب الناجح هـو الـذي يوّضـح األدلـة الـيت يسـوقها توضـي

 فيه بكثرة املرتادفات, ويكّرر فيه بعض اجلمل, ويصـّر عليهـا لتقريـر معـان خاصـة وجزئيـات
  الفكرة وتثبتها يف أذهان سامعيه. تبنيوأمثلة 

أن يتوافر يف اخلطبة عنصر االستمالة أي تقدر اخلطبة على أن توجـه عواطـف  -4
وذلــك ألن للــرأي الــذي تــدعو إليهــا اخلطبــة.  وحتملهــم علــى العمــل حــىت يســتجيبواالنــاس 

لرأي أو يؤمن بفكرة لكن إميانه هذا ال يدفعه إىل أن يسعى إىل حتقيـق  املخاطب قد يدين
  تلك الفكرة.

 1فعنصر االستمالة من أهـم عناصـر اخلطبـة, ألنـه هـو الـذي يلـّيب الغـرض املقصـود.
قب ما يفعله, ومآلـه السـوء يف ومثاله رجل يدمن املخدرات ويشرب اخلمر, فهو يوقن بعوا
  الدنيا واآلخرة, ولكن يقينه هذا ال يدفعه إىل ترك ما يفعل.

فاخلطيــب يكــون حباجــة إىل التمتــع مبوهبــة قــوة التــأثري يف خمــاطبيهم لــيحملهم علــى 
  اإلقدام, والصمود, ومغالبة العادة.

                                  
  8-7اخلطب املنربية, ص انظر: مرشد اخلطيب ودليل الباحث يف 1
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  تاريخ اخلطابة
  

ــــ اخلطابــــةإن تــــاريخ  البشــــري  تقتضــــي االجتمــــاع اقــــدمي جــــداً، بقــــدم اإلنســــان، أل
  للتوجيه واإلرشاد، وقيادة الناس يف هذه احلياة.

يف أقـــوامهم  بـــدء التـــاريخ اإلنســـاينالرســـل واألنبيـــاء منـــذ  عـــّز وجـــلقـــد بعـــث هللا ل
م  م مــن الشــيطان وكيــدهيــدعو ــرِيَن ( :، يقــول هللا تعــاىل إىل عبــادة هللا وحيــذرو ُرُســًال ُمَبشِّ

ُ َعزِيزًا َحِكيًماَوُمْنِذرِيَن لَِئالَّ يَ  ٌة بـَْعَد الرُُّسِل وََكاَن اهللَّ   1.)ُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اهللَِّ ُحجَّ
، اسـتطاعوا البيـان واللسـنأصـحاب أعداء هؤالء األنبياء والرسل, وكان هناك أيضاً 

  ويؤثروا يف أفكارهم, ويستولوا على عقوهلم.الشعوب،  يستميلواأن  خطابتهمبقوة 
فالتفـت النـاس إىل ،  يسـفه موسـى يستخف قومـه, و فرعون اندين ومن هؤالء املع

َونَاَدى ِفْرَعْوُن ِيف قـَْوِمِه قَاَل يَا قـَْوِم أَلَـْيَس ِيل  (عنه:  عز وجليقول هللا ف، شخصيته ومنـزلته
ــرٌ  .ُمْلــُك ِمْصــَر َوَهــِذِه اْألَنـَْهــاُر َجتْــرِي ِمــْن َحتْــِيت أََفــَال تـُْبِصــُرونَ  ِمــْن َهــَذا الَّــِذي ُهــَو  أَْم أَنَــا َخيـْ

 ُه اْلَمَالِئَكــُة ُمْقَرتِنِــَني.فـََلــْوَال أُْلِقــَي َعَلْيــِه َأْســِورٌَة ِمــْن َذَهــٍب أَْو َجــاَء َمَعــ .َمِهــٌني َوَال َيَكــاُد يُِبــنيُ 
  2.)فَاْسَتَخفَّ قـَْوَمُه َفَأطَاُعوُه ِإنـَُّهْم َكانُوا قـَْوًما فَاِسِقَني 

                                  
  165سورة النساء،:  1
  54-51سورة الزخرف:  2
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  اخلطابة عند اليونانيني:
ويقولــون إن اليونــانيني  ,يؤكــد بعــض البــاحثني أن اخلطابــة كعلــم لــه أصــول ومنــاهج

ا يف عصــــرهم, ودواعيهــــا  مــــن دّونــــوا علــــم اخلطابــــة.هــــم أول  اشــــتّدت, وذلــــك ألن أســــبا
  فلرقي اخلطابة يف اليونان عدة أسباب, منها: والرغبة إىل القول فيهم قويت.

ه األحــوال تقتضــي تأييــد ودحــض , وهــذاملشــاجراتاســتمرار احلــروب واتصــال  -1
  وحتريك العوام وإثارة اجلماهري.وحتميس املقاتلني وتشجيع احملاربني, , رأي آخر
تستعّد استعداداً عسكرياً كانت إسـربطة مركـز الفـّن يف العـامل, وملا كانت أثينة  -2

  وازدهرت فيها التمثيالت والفنون واخلطابة واألدب.
فكـانوا إذا تشجع علـى اخلطابـة, وتكثـر فيـه فرصـها.  كان النظام اليوناين أيضاً   -3

فـــإذا بلـــغ صـــاحبه أو مؤيـــدوه إىل تأييـــده أو معارضـــته. رأي مـــن اآلراء قـــام بـــأمـــامهم  أديل
واجلمــاهري , ايــة خطــبهم طلــب مــن حضــر إعــالن رأيــهاخلطبــاء املؤيــدون واملعارضــون إىل 

  دالئلهم العقلية واملنطقية.ينفعلون بعادة ينفعلون بفصاحة اخلطيب وبالغته أكثر مما 
فقـد  كان النظام القضائي يف اليونان أيضاً يسـاعد انتشـار اخلطابـة وازدهارهـا.  -4

وهـذا العـدد كـاٍف كان جملـس القضـاء يشـتمل علـى عـدد كبـري مـن القضـاء يتجـاوز املائـة. 
 ءيســلكون ســبيل التــأثري يف عواطــف القضــاواحملــامون هنــا كــانوا  .أن جيعــل القضــاء مجهــوراً 

ا أكثر اخلطبة ببالغة حيتفلون و  ا مدللة حبججوبيا , فكـان متصفة بالروح القانوين من كو
ا هي اليت حتقق للمتقاضني ما يريدون. ضة اخلطابة أل   ذلك مدعاة إىل 

وذلـك اضطر نظام اليوناين مجهور الشعب أن يتعلموا اخلطابة ويتدربوا عليها,  -5
حســب النظــام الــرائج يف ذلــك الوقــت, ومل يكــن  فســهألن علــى كــل شــخص الــدفاع عــن ن
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النـاس  مـونفتطلّـب ذلـك وجـود املعلمـني هنـاك يعلّ لديهم نظام توكيـل حمـاٍم مبهمـة املرافعـة. 
كــان الشــبان لــذلك   الســيطرة علــى عــواطفهم.مشــاعر الســامعني و ســبل النفــود يف اخلطابــة و 

ههم مـــن مواقـــف سياســـية يتعلمـــون اخلطابـــة ويتـــدربون عليهـــا اســـتعداداً ملـــا عســـى أن يـــواج
  1وقضائية.

كـــانوا مـــولعني بالفصـــاحة والبالغـــة وحســـن اإللقـــاء, يف اليونـــان   لـــذا نـــرى أن النـــاس
وهكذا كانـت املناصـبة راقية, العمال األويشغل الوظائف العالية, حىت كان اخلطيب يتقّلد 

  2وعبقرية يف البالغة. يف اخلطابةخاصة للذي كان له نبوغ العالية 

  ند الرومانيني:اخلطابة ع
تتمتـع حبريـة إظهـار من أهم شروط اخلطابة احلرية, ألن اخلطابة ال تنمو إال يف بيئـة 

ز فيهـا خطبـاء ممتـازون بـني حـني مـع ذلـك بـر . لكـن الـروم مل تكـن فيهـا حريـة كافيـة. الرأي
, ذلـك أن الشـدائد 4وأنطونيـو 3وبرزت مواقف خطابيـة عظيمـة مـن مواقـف بروتـوس وآخر

  اة تدعو إىل اخلطابة وتظهر اخلطباء.وأزمات احلي

                                  
  27انظر: مرشد اخلطيب ودليل الباحث يف اخلطب املنربية, ص 1
   18-12أبو زهرة، ص ,اخلطابةانظر:  2
ق. م.): سياسي روماين كانت له الباع الطـوىل يف املـؤامرة علـى يوليـوس  42-85بروتس (مرقص يوليوس) ( 3

  نعمته. قتل نفسه يف احلرب ضد اوكتافيوس وانطونيوس.  قيصر ويل
  ]128[انظر: املنجد يف األعالم, ص

ق.م.): قائد روماين حالف اوكتافيوس مث خاصـمه بعـد أن فتنتـه كليوبـاترا ملكـة  30-83انطونيوس مرقس ( 4
زم يف وقعة أكسيوم البحرية    ق.م. انتحر يف حصار اإلسكندرية.  31مصر وا

  ]80نجد يف األعالم: ص[انظر: امل
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خطبـــــاء  بانـــــت اخلطابـــــة الدينيـــــة واقتضـــــت األحـــــوال ظهـــــورويف العصـــــر املســـــيحي 
وملـا صـارت املسـيحية دينـاً رمسيـاً واعتنقـت احلكومـة ممتازين, لكن املسيحية بقيت حمبوسة. 

إال أن ئاً وأراد هرقـل التوفيـق بـني املـذاهب املتضـاربة, فلـم حيقـق شـي, 5املذهب الكـاثوليكي
فســــّبب بطُشــــه وظلمــــه مــــوَت اخلطابــــة وتكمــــيم أفـــــواه مــــذهباً آخــــر. زاد هــــذه املــــذاهَب 

  6اخلطباء.
فاستمّر فن اخلطابة وأسهم يف تطّوره ورقّيه كل قـوم وأمـة, إىل أن بلـغ ذروتـه ملـا بلـغ 

فكـــان نصـــيبهم يف ذلـــك أوفـــر, ألجـــل اهتمـــامهم باللســـان, وعنـــايتهم  العـــرَب هـــذا الفـــن.
وذلك ألن فرص تطّور اخلطابة كانـت عنـدهم أكثـر, ملـا كـانوا يقـدمون اخلطبـاء  بفصاحته.

ويف بــــني يــــدي كــــل شــــأن مــــن شــــئون احليــــاة, بــــني يــــدي احلــــروب, وعنــــد قــــدوم الوفــــود, 
   7االحتفاالت واملناسبات، ولإلرشاد واإلصالح، وللرثاء والعزاء، وعند طلب النكاح.

ــا أقــوى،  عنايتــهيقــة إلقائهــا أشــّد، و باخلطبــة وطر  اهتمامــهمث جــاء اإلســالم فكــان 
وســـنتكلم عـــن اخلطابـــة يف هـــذا العصـــر مـــن الـــدين يف بعـــض املواضـــع واحلـــاالت.  صـــارتف

  بالتفصيل...

                                  
أي اجلامعـة): هــي اجلماعــة الـيت أسســها السـيد املســيح ورتــب مؤمنيهـا حتــت ســلطان  –الكاثوليكيـة (الكنيســة  5

الرسل واألساقفة مـن بعـدهم برأسـهم القـديس بطـرس هامـة الرسـل واحلـرب األعظـم خليفتـه. وهـي تتفـرّع يف وحـدة 
ا. اإلميان والسلطة, إىل طوائف تتباين بطقوسها و    لغا

  ]578[انظر: املنجد يف األعالم: ص
  28-27انظر: مرشد اخلطيب, ص 6
: 1ط. وخصــــائص اخلطبــــة واخلطيــــب، نــــذير مكتــــيب، 229-219انظــــر: اخلطابــــة، حممــــد أبــــو زهــــرة، ص 7

  15-11ص, هـ، ط دار البشائر اإلسالمية، بريوت1409
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  أنواع اخلطب
  

يف احلقيقـــة ال تنحصـــر أنـــواع أو فنـــون اخلطبـــة يف عـــدد, وإمنـــا هـــي تتبـــع حاجـــات 
  األمة. ويف املاضي حصر أرسطو اخلطابة إىل ثالثة أقسام:

الــيت تتعلــق باملــدح أو التــأبني أو التعزيــة وغريهــا مــن األمــور  اخلطــب التثبيتيــة: -1
  اليت تتعلق حبادث ثابت أو حال قائمة, زمنها احلاضر.

وهي تتعلق بأمور حدثت فيما مضـى, ويتنـاقش اخلصـمان  اخلطب القضائية: -2
ا, زمنها املاضي, إذ أكثر معانيها يتعلق به.   يف تبعا

وهي تتعلق بأخذ األهبة للمستقبل, وإعداد العدة ملا يكـون  ى:خطب الشور  -3
  8فيه, كان أكثر معانيها يتعلق باملستقبل, وهو زمن وقوعها.

ويف عصــــرنا احلاضــــر شــــاعت اخلطابــــة يف فنــــون وموضــــوعات, ولكــــل منهــــا طرائــــق 
ا يف أقسام جامعة هلا, وهي:   خاصة. وقد حصرت على تباين موضوعا

 تقريـراً، أو نقـداً هذا النوع من اخلطب يبني سياسـة الدولـة  اخلطب السياسية: -4
ــا جلميــع جوانــب احليــاة املختلفــة , وهــي ، ببيــان مــا جيــب أن تكــون احلكومــة عليــه يف إدار

  .  حتت ظل احلرية وتستمّد غذاءها يف جو حر طليقتنمو 
  أقسام: إىل وتشعبت اخلطابة السياسية إىل شعب, وانقسمت

  اخلطب النيابية. -أ

                                  
  153صانظر: اخلطابة: أصوهلا وتارخيها يف أزهر عصورها عند العرب,  8



  
 

 

93

  اخلطب االنتخابية. -ب
  خطب النوادي. -ج
  9خطب املؤمترات السياسية. -د
طلبــاً للحكــم يف أمــر احملــاكم، ســاحة لقــى يف وهــي الــيت ت اخلطــب القضــائية: -5

ـا, فقـد تكـون يف أمـر جنايـة أو أمـر مـدين  ما. وهي ختتلـف بـاختالف احملـاكم الـيت تلقـى 
  10أو حالة من األحوال الشخصية.

ـــة:اخلطـــب الدين -6 هـــي الـــيت تعتمـــد علـــى تعـــاليم الـــدين أو تلقـــى لغـــرض مـــن  ي
 وعنـد اجلمـع واألعيـاد ويـوم احلـج األكـرب أغراضه, فهي تشمل اخلطبة املنـربية الـيت تلقـى يف

  11صالة االستستقاء...
اجليوش واألمـراء يف ميـادين القتـال, وهي اليت يلقيها قادة  اخلطب العسكرية: -7

م علـــى نيـــل يشـــجعون اجلنـــود علـــى القتـــال, و  حيمســـون عـــواطفهم للقتـــال والنــــزال, ويثـــريو
   ... فضيلة الشهادة

جامعــات الــبالد الراقيــة لتنــوير اإللقــاء الــذي يكــون يف  يوهــ اخلطــب العلميــة: -8
  أذهان املتعلمني, وتثقيفهم, وترقية للرأي العام ونشراً للثقافة يف ربوع البالد...

م وفـاًء هلـم علـى وهـي الـيت تقـال يف منا خطب التأبني: -9 قـب الرجـال عنـد وفـا
ما أسندوا من مجيل وحسـن صـنيع, وحثـاً للسـامعني علـى اقتفـاء آثـارهم, عـزاء للمكلـومني 

                                  
  153انظر: اخلطابة: أصوهلا وتارخيها يف أزهر عصورها عند العرب, ص 9

  112: صم, دار القلم, كويت1982: 2, لعبد اجلليل شليب, طة وإعداد اخلطيبانظر: اخلطاب 10
  140: صنفس املصدر 11
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  م ...
  وهي نوعان: : خطب املدح -10

قسم تارخيي تقريـري: ويف هـذا النـوع ميـدح عظمـاء الرجـال ال للتقـرب مـنهم بـل  -أ
علمية إذا كان الغرض منها البحث والتحليـل, ذه إما لدراسة أحواهلم وتقريراً ملذاهبهم. وه

  وإما سياسية إذا كانت للدعوة ملذهب العظيم السياسي.
إعــالء لشــأن املمــدوح, البتغــاء والنــوع الثــاين يكــون بــذكر املناقــب والصــفات  -ب
  منفعة منه.
الــــيت يــــذكر فيهــــا اخلطيــــب النعمــــة الــــيت أســــداها إليـــــه  وهــــي: شــــكرخطــــب ال -
  12املمدوح.

هــذا النــوع مــن اخلطــب يتنــاول املشــاكل االجتماعيــة : االجتماعيــةطــب اخل -11
خطيـــب القريـــة  دعـــوةومـــن أمثلـــة ذلـــك:  اجملتمـــع يف حاجـــة ماّســـة إىل حّلهـــا.الـــيت يكـــون 

ا أو يقرتح شق الرتعـة أو إقامـة جسـر أو يـدعو شـخص يف جمتمـع  إلنشاء مدرسة أو ناٍد 
  13إلنشاء دار أمومة تساعد املرأة املوظفة.

: وهي ما تلقى يف حفالت التكرمي لبعض األشخاص, وقد احملافلخطب  -12
تكون بسبب انتقال موظف كبري من عمل إىل آخر أو من بلد آلخر أو بسبب تقاعده, 

  14أو قيامه بعمل خطري أو استقباله قادماً من السفر.

                                  
  216-153انظر: اخلطابة: أصوهلا وتارخيها يف أزهر عصورها عند العرب, ص 12
  23ب ودليل الباحث يف اخلطب املنربية, صانظر: مرشد اخلطي 13
  24انظر: مرشد اخلطيب ص 14
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 إذا أراد الرجل الزواج منالعادة عند العرب كانت العادة : النكاحخطب  -13
امرأة أن يتقدم عنه رجل من عشريته يعّرب عن رغبته يف طلب يدها, فهو يلقي اخلطبة 

ا,  الرجل الراغب بابنتهم مناقبم عشرية املرأة, يذكر فيها أما وصفاته اليت يتصف 
  ومنـزلته يف قومه.

وبعد أن يُنهي خطبته يقوم رجل من أهل الفتاة, فيخُطب خطبة قصرية جييبـه فيهـا 
  15رفضاً. قبوًال أو

م قــوم الســيدة اأمــأبــو  ومــن أمثلــة هــذا النــوع مــن اخلطــب خطبــة ألقاهــا عــم النــيب 
  .17رضي هللا عنها طالباً يدها لسيدنا الرسول حممد  16ة الكربىخدجي

  أركان اخلطابة
ــا, بناؤهــا ويــت إن للخطابــة مــن حيــث هيكلهــا ثالثــة أركــان يعتمــد عليهــا ــا بنيا م 

  ثالثة هي:الهذه األركان و 
  مؤدي اخلطبة.خطيب:  -1

                                  
  23انظر: خصائص اخلطبة واخلطيب, ص 15
 زوجـة رسـول هللا أم املـؤمنني,  ق هــ) 3 - 68( خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى، مـن قـريش: 16

أيب  بعـد وفـاة زوجهـا األول تزوجهـا رسـول هللامبكة، وتوفيت االوىل، وكانت أسن منه خبمس عشرة سنة. ولدت 
ـا إىل الشـام، فولـدت لـه القاسـم وعبـد هللا وزينـب  ,هالة بن زرارة التميمي وكانـت ذات مـال كثـري وجتـارة تبعـث 

  ورقية وأم كلثوم وفاطمة. فكانت أول من أسلم من الرجال والنساء.
: هـري, (د.ط.ت) دار صـادر, بـريوتحممد بن سعد بـن منيـع أبـو عبـدهللا البصـري الز الطبقات الكربى, [انظر: 

8/7[  
  1/77 ,م1933: 2انظر: مجهرة خطب العرب: ألمحد زكي صفوت مطبعة مصطفى البايب احلليب, ط 17
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  املستمعني. أماماخلطبة اليت تلقى  -2
  اخلطبة املؤداة. يستمعون إىلواملخاطبون الذين  -3

ألن  وال شّك أن اخلطابة اليت تفتقد أحد هذه األركان الثالثة فـال قيمـة هلـا مطلقـاً, 
ركان الثالثـة لذا جيب أن تتوافر هذه األال فائدة له دون اآلخر, كل ركن من هذه األركان 

  جمتمعة يف اخلطبة.
  تناول كل ركن من هذه األركان:أويف التايل 

  الركن األول: اخلطيب
اخلطيــب هــو الشــخص الــذي يقتــدر علــى التصــّرف يف فنــون القــول حــني خياطــب 

يف خــاطره مــن أفكــار والتــأثري يف نفوســهم مبــا مــن النــاس حملاولــة إقنــاعهم مبــا جيــول مجهــوراً 
  18من عواطف. عماقهَيسَتِعر يف أ

لـذا جيـب إن اخلطيب هو أهم أركان اخلطابة ألنه العامل الرئيسي يف هذه األركان, 
يســــتميل إليــــه القلــــوب, ويــــؤثر فيهــــا, عليــــه أن يتصــــف بــــبعض الصــــفات واآلداب, حــــىت 

  ويقنعها بقوله.
علـى تباينهـا  –لقد كتب النقاد عدة صفات للخطيب املثايل, فيمكن أن حصـرها 

  ع جامعة هلا:يف ثالثة أنوا  –
  الصفات اليت تتعلق بذهن اخلطيب أو عقله:  -أ

                                  
  241انظر: خصائص اخلطبة واخلطيب: ص 18
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رابـط ؛ ومعـىن 19اجلوارحفأول صفات اخلطيب أن يكون رابط اجلأش, ساكن  -1
واملــراد منــه هنــا هــدوء  20,عــن الفــرار جلرأتــه وشــجاعته هــايكفّ يــربط نفســه هــو مــن : اجلــأش

تعّلقـــت بـــه ينفعـــل إذا وال وأن يضـــبط نفســـه, , 21اخلطيـــب يف كالمـــه, ومتّهلـــه يف منطقـــه,
  ل.سْ وميضي يف خطبته على متّهل ورِ العيون, 

أصـــابه فاخلطيـــب الـــذي يتمتـــع برباطـــة اجلـــأش يلقـــي خطبتـــه بقـــوة وثبـــات, أمـــا إذا 
 22هــي أســباب تــؤدي إىل االرجتــاج واحلصــر,, ف, أو اعرتتــه الدهشــة, أو طــرأه ارتبــاكالــروع

  23خيلص إىل حبات القلوب.هدفه الذي يرميه خبطبته, ولن اخلطيب إذن لن يصيب و 
مـــن أهـــم أســـباب جنـــاح اخلطيـــب كونـــه ذكيـــاً, يـــدرك مـــواطن أن يكـــون ذكيـــاً:  -2

وأثره يف قلوب املخاطبني. كما عليه أن يعرف مدى حتّمـل سـامعني. فـإذا رأى مـن القول, 
وإذا واالهتمـام مبـا يقـول, واسـتزادوا, فـزادهم علـى مقـدار رغبـتهم. إىل كالمـه, القوم الرغبة 

  24خطابه. منهم اإلعراض عن االستماع, اختصر رأى
وإجيازها  فاخلطيب البارع هو الذي يقدر على تصرف الكالم, وميهر بإطالة خطبته

 يســتطيع أن يطيــل خطبتــه إذا احتــاج, وأن جييزهــا إذا مل يــر مواضــع القــول.علــى الســواء. 

                                  
  2/173 ,م, وزارة الثقافة واإلرشاد, مصر1963): د.طابن قتيبة, (, انظر: عيون األخبار 19
  6/269(جأش), انظر: اللسان: مادة  20
انظر: الصناعتني يف الكتابة والشعر, أبو هالل العسكري, حتقيـق: علـي حممـد البجـاوي وحممـد أبـو الفضـل,  21
  21م, مطبعة عيسى البايب احلليب, مصر, ص1952: 1ط
  632انظر: أسس النقد األديب عند العرب, ص 22
  1/96انظر: البيان والتبيني:  23
  96فر, صانظر: نقد النثر, قدامة بن جع 24
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  25تقصري.وذلك ألن اإلجياز يف موضع اإلكثار, واإلكثار يف موضع اإلجياز ضعف و 
لــس ممــا يضــعف قوتــه مبــا حيــدث يف اجملوجــرأة اخلطيــب أيضــاً يقتضــي عــدم اكرتاثــه 

أثناء اخلطابة, كقيام وخروج بعض الناس من الصفوف األمامية أو نظر بعـض اآلخـرين يف 
ومـــا ينفـــع اخلطيـــب يف هـــذه احلالـــة أن ال يبـــايل مبـــا حيـــديث وينتبـــه إىل صـــحيفة أو كتـــاب. 

  26اآلخرين.
ــــا اخلطيــــب الرفــــق, ألن  مــــن: الرفــــق -3 أهــــم الصــــفات الــــيت جيــــب أن يتحلــــى 

الــيت يعرضــها علــيهم, ومــنهم املعــارض. اخلطيــب يواجــه مــن الســامعني مــنهم املؤيــد آلرائــه 
ــا أي خطيــب حملاربــة والرفـق أو اللطــف يف هــذه احلالــة هــو  خــري أسـلحة ميكــن أن يتســلح 

  .مقلواملعارضني, حىت خيلص إىل 
مجهوراً ذات عقيدة معينة, ويريد أن يزيل أثر هـذه العقيـدة عـن اخلطيب كما جيابه 

م, فعليه املالطفة معهم للوصول إىل هدفه.   قلو
, ويــرى اخلطيــب ذلــك ورّمبــا ال يفيــد اخلطيــَب إال الشــدة يف التعامــل مــع املخــاطبني

كمـا   27, ال يرضيه سوى العنف يف خطابتـه,وقد يكون اخلطيب نفسه عنيفاً من تارخيهم. 
  .29واحلجاج 28ذلك يف زياد نرى

                                  
  97-96انظر: نقد النثر, أليب الفرج, ص 25
  46-45انظر: اخلطابة وإعداد اخلطيب:  26
  634-633انظر: أسس النقد األديب عند العرب, ص 27
زياد بن أبيه: أمري من القادة الفاحتني. من كبار رجال الدولة األموية. أصله مـن الطـائف. أّمـه مسيّـة. يكتنـف  28

أبيه". ناصـر عليـاً ضـّد األمـويني حـىت إذا تـويف علـي, أحلقـه معاويـة بنسـب أبيـه أيب  الغموض نسبه لذا دعي "ابن
  هـ.  53سفيان, بعد أن استدعاه إىل دمشق. والّه الكوفة. تويف بالطاعون يف الكوفة عام 
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ــا للخطيــب  الالزمــة مــن الصــفات -4 هــي اإلميــان بدعوتــه الــيت جيــب االتصــاف 
 وهــــذان شــــرطان أساســــّيان تســــهمان يف جنــــاحالــــيت يــــدعو إليهــــا يف خطبتــــه واإلخــــالص. 

اخلطيب, ألن الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت يف القلب أيضـاً, أمـا إذا خرجـت مـن 
  30ان.اللسان مل جتاوز اآلذ

ِإالَّ الَّــــِذيَن تَــــابُوا املخلصــــني بقولــــه عــــّز وجــــّل: (وقــــد ورد يف كتــــاب هللا الثنــــاء علــــى 
 ُ َوَأْصــــَلُحوا َواْعَتَصــــُموا بِــــاهللَِّ َوَأْخَلُصــــوا ِديــــنَـُهْم هللَِّ َفُأولَِئــــَك َمــــَع اْلُمــــْؤِمِنَني َوَســــْوَف يـُــــْؤِت اهللَّ

ـــا ـــْؤِمِنَني َأْجـــرًا َعِظيًم يف مـــن أعطـــى ومنـــع وأحـــّب  حاديـــث الرســـول وكـــذلك يف أ 31)اْلُم
  32وأبغض هلل عّز وجّل فقد استكمل اإلميان.

ضـعيف الثقــة بقولـه, غــري قــوي متجــرداً مـن صــفة اإلخــالص, أمـا إذا كــان اخلطيـب 
                                                                                                      

), دار إحيـاء الـرتاث العـريب, بـريوت د.ت: (4[انظر: تاريخ ابن خلدون, عبد الرمحن بن حممـد ابـن خلـدون, ط
؛ 3/195م: 1960؛ الكامـــل يف التـــاريخ, البـــن األثـــري, دار صـــادر للطباعـــة والنشـــر, بـــريوت, 3/5-15 :

  ]3/53األعالم: 
احلجــاج بــن يوســف الثقفــي: قائــد وخطيــب عــريب. ولــد يف الطــائف واشــتهر بوالئــه للبيــت األمــوي. واله عبــد  29

 مكـة واملدينـة والطـائف والعـراق. أّسـس امللك بـن مـروان إمـرة جيشـه فقضـى علـى ابـن الـزبري وابـن األشـعث وتـوىل
هـــ. ووّســع حــدود االمرباطوريــة العربيــة حــىت آســيا الوســطى. قضــى  95مدينــة واســط يف العــراق وفيهــا تــويف عــام 

  على اخلوارج. عين بشؤون الري واإلصالح النقدي. اشتهر باخلطابة والشدة يف احلكم. 
ـــــذيب التهـــــذيب:  1/123[انظـــــر: وفيـــــات األعيـــــان:  ـــــذيب تـــــاريخ دمشـــــق الكبـــــري, البـــــن  2/210؛  ؛ 

  ]4/48هـ, دار املسرية, بريوت: 1399: 2عساكر, هذبه: عبد القادر بدران, ط
  1/73انظر: البيان والتبيني:  30
  146النساء:  31
, 4681كتـــاب الســـنة, بـــاب الـــدليل علـــى زيـــادة اإلميـــان ونقصـــانه, رقـــم احلـــديث: , ســـنن أيب داودانظـــر:  32

  صححه األلباين.
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مهما حُسن بيانه, وفُصـح لسـانه, وغـزر اإلميان, فيتسّرب هذا الضعف إىل سامعيه أيضاً, 
بتـه, فإنـه لـن يـتمّكن مـن الوصـول إىل أعمـاق النـاس علمه, واتسـعت ثقافتـه, وبرعـت خطا

  33ألن الذي مل يظهر فيه أثر دعوته فكيف يتأثّر به اآلخرون.والتأثري يف نفوسهم, 
ــــل مــــن  -5 ــــه, حــــىت ال يتنّق ــــه خطبت ــــذي أّســــس علي ــــداً املوضــــوع ال ــــنس أب أن ال ي

وقــــد يســــتطرد ويطيــــل يف الكــــالم وينســــى موضــــوع خطبتــــه. موضــــوعه إىل موضــــوع آخــــر, 
اخلطيب من موضوعه إىل آخر حىت تصـبح خطبتـه مـزيج املوضـوعات, فيقـع السـامعون يف 
التخليط من أمرهـا, وال يسـتطيعون تركيـز فكـرهم فيهـا, فـال يصـبح هلـم منهـا أي فائـدة وال 

  34هدف.
هــوائهم, حــىت يســيطر علــى أن يكــون حاذقــاً بإثــارة عواطــف النــاس وحتريــك أ -6

والرغبـة والنفـور والفـرح  مـا يريـدها مـن احلـّب والـبغض حيّسون مبشـاعرأحاسيسهم وجيعلهم 
ويســـوقهم واحلـــزن والرجـــاء واليـــأس والشـــجاعة واخلـــوف واحلميـــة واألنفـــة والغضـــب وغريهـــا 

  35.إليها
  
  :  بأوصاف بيانيةالصفات اليت تتعلق  -ب
طالقــــة اللســــان: اللســــان هــــو أداة اخلطيــــب األوىل, فــــال بــــد أن تكــــون األداة  -6

                                  
  251-250؛ خصائص اخلطبة واخلطيب: ص 16انظر: مرشد اخلطيب: ص 33
  638انظر: أسس النقد األديب عند العرب, ص 34
  68-67انظر: اخلطابة أليب زهرة: ص 35
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   36تسىن له استعماهلا على أكمل وجه وأمته.سليمة كاملة, لي
, 39, واللثغـــــة38, والتمتمـــــة 37فســـــالمة اخلطيـــــب مـــــن آفـــــات النطـــــق كاللجلجـــــة

.... وهــذه العيــوب إذا مل تصــلح كانــت مصــدر اســتهانة الســامعني باخلطيــب,  40والفأفــأة
   41بل مصدر سخريتهم به.

ن وهـــي مـــن أمســـى صـــفات اخلطيـــب, وكـــان العـــرب يفّضـــلو جهـــارة الصـــوت:  -7
 أبيــات بعــض اخلطبــاء املمتــازينكمــا وردت يف اخلطيــب املفــّوه ذا بيــان, ويصــفونه بأشــدق.  

  :, منهاجتلي هذه الصفة
  42والريح عاصفة, واملوج يلتطــم  إن صاح يوماً حسبت الصخر منحدراً 

  بعض اخلطباء برقة الصوت, وضآلته, فقال: مّ ذُ وكذلك 
  43صوت منتفخ السحروأنت ضئيل ال  ومـن عجب األيام أن قمت خاطباً 

  44ومما ال ريب فيه أن الصوت املمتلئ مما ميأل نفوس السامعني هيبة لصاحبه.

                                  
  56انظر: اخلطابة أليب زهرة, ص 36
  [انظر: اللسان: مادة (جلج)]     الرتدد يف الكالم.  37
  للسان: مادة (متم)][انظر: ا   .ردُّ الكالم ِإىل التاء وامليم 38
  [انظر: اللسان: مادة (لثغ)]   عدم القدرة على تكلم الراء. 39
  [انظر: اللسان: مادة (فأفأ)]     ترديد الفاء يف الكالم.  40
  635انظر: أسس النقد األديب عند العرب, ص 41
  1/80انظر: البيان والتبيني:  42
  1/82انظر: البيان والتبيني:  43
  636 عند العرب, صانظر: أسس النقد األديب 44
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مـــن أهـــّم شـــروط اخلطابـــة فصـــاحة لســـان   وجـــودة النطـــق: فصـــاحة اللســـان -8
فال يكون اإللقـاء علـى كما عليه أن ُحيسن اإللقاء, قوة وليناً, اخلطيب وجودته يف النطق,  

  ما يوجب إعراضه عن اخلطبة.  ب السامَع امللُل, يصيحىت الواحدة,  ةوتري 
أسلوب السـجع املمقـوت، فـإن مـن شـأن ذلـك إضـاعة املعـىن،  كما ال يعتمد على

ـا حيـدث خلـًال  والرتكيز على اللفظ مع ضرورة مراعاة قواعد اللغـة العربيـة، ألن عـدم مراعا
  45يف املعىن.
يئة اخلطيب وشخصيته وزيّه: -ج    الصفات اليت تتعلق 
ـــدام -9 ـــدام مـــن مكّونـــات اخلطيـــب أ :واملظهـــر 46حســـن اهلن ن يكـــون حســـن اهلن

فجيـــب أن يلقـــي اخلطيـــب مجيـــل املظهـــر, ألّن هليئتـــه أثـــر يف اســـتقباله احلســـن أو الســـيء. 
واســتمالتهم إليــه,  خطبتــه وهــو يف مالبــس وهيئــة حســنة, ألن ذلــك أدعــى إىل انتبــاه النــاس

م حنوه, مع االجتناب من    47ف يف العناية بامللبس إىل حّد التكّلف.اإلسراوميال
إّن ُحســــن اهلنــــدام ومجــــال املظهــــر وإن مل يكونــــا مــــن الصــــفات الــــيت تقــــوم عليهــــا 
مـــا, ألن النظــر يــؤثر يف القلــب تــأثري الكـــالم يف  ــا شــيء يتطلّــب العنايــة  اخلطابــة, إال إ

  48السمع.
يــــؤدي إىل  اهليئــــة, ســــوء امللــــبس, مــــا 49وقــــد يكــــون اخلطيــــب قبــــيح املنظــــر, رثيــــث

                                  
  7, صwww.saaid.netانظر: مخسون وصية ووصية لتكون خطيباً ناجحاً, ألمري بن حممد املدري,  45
 [انظر: املعجم الوسيط, مادة (هندم)]      .حسن القد وتنظيم املالبساهلندام:  46
  7انظر: مخسون وصية ووصية لتكون خطيباً ناجحاً, ص 47
  58انظر: اخلطابة أليب زهرة, ص 48
  رثيث: أي قبيح.  49
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  50فتفرت إلقاء وتأثرياً.انصراف الناس عنه, وحيّط من حسن اخلطبة 
اإلشـارات تعـّرب عـن انفعـال اخلطيـب : اإلشـارات وحركـات اليـداالقتصاد يف  -10

ــــــه  ــــــذي ال يتــــــأثّر مبــــــا يقــــــول فكيــــــف ينفعــــــل ب ــــــّد للخطيــــــب منهــــــا, ألن ال خبطبتــــــه, وال ب
   51املستمعون.

, فاإلكثار يف اإلشارات وكثرة حركات اليـد حتـّط غري أّن اإلكثار يف كّل شيء مضرّ 
  هيبة اخلطيب من أذهان املستمعني, ويشغلهم عن متابعة اخلطيب يف فكرته.

أن يقلل مما ينفر منه مثل التنحنح والسعال, وبعض احلركات املثرية كالعبث  -11
  52باللحية واحلركات املشينة.

  الركن الثاين: اخلطبة
  اد هي اليت:اخلطبة املثلى عند النق

اخلطيـب عنـد يف جنـاح بعيدة األثـر ملقدمة او مبقدمة اخلطبة. عىن فيها اخلطيب  -1
ـــــا أّول مـــــا يقّدمـــــه إلـــــيهم الســـــامعني يئـــــة الســـــامعني , أل لاللتفـــــات وشـــــديدة التـــــأثري يف 
ا أّول مـا  واإلصغاء ت اخلطبـة يف فـإن تلّقـى السـامعون املقدمـة بـالقبول, ثبتـ. هونيسـتمعأل
م ,نفوسهم   .ووقعت يف قلو

يف لذا يهتّم اخلطباء مبقـدمات خطـبهم, ويبـذلون كـل مـا ميكـن هلـم مـن جهـد وقـوة 

                                                                                                      
  [انظر: املعجم الوسيط, مادة (رثث)]

  637انظر: أسس النقد األديب عند العرب, ص 50
  42انظر: اخلطابة وإعداد اخلطيب: ص 51
  10/109انظر: املوسوعة العربية العاملية,  52
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  اختيار املعاين واألسلوب. من هاحتسين
, فكـانوا مـثًال موضـوع اخلطبـةواستحسن نقاد العرب أن تفتتح اخلطبة ما يشـري إىل 

ا خطبهم, ي م اليت يبدءون  خلطب, وكانوا يفرقون بني ريون إىل اهلدف من اشيف حتميدا
  53صدر خطبة الزواج, وخطبة العيد, وخطبة الصلح وغريها.

وعــىن فيهـــا باالنتقــال مـــن فكــرة إىل فكـــرة, حــىت تـــرتبط أجــزاء اخلطبـــة بعضـــها  -2
  54ببعض, ويصبح الغرض بذلك واضح املعامل بني التقاسيم.

, مــن خطبتــه طيــب: اخلامتــة هــي آخــر مــا يقوهلــا اخل55وعــىن فيهــا خبامتــة اخلطبــة -3
تتوّســم إتيــان اخلامتــة, ألنــه ومــن مجــال اخلطبــة أن الــنفس وهلــا أثــر بــاٍق يف نفــوس ســامعيه. 

عــرف أن اخلطيــب ختّلــص مــن عــرض فكرتــه. أمــا إذا كــان يف نفــس الســامع رغبــة يف املزيــد 
  من الكالم, فمعناه أنه مل يعط املوضوع حظّه.

بنفوس املخـاطبني مـن الكـالم,  وألن اخلامتة هي آخر ما يلقيه اخلطيب, فهي أعلق
م,  ن كــان وقعهــا حســناً نالــت اخلطبــة إفــ وتضــمن البقــاء ألثــر اخلطبـة.وأكثـره اتصــاًال بقلــو

ــا, ويضــيع  مــن الســامعني حظــاً ومنـــزلة. أمــا الوقــع الســيء فيــذهب بتــأثري اخلطبــة, ويــزري 
  56هدفه املقصود.

م التكــــرار وتأخــــذه وعــــىن فيهــــا أن ال يعيــــد أفكــــاراً ســــبقت, ألن الــــنفس تســــأ -4

                                  
  1/69هـ: 1344انظر: زهر اآلداب, للحصري, حتقيق: زكي مبارك, ا ملكتبة التجارية, القاهرة,  53
  639انظر: أسس النقد األديب عند العرب, ص 54
  92و  91و  1/98انظر: البيان والتبيني:  55
  639انظر: أسس النقد األديب عند العرب, ص 56
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وقــد يســّبب التكــراُر التطويــل مــا يثــري امللــل يف الســامعني, أو حيملهــم علــى اخليــال املــالل. 
  57بأن اخلطيب فقري يف األقكار.

  وحدة املوضوع: 
ترتكــز اخلطبــة فيــه ويــدور حولــه وقــد انتبــه النقــاد إىل ضــرورة وحــدة املوضــوع, حبيــث 

  58.الكالم كله, واعتربوا اخلروج منه إسهاباً 
م بعـد  أما املوضوعات املتفرقة, فـال يسـتطيع السـامعون متابعتهـا, وتـزول عـن أذهـا

  انتهاء اخلطيب من خطبته.
كما أن الوحدة يف املوضـوع يتـيح للخطيـب فرصـة اإلحاطـة مبوضـوعه مـن اجلوانـب  

  59حقه., وأن يعطي املوضوع كله
  لكل مقام مقال:

ين خيــاطَبون, ومالئمتهــا للمــوطن مثــل يــراد بــه هنــا مطابقــة اخلطبــة لألشــخاص الــذ
لــذا علــى فــرّب خطبــة حســنت يف موضــع مث كانــت مســتكرهة يف غــريه. الــذي يقــال فيــه. 

ويصـل إىل اخلطيب مالحظـة أحـوال السـامعني, وإدراك مقتصـى احلـال, ليـنجح يف إلقائـه, 
  60.والتأثري هدفه وهو اإلقناع

  

                                  
  640انظر: أسس النقد األديب عند العرب, ص 57
  5انظر: الصناعتني: ص 58
  640انظر: أسس النقد األديب عند العرب, ص 59
  641-640نفس املصدر, ص 60
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  الركن الثالث: السامعون
عنايـة طابية هو السـامعون, فالـذي وقـف عنـده النقـاد, الركن الثالث من العملية اخل

  61أحوال السامعني فأمران:ب
مالءمـــة األســـلوب مـــع مســـتوى عقـــول الســـامعني: إن النـــاس طبقـــات, ولكـــل  -1

ـــا. فـــال بـــّد أن خيتلـــف أســـلوب اخلاصـــة أو  طبقـــة مـــن النـــاس مســـتوى عقـــوهلم جيـــب مراعا
ــا املثقفــني عــن أســلوب العامــة. فأســلوب اخلاصــة أســلوب  جــزل ذو كلمــات ممتــازة يعرفو

حبكم ثقافتهم. أما أسلوب العامة فهو أسلوب سهل واضـح جـالء, ال يسـتخدم اخلطيـب 
ا. هذا ما أّكد عليه اجلاحظ يف البيان والتبيني:    فيها كلمات ال يعرفو

"ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار املعاين, ويوازن بينهـا وبـني أقـدار املسـتمعني, وبـني 
حلــاالت؛ فيجعــل لكــل طبقــة مــن ذلــك كالمــاً, ولكــل حالــة مــن ذلــك مقامــاً, حــىت أقــدار ا

يقسم أقدار الكالم على أقدار املعاين, ويقسم أقـدار املعـاين علـى أقـدار املقامـات, وأقـدار 
  62املستمعني على أقدار تلك احلاالت".

لــيت مســئلة اإلجيــاز واإلطنــاب: إّن مســئلة اإلجيــاز واإلطنــاب مــن أهــّم األمــور ا -2
ا النقاد, واستحسنوا معرفة اخلطيب مبواضع القول واحتمال السـامعني لـه. فاإلجيـاز  اهتّم 
يف موضــع اإلطنــاب يــدّل علــى قصــور اخلطيــب عــن أفهــام ســامعيه, وكــذلك اإلطنــاب يف 

  63موضع اإلجياز يتوّلد منه اإلضجار واملاللة.

                                  
  636ر: أسس النقد األديب عند العرب, صانظ 61
  1/106انظر: البيان والتيني:  62
  96انظر: نقد النثر:  63
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  أثر احلديث على اخلطابة
يف األدب  –بعـد القـرآن  –املـؤثر األساسـي  هـو  وكما سـبق أن احلـديث النبـوي

 العــريب كلــه عامــة ويف النثــر خاصــة. مث اخلطابــة هــي اجلــنس األديب الــذي اعتمــد عليــه النــيب 
  يف نشــر دعــوة الرســالة اإلســالمية وبعــده خلفــاؤه اتباعــاً لــه, ويتبــع ســنَنه املســلمون حــىت

  عصرنا الراهن.
كان الشعر يسود على األجناس   –لي أي العصر اجلاه –ويف العصر قبل اإلسالم 

مثـــل اخلطابـــة واحلكـــم واألمثـــال وغريهـــا. وإن حلـــق بـــه الســـقوُط فكـــان  -األدبيـــة األخـــرى 
  نتيجَة سقوط الشعراء, غري أنه كان يفضل على غريه من األجناس األدبية كلها عاّمة.

لسـامعني وذلك ألن العرب قبل اإلسالم كانوا قد ألفوا أن التأثري العميق يف قلوب ا
,  ول القــرآن وبعثــة النــيب نـــز لكــن هــذه احلالــة تغــريت بعــد  64يكــون للشــعر دون النثــر.

عنــدما اســتطاع القــرآن والكــالم النبــوي أن يصــال إىل ذلــك التــأثري. ومهــا أثّــرا يف العــرب إىل 
حد أن الشعر ضّل يف العصر النبوي وعصر اخللفـاء الراشـدين, ومل ينتبـه إليـه املسـلمون إال 

  محُِل على اإلسالم بالشعر.إذا 
سـّببت تغليـب اخلطابـة علـى الشـعر. أضـف إىل هـذا  –عليـه السـالم  –فبعثة النيب 

مــن شخصــية عظيمــة وفصــاحة وبالغــة, وذكــاء نفــاذ, فقــد  –عليــه الســالم  –مــا كــان لــه 
ـــا بطـــًال بـــني األجنـــاس األدبيـــة.  أثّـــرت هـــذه املواصـــفات وغريهـــا يف تنشـــيط اخلطابـــة, وكوَ

للخطابة أصوًال ومبادئ اليت ال مفّر هلا ألي خطيب برز بعـده,  ك فقد أرسى وعلى ذل
  واليت صار خالُفها عيباً دينياً أو أدبياً على سواء.

                                  
  24انظر: أسس النقد األديب عند العرب, ص 64
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ــا  تنـاول بعـض تلـك املبـادئ الــيت رسـخها لنـا رسـولنا أويف التـايل  والـيت اتصـفت 
  : خطبه 

   باه:براعة االستهالل والبداية املثرية لالنتو  االفتتاح -1
ـــــال يف جـــــذب انتبـــــاه الســـــامعني  إّن أهـــــم أســـــاليب اإلقنـــــاع املقدمـــــة, وهلـــــا أثـــــر فّع

  65واستمالتهم, ومحلهم على ما يريد منه اخلطيب.
جمـّرداً عـن املقدمـة أو عـن التمهيـد, املوضوع مباشرة, يبدأون بكان خطباء اجلاهلية 

معشــــر" أو مثــــل هــــذه  وكــــانوا يســــتعملون دائمــــاً: "أيهــــا النــــاس" أو "أيهــــا امللــــك" أو "يــــا
يـادي كـان افتـتح هكـذا يف اإل 66العبارات, واخلطيب املشهور يف اجلاهلية قـّس بـن سـاعدة

وقــال  67"....هــذه اخلطبــة: "أيهــا النــاس امسعــوا وعــوا, مــن عــاش مــات, ومــن مــات فــات
: "يا معشر بكر! هالك معذور خـري مـن نـاج فـرور, إن احلـذر 68هانئ بن قبيصة الشيباين

                                  
, سعيد بن علي, وزارة الشئون واألوقاف والـدعوة واإلرشـاد,  انظر: اجلوانب اإلعالمية يف خطب الرسول  65

 114هـ, ص1417السعودية, 
سـاعدة بـن عمـر بـن عـدي بـن مالـك مـن بـين إيـاد: أحـد حكمـاء العـرب, ومـن كبـار خطبـائهم, يف قس بـن  66

اجلاهلية. كان أسقف جنران, ويقال: إنه أول عريب خطب متوكئـاً علـى سـيف أو عصـا, وأول مـن قـال يف كالمـه 
طالــت حياتــه وأدركــه (أمــا بعــد). وكــان يفــد علــى قيصــر الــروم, زائــراً, فيكرمــه ويعظمــه. وهــو معــدود يف املعمــرين, 

  قبل النبوة, ورآه يف عكاظ, وسئل عنه بعد ذلك, فقال: ُحيشر أمة وحده.  النيب 
  ]1/267؛ خزانة البغدادي:  14/40؛ األغاين:  1/27[انظر: البيان والتبيني: 

  1/38انظر: مجهرة خطب العرب,  67
يف أواخــر العصــر اجلــاهلي. كــان  هــانئ بــن قبيصــة بــن هــانئ بــن مســعود الشــيباين: أحــد الشــجعان الفصــحاء 68

سيد بين شيبان. أسره (وديعة الريبوعي) يوم الغبيطني يف اجلاهلية, وهو بـني متـيم وشـيبان؛ ظفـرت فيـه متـيم وأسـر 
  قيظ والربيع, مث افُتدي بعد ذلك.هانئ. وأقام يف األسر مدة ال
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  69لقدر, وإن الصرب من أسباب الظفر ... ".ال ينجي من ا
بابـاً جديـداً يف افتتـاح اخلطـب, وسـّن لنـا سـنة  بعد جميء اإلسالم, فتح لنا النـيب 

ــــا ولــــن يزالــــوا. فأضــــاف إىل بدايــــة اخلطابــــة كلمــــة التمجيــــد  فيهــــا مــــا زال املســــلمون يتبعو
  . يب والتحميد هلل والثناء عليه ما هو أهله والتسليم والصالة على الن

 دُ ْمـ, ووجـدت أوائـل أكثرهـا: "احلَْ  كما يقول ابـن قتيبـة: "تتبعـت خطـب رسـول 
ـَو تَـ نَـ وَ  هِ بِ  نُ مِ ؤْ نُـ وَ  هُ نُ يْـ عِ تَ سْ نَ وَ  هُ دُ مَ حنَْ  هللِ   رِ وُ رُ ُشـ نْ ِمـ اهللِ بِـ ذُ وْ ُعـنَـ إليـه, وَ  بُ وْ تُــنَـ وَ  هُ رُ فِ غْ تَـ ْسـنَ وَ  هِ ْيـلَ عَ  لُ كَّ
, هُ لَـــ يَ ادِ َهـــ الَ فَـــ هُ لْ لِ ْضـــن يُّ َمـــ, وَ هُ لَـــ لَّ ِضـــمُ  الَ فَـــهللا ُ  دِ ْهـــن يـَّ ا, َمـــَنـــالِ مَ عْ أَ  اتِ ئَ يِّ َســـ نْ ِمـــا وَ نَ ِســـفُ نْـ أَ 
  70".هُ لُ وْ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ داً عَ مَّ حمَُ  نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ ه, وَ لَ  كَ يْ رِ شَ  الَ  هُ دَ حْ وَ هللا ُ  الَّ إِ  لهَ إِ  الَّ  نْ أَ  دُ هَ شْ أَ وَ 

تبـــاه بـــدءاً خبطبـــة مثـــرية لالنلوجـــدناها  خطـــب النـــيب  بـــدايات  نـــاتتبعلـــو وكـــذلك 
ويف خطبـة أول مجعـة البـدء باحلمـد  71احاه " بَ ا َصـالصفا حيث صـعد الصـفا مث قـال: " يَـ

والثناء على هللا مبا هـو أهلـه يف أول خطـاب يوجـه جلماعـة املسـلمني الـيت قامـت يف املدينـة 
َس َعــْن ِإنَّ اهللََّ َحــبَ : ﴿خطبتــه بقولــه  أمــة مــن دون النــاس, ويــوم فــتح مكــة بــدأ الرســول 

َها َرُسوَلُه َواْلُمْؤِمِنَني فَِإنـََّها َال حتَِـلُّ ِألََحـٍد َكـاَن قـَْبلِـي َوِإنـََّهـا ُأحِ  َة اْلِفيَل َوَسلََّط َعَليـْ لَّـْت ِيل َمكَّ

                                                                                                      
  ]8/68؛ األعالم:  3/161[انظر: البيان والتبيني, حتقيق هارون, 

  1/37ر: مجهرة خطب العرب, انظ 69
  2/231انظر: عيون األخبار,  70
؛ صحيح مسلم, كتـاب اإلميـان,  4687انظر: البخاري, كتاب التفسري, باب سورة املسد, رقم احلديث:  71

 207باب يف قوله تعاىل (وأنذر عشريتك األقربني), رقم احلديث: 
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:  , ويف خطبـة حجـة الـوداع قـال  72... ﴾ َساَعًة ِمْن نـََهاٍر َوِإنـََّهـا َال حتَِـلُّ ِألََحـٍد بـَْعـِدي
يُّ يـَْوٍم َهَذا َوَأيُّ َشْهٍر َهَذا َوَأيُّ بـََلٍد َهَذا قَاُلوا َهَذا بـََلٌد َحـرَاٌم َوَشـْهٌر َحـرَاٌم َويـَـْوٌم أََتْدُروَن أَ ﴿

  73.74...﴾ َحرَامٌ 
حــىت  فــالتزم اخلطبــاء يف صــدر اإلســالم أن يفتتحــوا  خطبــتهم مبــا افتــتح بــه نبــيهم 

بـــ  والصــالة والســالم علــى رســوله التحميــد والثنــاء علــى هللا بمسيــت اخلطبــة الــيت مل تبتــدأ 
(البرتاء), كما يقوله اجلاحظ: "وعلى أن خطباء السلف الطيب, وأهل البيان مـن التـابعني 

  75بإحسان, ما زالوا يسمون اخلطبة اليت مل تبتدئ بالتحميد وتستفتح بالتمجيد: البرتاء".
اإلسـالمي األعلـى والنمـوذج  املثـل تعّد خطـب النـيب  االقتباس من القرآن: -2

ملا كانت تتضمنه مـن الفصـاحة العظمـى والبيـان الرفيـع واحلكمـة واملوعظـة احلسـنة وجوامـع 
  الكلم وبدائع احلكم. 

 نــه ألوذلــك ,  لــألدب النبــوي مـن أولــه إىل آخـرهاملصــدر الفـين القـرآن الكــرمي هـو 
فكـان سـنة,  23ة أي ملـدّ النبوية طول حياته جنماً جنماً تلّقى القرآن و كان مهبط الوحي, 

   .كــان أّول قــارئ, وأّول حــافظ, وأّول مــؤمن بــه  ائمــاً وقاعــداً وعلــى جنبــه, قيــذكر هللا

                                  
؛ مسـلم, كتـاب  2254رقـم احلـديث: كـة, انظر: البخاري, كتاب اللقطة, باب كيف تعرف لقطـة أهـل م 72

 1355رقم احلديث: احلج, باب حترمي مكة وصيدها, 
حتقيــق : حممــد فــؤاد عبــد , بــريوت, دار الفكــر, حممــد بــن يزيــد أبــو عبــدهللا القــزويين, ســنن ابــن ماجــهانظــر:  73

ـــاقي ـــاقي, الب يف كتـــاب , عليهـــاواألحاديـــث مذيلـــة بأحكـــام األلبـــاين , مـــع الكتـــاب : تعليـــق حممـــد فـــؤاد عبـــد الب
 , صححه األلباين.3048املناسك, باب اخلطبة يوم النحر, الرقم: 

 114, ص راجع: اجلوانب اإلعالمية يف خطب الرسول  74
 2/6انظر: البيان والتبيني:  75
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القـرآن جـزءاً الزمـاً مـن حياتـه, وهـذا مـا طوال الليل والنهـار, حـىت أصـبح ويفّكر يف كالمه 
  1.2)القرآنكان   فإن خلق نيب هللا (: تصف خلقه  –رضي هللا عنها  -جعل عائشة 

  1.2)القرآن
بـــالقرآن أن  وهـــذا مـــن شـــّدة تـــأثّره ر القـــرآن الكـــرمي يف خطبـــه تـــأثرياً كبـــرياً, لقـــد أثـــ

, واختيـاره علـى مـا سـواه مـن أحاديـث النـاس, عهم على قراءتهإليه, ويشجّ يشّوق اآلخرين 
 حَ َلــفْـ أَ  دْ , قَــهللاِ  ابُ َتــكِ   ثِ يْ دِ اْحلَــ نَ َســحْ أَ  نَّ إِ (بعــد احلمــد والثنــاء: يف إحــدى خطبــه  فيقــول 

ـــ ـــيـَّ زَ  نْ َم ـــلْ قَـ  ِيفْ هللا ُ  هُ َن ـــاخْ , وَ رِ ْفـــكُ الْ  دَ ْعـــبَـ  مِ َال ْســـاإلِ  ِيفْ  هُ َلـــخَ دْ أْ , وَ هِ ِب ـــ هُ ارَ َت ـــ اهُ وَ ا ِســـَم ـــادِ حَ أَ  نْ ِم  ثِ ْي
ــ, أَ هُ ُغــلَ بْـ أَ وَ  ثِ يْ دِ اْحلَــ قُ دَ ْصــأَ  هُ نَّــ, إِ اسِ النَّــ  َال م, وَ وْ ُلــقُـ  كــلّ   مــنْ هللا هللا وأحبــوا  ا مــن أحــبّ وْ حبـُّ
   3.)ئاً, .....يْ شَ  هِ ا بِ وْ كُ ِر شْ  تُ َال وَ وا هللا َ دُ بُ عْ , اُ مْ بكُ وْ لُ قُـ  هِ يْ لَ وا عَ سُ قْ  تَـ َال ه, وَ رَ كْ ذِ وَ هللا  مَ َال ا كَ وْ لُّ متََ 

فنجد أيضاً للقـرآن أثـراً واضـحاً يف معـاين خطبـه, إذ يقـول يف خطبـة حجـة الـوداع: 
اِهِليَِّة َوتـََعاُظَمَها ِبآبَائَِها فَالنَّـاُس َرُجـَالِن بـَـرٌّ يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّ اهللََّ َقْد أَْذَهَب َعْنُكْم ُعبِّيََّة اجلَْ (

ُ آَدَم ِمــْن تـُــرَ  ٌ َعَلــى اهللَِّ َوالنَّــاُس بـَُنــو آَدَم َوَخَلــَق اهللَّ  ابٍ َتِقــيٌّ َكــرٌِمي َعَلــى اهللَِّ َوفَــاِجٌر َشــِقيٌّ َهــنيِّ
...(.4  

ـــاُكْم ِمـــْن ذََكـــٍر َوأُنـْثَـــى يَـــا أَيـَُّهـــا النَّـــاُس إِ ﴿جنـــد هـــذا الكـــالم يف آيـــة القـــرآن:  نَّـــا َخَلْقَن

                                  
انظـــر: مســـلم,  كتـــاب صـــالة املســـافرين وقصـــرها,  بـــاب جـــامع صـــالة الليـــل ومـــن نـــام عنـــه أو مـــرض, رقـــم  1

 743احلديث: 
 121م,  دار املعارف مبصر, ص1963: 7ظر: العصر اإلسالمي, لشوقي ضيف, طان 2
 1/152انظر: مجهرة خطب العرب,  3
 ., صححه األلباين3193باب سورة احلجرات، رقم احلديث: ول هللا, انظر: الرتمذي, تفسري القرآن عن رس 4
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  1.﴾َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللَِّ أَتْـَقاُكمْ 
 قٌّ َحـ مْ كُ يْ لَـعَ  ّن (أي لنسـاءكم)هل نّ إَ (ومن مثل هذه األمثلة قوله يف إحدى خطبه: 

 مْ تُ نـْـأَ وَ  مْ كُ هّن لَِباٌس لَّ ﴿: الكالم موجود يف هذه اآلية القرآنيةونفس  2,)قّ حَ  نَّ هِ يْ لَ عَ  مْ كُ لَ وَ 
  3.﴾نَّ لِباٌس هلَُّ 

ــج القــرآن يف االســتدالل, إذ  فــاتبع اخلطبــاء املســلمون نبــيهم  وأخــذوا ينهجــون 
وجــدوا فيــه أبلــغ طــرق اإلقنــاع اخلطــايب, فقــد اجتمــع يف أدلــة القــرآن الكــرمي مــا ال ميكــن أن 

  سواها.جيتمع يف أدلة 
طريقتــه, واقتبســوا مــن عباراتــه وشــاع بيــنهم االقتبــاس منــه ؛ حــىت كــان مــن بفتــأثروا 

حـىت كـان فـيهم مـن جعـل  4مزايا اخلطبة أن تكون مشـتملة علـى شـيء مـن القـرآن الكـرمي,
ملـا قـدم العـراق وأراد  6كمـا فعـل مصـعب بـن الـزبري  5خطبته برمتها جمموع آيات من القرآن

                                  
 13احلجرات:  1
تعليــــق شــــعيب , 20714.., رقــــم احلــــديث: مســــند أمحــــد, مســــند الكــــوفيني, مســــند عــــم أيب حــــرة.انظــــر:  2

نـــور الـــدين علـــي جممـــع الزوائـــد, ؛ األرنـــؤوط : صـــحيح لغـــريه مقطعـــا وهـــذا إســـناد ضـــعيف لضـــعف علـــي بـــن زيـــد
 3/585: ريوتبدار الفكر، , هـ 1412): د.ط( , اهليثمي

 187البقرة:  3
 261انظر: اخلطابة: أصوهلا وتارخيها, أليب زهرة, ص 4
منشـورات مكتبـة احليـاة, بـريوت, لبنـان:  م,1992ط): د.اللغة العربيـة, جلرجـي زيـدان, (انظر: تاريخ آداب  5
1/188 
مصــعب بــن الــزبري: أخــو عبــد هللا بــن الــزبري اخلليفــة املنــافس لعبــد امللــك بــن مــرون.  نــاب عــن أخيــه يف العــراق.  6

ال يف صـدر اإلسـالم. خـرج م. أحـد الـوالة األبطـ687قاوم اخلوارج بشـدة وحـارب املختـار الثقفـي وقضـى عليـه 
إليه عبـد امللـك بنفسـه علـى رأس جيشـه وعـرض عليـه األمـان وواليـة العـراقيني, علـى أن يرجـع عـن القتـال, فـأىب. 
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. ِبْسـِم اهللَِّ الـرَّْمحَِن الـرَِّحيمِ اعة ألخيه عبد هللا, فصعد املنرب وقـال: "أن حيرض أهله على الط
ـــِإ ُموَســـى َوِفْرَعـــْوَن بِـــاحلَْقِّ ِلَقـــْوٍم  .تِْلـــَك َآيَـــاُت اْلِكَتـــاِب اْلُمِبـــِني  .طســـم ُلـــوا َعَلْيـــَك ِمـــْن نـََب نـَتـْ

ُهْم يُـــَذبُِّح ِإنَّ ِفْرَعـــْوَن َعـــَال ِيف اْألَْرِض َوَجَعـــَل َأْهلَ  .يـُْؤِمنُـــونَ  َهـــا ِشـــيَـًعا َيْسَتْضـــِعُف طَائَِفـــًة ِمـــنـْ
َونُرِيــُد َأْن  نَّــُه َكــاَن ِمــَن اْلُمْفِســِديَن. (وأشــار بيــده حنــو الشــام)أَبـَْنــاَءُهْم َوَيْســَتْحِيي ِنَســاَءُهْم إِ 

ــًة َوَجنَْعَلُهــ . (وأشــار بيــده حنــو ُم اْلــَوارِِثنيَ َمنـُـنَّ َعَلــى الَّــِذيَن اْسُتْضــِعُفوا ِيف اْألَْرِض َوَجنَْعَلُهــْم أَِئمَّ
ُهْم َمـا َكـانُوا َحيْـَذُرونَ  احلجاز)  1 "َوُمنَكِّـَن َهلُـْم ِيف اْألَْرِض َونُـرَِي ِفْرَعـْوَن َوَهاَمـاَن َوُجُنوَدُمهَـا ِمـنـْ

  2(وأشار بيده حنو العراق).
طبـة, وقد بلغ تأثري القرآن يف الناس إىل حّد أن االقتباس منه أصبح معيـار قيمـة اخل

لـذا كـان العـرب يسـمون اخلطبـة الـيت مل صـار عيبـاً شـنيعاً, وجتّرد اخلطبة عنه أو خلّوها منـه 
  3بالشوهاء. تتزّين بالقرآن ومل يتحّل بالصالة على النيب 

   اخلطابة الدينية: -3
ــــافرة  ــــل املن ــــة مث ــــدور حــــول موضــــوعات قليل ــــة يف العصــــر اجلــــاهلي ت كانــــت اخلطاب

  وتكاد ختلو من اخلطابة الدينية تقريباً.  -كما مّر   –رشاد وغريها واملفاخرة والنصح, واإل
عّرف اخلطابة العربية بصنف جديد للخطابـة وهـو اخلطابـة الدينيـة, ووّسـع  فالنيب 

, فهــو الــذي رمسهــا وفجــر آفاقــه, وطــّوره تطــويراً مل يعرفــه األدب العــريب مــن قبــل ومــن بعــد
                                                                                                      

  للهجرة. اشتهر بشجاعته وكرمه.  71قتل يف املعركة عند دير اجلاثليق عام 
  ]5/135, الكربى [انظر: الطبقات

 6-1القصص:  1
 362-1/361, انظر: البيان والتبيني 2
 1/215: نفس املصدر 3
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  1عده.ينابيعها حبيث أصبحت مادة اخلطباء من ب
تكلم حول هذا يف أوألن نعرف ما قّدم للخطابة الدينية من تطوير املوضوعات, س

  (التنويع يف املوضوعات).
  :  التنويع يف املوضوعات -4

ختتلــــف  يف موضــــوعات اخلطــــب اجلاهليــــة. فخطــــب الرســــول  لقــــد نــــوع النــــيب 
ـــــة.   ا عـــــن موضـــــوعات اخلطـــــب اجلاهلي ـــــة يفموضـــــوعا  كـــــان العـــــرب يســـــتخدمون اخلطاب

 , واحلــــث علــــى قتــــال األعــــداء ,والنصــــح واإلرشــــاد ,املنــــافرة واملفــــاخرةموضــــوعات, مثــــل: 
ـــــــدماء  ـــــــدعوة إىل الســـــــلم وحقـــــــن ال ـــــــة املختلفـــــــة   ,وال كـــــــالزواج ويف املناســـــــبات االجتماعي

  2.واإلصهار
ـا تلتقـي  أما موضوعات خطب الرسول  فتتناول موضـوعات عديـدة, وال شـك أ

يقــة اإلسـالم وتربيــة املســلمني مـن مجيــع النــواحي, وميكــن علـى غايــة واحــدة, وهـي بيــان حق
ا كانت تدور حول املوضوعات اآلتية: ا بأ   بيا

  : تثبيت رسالته ونبوته -أ
تشــّك يف أّول األمــر يف كــون ألن هــذا موضــوع واجهــه كــل نــيب بعثــه هللا إىل قومــه, 

بقولــه بإنــذار عشــريته  فهــو بعــد مــا أمــره هللا عــّز وجــلّ  وهــذا مــا حــدث لنبينــا النــيب نبيــاً, 
ــَرِبنيَ ( يَــا بَــِين فُــَالٍن يَــا بَــِين فُــَالٍن يَــا بَــِين  "يلقــي هــذه اخلطبــة األوىل  3)َوأَنْــِذْر َعِشــريََتَك اْألَقْـ

                                  
 121انظر: العصر اإلسالمي, لشوقي ضيف, ص 1
 27م, دار املعارف, بريوت, ص1960: 10انظر: الفن ومذاهبه, لشوقي ضيف, ط 2
 214الشعراء:  3



  
 

 

115

بَـِل أَرَأَيـْـَتُكْم لَـْو َأْخبَــْرُتُكْم َأنَّ َخـْيًال َختْـرُُج ِبَسـْفِح َهـَذا اجلَْ  1يَا بَـِين َعْبـِد اْلُمطَّلِـبِ ..... ُفَالٍن 
  2".َأُكْنُتْم ُمَصدِِّقيَّ قَاُلوا َما َجرَّبـَْنا َعَلْيَك َكِذبًا قَاَل فَِإّينِ َنِذيٌر َلُكْم بـَْنيَ َيَدْي َعَذاٍب َشِديدٍ 

    التوحيد: -ب
بــــل هــــو أســــاس , أســــاس الــــدين اإلســــالمي وحمــــور الرســــالة احملمديــــةالتوحيــــد هــــو 

عبــد إمنــا كانــت تو دة هللا كقــرون أوىل, كانــت قــريش ال تنكــر عبــا الرســاالت الســابقة كلهــا.
م إىل هللا زلفـــى مـــن ظلمـــات بـــإخراج النـــاس كافّـــة  ه فـــأمر هللا نبيـــ, 3معـــه إهلـــاً غـــريه لتقـــر

مـن  بني مشـركي العـربفكان خيطب , على ذلك فحرص النيب الشرك إىل نور التوحيد, 
نـُْفَسـُكْم ِمـْن اهللَِّ َال أُْغـِين اْشـتَـُروا أَ  ": ومن خطبـه, ويدعوهم إىل وحدانية هللا قريش وغريهم

, وكـان يقـول 4..."  َعْنُكْم ِمْن اهللَِّ َشْيًئا يَا َبِين َعْبِد اْلُمطَّلِـِب َال أُْغـِين َعـْنُكْم ِمـْن اهللَِّ َشـْيًئا
ًدا َرُسوُل اهللَِّ  يف خطبه: " ُ َوَأنَّ ُحمَمَّ   5".َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اهللَّ
   التقوى: -ج

                                  
عبد املطلب بن هاشم بـن عبـد منـاف: زعـيم قـريش يف اجلاهليـة, وأحـد سـادات العـرب ومقـدميهم. مولـده يف  1

ومنشــأه مبكــة. كــان عــاقًال, ذا أنــاة وجنــدة, فصــيح اللســان, حاضــر القلــب, أحبــه قومــه ورفعــوه مــن شــأنه,  املدينــة
  فكانت له السقاية والرفادة. جّد رسول هللا, امسه شيبة, لكن لقبه (عبد املطلب) غلب عليه. 

 ]2/176؛ الطربي:  2/4[انظر: الكامل البن األثري: 
 307ن, باب يف قوله تعاىل (وأنذر عشريتك األقربني) رقم احلديث: انظر: صحيح مسلم, كتاب اإلميا 2
 3الزمر:  3
 4398انظر: صحيح البخاري, كتاب التفسري, باب (وأنذر عشريتك األقربني) رقم احلديث:  4
انظـــر: صـــحيح البخـــاري, كتـــاب الصـــالة, بـــاب (االغتســـال إذا أســـلم وربـــط األســـري أيضـــاً يف املســـجد) رقـــم  5

 442احلديث: 
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إن للتقوى أمهية كبـرية, وال أحـد ينكـر ذلـك, لـذلك يهـتم بـه مجيـع املسـلمني. وقـد 
موضوعاً من أهم   هللا ورد يف القرآن واحلديث متون كثرية, فمن الطبيعي أن جيعله رسول

  موضوعات دعوته.
من موضوعات يف خطبه, وإذا تتبعنـا خطبـه وجـدناها  هذا كان منوذجاً ما تناوله 

فتناولنــا بعضــها بالتفصــيل ونكتفــي بــذكر أمســاء بعضــها: كاجلهــاد يف ســبيل  متنوعــة جــداً,
إلعـــــداد لآلخـــــرة, وذكـــــر كتـــــاب هللا, وبيـــــان تشـــــريعات علـــــى اهللا, وذكـــــر املـــــوت واحلـــــث 

  اإلسالم, وغريها من املوضوعات.
   املسؤولية الذاتية:و ليه إالقناعة مبا يدعو  -5

رية مثاليـة, وختطّـط سـ تعـّني لإلنسـان الق السامية والطباع الكرميـة هـي الـيتإن األخ
بعمليـة االتصـال لكّل مـن يقـوم وأّول منوذج وهو خري أسوة  - , والرسول له معامل حياته

 كَ نَّــإِ امتدحــه بقولــه ﴿وَ وجعلــه لنــا قــدوة, و  خبلقــه رضــي هللا عنــه , اإلســالمياإلعــالم يف 
ـَــإِ (: وقـــال  1﴾مٍ يْ ظَـــعَ  قٍ لُـــى خُ َلـــعَ لَ   مَ ارِ َكـــمَ (ويف روايـــة  2)قِ َال ْخـــاْألَ  حَ الِ َصـــ مَ َمتِـّــِألُ  تُ ْثـــعِ ا بُ منَّ

  . 3)قِ َال خْ اْألَ 

                                  
 4القلم:  1
شــعيب  , علــق8939, رقــم احلــديث: انظــر: مســند أمحــد, مســند املكثــرين مــن الصــحابة, مســند أيب هريــرة 2

: صـحيح وهـذا إسـناد قـوي رجالـه رجـال الصـحيح غـري حممـد بـن عجـالن فقـد على هذا احلديث بقولهاألرنؤوط 
 .روى له مسلم متابعة وهو قوي احلديث

 ,دار الكتـــب العلميـــة, حممـــد بـــن عبـــدهللا أبـــو عبـــدهللا احلـــاكم النيســـابوري, املســـتدرك علـــى الصـــحيحنيانظـــر:  3
,  مــع الكتــاب : تعليقــات الــذهيب يف التلخــيص, حتقيــق : مصــطفى عبــد القــادر عطــاهـــ, 1411: 1, طبــريوت
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 ّفـار أن يّتهمـه بالكـذب واخليانـةملّا اّدعى النبّوة مل جيرؤ أحد مـن الك لذا نرى أنه 
ـــــِإنـَُّهْم َال ُيَكـــــذِّبُوَنكَ ﴿كمـــــا جـــــاء يف القـــــرآن العظـــــيم   - مـــــع شـــــّدة خمـــــالفتهم لـــــه  - 1﴾َف

 ﴿ شــاعراً وغريمهــاإىل حيــل أخــرى ككونــه جمنونــاً أو إّمنــا جلئــوا و وحرصــهم علــى معارضــته, 
  2.﴾َويـَُقوُلوَن أَئِنَّا لََتارُِكوا َآِهلَِتَنا ِلَشاِعٍر َجمُْنونٍ 
قومــه وقــال:   وأمانتــه خطبــة الصــفا, ملــا خاطــب وخــري شــاهد علــى صــدق النــيب 

ا نَـبْـ رَّ ا جَ َمـ :قـالوا َأُكْنـُتْم ُمْصـِدِقيّ  َسـْفِح َهـَذا اْجلَبَـلِ بِ َخـْيًال َختْـرُُج َأنَّ َلْو َأْخبَـْرُتُكْم َأنَّ َخـْيًال ﴿
  4.بوهومل يكذّ  3 ﴾َكِذبًا كَ يْ لَ عَ 

يســتطيع علــى علــى قناعــة تامــة مبــا يــدعو إليــه، حــىت اخلطيــب أن يكــون جيــب كمــا 
  ميكن له أن يقنع السامعني ويؤثّر فيهم. 

بكــّل مــا يف مكــة  ه الكفــارأطعمــيف حــني ملــا بدعوتــه  ويظهــر لنــا شــدة ثقــة النــيب 
, لكـــن مل يســـتطيعوا رأيـــهلـــديهم مـــن الســـيادة واألمـــوال حـــىت يتمّكنـــوا منـــه أن يتنـــازل عـــن 

  5ذلك.

                                                                                                      
ث صـحيح هـذا حـدي, 4221كتاب تواريخ املتقدمني من األنبياء, من كتاب آيـات رسـول هللا, رقـم احلـديث: 

 .تعليق الذهيب قي التلخيص : على شرط مسلم, م و مل خيرجاهعلى شرط مسل
 33األنعام:  1
 36الصافات:  2
 307انظر: صحيح مسلم: كتاب اإلميان, باب قوله تعاىل (وأنذر عشريتك األقربني) رقم احلديث 3
 123, ص انظر: اجلوانب اإلعالمية يف خطب الرسول  4
 2/130سرية ابن هشام:  5
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 عــن محايتــه, قــال  1أنـه ملـّـا رأى الضــعف يف عمــه أيب طالـب وكـذلك نــرى النــيب 
مـر يا عم وهللا لـو وضـعوا الشـمس يف مييـين و القمـر يف يسـاري علـى أن أتـرك هـذا األ(له: 

  2).حىت يظهره هللا أو أهلك فيه ما تركته
ه, واعتمــاده علــى فهــذا اجلــواب كــان نتيجــة عــن شــّدة تــأثره بدعوتــه, ويقينــه يف ربّــ

وهــذا مــا أّدى إىل شــّدة تــأثريه يف الســامعني, وإيقانــه إيــاهم بدعتــه, وتثبيــتهم علــى نصــرته. 
   الدين اجلديد.

مل يــؤمن أحــد أنــه  أنفســهم ملشــركنياعــرتاف اومــن أمثلــة شــّدة تــأثريه يف الســامعني, 
, وأحـد فنرى احلوار الـذي دار بـني قيصـر وأيب سـفيان. هفارقمث  ذا الدين (أي اإلسالم) 

) فأجـاب أخربين عن صحبه أحيبـه و يكرمـه أم يقليـه و يفارقـه؟اليت سأهلا قيصر: (األسئلة 
  3.ما صحبه رجل ففارقه أبو سفيان:

يب وقولـه, إذ النـاس يشـاهدون عمـل اخلطيـب بني عمل اخلطوكذلك جيب التوافق 
فامتثال اخلطيـب بأحكـام اإلسـالم أدعـى أن جيعـل كالمـه مقبـوًال عنـد النـاس, بدّقة النظر, 

  وإال ال يثقون بكالمه.

                                  
وعـم النـيب  )ق.هــ 3-ق هــ 85( مناف بن عبد املطلب بن هاشم، من قـريش، أبـو طالـب: عبدأبو طالب:  1
  وكافلــه ومربيــه ومناصــره. كــان مــن أبطــال بــين هاشــم ورؤســائهم، ومــن اخلطبــاء العقــالء. نشــأ النــيب  ،يف بيتــه

رب ، ووعــد بنصــرته إىل االســالم، فــامتنع خوفــا مــن أن تعــريه العــ وســافر معــه إىل الشــام يف صــباه. دعــاه النــيب 
  اضطر املسلمون بعد وفاته إىل اهلجرة من مكة.، ضد قريش

 ]1/75[انظر: طبقات ابن سعد: 
 2/101انظر: سرية ابن هشام:  2
 3/494انظر: سرية ابن كثري:  3
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كما ورد الذم يف القرآن عمن يأمر اآلخرين بعمل ال يأتيه, وينهى عن عمل ويـأيت 
ـــه. ـــأ﴿قـــال تعـــاىل:  مثل ـــْأُمُروَن النَّـــاَس ِب ـــاَب أَفَـــَال َت لُـــوَن اْلِكَت ـــُتْم تـَتـْ اْلِربِّ َوتَنَســـْوَن أَنُفَســـُكْم َوأَن

َكبُـــَر َمْقتــاً ِعنــَد . يَــا أَيـَُّهــا الَّــِذيَن َآَمنُــوا ِملَ تـَُقولُــوَن َمــا َال تـَْفَعلُــونَ ﴿أيضــاً:  وقــال 1.﴾تـَْعِقلُــونَ 
   2.﴾اهللَِّ َأن تـَُقوُلوا َما َال تـَْفَعُلونَ 

لناس بالقول والعمل, يصري مؤثراً أشـّد التـأثري, جتتمـع حولـه فاخلطيب الذي يدعو ا
حـال مـن خـالف قولُـه عملَـه يف صـورة  فيبـني لنـا رسـول هللا األفئدة وحتوم حوله النفوس. 

يَـُدوُر يـُْؤَتى بِالرَُّجِل يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـَيُـْلَقى ِيف النَّاِر فـَتَـْنَدِلُق أَقْـَتاُب َبْطِنِه فَـ فيقول ( 3,خميفة رهيبة
ــِه َأْهــُل النَّــاِر فـَيَـُقولُــوَن يَــا فُــَالُن َمــا لَــَك َأَملْ َتُكــ َــا َكَمــا يَــُدوُر احلَِْمــاُر بِــالرََّحى فـََيْجَتِمــُع ِإلَْي ْن ِ
َهـى َعـْن اْلُمْنَكـِر فـَيَـُقـوُل بـَلَـى قَـْد ُكْنـُت آُمـُر بِـاْلَمْعُروِف َوَال آتِيـِه َوأَنـَْهـ ى تَْأُمُر بِـاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ

   4).َعْن اْلُمْنَكِر َوآتِيهِ 

  : اخلتام
ـــه بالتحميـــد والتمجيـــد كـــذلك كـــان خيتمهـــا إمـــا  كمـــا كـــان النـــيب  يســـتفتح خطب

اء نَــبْـ أَ ار, وَ َصــنْ اْألَ  مِ َحــارْ  مَّ ُهــبــدعاء كخطبتــه الــيت ألقاهــا عــن األنصــار وقــال يف األخــري (اللّ 
 مُ َال السَّـالم كخطبة حجة الـوداع الـيت ختمهـا بــ (وَ أو بس  5ار!)صَ نْ اْألَ  اءِ نَ بْـ اء أَ نَ بْـ أَ ار وَ صَ نْ اْألَ 

                                  
  44: البقرة 1
  3,  2: الصف 2
  6انظر: مخسون وصية ووصية, ص 3
عقوبــة مـــن يـــأمر بـــاملعروف وال يفعلـــه وينهـــى عـــن املنكـــر  انظــر: صـــحيح املســـلم: كتـــاب الزهـــد والرقـــائق: بـــاب 4

  2989ويفعله, رقم احلديث: 
رقــم  -رضــي هللا عنــه –انظــر: مســند اإلمــام أمحــد, مســند املكثــرين مــن الصــحابة, مســند أيب ســعيد اخلــدري  5
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  ".مْ كُ لَ وَ  هللا ِيلْ  رُ فِ غْ تَـ سْ أَ ا, وَ ذَ هَ  ِيلْ وْ قَـ  لُ وْ قُـ أو بقول: "أَ  1هللا) ةُ محَْ رَ وَ  مْ كُ يْ لَ عَ 
هــــذا الشــــكل اجلديــــد للخطابــــة وطبقهــــا مــــدة طويلــــة, واتبعــــه  لقــــد وضــــع النــــيب 

ونــه يف كــل شــيء, فقلــد اخلطبــاء والعلمــاء الــذين كــانوا يتبع -رضــي هللا عــنهم  –أصــحابه 
  والدعاة بعد عصر صدر اإلسالم هذه العادة يف خطبهم حىت اليوم.

  :  تعيني األوقات
كانـــت اخلطابـــة يف العصـــر اجلـــاهلي حمـــدودة االســـتعمال. وكـــان اســـتعماهلا ينحصـــر 

  فيما يواجهه العرب من احلروب واملنافرات وغريمها من األحوال. 
م ازدهرت اخلطابة ازدهاراً عظيمـاً, وهلـذا االزدهـار أسـباب منهـا أن وملا جاء اإلسال

ـــز اخلطابــة مل تكــن جــزءاً مــن حيــاة العــرب, وإمنــا الشــعر حيــّل هــذه امل لة. أمــا اخلطابــة فقــد  ن
  كانت وسيلة دفع بعض احلوائج اليت سبق ذكرها.

املسـلمني. وقـّرر لتها وجعلها جزءاً الزماً من حيـاة نـز فاهتم اإلسالم باخلطابة ورفع م
  للعرب خطباً أسبوعيًة كخطب اجلمعة وخطباً سنوية كخطب األعياد ومواسم احلج.

املسـلمون يف املسـاجد ويقـوم اخلطبـاء قبـل الصـالة بإلقـاء  جيتمـعففي صالة اجلمعة 
ــــني, األوىل قصــــرية وتتضــــمن تــــالوة آي مــــن القــــرآن الكــــرمي والتوجــــه إىل هللا تعــــاىل  خطبيت

كـــون الثانيـــة طويلـــة يتنـــاول فيهـــا اخلطيـــب قضـــايا متـــّس حيـــاة املســـلمني باألدعيـــة, فيمـــا ت
  السياسية واالجتماعية والدينية واخللقية.

                                                                                                      
 تعليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن, 11748احلديث: 

؛ البيان 2/13م,جلنة التأليف والرتمجة والنشر, القاهرة: 1965): د.طانظر: العقد الفريد, البن عبد ربه, ( 1
 2/15والتبيني: 
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  وكذلك خطب األعياد ومواسم احلج.....
ومـن الواضـح أن ذلـك يســاعد كثـرياً علـى ازدهـار فــن اخلطابـة ويسـهم إسـهاماً كبــرياً 

  1يف توسيع ميادينه.
   ة:تأثري احلديث يف لغة اخلطاب

  إن هلذا األثر ناحيتان: 
إن احلديث أضاف إىل اللغة ثروة من املعاين, وثروة األساليب, الـيت كانـت تعـد  -أ

ومثل قوله عليه السالة والسالم:  2",سُ يْ طِ وَ الْ  يَ ابتداعاً وابتكاراً مثل قوله: "محَِ  من النيب 
ـــمِ أَ  عفُ ْضـــمُ "الْ   5خـــن",ى دَ َلـــة عَ نَـــدْ وقولـــه: "هُ  4,ه"ِفـــنْ أَ  فَ ْتـــحَ  اتَ وقولـــه: "َمـــ 3",القـــوم رُ يـْ

                                  
ايــــــة العصــــــر الراشــــــدي), حلبيــــــب يوســــــف مغنيــــــة, ط 1 : 1انظــــــر: األدب العــــــريب (مــــــن ظهــــــور اإلســــــالم إىل 

  331هـ, دار ومكتبة اهلالل, بريوت, ص2002
أبــو الفضــل ؛ جممــع األمثــال, 1775حلــديث: انظــر: مســلم, كتــاب اجلهــاد والســري, بــاب غــزوة حنــني, رقــم ا 2

؛ 2/104, بــريوت ,دار املعرفــة, حتقيــق : حممــد حمــىي الــدين عبــد احلميــد, أمحــد بــن حممــد امليــداين النيســابوري
 ويضرب لألمر إذا اشتد

م, دار الكتــب العلميــة, 1979: 1انظــر: املثــل الســائر يف أدب الكاتــب والشــاعر, أبــو الفــتح املوصــلي, ط 3
إن األمــري واجــب احلكــم فهــو يتبــع وإذا كــان املضــعف أمــري الركــب كــانوا مــؤمترين لــه يف أي ؛ 2/110بــريوت, 

 سريهم ونزوهلم
أي مـــات ومل ؛ 2/182؛ جممـــع األمثـــال: املســـتدرك علـــى الصـــحيحني, صـــححه النيســـابوري والـــذهيبانظـــر:  4

 يـُْقتل وأصُلُه أن ميوت الرجل على فراشه فتخرج نفسه من أنفه وفمهِ 
, حســـنه 4244ظـــر: ســـنن أيب داؤد, كتـــاب الفـــنت واملالحـــم, بـــاب ذكـــر الفـــنت ودالئلهـــا, رقـــم احلـــديث: ان 5

دارالكتــــب م, 1987: 2, طأبــــو القاســــم حممــــود بــــن عمــــر الزخمشــــري؛ املستقصــــى يف أمثــــال العــــرب, األلبــــاين
عض وال يْنَصــُع ال ترجــع قلــوُب قــوم علــى مــا كانــت عليــه َأي ال َيْصــفو بعُضــها لــب؛ 2/389, بــريوت ,العلميــة



  
 

 

122

ك دَ يْ وَ : "رُ وقوله  ملن ساق إبًال بعنف, وعليها نساء وقوله  1 ان"نـزَ عَ  حُ طِ تَ نْ  يَـ وقوله: "َال 
  2ر".يْ ارِ وَ قَ الْ قاً بِ فْ رِ 

ـــذيب القـــرآن الكـــرمي إذ ســـهل  -ب ـــذيباً قريبـــاً مـــن  وألن احلـــديث هـــذب اللغـــة 
ــا  3وشــىألفاظهــا, ورقــق أســاليبها وذهــب باحل منهــا, فكــان لكــل هــذا أثــره يف اخلطابــة؛ أل

  4شعبة األدب األوىل يف ذلك العصر, بل أعظم شعبه وأظهر مظاهره.

                                                                                                      
  .سكون ِلعلَّة ال للصلحأي  ُحّبها كالكدورة اليت يف لون الدابَّة

ــــز العمـــال,  1 ـــان والتبيـــني: , حـــديث مرســـل35491, رقـــم احلـــديث: 12/683انظـــر: كن ؛ 1/220؛ البي
 .يضرب لألمر الذى ال غري له وال يدرك به ثأر

 ؛ أي أَْمِهْل َوتََأنَّ 2/351 ؛ جممع األمثال:2/659انظر: النهاية يف غريب احلديث,  2
  . من الكالم الغريب الوحشياحلوشى:  3

 [انظر: املعجم الوسيط, مادة: وحش]
 263انظر: اخلطابة: أصوهلا وتارخيها, ص 4
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ا ترطيب اخلطيب لسانه بأحاديثه     :واستشهاد 
, إن كثــرياً مــن اخلطبــاء كــان يرطــب لســانه يف خطبــه بشــيء ممــا أثــر عــن الرســول 

  وليكسبوا كالمهم روعـة, وليستشـهدوا بكـالم الرسـول تيمناً بقوله, واسرتواحاً للسامعني
على صحة ما يدعون, وإذا علمت أن أكثر ا خلطـب يف ذلـك العصـر, كانـت تـدور علـى 

, واالستشــهاد  مبـادئ الــدين قوامهـا, علمــت مقــدار عنـايتهم بروايــة أحاديـث رســول هللا 
واعتقـــدوا أن  ـــا يف خطـــبهم؛ فـــإن احلـــديث إذا صـــح عنـــدهم كـــان فيـــه فصـــل اخلطـــاب,

  1الصواب. ضاخلطيب بروايته يصيب حم
ــا اللــني والرفــق  اللــني والرفــق : مــن الصــفات الــيت جيــب علــى اخلطيــب أن يتحلــى 

فأسـلوب الرفـق واللطـف هللا يعطي على الرفق مـا ال يعطـي علـى العنـف, ألن مع خماطبيه, 
فـال جـدوى لـه لغلظة العنف واو الشدة ، أما أسلوب أدعى إىل استمالة السامعني وإقناعهم

ــَن اهللِّ لِنــَت َهلـُـْم َوَلــْو  ﴿ بقولــه:  حممــداً  وهــذا مــا يــأمر هللا بــه نبيــه، يف الواقــع فَِبَمــا َرْمحَــٍة مِّ
ُهْم َواْســـتَـْغِفْر َهلـُــْم َوَشـــاِوْرُهْم ِيف  ُكنـــَت َفظّـــاً َغِلـــيَظ اْلَقْلـــِب الَنَفضُّـــواْ ِمـــْن َحْولِـــَك فَـــاْعُف َعـــنـْ

   2.﴾َزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اهللِّ ِإنَّ اهللَّ حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِِّلنيَ اَألْمِر فَِإَذا عَ 
   3.﴾ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْجلَاِهِلنيَ ﴿: وعال أيضاً  جلّ  وقال

ـــ يُـ َال ه وَ انَـــزَ  الَّ إِ  يءٍ َشـــ ِيفْ  كـــونُ  يَ َال  فـــقَ الرّ  (إنَّ  قـــول:ي والرســـول  ـــ عُ ـزَ ْن الّ إِ  ءٍ شـــي نْ ِم

                                  
 أيضاً. 1
  159آل عمران:  2
  199: األعراف 3
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  2).فُ لَ ؤْ  يُـ َال وَ  فُ لَ أْ  يَ َال  نْ مَ يْ فِ  رَ يْـ  خَ َال وَ  ةٌ فَ لَ أْ مَ  نُ مِ ؤْ مُ (الْ ويقول:  1ه)انَ شَ 
 أن أســـلوب الفظاظـــة واخلشـــونة ســـبب إلعـــراض النـــاس فتؤكـــد اآليـــات واألحاديـــث

النــــاس ينفــــرون لتــــودد ســــبب احملبــــة واألنــــس واأللفــــة, ألن , وأســــلوب اللــــني واوتوحشــــهم
  3والعنف ويألفون الرقة واللني والرفق. فظاظة واخلشونةبطبائعهم من ال

  :تطويل اخلطبة وتقصريها
تتوقـــــف علـــــى أحـــــوال إن مســـــألة تطويـــــل اخلطبـــــة وتقصـــــريها مســـــألة نســـــبية, 

يعـني مقـدار اخلطبـة مـن حيـث الطـول السامعني وظروفهم, فاخلطيب املاهر هـو الـذي 
  4والقصر, مالحظاً أحواهلم وظروفهم.

مـــــن املخـــــاطبني إدبـــــاراً وإعراضـــــاً, أو وجـــــد مجهـــــورهم مـــــن  إذا رأى اخلطيـــــبفـــــ
االجتنــاب عــن  لــهالبســطاء والعــوام الــذي ال يســتطيعون متابعــة اخلطيــب ذهنيــاً فينبغــي 

  5 اإلطالة.
   : وهذا ما جند يف أحاديث الرسول 

                                  
   2594انظر: صحيح مسلم, كتاب الرب والصلة واآلداب, باب فضل الرفق, رقم احلديث:  1
رقـــم احلــــديث: انظـــر: مســـند أمحـــد, بــــاقي مســـند األنصـــار, حــــديث أيب مالـــك ســـهل بـــن ســــعد الســـاعدي,  2

  .تعليق شعيب األرنؤوط : منت احلديث حسن, 22891
  7انظر: مخسون وصية ووصية لتكون خطيباً ناجحاً, ص 3
  164انظر: خصائص اخلطبة واخلطيب: ص 4
  49انظر: مرشد اخلطيب: ص 5
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ا يَـا أَبَـا اْليَـْقظَـاِن َلَقـْد َفَأْوَجَز َوأَبـَْلَغ فـََلمَّا نــزَل قـُْلنَـ 2قال: َخطَبَـَنا َعمَّارٌ  1عن َأُيب َواِئلٍ 
ْعــُت َرُســوَل اهللَِّ  يـَُقــوُل: (ِإنَّ طُــوَل   أَبـَْلْغــَت َوأَْوَجــْزَت فـَلَــْو ُكْنــَت تـَنَـفَّْســَت؟ فـََقــاَل: ِإّينِ مسَِ

، َوِإنَّ ِمْن اْلبَـَياِن َصالِة الرَُّجِل َوِقَصَر ُخْطَبِتِه َمِئنٌَّة ِمْن ِفْقِهِه، َفَأِطيُلوا الصَّالَة َواْقُصُروا اْخلُْطَبةَ 
  .3ِسْحرًا)

ـيٍس فـََقـاَل لَـُه َرُجـل: يَـا أَبَـا َعْبـِد   4وَكاَن َعْبُد اهللَِّ بن مسـعود يُـذَكُِّر النَّـاَس ِيف ُكـلِّ مخَِ
ْرتـََنــا ُكــلَّ يـَــْوٍم، قَــال: أََمــا ِإنَّــُه َميْنَـُعــِين ِمــْن َذلِــَك َأّينِ َأْكــ َرُه َأْن أُِملَُّكــْم، الــرَّْمحَِن لَــَوِدْدُت أَنَّــَك ذَكَّ

َنا.  َوِإّينِ َأَختَوَُّلُكْم بِاْلَمْوِعَظِة َكَما َكاَن النَِّيبُّ  َا َخمَاَفَة السَّآَمِة َعَليـْ   5يـََتَخوَّلَُنا ِ
إذا رأى اخلطيب من املستمعني إقباًال ورغبـة فلُيطنـب, كمـا إذا كـان مجهـور أما 

                                  
ن ســلمة أبــو وائــل األســدي أســد خزميــة ويقــال أحــد بــين مالــك بــن ثعلبــة بــن دودان الكــويف شــقيق بــأبــو وائــل:  1

  . تويف يف خالفة عمر بن عبد العزيز.أدرك النيب صلى هللا عليه وسلم ومل يره
ذيب الكمال,   ]12/548[انظر: 

صـحايب، . هــ) 37-ق هــ 57( عمار بن ياسر بن عامر الكناين املذحجي العنسي القحطاين، أبو اليقظان: 2
هاجر إىل املدينة، وشهد بدرا وأحدا واخلندق وبيعة الرضوان. وهو أول من بـىن  من الوالة الشجعان ذوي الرأي.

قبــاء) وشــهد اجلمــل وصــفني مــع علي.وقتــل يف الثانيــة، وعمــره ثــالث  مســجدا يف اإلســالم (بنــاه يف املدينــة ومســاه
  حديثا. 62وتسعون سنة. له 
 ]2/469[انظر: اإلصابة, 

  869انظر: صحيح مسلم, كتاب اجلمعة, باب ختفيف الصالة واخلطبة, رقم احلديث:  3
صـحايب. مـن أكـابرهم، فضـال  هــ) 32 م( عبد هللا بن مسعود بـن غافـل بـن حبيـب اهلـذيل، أبـو عبـد الـرمحن: 4

القــرآن بقــراءة وهــو مــن أهــل مكــة، ومــن الســابقني إىل االســالم، وأول مــن جهــر  وعقــال، وقربــا مــن رســول هللا 
  حديثا. 848وغزواته، له  وترحالهحله يف ورفيقة ، وصاحب سره مبكة. وكان خادم رسول هللا االمني،

  ]4/233[انظر: اإلصابة, 
  70انظر: صحيح البخاري, كتاب العلم, باب من جعل ألهل العلم أياماً معلومة, رقم احلديث:  5
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نـا مبذمومـة وحيسـن للخطيـب أن يتوّسـع يف املستمعني من املثقفـني, فليسـت اإلطالـة ه
, 2بــل اإلجيــاز مــذموم يف موضــع اإلكثــار 1موضــوعه ويتعّمــق يف معاجلــة أفكــاره وآراءه,

وذلك إذا كان مجهور املستمعني ميلك االستعداد الكامل للتلقي الطويل والقـدرة علـى 
  3االستيعاب.

ـــذا نـــرى  حيـــث طوهلـــا أو مل تكـــن مجيعهـــا علـــى نســـق واحـــد مـــن  أن خطـــب الرســـول ل
ْلِمْنــَربِ ِإَذا يـَْقَرُؤَهــا ُكــلَّ يـَــْوِم ُمجَُعــٍة َعلَــى اكــان   أّن رســول هللا فثبــت يف الصــحيح قصــرها, 

ـــّد مخســـاً وأربعـــني آيـــة, حتتـــاج  4 .َخَطـــَب النَّـــاسَ  وال ريـــب يف أن قـــراءة ســـورة (ق) الـــيت تُع
ـا مـن الـزمن ُتضـّم إىل َوفق أحكام التجويد والتالوة إىل مـّدة ال  بقراءة رسول هللا  بـأس 

  5 سائر مّدة اخلطبة.
املبســــوط يف موضــــع البســــط واملقصــــور يف  هــــذا مــــا يشــــري إليــــه اجلــــاحظ: " واســــتعمل 

  6موضوع القصر".
   التكرار وحسن البيان :

  التكرار نوعان: تكرار ممدوح, وتكرار مذموم.
وهـذا النـوع نفسـها. فالتكرار املذموم ما يكون بتكرار الكلمات أو إعـادة العبـارات 

                                  
  49انظر: مرشد اخلطيب: ص 1
  96قدامة بن جعفر, ص انظر: نقد النثر, 2
  50انظر: مرشد اخلطيب: ص 3
  1442انظر: مسلم, كتاب اجلمعة, باب ختفيف الصالة واخلطبة, رقم احلديث:  4
  165-164انظر: خصائص اخلطبة واخلطيب:  5
 1/221انظر: البيان والتبيني:  6
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  ُميّل اإلنسان ويصيب الضجر.
بتكــــرار مجــــل معينــــة حرفــــاً حبــــرف, وإمنــــا يكــــون أمــــا التكــــرار املمــــدوح, فــــال يكــــون 

وفائدة هذا األسـلوب اإليضـاح باألسس اليت يعرض اخلطيب من خالهلا مضمون اخلطبة. 
  وتزداد قيمته إذا كان خمتلف األشكال متنوع الصور.والتأكيد. 

ب الكشــاف يف أمهيــة التكــرار عنــد تفســري قولــه تعــاىل: (املثــاين): هــذا يقــول صــاح
ة, واملثـــاين مجـــع مثـــىن مبعـــىن  اً ألن القصـــص املكـــررة ال تكـــون إال متشـــا بيـــان كونـــه متشـــا
مردود ومكرر ملا ثين من قصصه وأبنائه وأحكامه وأوامـره ونواهيـه ووعـده ووعيـده ومواعظـه 

 ..."  
شـيء عـن حـديث الـوعظ والنصـيحة, فمـا مل  النفـوس أنفـر مث بّني فائدة التكرار أن

  .يكرر عليها عوداً على بدء مل يرسخ فيها ومل يعمل عمله
ثــــالث مــــرات وســــبعاً, وبــــّني ســــرّه هــــذا  بنصــــح النــــيب  –رمحــــه هللا  –مث اســــتدّل 

  1التكرار أنه كان لرتكيز الوعظ يف قلوب السامعني وغرسه يف صدورهم.
باالسـتفهام, متنوع األساليب, أحياناً ه متجدد العبارات, وحسن هذا النوع يف كون

ب, وغريهـــا مـــن األســــاليب بالتنبيـــه, وأحيانـــاً بـــالتقرير, وأحيانـــاً بالرتغيـــب والرتهيـــوأحيانـــاً 
  البالغية.

واحـــداً خـــالل ثـــالث عشـــرة ســـنة يف مكـــة وضـــوعاً كـــان يكـــرر م فنـــرى أن النـــيب 

                                  
  3/395هـ, دار الفكر, بريوت, 1397: 1انظر: تفسري الكشاف, للزخمشري, ط 1
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  1ا).وْ حُ لِ فْ تُـ هللا َ  الَّ إِ  هَ لَ  إِ ا َال وْ لُ وْ املكرمة, وهو (قُـ 
عليـه الصـالة والسـالم يكـرر هـذه اجلملـة فقـط طـوال هـذه املـدة الطويلـة؟ فهل كان 

  ومثل هذا التكرار آفة ُميل اإلنسان. واجلواب: ال.
يف القرآن الكرمي الكثري من هذا النوع. ومن ذلك تقرير التوحيد، وقصص األنبيـاء، 

  وأحداث القيامة. 
فـــإذا مـــر  تكـــرار الكلمـــات الرئيســـية أو اهلامـــة: رار وهـــووهنـــاك نـــوع آخـــر مـــن التكـــ

ذه الكلمات فلـه أن يكررها حىت تثبت يف قلوب السامعني.   2اخلطيب 
وجنــــد هــــذا األســــلوب مــــن التكــــرار يف عــــدة مواضــــع: يف ســــورة الــــرمحن, ويف ســــورة 

  القمر, ويف سورة املرسالت, والقارعة.
   3﴾َوَما أَْدرَاَك َما اْلَقارَِعةُ  َما اْلَقارَِعةُ  ةُ اْلَقارِعَ ﴿قال هللا تعاىل أمثلة تطبيقية: 

وهـو علـى املنـرب ( أن بـين هشـام بـن املغـرية اسـتأذنوا يف  ومثاله مـن احلـديث قولـه 
أن ينكحــوا ابنــتهم علــي بــن أيب طالــب فــال آذن مث ال آذن مث ال آذن إال أن يريــد ابــن أيب 

ـــا ويـــؤذيين مـــا ضـــعة مـــين يـــر طالـــب أن يطلـــق ابنـــيت ويـــنكح ابنـــتهم فأمنـــا هـــي ب يبين مـــا أرا
  4.)أذاها

                                  
تعليق شعيب األرنؤوط : , 16066, رقم احلديث: ظر: مسند أمحد, مسند املكثرين, مسند أيب هريرةان 1

 .صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخني
  120, ص انظر: اجلوانب اإلعالمية يف خطب الرسول  2
  213: القارعة 3
 4932اإلنصاف, رقم احلديث: انظر: البخاري, كتاب النكاح, باب ذب الرجل على ابنته يف الغرية و  4
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فقوله (ال آذن مث ال آذن مث ال آذن) من التكرير الـذي هـو أشـد موقعـا مـن اإلجيـاز 
النصــباب العنايــة إىل تأكيــد القــول يف منــع علــي رضــي هللا عنــه مــن التــزوج بابنــة أيب جهــل 

  1.بن هشام
,  2)صـــدره ثـــالث مـــراتالتقـــوى ههنـــا ويشـــري إىل ( وكـــذلك يف حـــديث الرســـول 

قــال ( وهللا ال يــؤمن وهللا ال يــؤمن وهللا ال يــؤمن ) . قيــل ومــن يــا رســول  كمــا يف حــديث
  3 ).هللا ؟ قال ( الذي ال يأمن جاره بوائقه

فهـــذا التكـــرار لـــه غرضـــه وفائدتـــه كالتأكيـــد والتحـــذير والتهويـــل, فـــال يُعـــدُّ عيبـــاً مـــن 
  عيوب الكالم.

  يف احلديث:  واألمثلة األخرى من التكرار
ْعـُت َرُسـوَل اهللَِّ  رضـي هللا عنـه  4عن النـُّْعَمـاِن بْـِن َبِشـريٍ  َخيْطُـُب يـَُقـوُل:   قَـاَل: مسَِ

َ). َحـىتَّ لَـْو َأنَّ َرُجـًال َكـاَن بِالسُّـوِق َلَسـِمَعُه ِمـْن النَّاَر أَْنَذْرُتُكْم النَّار(أَْنَذْرُتُكْم النَّاَر أَْنَذْرُتُكْم 
يَصٌة َكاَنْت َعَلى َعاتِِقِه ِعْنَد رِْجَلْيِه.َمَقاِمي َهذَ     5ا، قَاَل: َحىتَّ َوقـََعْت مخَِ

                                  
 2/150انظر: املثل السائر:  1
 2564رقم احلديث: انظر: مسلم, كتاب الرب والصلة, باب حترمي ظلم املسلم,  2
 5670رقم احلديث: انظر: البخاري, كتاب األدب, باب إمث من ال يأمن جاره بوائقه,  3
أمـري، خطيـب، شـاعر، مـن  )هــ65 مبـو عبـد هللا: (النعمان بن بشري بن سعد بن ثعلبة اخلزرجي االنصاري، أ 4

  حديثا. 124أجالء الصحابة. من أهل املدينة. له 
 ]5/22[انظر: أسد الغابة, 

, 18422, رقــم احلــديث:  انظــر: مســند أمحــد, مســند الكــوفيني, حــديث النعمــان بــن بشــري عــن النــيب   5
  .ية رجاله ثقات رجال الشيخنيتعليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك بن حرب وبق
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َخطَــَب النَّــاَس فـََقــاَل:   َأنَّ َرُســوَل اهللَِّ  رضــي هللا عنــه  1وَعــْن ِحمَْجــِن بْــِن األْدرَعِ 
ِص؟. يـَـْوُم اْخلَـالِص َوَمـا يـَـْوُم (يـَْوُم اخلَْالِص َوَما يـَْوُم اخلَْالِص. يـَـْوُم اْخلَـالِص، َوَمـا يـَـْوُم اْخلَـال

ــيُء الــدَّجَّاُل فـََيْصــَعُد ُأُحــًدا فـَيَـْنظُــُر  ــاَل: جيَِ ــْوُم اْخلَــالص؟ َق ــُه: َوَمــا يـَ اْخلَــالِص، َثالثًــا، َفِقيــَل َل
ْأِيت اْلَمِدينَـَة، اْلَمِديَنَة فـَيَـُقوُل َألْصَحاِبهِ: أَتـََرْوَن َهَذا اْلَقْصَر األبـَْيَض، َهـَذا َمْسـِجُد َأْمحَـَد ُمثَّ يَـ

َها َمَلًكا ُمْصِلًتا، فـََيْأِيت َسْبَخَة اجلَْْرِف فـََيْضِرُب ُرَواَقُه ُمثَّ تـَْرُجُف اْلَمِدينَ  ُة فـََيِجُد ِبُكلِّ نـَْقٍب ِمنـْ
، َفَذِلَك يـَـْوُم َثالَث َرَجَفاٍت، َفال يـَبـَْقى ُمَناِفٌق َوال ُمَناِفَقٌة َوال فَاِسٌق َوال فَاِسَقٌة ِإال َخرََج ِإلَْيهِ 

   2.)اخلَْالص
: (َأال أُنـَبِّــُئُكْم بِــَأْكَربِ اْلَكبَــائِِر؟   قَـاَل قَــاَل النَّــِيبُّ  رضــي هللا عنــه  3 عـن َأِيب َبْكــَرةَ 

، َقــاَل: اإلْشــرَاُك بِــاهللَِّ َوُعُقــوُق اْلَوالِــَدْيِن َوَجَلــَس وََكــاَن ُمتَّ  ِكًئــا َثالثًــا َقــاُلوا: بـََلــى يَــا َرُســوَل اهللَِّ
  4.)َحىتَّ قـُْلَنا لَْيَتُه َسَكتَ  فـََقاَل: َأال َوقـَْوُل الزُّوِر). قَاَل: َفَما زَاَل ُيَكّرُِرَها

مـــــن أســـــباب ضـــــعف التـــــأثري, وتطـــــرق امللـــــل والســـــآمة إىل  :تغيـــــري نـــــربة الصـــــوت

                                  
من كبار الرماة. صـحايب. كـان مـن سـكان املدينـة. مث سـكن الصـربة،  هـ) 60 م( حمجن بن االدرع االسلمي: 1

  .وهو الذي اختط مسجدها. وعمر طويال. وروى مخسة أحاديث
 ]5/778[انظر: اإلصابة, 

تعليـــق شـــعيب , 18996احلـــديث:  انظــر: مســـند أمحـــد, مســـند الكـــوفيني, حـــديث حمجـــن بـــن األدرع, رقـــم 2
  .األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه عبد هللا بن شقيق مل يسمع حمجن بن األدرع

لــه  نفيــع بــن احلــارث بــن كلــدة الثقفــي، أبــو بكــرة: صــحايب، مــن أهــل الطــائف. هـــ) 52 م(  أبــو بكــرة الثقفــي 3
  حديثا. 132

  ]6/467[اإلصابة, 
  2511ات, باب ما قيل يف شهادة الزور, رقم احلديث: انظر: صحيح البخاري, كتاب الشهاد 4
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  1السامعني, أن يتحدث اخلطيب بطبقة رتيبة على وترية واحدة.
عـن أي مجلـة مناسـبة لتغـري مـن خالهلـا نـربة  بحـثيفلكـذلك   اخلطيـب نفسـهعندما 

  مبا يتوافق مع أسلوب اجلملة. هصوت
  التوقف قبل وبعد األفكار املهمة: 

بــالغ أفكــاره يف أحســن صــورة, مث طريقــة اخلطابــة فــّن يســتطيع بــه اإلنســان طريقــة إ
  التأثري يف سامعيه ومحلهم على العمل مبا يريد من خطبته. 

وقـوف اخلطيـب بعـد كـل واخلطبة مـؤثرة, اخلطيب ناجحاً, ومن املميزات اليت جتعل 
فعليـــه إذاً أن يصـــمت بعـــد كـــل فكـــرة هاّمـــة, يريـــد اخلطيـــب تركيزهـــا يف أذهـــان املســـتمعني. 

فكــرة مهّمــة مــا جيعــل الســامعني متنبهــني ومتــوجهني إىل كــل مــا ســيأيت بعــد هــذا الصــمت 
  املفاجئ.

ســــلوب الصــــمت كــــان يســــتخدم أ أنــــه  يكشــــف  إن دراســــة خطــــب الرســــول
  تناول بعض األمثلة التطبيقية:أاملفاجئ, ويف التايل 

يـَْوَم النَّْحـِر    َخطَبَـَنا النَِّيبُّ  َعْن َأِيب َبْكَرَة رضي هللا عنه قَاَل: األمثلة من احلديث:
ــُم، َفَســَكَت َحــىتَّ  ُ َوَرُســولُُه َأْعَل ــا: اهللَّ ــْوٍم َهــَذا؟) قـُْلَن ــْدُروَن َأيُّ يـَ ــاَل: (أََت يِه  َق ظَنَـنَّــا أَنَّــُه َسُيَســمِّ

ـــْوَم النَّْحـــرِ  ـــْيَس يـَ ـــاَل: (أََل ـــِه، َق ـــْريِ امسِْ ـــاَل:  ؟) ِبَغ ـــى. َق ـــا: بـََل ـــَذا(قـُْلَن ُ  )؟ َأيُّ َشـــْهٍر َه ـــا: اهللَّ قـُْلَن
ِه، فـََقاَل:  يِه ِبَغْريِ امسِْ قـُْلنَـا:  )و احلَْجَِّة؟أَلَْيَس ذُ (َوَرُسولُُه َأْعَلُم، َفَسَكَت َحىتَّ ظَنَـنَّا أَنَُّه َسُيَسمِّ

يِه ِبغَـْريِ  )َأيُّ بـََلٍد َهَذا؟(بـََلى، قَالَ:  ُ َوَرُسـولُُه َأْعلَـُم، َفَسـَكَت َحـىتَّ ظَنَـنَّـا أَنـَُّه َسُيَسـمِّ قـُْلَنا: اهللَّ

                                  
  43انظر: اخلطابة وإعداد اخلطيب: ص 1
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ــهِ، قَــاَل:  ْمــَواَلُكْم َعلَــْيُكْم فَــِإنَّ ِدَمــاءَُكْم َوأَ (قـُْلنَــا: بـَلَــى، قَــال:  )أَلَْيَســْت بِاْلبَـْلــَدِة اْحلَــرَاِم؟(امسِْ
  1.)َحرَاٌم، َكُحْرَمِة يـَْوِمُكْم َهَذا ِيف َشْهرُِكْم َهَذا ِيف بـََلدُِكْم َهَذا ِإَىل يـَْوِم تـَْلَقْوَن َربَُّكم

نَـُه ِإال  رضـي هللا عنـه قَـاَل: ُكْنـُت رِْدَف النَّـِيبِّ  2َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجبَـلٍ   لَـْيَس بـَْيـِين َوبـَيـْ
. قـُْلُت: لَبـَّْيَك َرُسوَل اهللَِّ َوَسْعَدْيَك ُمثَّ َساَر َساَعًة، )يَا ُمَعاَذ ْبَن َجَبلٍ (رَّْحِل فـََقاَل: ُمْؤِخَرُة ال
يَـا (. قـُْلُت: لَبـَّْيَك َرُسوَل اهللَِّ َوَسْعَدْيَك. ُمثَّ َساَر َساَعًة ُمثَّ قَـاَل: )يَا ُمَعاَذ ْبَن َجَبلٍ (ُمثَّ قَاَل: 

  قـُْلُت: لَبـَّْيَك َرُسوَل اهللَِّ َوَسْعَدْيَك. )ُمَعاَذ ْبَن َجَبلٍ 
ُ َوَرُســولُُه َأْعَلــُم، َقــاَل:  )َهــْل تَــْدرِي َمــا َحــقُّ اهللَِّ َعَلــى اْلِعَبــاِد ؟(َقــال:  َقــاَل قـُْلــُت: اهللَّ

يَــا ُمَعــاَذ (اَر َســاَعًة قَــاَل: ، ُمثَّ َســ)فَــِإنَّ َحــقَّ اهللَِّ َعَلــى اْلِعَبــاِد َأْن يـَْعبُــُدوُه َوال ُيْشــرُِكوا بِــِه َشــْيًئا(
َهـْل تَـْدرِي َمـا َحـقُّ اْلِعبَـاِد َعلَـى اهللَِّ ِإَذا (قـُْلُت: لَبـَّْيـَك َرُسـوَل اهللَِّ َوَسـْعَدْيَك قَـاَل:  )ْبَن َجَبلٍ 

ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم قَاَل:  )فـََعُلوا َذِلَك ؟    3.َأْن ال يـَُعذِّبـَُهم)(قَالَ: قـُْلُت: اهللَّ
أمــا ف إذا جــاء علــى وجهــه دون تكّلــف وتصــّنع, فيزيــد اخلطبــة قــّوة وتــأثرياً. فــالتوق

  4فهو يزري باخلطبة ويذهب حبسنه ومجاله.التكلف 

                                  
  4144انظر: صحيح البخاري, كتاب احلج, باب حجة الوداع, رقم احلديث:  1
ُمعاذ بن َجَبل بن عمرو بن أوس األنصـاري اخلزرجـي: صـحايب جليـل, كـان أعلـم األمـة بـاحلالل واحلـرام. وهـو  2

. شهد العقبة مع األنصار السبعني, وشـهد املشـاهد كلهـا مـع  الذين مجعوا القرآن على عهد النيب  أحد الستة
  هـ.  18. بعثه رسول هللا بعد غزوة تبوك قاضياً ومرشداً ألهل اليمن. مات عام  رسول هللا 

أيب احلســن  ؛ أســد الغابــة يف معرفــة الصــحابة, لعــز الــدين 8039؛ اإلصــابة: ت  3/120[انظــر: الطبقــات: 
  ]4/376هـ: 1386بن األثري اجلزري, طبع القاهرة: 

  30انظر: صحيح مسلم, كتاب اإلميان, باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اجلنة, الرقم:  3
  10انظر: مخسون وصية ووصية لتكون خطيباً ناجحاً, ص 4
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   أسلوب احلواري: إشراك اجلمهور يف العملية االتصالية:
السـامعني, ليظفر باجتذاب انتباه هناك أساليب أخرى جيب أن يصطنعها اخلطيب 

يســــتطع أن يشــــّد إىل أن مل خطبتــــه حســــنة العبــــارات واألســــلوب,  ألن اخلطيــــب مهمــــا كانــــت
  انفعاالته وعواطفه.معه يف فلن يتابعوا أفكاره ويشاركوا انتباههم ويربطهم به, 

وأثبتــت الدراســات أنــه أســلوب إعالمــي رفيــع مــن هــذه األســاليب أســلوب احلــوار, 
األفكـار, واسـتثارة العقـل  املستوى, وهلا دور يف جذب انتباه املخاطبني, ودفعهم إىل قبـول

  والوجدان.
أن مـن أهـم دالالت هـذه اخلطـب  ولقد كشف التحليل اإلعالمي خلطـب النـيب 

:  يقــــول  1 ألســــلوب احلـــوار واإلقنـــاع املشــــرتك يف خطبـــة الصـــفا, اســـتخدام الرســـول 
  2.)َعَلْيُكْم َأُكْنُتْم ُمَصدِِّقيَّ  أَرَأَيـَْتُكْم َلْو َأْخبَـْرُتُكْم َأنَّ َخْيًال بِاْلَواِدي تُرِيُد َأْن تُِغريَ (

ــــوداع:  ــــه يف حجــــة ال ــــلَّ بَـ  لْ  َهــــَال أَ (وكــــذلك قول ــــاللّ (:قــــالوا: "نعــــم" قــــال  )تُ ْغ  مَّ ُه
  3.)دْ هَ اشْ 

                                  
 114, ص انظر: اجلوانب اإلعالمية يف خطب الرسول  1
 4397لبخاري, كتاب تفسري القرآن, باب (وأنذر عشريتك األقربني) رقم احلديث: انظر: ا 2
 4141انظر: صحيح البخاري: كتاب املغازي: باب حجة  الوداع: رقم احلديث: 3
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  احلركات واإلشارات: 
احلركــات واإلشــارات جــزء هــاّم مــن حيــاة اإلنســان, وال ميكــن لــه االســتغناء عنهــا, 

, وهــي أداة أو عيونــه أو حواجبــهده أو رأســه أو منكبيــه, فإنــه مهمــا كــان هادئــاً حيــّرك إّمــا يــ
  1.من أدوات التعبري

ويف هــذا يقــول اجلــاحظ: (ويف اإلشــارة بــالطرف واحلاجــب وغــري ذلــك مــن اجلــوارح 
مرفق كبري ومعونة حاضرة... وحسـن اإلشـارة باليـد والـرأس مـن متـام حسـن البيـان باللسـان 

  2والتفتل والتثين...). مع الذي يكون مع اإلشارة من الدل والشكل
ــد مــن انفعــا احلركــات واإلشــارات مبــا يقــول ويلقــي علــى الســامعني,  ل اخلطيــبتتوّل

 فكيـف يتوقّـعبكالمه نفسـه, مل ينفعل إلقائه, فهو كأنه أثناء الذي يكون هادئاً فاخلطيب 
ا السامعون.خطبته أن من    3ينفعل 

   من احلديث:أمثلة 
ــاُه َوَعــال   َقــاَل: َكــاَن َرُســوُل اهللَِّ   4َعــْن َجــاِبِر ْبــِن َعْبــِد اهللَِّ  َن ِإَذا َخطَــَب اْمحَــرَّْت َعيـْ

ـاُكْم َويـَُقـوُل:  بُِعثْـُت أَنَـا (َصْوتُُه َواْشَتدَّ َغَضُبُه َحىتَّ َكأَنـَُّه ُمْنـِذُر َجـْيٍش يـَُقـوُل: َصـبََّحُكْم َوَمسَّ
                                  

  275انظر: خصائص اخلطبة واخلطيب: ص 1
  1/56انظر: البيان والتبيني:  2
  15انظر: مرشد اخلطيب: ص 3
و بــن حــرام اخلزرجــي: صــحايب, مــن املكثــرين, روى عنــه مجاعــة مــن الصــحابة. غــزا جــابر بــن عبــد هللا بــن عمــر  4

هــــ. لـــه  78تســـع عشـــرة غـــزوة. كـــان لـــه يف أواخـــر أيامـــه حلقـــة يف املســـجد النبـــوي يؤخـــذ عنـــه العلـــم. تـــويف عـــام 
  حديثاً يف الصحيحني وغريمها.  1540

  ]1/213[انظر: اإلصابة: 
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ـــاَعُة َكَهـــاتـَْنيِ  ـــْنيَ ِإْصـــبَـَعيْ  )َوالسَّ ـــبَّابَِة َواْلُوْســـَطى َويـَُقـــوُل: َويـَْقـــُرُن بـَ ـــَر (ِه السَّ ـــِإنَّ َخيـْ ـــا بـَْعـــُد: َف أَمَّ
ُر اْهلَُدى ُهَدى ُحمَمَّدٍ، َوَشرُّ األُُموِر ُحمَْدثَاتـَُها وَُكلُّ ِبْدَعـٍة َضـالَلةٌ  ... )احلَِْديِث ِكَتاُب اهللَِّ َوَخيـْ

  احلديث. 
يـَُقـــوُل َعَلـــى ِإثْـــِر َذلِـــَك َوقَـــْد َعـــال َصـــْوتُُه:... ُمثَّ  ويف روايـــة: َحيَْمـــُد اهللََّ َويـُثْـــِين َعَلْيـــِه ُمثَّ 

  1َساَق احلَِْديَث ِمبِْثِلِه.
لَـِة   قَـاَل: َصـلَّى لَنَـا النَّـِيبُّ  َعْن أََنِس بْـِن َمالِـٍك  ُمثَّ َرقِـَي اْلِمْنبَــَر َفَأَشـاَر بَِيَديْـِه ِقبَـَل ِقبـْ

َلــِة اْلَمْســِجِد ُمثَّ قَــاَل: "َلَقــْد رَأَيْــُت  اآلَن ُمْنــُذ َصــلَّْيُت َلُكــْم الصَّــالَة اْجلَنَّــَة َوالنَّــاَر ُممَثـََّلتَـــْنيِ ِيف ِقبـْ
" َثالثًــا رواه البخــاري ــرِّ ــَرَة  2.َهــَذا اْجلِــَداِر، فـَلَــْم أََر َكــاْليَـْوِم ِيف اْخلَــْريِ َوالشَّ أنــه قــرأ  عــن َأِيب ُهَريـْ

ـــَؤدُّوا األَ  ـــاَل: {ِإنَّ اهللََّ يَـــْأُمرُُكْم َأْن تـُ يًعـــا َبِصـــريًا} َق َمانَـــاِت ِإَىل َأْهِلَهـــا} ِإَىل قـَْولِـــِه تـََعـــاَىل: {مسَِ
   3َيَضُع ِإبـَْهاَمُه َعَلى أُُذنِِه َوالَِّيت تَِليَها َعَلى َعْيِنِه). رَأَْيُت َرُسوَل اهللَِّ 

ارات حـىت ال يكـون كما ينبغي للخطيب التجنب عن اإلسراف يف احلركات واإلش
ويعّدونـــه يكرهـــون اإلســـراف فيهـــا, أن الصـــحابة والتـــابعني لـــذا نـــرى وهـــزء,  موضـــع ســـخرة

  .خروجاً عن سنة رسولنا 
َعَلـــى  2رََأى ِبْشـــَر بْـــَن َمـــْرَوانَ   1أن ُعَمـــارََة بْـــَن ُرَؤيـَْبـــةَ  4َعـــْن ُحَصـــْني بـــن عبـــد الـــرمحن

                                  
  867ختفيف الصالة واخلطبة, رقم احلديث: انظر: صحيح مسلم, كتاب اجلمعة, باب  1
  716انظر: صحيح البخاري, كتاب صفة الصالة, باب رفع البصر إىل اإلمام يف الصالة, رقم احلديث:  2
  , صححه األلباين.4728انظر: سنن أيب داؤد, كتاب السنة, باب يف اجلهمية واملعتزلة, رقم احلديث:  3
), هـــ 126, (مد بــن معــاذ األنصــارى األشــهلى ، أبــو حممــد املــدىنحصــني بــن عبــد الــرمحن بــن عمــرو بــن ســع 4

  .رتبته عند الذهيب :  ثقة, رتبته عند ابن حجر :  مقبول , النسائي ) -روى له :  د س  ( أبو داود 
ذيب الكمال,    ]6/517[انظر: 
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ُ َهــاتـَْنيِ اْلَيــدَ  ــبََّح اهللَّ َمــا يَزِيــُد َعَلــى َأْن  ْيِن َلَقــْد رَأَيْــُت َرُســوَل اهللَِّ اْلِمْنــَربِ رَاِفًعــا َيَديْــِه فـََقــاَل: قـَ
   3يـَُقوَل بَِيِدِه َهَكَذا، َوَأَشاَر بِِإْصَبِعِه اْلُمَسبَِّحِة.)

  أسلوب حتويل االنتباه:
ـــة "أســـلوب حتويـــل االنتبـــاه".  مـــن أســـاليب اإلقنـــاع وهـــذا يعـــين صـــرف انتبـــاه املهّم

يســـتخدم اخلطيـــب هـــذا األســـلوب لتثبيـــت . الفـــرصإىل  والعوائـــق الســـامعني مـــن املشـــاكل
  ومينعهم من الفشل وذهاب الريح. أقدام املخاطبني, 
ـــذا األســـلوب,   ناوســرية رســـول حيـــّول يف غـــزوة بـــدر  -مـــثًال  - فنجـــده حافلـــة 
ـاانتباه الصحابة من  م علـى  ,قّلة قّوة ماّديّة إىل كثرة قّوة معنوية كـانوا يتمتعـون  وهـي كـو

ـــاههم مـــن  فحـــّول  .ســـبيل هللا احلـــق يف ـــمانتب ـــرة فضـــل رّ ـــة زادهـــم إىل كث , ومـــن قهـــر قّل
وحـــــّوهلم مـــــن اللجـــــوء إىل ســـــعادة اآلخـــــرة, ومـــــن متـــــاع الـــــدنيا إىل األعـــــداء إىل غلبـــــة هللا, 

  4ملجئ هللا والتوّكل عليه.األسلحة والتوّكل عليها إىل 
ـــة غـــز  ـــدر حـــّول وهـــذا األســـلوب يســـتخدم تبعـــاً للظـــرف االتصـــايل, ففـــي خطب وة ب

                                                                                                      
 -د ت س  ( مســلم روى لــه :  م , هـــ 70بعــد , تــويف صــحاىب, عمــارة بــن رويبــة الثقفــى ، أبــو زهــري الكــوىف 1

  .رتبته عند ابن حجر :  صحاىب, النسائي ) -الرتمذي  -أبو داود 
  ]4/581[انظر: اإلصابة, 

أمـــري، كـــان مسحـــا جـــوادا. ويل إمـــرة  هــــ) 75 م( :بشـــر بـــن مـــروان بـــن احلكـــم بـــن أيب العـــاص القرشـــي األمـــوي 2
  . هـ 74العراقني (البصرة والكوفة) الخيه عبد امللك سنة 

ذ   ]3/248يب, [انظر: 
  , صححه األلباين.1104انظر: أبو داؤد, كتاب الصالة, باب رفع اليدين على املنرب, رقم احلديث:  3
 120, ص انظر: اجلوانب اإلعالمية يف خطب الرسول  4
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انتبــاه مجاعــة املســلمني إىل القــوة احلقيقيــة وهــي قــوة اإلميــان لرفــع الــروح املعنويــة  الرســول 
انتباه اجليش من املعركـة مـع العـدو  للجندي املسلم, ويف خطبة غزوة تبوك حّول الرسول 

اهلـوى إىل االنتصار على النفس وجهاده لتخليص الرأي العام مـن اجلاذبيـة املاديـة وجاذبيـة 
وجاذبيـــــة األعـــــراف الســـــائدة, وتقويـــــة اجلبهـــــة الداخليـــــة قبـــــل االتصـــــال احلضـــــاري بـــــاألمم 

   األخرى.
  التزام بث احلقائق والبعد عن اهلجاء اجلاهلي:و إحكام االتصال أسلوب 

لقد كان جمتمع العرب قبل اإلسالم هو جمتمـع املفـاخرة واملنـافرة بـاحلق أو بالباطـل, 
هلجــاء أكثــر مــن األغــراض األخــرى, وعنــدما جــاء اإلســالم علــم وكــان الشــعر فيــه للمــدح وا

فــن االتصــال بالنــاس, فبينمــا كانــت املفــاخرة واملنــافرة يف صــفوف املشــركني يــوم  الرســول 
أبعــد النــاس عــن اهلجــاء  بــدر قــد أخــذت حيــزاً كبــرياً مــن اتصــاهلم بالنــاس كــان الرســول 

يف بدر, ويـوم فـتح مكـة دخـل الرسـول  السياسي وهو يقوم باإلعداد املعنوي جلند اإلسالم
  رجــال يطمــح إليــه خاشــعاً هلل حامــداً شــاكراً لــنعم ربــه عليــه, هــذا األســلوب هــو غايــة مــا

  1اإلعالم واالتصال باجلماهري.

                                  
 122-121, صاجلوانب اإلعالمية يف خطب الرسول  1



 

 

  القصة وأثر احلديث فيها
  

  التمهيد
  

عرف اإلنسان القصة منذ القدم. وال يوجد أدب من اآلداب العاملية إال 
القصة منذ  وجدتوكان للقصة فيها وجود. فاألدب العريب, مثل اآلداب العاملية, 

  .زمن بعيد
موضوع مهّم من موضوعات األدب العريب. مع أن النيب  مث القصة النبوية 

  ض تلك القصص مبختلف أنواعها كأمناط قصصية ذات طريقة فنية مل يعر
تلك القصص هو الدعوة والتبليغ, ألنه  النيب  دمجيلة, وإمنا اهلدف األساسي لسر 

 .من أجله بعث, ومن أجله اصطنع األساليب الكثرية  
تكلم يف الفصل التايل عن القصة وعناصرها الفنية, وأنواعها, وأمهيتها أس

  وأنواعها, وأثر احلديث عليها. مث عن أغراض القصة النبوية  عند العرب,



 

 

140

  القصة وأثر احلديث فيها
  

علــــى مجلــــة مــــن قــــف أأن  م بدراســــة القصــــة احلديثيــــة جيــــدر يبقــــو أقبــــل أن 
وأنواعهـــــا,  ,وعناصـــــرها ,األمـــــور, منهـــــا: تعريـــــف كلمـــــة "القصـــــة" لغـــــًة واصـــــطالحاً 

ا  ,وأمهيتها   عند العرب.ونشأ
  

  صطالحاً لغًة وا القصة
  القصة لغًة:

البيــان" كمــا جــاء إن مادة كلمة "القصة" (قصص) وهلا عدة معاٍن, منهــا: "
تتبــع األثــر شــيئاً , ومنهــا "1﴾َحنْــُن نـَُقــصُّ َعَلْيــَك َأْحَســَن اْلَقَصــصِ ﴿يف القــرآن الكــرمي 

ــيهِ ﴿كقولــه تعــاىل:   بعد شيء"  وقيــل للقــاص",  أي اتبعــي أثــره 2﴾َوقَالَــْت ِألُْختِــِه ُقصِّ
وهــو ومنهــا "اخلــرب  3 يقــص القصــص التباعــه خــرباً بعــد خــرب وســوقه الكــالم ســوقاً"

القصـــص والقصـــص اخلـــرب املقصـــوص" ومســـي اخلـــرب الطويـــل قصصـــاً ألن بعضـــه يتبـــع 
    4.بعضاً فيطول, وإذا استطال السامع احلديث قال هذا قصص

: اخلــرب, وهــو القصــص. وقــص علــى خــربه أو هــي, 5والقصة األمر واحلــديث
وقصصاً: أورده. والقصص: اخلــرب املقصــوص. وتقصــص كالمــه حفظــه. ه قصاً, يقص

                                                 
  3يوسف:  1
  11القصص:  2
ذيب اللغة: مادة (قصص)  3   8/256انظر: 
  74-73/ 7انظر: لسان العرب, مادة قصص,  4
  2/173, م1993مكتبة لبنان ناشرون, بريوت, انظر: حميط احمليط, بطرس البستاين  5
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  6 وتقصص اخلرب: تتبعه..."
ا كأنه يتتبــع معانيهــا الذي يأيت بالقصة على وجهه ص.. القاويف اللسان: "

  7."وألفاظها..
ـــا يف ممـــا ونلحـــظ  ســـبق مـــن هـــذه الـــدالالت اللغويـــة حـــول مـــادة (قـــص) أ

اء, وهـــو معـــىن ملحـــوظ يف القصـــة الـــيت هـــي اجلملـــة مـــن األصـــل تعـــين التتبـــع واالقتفـــ
حــني ميــارس  كتسب هــذا االســم مــن معــىن فعــل القــاصوالقصة تقصوص, الكالم امل

  عمله يف قص اخلرب فهو يأيت بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها.

  :اصطالحاً القصة 
ــا "حكايــة حــوادثياألدبــاء املعاصــر بعــض لقد عّرف  وأعمــال,  ن القصــة بأ
  8بأسلوب مشوق ينتهي إىل غاية مرسومة وغرض مقصود".وتصوير شخصيات 

ا وعرّفها آخرون حكاية نثرية طويلة تستخدم مــن اخليــال أو الواقــع أو : "بأ
  9وتبىن على قواعد معّينة من الفّن الكتايب".منهما معاً, 

ي وهــالقصة جمموعة مــن األحــداث يرويهــا الكاتــب, وقال بعض اآلخرين: "
تتعلــق بشخصــيات إنســانية خمتلفــة, تتبــاين تتنــاول حادثــة واحــدة أو حــوادث عــدة, 

أســـاليب عيشـــها وتصـــرفها يف احليـــاة, علـــى غـــرار مـــا تتبـــاين حيـــاة النـــاس علـــى وجـــه 

                                                 
هـــ, نشــر البــايب احللــيب, مصــر: مــادة 1391: 1كم واحمليط األعظم يف اللغة, البن ســيده, طانظر: احمل 6

  5/65(قصص) 
  انظر: اللسان: مادة (قصص) 7
  1/7م, 1959دار الشروق اجلديد, بريوت, , أمحد أبو سعيدانظر: فن القصة:  8
  2/746انظر: املعجم الوسيط, مادة (قصص),  9



 

 

142

  1األرض. ويكون نصيبها يف القصة متفاوتاً من حيث التأثّر والتأثري".
  

  احلديثة العناصر الفنية لبناء القصة
ول تعتــرب مــن القواعــد األساســية يف بنــاء القصــة األدبيــة, هنــاك بعــض األصــ

  وهي:واليت نسميها هنا عناصر القصة, يف قصته, وجيب على القاص أن يراعيها 
  ث:احلدث أو األحدا -1

ويعــّد العنصــر الرئيســي فيهــا, تدور حوله القصة,  الذياحلدث هو املوضوع 
ــــة املواقــــف, وحتريــــك الشخصــــيات وبعــــث القــــوة واحلركــــة  2,إذ يعتمــــد عليــــه يف تنمي

تــؤدي إىل تلــك حــىت الواحــدة تلــو األخــرى, وســوق احلــوادث, , يف القصــة والنشــاط
النتيجـــة املرحيـــة املقنعـــة, الـــيت تطمـــئن إليهـــا الـــنفس, والـــيت تتفـــق مـــع منطـــق الكاتـــب, 

  3ونظرته اخلاصة للحياة.

  الشخصيات:  -2
يقــرأ القصــة, القــارئ حينمــا  ال بد للقصة من وجود الشخصيات فيهــا, ألن

ألن الشخصــية  5,شخصــيته 4ا تلقــي أضــواء علــى مســاربال يعين باحلوادث إال أل

                                                 
  9ف جنم, دار الثقافة, بريوت, صفن القصة, حملمد يوسانظر:  1
), 40القصــة يف القــرآن, لثنــاء هللا حســني, جملّــة (الدراســات اإلســالمية), العــدد األول, واجمللّــد (انظر:  2

  193م,جممع البحوث اإلسالمية,اجلامعة اإلسالمية العاملية,إسالم آباد, ص2005مارس)-الربيع(يناير
  31فن القصة, حملمد يوسف جنم, صانظر:  3
  , مادة: (سرب)]1/425[املعجم الوسيط,   مسرب (ج) مسارب: مكان السروب.  4
  53فن القصة, حملمد يوسف جنم, ص 5
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  1الشخصية هي الكائن اإلنساين الذي يتحرك يف سياق األحداث.
يعلــق بــذهن فعلــى الكاتــب أن حيســن رســم شخصــيات القصــة, ألن الــذي 

 القـــارئ بعـــد القـــراءة, هـــو لـــيس تطـــور احلـــوادث وتعقـــدها, بـــل الشخصـــية اإلنســـانية
  2النابضة اليت خلقها الكاتب.

  :  احلبكة -3
فــإذا كانــت احلكايــة هــي مــادة القصــة, فــإن احلبكــة احلبكة هي بنيــة القصــة, 

  3.هي نظام يشد أجزاء احلدث ويتوّىل تركيبها وترتيبها يف بناء متكامل
  البيئة -4

. هـــي الـــيت تـــدور فيهـــا )بيئـــة القصـــة( بنـــاء القصـــةلومـــن العناصـــر األساســـية 
حقيقــة القصــة الزمانيــة واملكانيــة, وتســمى وهــي  4وتتحــّرك الشخصــيات.األحــداث 

ال بــّد أن يقــع يف زمــان عناصــر بنــاء القصــة, ألن احلــدث وهــي مــن أهــّم اجلــو أيضــاً. 
ــا يف . ومكــان فالكاتــب يســتعني يف رســم بيئــة قصــة, بــنفس الوســائل الــيت يســتعني 

ـــــه , ســـــرد احلـــــوادث أو رســـــم الشخصـــــيات أي باملالحظـــــة واملشـــــاهدة أو مـــــن قراءات
اخلاصـــة, أو ينســـجها خبيالـــه نســـجاً, مســـلطاً عليـــه قـــوة االخـــرتاع واإلبـــداع, معتمـــداً 

  5على يلتقطه أثناء جتاربه يف احلياة.

                                                 
  194القصة يف القرآن, صانظر:  1
  53فن القصة, حملمد يوسف جنم, صانظر:  2
ـــــ د. لطيــــف زيتــــوين, ط 3 م, دار النهــــار للنشــــر, 2002: 1انظــــر: معجــــم مصــــطلحات نقــــد الروايــــة, ل

  72ص بريوت,
  194القصة يف القرآن, صانظر:  4
  108فن القصة, حملمد يوسف جنم, صانظر:  5
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  أسلوب القصة: -5
ــا الكاتــب  أن يصــطنع الوســائل أســلوب القصــة هــو الطريقــة الــيت يســتطيع 

  :ع, منهالألسلوب أنوا  1اليت بني يديه, لتحقيق أهدافه الفنية.
ا الواقعيــة إىل اهو عملية نقل األحداث والوقالسرد: ف ئع واملواقف من صور

ه يتخيلهـــــا وكأنـــــه يراهـــــا علـــــصـــــورة لغويـــــة تصـــــورها ومتثلهـــــا لـــــدى القـــــارئ, بطريقـــــة جت
ســـرد املباشـــر) و وللســـرد عـــدة طـــرق: منهـــا (ال ويشـــاهدها, فيهـــا حركـــة وفيهـــا حيـــاة.

  (طريقة الوثائق).و(السرد الذايت) 
التعبــريي, ومــن أهــم وســائل الــيت  احلوار هو جزء هاّم من األســلوبحلوار: وا

يعتمـــد عليهـــا الكاتـــب يف رســـم الشخصـــيات, ومـــن أهـــّم مصـــادر املتعـــة يف القصـــة, 
ا شخصيات القصة بعضها ببعض.   واليت تتصل 

ــــــاً  يف تطــــــوير احلــــــوادث, واستحضــــــار احللقــــــات إن احلــــــوار يســــــتعمل أحيان
األسلوب ليجعل القارئ أكثــر قربــاً مــن احلــدث, ألنــه أوثــق  وُيستخدم هذااملفقودة, 

  2صلة باحلياة, وأصدق تعبرياً عن النفس اإلنساين.
لكــن ممــا يؤخــذ علــى أســلوب احلــوار اســتعمال اللهجــة العاميــة, والــيت تــؤدي 

  3إىل بلبلة وسوء الفهم.
هــد بــه الكاتــب فإنه أســلوب يتخلــل العمــل القصصــي كلــه, وميأما الوصف: 

وقــد يســتخدمه الكاتــب غــري مــرتبط باحلــدث, أو بــاحلوار ليصــر  ت املتحاورين,لعبارا
به أحداث القصة, وهو يؤدي يف القصة وظيفة فنيــة خاصــة وهــو ميثــل اجلــو النفســي 

                                                 
  112فن القصة, حملمد يوسف جنم, ص 1
  118-117, صنفس املصدر 2
  122-120نفس املصدر, ص 3
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  1الذي جتري فيه أحداث القصة.
  لفكرة:ا -6

 املــراد مــن الفكــرة: هــو الفكــر الــذي يســود القصــة, ومــا يــدور حولــه احلكايــة
ب أن ال تكــون الفكــرة املعاجلــة مصــوغة يف قالــب وعظــي أو علــى فيجــواألحــداث. 

تكــون احلكمــة أو بــل جيــب هيئة حكمة وأال يظهر فيهــا حتبيــذ أو النهــي عــن شــيء. 
املوعظة مطوية يف غضون احلوادث, خالصة إىل القارئ دون ظــاهرة مــن املؤلــف وأن 

  2م املكشوف.يكون التحبيذ أو النهي كامناً يف أعطاف السرد غري ملموس بالكال
  

                                                 
  149, صفن القصة, حملمد يوسف جنم 1
-393, صوالعلــوم, بــريوت املركــز العــريب للثقافــةانظــر: عــن اللغــة واألدب والنقــد, حممــد أمحــد الغــرب,  2

394  
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  القصص والعرب
  

عــرف اإلنســان احلكايــة منــذ القــدم. وال يوجــد أدب مــن اآلداب العامليــة إال 
د كــــان خيتلــــف مــــن أدب إىل آخــــر. وكــــان للقصــــة فيهــــا وجــــود, ولكــــن هــــذا الوجــــو 

  واألدب العريب مثل اآلداب العاملية. 
صــية عرف العرب القصة منذ أقدم العصور, وتراثهم حافٌل باألشــكال القص

  1املختلفة اليت تدل بشكل جازم على فطرة تنشئ القصة وتتذوقها.
مل يكــن : "2وقــد شــهد لــذلك بعــض املستشــرقني مــن مثــل: كــارل بروكلمــان

فو إليه  األعني عند عرب اجلاهليــة, بــل كــان القــاص يقــوم الشاعر وحده هو الذي 
خليــام لقبائــل البــدو أيضاً مقاماً هاماً إىل جانب الشاعر يف مسر الليل, بني مضارب ا

تســـجيالت قلـــة, ويف جمـــالس أهـــل القـــرى واحلضـــر. ولـــيس هنـــاك بطبيقـــة احلـــال املتن
  3".معاصرة هلذه األقاصيص

كمـــا يقـــول املستشـــرق نـــالينو إىل مثـــل مـــا ذهـــب إليـــه بروكلمـــان, فـــأقر بـــأن 
م وغــزوهم وأيــامهم, وذكــر  عــرب اجلاهليــة كــان هلــم تــراثهم القصصــي املتعلــق بأنســا

  4 ب كانوا يسردون قصصهم يف املواسم واألمسار ..أن العر 

                                                 
هـــ, املكتبــة الســلفية, القــاهرة, 1398: 1انظر: القصص يف احلديث النبوي, عمر بــن حســن الزيــر, ط 1

  33ص
ــــــاريخ اآلداب العربيــــــة" و Brockelmann )1868-1956بروكلمــــــان  2 م): مستشــــــرق أملــــــاين. لــــــه "ت

  "تاريخ الشعوب اإلسالمية". 
  ]129[انظر: املنجد يف األعالم: ص

  1/128م, دار املعارف, بريوت, 1962: 3انظر: تاريخ األدب العريب, لربوكلمان, , ط 3
م, دار الفكــــــر, دمشــــــق, 2001: 1انظــــــر: األدب اجلــــــاهلي, غــــــازي طليمــــــات وعرفــــــان األشــــــقر, ط 4

  703-702ص
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ــــرون أن األدب العــــريب القــــدمي كــــان فقــــرياً مــــن  ــــاك بعــــض املستشــــرقني ي فهن
الناحيــــــة القصصــــــية إىل حــــــد كبــــــري, وأن العــــــرب مل يعرفــــــوا القصــــــة ومل ميارســــــوها يف 

: 3بالشـــريكمـــا قـــال  2,, وغـــريه1نـــانيت ر نســـر اماضـــيهم, مثـــل املستشـــرق الفرنســـي 
إىل أن االنتحــــال ال يبقـــى حمصــــوراً يف الشـــعر بــــل  شــــارة مـــن جهــــة أخـــرىجتـــدر اإل"

يتنــاول النثــر, حــىت لتســتطيع اجلــزم أنــه لــيس لــدينا باســتثناء القــرآن ســطر واحــد مــن 
  4النثر, يرجع تارخيه إىل هذا العهد".

  لينو لألمور التالية:للكن النظر الدقيق يرجح كفة بروكلمان ون
فتهــــا الشــــعوب القدميــــة, والعــــرب مــــن هــــذه إنســــانية عر  ةالقصــــة ظــــاهر  -1

  الشعوب املوغلة يف القدم, فلماذا يعرفها جريان العرب, وجيهلها العرب؟
القــرآن الكــرمي يف مواضــع كثــرية علــى شــيوع القصــص بــني النــاس,  نــصَّ  -2

وأشــار إىل أن قصــص األنبيــاء كانــت معروفــة علــى حنــو مــا, فجــاءهم القــرآن الكــرمي 
  ....القصص, وألخبار الصاحلني بالوجوه الصحيحة هلذه

                                                 
): كاتب وعامل أثــري فرنســي. لــه "حيــاة يســوع". كــان مــن Renan )1823-1892رينان (إرنست)  1

  مني بالتنقيب يف لبنان وفلسطني. أول املهت
  ]317[انظر: املنجد يف األعالم: ص

  33انظر: القصص يف احلديث النبوي: ص 2
م): من علماء املستشرقني ومن أعضــاء  1900 – 1973( (R. L Blachere)بالشري. رجيس, ل.  3

ي, ضــليع مــن العربيــة. اجملمــع العلمــي العــريب بدمشــق واجملمــع الفرنســي األعلــى (األنســتيتو) ببــاريس. فرنســ
ألـــف بالفرنســـية كتبـــاً كثـــرية تـــرجم بعضـــها إىل العربيـــة. مـــن كتبـــه (ترمجـــة القـــرآن الكـــرمي) و (تـــاريخ األدب 
العريب) نقله إىل العربية د. إبراهيم الكيالين, و (قواعد العربية الفصحى) و (أبــو الطيــب املتنــيب) نقلــه إىل 

  يب فرنسي إنكليزي). العربية د. أمحد أمحد البدوي, و (معجم عر 
  ]2/72[انظر: األعالم: 

  703انظر: األدب اجلاهلي, ص 4
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يف األدب املـــــوروث عـــــن العصـــــر اجلـــــاهلي قصـــــص كثـــــرية, وال موضـــــع  -3
وال للخـــالف يف صـــحة هـــذه القصـــص, بـــل اخلـــالف يف الزمـــان الـــذي تنتمـــي إليـــه. 

علــى تــأّخر العهــد  –يضريها عزوها إىل الطور الثالث من تاريخ العرب, وهذا الطــور 
العــرب املســتعربة, وهــم الــذي يســميهم بعــض  جــاهلي ال إســالمي, وهــو طــور –بــه 

املــؤرخني: العـــدنانيني أو اإلمســـاعيليني. والقصـــص الـــيت حتـــدرت إلينـــا مـــن هـــذه الفـــرتة 
أخــالط مــن قصــص امللــوك والــرحالت واحلــروب واألســاطري, وأخبــار اجمّلــان, والنــوادر 

  واخلرافات.
 الشــــك يف حفاظهــــا علــــى بنائهــــا الفــــين الــــذي ســــبق الطــــور الثالــــث ال -4

ا تغيري فهذا التغيري مل خيرجهــا عــن أصــالتها وانتمائهــا إىل  يلغيها, وإذا صّح أنه أصا
ا يف عصـــر صـــدر اإلســـالم فأصـــلها ثابـــت,  عـــرب اجلاهليـــة. وهـــب التحريـــف أصـــا

  وعزوها إىل العصر اجلاهلي حّق ألبناء ذلك العصر.
ــ -5 د ذكــرت كتــب األدب أن نفــراً مــن القصاصــني اجلــاهليني املشــهورين ق

ــــذي أنبــــتهم فــــن القصــــة,  أدركــــوا اإلســــالم, فكيــــف ننكــــر علــــى العصــــر اجلــــاهلي ال
, واألســود بــن 2ومتــيم الــداري, 1النضــر بــن احلــارث وبضــاعتهم كّلهــا منــه؟ وأشــهرهم:

                                                 
النضــر بــن احلــارث بــن علقمــة بــن كلــدة بــن عبــد منــاف, مــن بــين عبــد الــدار, مــن قــريش: صــاحب لــواء  1

كثــرياً. كــان   املشــركني ببــدر. لــه اطــالع علــى كتــب الفــرس وغــريهم. وملــا ظهــر اإلســالم وآذى رســول هللا 
لســاً للتــذكري بــاهلل والتحــذير مــن مثــل مــا أصــاب األمــم اخلاليــة مــن نقمــة هللا, جلــس النضــر إذا جلــس جم

  بعده فحدث قريشاً بأخبار ملوك فارس ورستم وإسفنديار. أسر يف بدر, وقتله املسلمون.
  ]8/33؛ األعالم:  2/26[الكامل البن األثري: 

هـــ. كــان  9ر بن هانئ, من خلــم. أســلم ســنة متيم بن أوس بن خارجة الداري: صحايب, نسبته إىل الدا 2
ــــزل بيـــت املقـــدس, أول مـــن أســـرج الســـراج يف  يســـكن املدينـــة مث انتقـــل إىل الشـــام بعـــد مقتـــل عثمـــان. فن

  حديثاً يف البخاري ومسلم.  18املسجد. كان راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطني. له 
  ]1/367[انظر: اإلصابة, 
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  .1سريع
  قد تضعف الرواية احملفوظة يف الصدور ثقة القارئ يف انتمــاء النصــوص -6

تماء القصة كاملــة إىل العصــر اجلــاهلي كلها إىل اجلاهلية األوىل, لكنها ال تضعف ان
م, والعــرب  املتــأخر. ألن طائفــة كبــرية مــن هــذه القصــص تتصــل بأيــام العــرب وأنســا

نقلوهــــا ثقــــاٌت مل يوصــــفوا  نوالــــرواة الــــذيحــــراص علــــى مفــــاخرهم ال يفرطــــون فيهــــا, 
  زيد.باالنتحال والوضع والت

ــــألي -7 ــــأليف يف هــــذا اللــــون مــــن األدب هــــو عصــــر الت ف يف إن عصــــر الت
فتــــأخره ال يشــــكك يف صــــحة  –وإن تــــأخر بضــــع ســــنني  –األلــــوان األخــــرى, هــــو 

الــرتاث القصصــي. ذكــر بروكلمــان أن أول مــن ألــف يف هــذا الفــن أبــو عبــد هللا حممــد 
إذ صــــنف كتابــــاً يف قصــــص احلمقــــى وأقـــــواهلم  2القاســــم املعــــروف بــــأيب العينــــاءبــــن 

صـــنف كتابـــاً فيـــه جمموعـــة مـــن  إذ 3وأفعـــاهلم. مث أبـــو بكـــر أمحـــد بـــن مـــروان الـــدينوري
قصــص وحكايــات ونــوادر طريفــة, وكتابــاً آخــر هــو كتــاب "اجملالســة وجــواهر العلــم" 
ــذه الكتــب كتــاب "األوراق" أليب بكــر  وفيــه قصــص وأحاديــث. وميكــن أن نلحــق 

                                                 
  242لرافعي, صانظر: تاريخ اآلداب العربية, ل 1
أبو العيناء: حممــد بــن القاســم بــن خــالد: ولــد ونشــأ يف األهــواز وتــويف يف البصــرة. أديــب وشــاعر. تلقــى  2

العلم على أيب عبيدة واألصمعي وأيب زيد. انتقل إىل بغداد واتصــل باملتوكــل يف ســامراء. لــه أخبــار ونــوادر 
ا كتب األدب. (م    هـ). 282يف قصر اخلليفة وجمالس األمراء حفلت 

  ]1/571[انظر: الوايف يف الوفيات: 
أمحــد بــن مــروان الــدينوري املــالكي, أبــو بكــر: قــاض, مــن رجــال احلــديث. كــان علــى قضــاء (القلــزم) مث  3

هــــ). مـــن كتبـــه (اجملالســـة 310هــــ (أو  333ويل قضـــاء أســـوان مبصـــر عـــدة ســـنني. وتـــويف بالقـــاهرة عـــام 
  ناقب مالك) ويف العلماء من يتهمه بوضع احلديث. وجواهر العلم) و (الرد على الشافعي) و (م

  ]1/256؛ األعالم:  1591[انظر: كشف الظنون, حلاجي خليفة, منشورات مكتبة املثىن, بريوت: 
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ا, لكنهــا أصــابت حظًّــا فــإن فيــه قصصــاً مل تُ  1حممــد بــن حيــىي الصــويل عــز إىل أصــحا
  2يسري.من الفن القصصي غري 

من أجل أن نســتبني الصــلة وإذا نظرنا يف اللغة العربية  الدليل اللغوي: -8
بني العرب وعنصر القصة من خالل ظاهرة اللغة جند جمموعة من األلفاظ اليت تــدل 
بوضـــوح علـــى رســـوخ العنصـــر القصصـــي كلـــون مـــن ألـــوان التعبـــري األديب منـــذ العصـــر 

منوعة حبيث تعطي داللة على تنوع اآلثار  وهذه األلفاظاجلاهلي يف اجملتمع العريب. 
يــراد لــه القصصية تنوعاً يالئم الباعث لألثر القصصي من ناحية ويالئم وظيفته الــيت 

أن حيققهــا مــن ناحيــة ثانيــة, كمــا تؤكــد لنــا هــذه األلفــاظ أن العقليــة العربيــة كــان هلــا 
  علم ما باإلبداع القصصي بوجه عام.

, 3وهــي حتمــل معــىن التقليــد واحملاكــاة" جنــد مــن هــذه املصــطلحات "احلكايــة
ــا يتحــرى أن يصــور الواقــع الــذي  فاحلكاية مرتبطة مبحاكاة الواقــع, وكأمنــا املتحــدث 

  حدث وحياكيه يف حديثه.
 ,4وهــي نقــل اخلــرب أو احلــديث مــن شــخص إىل آخــر"الروايــة"  وهنــاك أيضــاً 

م فيــه املتحــدث وهــي يف األصــل مــن املقــام وهــو املكــان الــذي يقــو  "املقامــة"كــذلك و 
كمــــا يطلــــق أيضــــاً علــــى القــــوم اجملتمعــــني يف املكــــان الــــذي هــــو مبثابــــة   5 إىل القــــوم,

                                                 
حممــد بــن حيــىي بــن عبــد هللا, أبــو بكــر الصــويل: مــن أكــابر علمــاء األدب. نــادم ثالثــة مــن خلفــاء بــين  1

ولــــه تصــــانيف, منهــــا: (األوراق) و (أخبــــار الراضــــي واملتقــــي) و العباســــي (الراضــــي واملكتفــــي واملقتــــدر). 
  (أخبار الشعراء احملدثني). وله (أدب الكاتب) و (أخبار القرامطة) و (الغرر). 

  ]3/427؛ تاريخ بغداد:  3/296؛ النجوم الزاهرة:  1/508[انظر: وفيات األعيان: 
  705-703انظر: األدب اجلاهلي, ص 2
  14/191ادة (حكي), انظر: لسان العرب, م 3
  14/348انظر: اللسان, مادة (روى),  4
  12/498انظر: اللسان, مادة (قوم),  5
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خبـــار, وقـــد قـــال املنتـــدى, يســـتمع فيـــه القـــوم مـــن أحـــدهم إىل ســـرد األحاديـــث واأل
    :1زهري

ا القول والفعل    وفيهم مقامات حسان وجوهها   2وأندية ينتا
  :3ويف معىن اجلماعة أيضاً قال لبيد

َّ   قابِ الرِّ  بِ لْ غُ  قامةٍ ومَ    4قيام احلصريِ  لدى بابِ  نٌّ جِ     مكأ
وقــد تطــورت املقامــة مــن خــالل هــذا املعــىن إىل أن أصــبحت فنــاً معروفــاً لــه 

  فيما بعد. 6واحلريري 5شخصيته األدبية عل يد بديع الزمان اهلمذاين
, مث صــار يــراد بـــ "الســمر" 7احلديث بالليــلوهو يطلق على  "ناك "السمروه

                                                 
م): شــاعر جــاهلي مــن أصــحاب املعلقــات. دقيــق الوصــف 627 – 530زهــري بــن أيب ُســلمى (حنــو  1

  متني التنسيق, رزين مرتّو, مّيال إىل احلكم. يعترب من أشعر شعراء عصره. له "ديوان". 
  ]3/52األعالم: [انظر: 

  ل 113/35انظر: زهري بن أيب سلمى: ديوانه:  2
م): من بين عامر. شاعر خمضرم من أصحاب املعلقات. انتقــل إىل 661 – 560لبيد بن ربيعة (حنو  3

  الكوفة بعد إسالمه. اشتهر برثاء أخيه أربد. له "ديوان".
  ]5/24[انظر: األعالم: 

  م 290/10انظر: ديوان لبيد:  4
الزمان: هو أبو الفضل أمحــد بــن احلســني املعــروف ببــديع الزمــان, مــن أدبــاء العصــر العباســي. ولــد  بديع 5

ــا نشــأ وتــويف ســنة 375يف ســنة  مــذان و هـــ. وفيــه قــال الثعــاليب: "هــو بــديع الزمــان ومعجــزة 398هـــ 
  مهذان, ونادرة الفلك, وبكر عطارد, وفرد الدهر, وغرة العصر". 

 ]127, ص1؛ وفيات األعيان: ج161, ص2معجم األدباء: جانظر: [
القاســم بــن علــي بــن حممــد عثمــان, أبــو حممــد احلريــري البصــري: األديــب الكبــري, صــاحب (املقامــات  6

احلريريــــة) مســــاه (مقامــــات أيب زيــــد الســــروجي). ومــــن كتبــــه (درة الغــــواص يف أوهــــام اخلــــواص) و (ملحــــة 
  هـ. 516ولده بالشام ووفاته بالبصرة عام اإلعراب) و(صدور زمان الفتور وفتور زمان الصدور). م

  ]3/117خزانة البغدادي:  1/419[انظر: وفيات األعيان: 
  , مادة (مسر).4/377انظر: اللسان:  7
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وقــد ضــاقت الداللــة شــيئاً فشــيئاً ذلك احلديث الذي يتناول يف تلك اجملالس الليلية, 
حىت صارت تعــين ضــرباً مــن احلكايــات والقصــص املتميــزة بنــوع مــن الســرد القصصــي 

يــــــراد منهــــــا تزجيــــــة الفــــــراغ يف الليــــــايل املقمــــــرة وقــــــد اجتمــــــع القــــــوم للحــــــديث والــــــيت 
  واالستماع.

مــن بــين  1 خرافــة رافــة حــديث مســتملح كــذباخلُ  كما جنــد أيضــاً "اخلرافــة":
اختطفتــه اجلــن مث رجــع إىل قومــه فكــان حيــدث بأحاديــث ممــا  3أو مــن جهينــة 2عــذرة

  4فكّذبوه فجرى على ألسن الناس. رأى يعجب منها الناس
تعـــين احلـــديث الباطـــل الكـــاذب ومجعهـــا األســـاطري أي وكــذلك "األســـطورة" 

كمـــا جنـــد "األمثـــال املبنيـــة علـــى   ,5 هلـــااألباطيـــل واألكاذيـــب واألحاديـــث ال نظـــام 
 1و "قطعــت جهيــزة قــول كــل خطيــب  " 6ةاحلوادث" كقول العرب: "وافق شنٌّ طبق

                                                 
كان رجال من عذرة أسرته اجلن يف اجلاهلية فمكث فيهن دهرا طويال مث ردوه إىل اإلنس فكــان   :خرافة 1

  .  ال الناس حديث خرافةحيدث الناس مبا رأى فيهم من األعاجيب فق
تعليـــق شـــعيب , 25283[انظـــر: مســـند أمحـــد, بـــاقي مســـند األنصـــار, حـــديث عائشـــة, رقـــم احلـــديث: 

  ]األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف جمالد بن سعيد ولالختالف عليه يف وصله وإرساله
، عذرة بن سعد هذمي بن زيد بــن ليــث، مــن قضــاعة، مــن قحطــان: جــد جــاهلي. مــن بنيــه بطــون عــامر 2

  .وكاهل، وإياس، وعوف، ورفاعة. انتقلت مجاعات منهم إىل األندلس
مجهـــرة أنســـاب العـــرب, ابـــن حجـــر األندلســـي, حتقـــق: ليفـــي بروفنســـال, مطـــابع دار املعـــارف, مصــــر, [

  ]419, صم1948
جهينـــة بـــن زيـــد بـــن ليـــث، مـــن قضـــاعة: جـــد جـــاهلي، النســـبة إليـــه (جهـــين) نـــزل كثـــريون مـــن بنيـــه بعـــد  3

  .وفة والبصرة وصعيد مصراالسالم، بالك
  ]1/259[اللباب, 

  , مادة (خرف).9/66انظر: اللسان:  4
ذيب اللغة:  5   7/351انظر: 
ــا َشــنُّ بــن أْقَصــي بــن عبــد القــيس وتفصيل هذا احلادث ان  6 طَبَـَقُة قبيلة من إياد كانــت َال تطــاق فوقــع 



 

 

153

  ." 2" و "الصيف ضيعت اللنب
لكن أشهر األلفاظ يف اللغة اليت تدل على شكل التعبري القصصي وأكثرها 

  3صراحة يف ذلك هو لفظ "القصة" اليت قد تناوهلا بالتفصيل.
  

  ل الوسط:القو 
خـــري مـــا قيـــل يف هـــذا هـــو أن فمـــا ســـبيل التوفيـــق إذن بـــني هـــاتني الفئتـــني؟ 

ــا اجلديــد وبقواعــدها وأصــوهلا الفنيــة املعروفــة  الذي مل يعرفه العرب هــي القصــة يف ثو
  4اآلن. وعرفوا القصة احلديثية الفنية احلديثية إال يف العصور احلديثة.

  
                                                                                                                                          

ف منهــا وأصــابت منــه فصــار مــثًال بــن أفَصــى بــن ُدْعمــى بــن جديلــة ابــن أســد بــن ربيعــة بــن نــزار فانتصــ
  . للمتفقني يف الشدة وغريها

  ]2/359, جممع األمثال[انظر: 
اآلخــــر رجــــال  خيطبــــون ىف صــــلح بــــني حيــــني قتــــل أحــــدمها مــــنبينــــا  اً قومــــ واحلــــادث وراء هــــذا املثــــل: انّ  1

فقتلــه فقيــل  ويسألون الرضا بالدية جاءت أمه امسها جهيزة فقالت إن القاتل ظفر به بعض أولياء املقتــول
ا املثل ىف احلمق وإنــه مثــل  ذلك يضرب ألمر قد فات وايس من إصالحه وقيل هى جهيزة الىت يضرب 

ا   .  فيمن يقطع على الناس ما هم فيه حبماقة يأتى 
  ]2/197[انظر: املستقصى يف أمثال العرب, 

بــن زرارة بعــد مــا ان عمــرو بــن عمــرو بــن عــدس تــزوج بنــت عمــه دختنــوس بنــة لقــيط وأصــل هــذا املثــل  2
فطلقهــا مث تزوجهــا فــىت مجيــل الوجــه أْجــَدَبْت فبعثــت إىل عمــرو تطلــب  فكرهْته أسن وكان اكثر قومه ماالً 

  . منه َحُلوبة فـََقال عمرو "يف الصيف ضيعت اللنب"
دار م, 1988: 2, طيب هــــالل العســــكري, ألكتــــاب مجهــــرة األمثــــال؛  2/68, جممــــع األمثــــال[انظــــر: 
  ]1/576, حتقيق : حممد أبو الفضل إبراهيم  و عبد اجمليد قطامش, دار الفكر, الفكر

  38انظر: القصص يف احلديث النبوي: ص 3
  74صنفس املصدر:  4
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  أنواع القصة
 

انتشرت من الصغرية) وهي حكايات شعبية (أي اخلرافة  الفابليو: .1
ا نصف القرن احلادي عشر إىل أوائل القرن احلادي عشر للميالد.  وكانت يف مسا

ا قريبة إىل امللهاة وكانت فيها بعض الصبغ اخللقية أو االجتماعية أو . 1وميزا
 يقاسيها مجهور من الناس.الواقعية أو النقدية أو اليومية, اليت 

القصص يدور حول املرأة  هذا النوع من: لفروسيةقصص احلب وا .2
وللعرب يف حّس الفروسية حبّس احلّب. فيها  ميتزج وهي قصصاليت حيّبها الرجل, 

م  الظاهرة الفنية واإلشعاع من خالهلا على  هتلقوا هذهذا النوع دور بارز, أل
 العصور الوسطى.

ساحة ذات أمهية  ن اليونان عرفوا احلّب وكانت يف فلسفة أفالطون ممع أ
أعطوا للحب نوعًا من األمهية حبيث أنزلوا من مساء التجريد  إال أن العربكبرية, 

  إىل أرض الواضع.
ا, كان احلب قبل ذلك غري مقتصر على املرأة,  وخلطوا فألزمه العرب 

ذا النوع اهتماماً  كأنه سبب حلّب اجلميالت,   حّس احلّب حبّس الفروسية واهتموا 
  2. مثال له يف اآلداب األوربيةالكبرياً, 

  ظهر نوعان من القصص: ةويف عصر النهضة الكالسيكي
أقرب إىل واقع احلياة بالنسبة إىل وهي قصص : قصص الرعاة .3

من وأبطاهلا دائمًا ذات صبغة إنسانية, فاحلوادث فيها قصص احلّب والفروسية. 

                                                 
  .مسرحية منثورة أو منظومة تصف معايب الناس ورذائلهم يف صور مضحكةامللهاة:  1

  , مادة (هلو)]2/843[املعجم الوسيط, 
  178صانظر: عن اللغة واألدب والنقد,  2
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مث األدب اإليطايل أوًال, يف وقد نشأ هذا النوع على التوايل الطبقة األرستقراطية. 
 مث يف األدب الفرنسي.يف األدب اإلسباين ثانياً, 

 يف أوربا أثناء قرينبرز هذا النوع من القصص : قصص الشطار .4
نتيجة عن  1يف أسبانياوظهرت يف بادئ األمر السادس والسابع عشر للميالد, 

املؤكد تارخييًا أن  ومنبعدما ّمت رواج املقامات هناك. التأثّر باملقامات العربية, 
 مقامات احلريري عرفت يف األدب العريب يف أسبانيا.

ا قطعت مسافة فسيحة حنو الواقعيزات ومن مم وكان .  . . هذه القصص أ
ا  جاء اجملتمع الالذع, وكان ميلؤها جرت له, املؤلف يسردها بضمري املتكلم كأ

منقطعًا عن جمتمعه, لى وجهه, ع 2 مرتحًال (بوهيمياً), هائماً البطل فيها ويبدو 
  ... غريزي اإلحساس باألشياءنفعي النظرة واحلكم, 

ما يؤكد , التشابهُ  اإلسبانيةويوجد بني املقامات العربية وبني قصص الشطار 
ا يف قصصهم.مدى ويدل على   3تأثر كّتاب األسبان 

  ويف أواخر القرن الثامن عشر, ويف ظل احلركة الرومانتيكية ظهرت:
التطّور الطبيعي الذي حدث وهي تصّور لنا : قصة االجتماعيةال .5

حلركة اطبيعة وقد جاء هذا اللون من القصص مستجيباً لالتقاليد, لقصص العادات 
بالعدل, ومعاملتهم اجملتمع حقوقهم أفراد إىل إعطاء الشديد الرومانتيكية يف ميلها 

 ة للشعب ...وتكون بينهم السيادوليعّم بينهم التعاون االجتماعي, 

                                                 
  ة.وروبيمملكة إسبانيا هي مملكة، تقع يف اجلزء اجلنويب الغريب من القارة األ 1

(www.wikipedia.org) 
خرج على وجهه يف األرض ال يدري أين يتوجه ويف األمر حتري فيــه واضــطرب وذهــب  هام على وجهه:  2

  .كل مذهب
  , مادة (هام)]2/1004[املعجم الوسيط, 

  179والنقد, صانظر: عن اللغة واألدب  3
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: اليت كانت صدى حلرص الرومانتيكيني على والقصص التارخيية .6
األب الشرعي للقصة التارخيية  1إحياء ماضيه الوطين التارخيي. ويعد (والرتسكوت)

  2يف أوربا.
 ومتألاليت تبدو حية, وهي نوع من القصص : قصص األشباح .7

يقصد إىل الوعظ وقد  وتدعو إىل الدهش.النفس بالرعب وتبّث فيها الفزع, 
 أو اإلخافة وإثارة اهللع يف النفس. والنصيحة, 

 ومعروفة يف األدب الغريب وغريه.وهذا النوع موجود يف اآلداب العاملية, 

يف الغالب ومعروف وهي نوع من القصص اخلرافية, : قصة األطفال .8
 عند مجيع األمم.

ا كّتاب كبار.يكتبه  صيت اهلند والصني,  ايذيع  من القصص ة و قدمي وأل
  غري معروفني.فإن كّتاب كثري منها  ,الشعبية

واألعمال على األساطري واخلرافات من القصص اعتماد هذا اللون ويكثر 
وهي تسهم يف تنمية التصور واخليال يف قلوب بأسلوب سهل مّطول. اخلارقة 

  أحدث الكاتب يف قصته بعض احليل السحرية.وخاصة إذا األطفال, 

يتناول  وهي لون من األدب القصصي اخليايل: يسيةالقصة البول .9
جرمية حمّرية وعدداً من مفاتيح احلّل مع شرطي سري حيّل اللغز, يف معظم القصص 

                                                 
الكاتــب الربيطــاين الشــهري ســري والــرت ســكوت هــو واحــد :  Walter scott le talismanوالرتســكوت:  1

من أهم الكتاب الربيطــانيني يف كــل العصــور، وهــو مــن أبــرز كتــاب روايــة الفروســية، والنبــل. وقــد عــاش يف 
وا«، وهـــو صـــاحب العديـــد مـــن املؤلفـــات ومنهـــا1832، و1777الفـــرتة بـــني عـــامي  ســـيدة «، و»يفـــا

   وغريها من الروايات.» rob roy» روب روي«، و»القزم األسود«و» البحرية
  ]http://www.suhuf.net.sa[انظر: 

  179انظر: عن اللغة واألدب والنقد, ص 2
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تكون اجلرمية جرمية قتل, واملفاتيح إّما مؤّدية إىل احلّل أو إىل االبتعاد البوليسية 
 1عنه.

 2).مورجشارع  يفالقتلة (م بقصة 1841القصصي عام بدأ هذا الفن وقد 

: نوع من القصص الشعبية اليت يرويها راٍو واحد, قصة اجلامعة .10
وهي عبارة عن سلسلة من احلكايات املختلفة, ال يربط بينها سوى الراوي, 

 مثل قصص ألف ليلة وليلة.

: نوع من القصص اليت جيعل املؤلف فيها قصة احليوانات .11
ل هذا كثري يف القصص البطَل حيواناً, وتدور األحداث حول تصرفه. ومث

 3الرمزي.

ترمجه عبد هللا بن من أهم الكتب يف هذا النوع, وكتاب (كليلة ودمنة) 
  يف أسلوب مجيل متني. املقفع من الفارسية إىل العربية 

ازداد عدد قراء هذا الكتاب يف العصر العباسي وما بعده من العصور, 
كتاب بن هارون   4سهلفأّلف  بعد ذلك قصص على نسقه وأسلوبه.ووضعت 

                                                 
  18/195املوسوعة العربية العاملية, انظر:  1
هـــ, دار الكتــب العلميــة , 4131:   1الــدكتور, ط‘ انظــر: املعجــم املفصــل يف األدب, حممــد التــوجني 2

  708بريوت ص
  708انظر: املعجم املفصل يف األدب, ص 3
ســهل بــن هــارون, أبــو عمــرو: كاتــب بليــغ, حكــيم, مــن واضــعي القصــص, يلقــب (بزرمجهــر اإلســالم)  4

فارســي األصــل, اشــتهر بالبصــرة, واتصــل خبدمــة هــارون الرشــيد, وارتفعــت مكانتــه عنــده, حــىت أحلّــه حمــل 
كي صاحب دواوينه. مــن كتبــه (ثعلــة وعفــرة) و (اإلخــوان) و (املســائل) و (املخزومــي واهلذليــة) حيىي الربم

  و (ديوان رسائل). 
؛  1/181م: 1973[انظر: فوات الوفيات, ابن شــاكر, حتقيــق: إحســان عبــاس, دار صــادر, بــريوت, 

  ]4/258م, مطبعة هندية, مصر: 1923: 2إرشاد األريب, لشهاب الدين ياقوت احلموي, ط
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كتاب ومن كتبه أيضًا  العملية. فيه عددًا كبريًا من احلكم (ثعلة وعفرة), ومجع 
  1(النمر والثعلب).

كتاب (سلوان املطاع يف عدوان  2حممد بن ظفر وكذلك أّلف أبو عبد هللا
  .(كليلة ودمنة)بطريقة متأثّراً األتباع) 

 فاء ومفاكهة الظرفاء)(فاكهة اخللعنوانه كتابًا  3ابن عربشاهكتب كما  
  بقصص على لسان احليوان.اخلمسة األخرية منها ختتص عشرة أبواب, على يشتمل 

وعنوان , 4ابن اهلباريةمنهم  ,كتاب (كليلة ودمنة)كثريون  شعراء  وقد نظم 
  5والباغم).(نتائج الفطنة يف نظم كليلة ودمنة) وعارضه بكتاب (الصادح منظومته 

                                                 
  2/213م, 1985, بريوت 5انظر: تاريخ األدب العريب, عمر فروخ, ط 1
أبــــو عبــــد هللا : حممــــد ابــــن أيب القاســــم بــــن علــــي القرشــــي املعــــروف : بــــابن ظفــــر املكــــي حجــــة الــــدين  2

  .554صنفه : لبعض القواد بصقلية سنة هـ,  568املتوىف : سنة , النحوي
  ]2/998[انظر: كشف الظنون: 

هـــ) مــؤرخ ورحالــة ومــرتجم. ولــد ونشــأ بدمشــق وتــويف مبصــر. ســباه 854بــن حممــد) (م  عربشــاه (أمحــد 3
تيمـــور إىل مسرقنـــد فـــتعلم علـــى كبـــار علمائهـــا. جـــال بـــبالد املشـــرق وتعلـــم الرتكيـــة واملغوليـــة. لـــه "عجائـــب 

  املقدور يف نوائب تيمور" و "فاكهة اخللفاء ومفاكهة الظرفاء".
  ]459؛ املنجد يف األعالم: 1/228 ؛ األعالم:2/1216[انظر: الفهرست: 

حممد بن حممد بــن صــاحل العباســي, نظــام الــدين, أبــو يعلــى, املعــروف بــابن اهلباريــة: شــاعر هجــاء. ولــد  4
يف بغــداد وأقــام مــدة بأصــبهان, وفيهــا ملكشــاه ووزيــره نظــام امللــك. ولــه مــع الــوزير أخبــار. تــويف يف كرمــان 

أراجيــز يف ألفــي بيــت علــى أســلوب كليلــة ودمنــة , و (نتــائج  هـ. من كتبه (الصادح والباغم) و509عام 
  الفطنة يف نظم كليلة ودمنة) و (فلك املعاين) و (ديوان شعر). 

هـــــــ, 1381: 2؛ الــــــوايف بالوفيــــــات, لصــــــالح الــــــدين الصــــــفدي, ط 2/15[انظــــــر: وفيــــــات األعيــــــان: 
  ]1/130انتشارات جهان, طهران, إيران: 

م, دار الثقافــة العربيــة, 1995: 2ر العباســي, شــعبان حممــد مرســى, طانظــر: الفنــون األدبيــة يف العصــ 5
  24القاهرة, ص
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مد على أخيلة الكاتب وتصوراته البعيدة وهي تعت: القصة اخليالية .12
 أن يطابق الواقع أخيلته وتصوراته.وقد يقصد الكاتب إىل املتناول. 

: سرُد لقصة طويلة يعرتضها سرٌد آخر مكرر, قصة داخل القصة .13
وبعد انتهائها تتابع القصة الطويلة سرَدها. وتعتمد القصة الثانية أو الثالثة ... على 

عتد على التشابه والتذكري, كقصص كليلة ودمنة, وقصص نوع من االستطراد امل
 شهرزاد.

أبعد من مغزاها و  1,قصة هلا أكثر من معىن: القصة الرمزية .14
كتبت هذه  3معظم هذه القصص تتضمن معاين أخالقية أو دينية. 2ظاهرها.

األديب حني ما يرى القصص يف عصور امللوك اجلبارين, ألن اإلنسان وخاصة 
ففي العصر العباسي كان األدباء يف اجملتمع فيضطر إىل بيانه.  منكرًا وظلماً 

 4من ظلم اخللفاء, فلجؤوا إىل أسلوب خفي رمزي. ابوالكتّ 

سالمان (و  )حي بن بقظانهذا النوع القصص الفلسفية مثل ( يدخل يفو 
للمعري, أو  )رسالة الغفران(أو القصص األدبية ذات املعىن البعيد مثل  )وأبسال

 5.)كليلة ودمنة(وانات اليت تنطق احليوانات حكماً ونصائح مثل قصص احلي

قصة تنسب إىل األدباء املشهورين, لكنها يف : القصة الشعبية .15
ا من الناس, مث كتبوها, وال ميكن لباحث اليوم حتديد زمنها,  احلقيقة مسعها روا

                                                 
  18/196املوسوعة العربية العاملية, انظر:  1
  708انظر: املعجم املفصل يف األدب للتوجني, ص 2
  18/196املوسوعة العربية العاملية, انظر:  3
مــــد إســــحاق منصــــوري, د. جملــــة (الثقافــــة تطــــور القصــــة العربيــــة وأثرهــــا علــــى القصــــة الغربيــــة, حملانظــــر:  4

  148م, مركز الشيخ زايد اإلسالمي, ص2004اإلسالمية), العدد الثالث, 
  708انظر: املعجم املفصل يف األدب للتوجني, ص 5
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ا ومن  1أو نقصوا منها. هؤالء الرواة يف القصصوتعيني احلد الذي أضافه  مميزا
اإلثارة, والشعبية, و بالتسلسل املنطقي,  واالهتمامباألسلوب الفين, عدم االكرتاث 

 2مثل قصص أيب زيد اهلاليل, وعنرتة بن شداد.

تتبع قصرية, على مقاطع تشتمل حكاية شعرية, : القصة الشعرية .16
ا يتوارثها جيل بعد جيل, سري األحداث.  لذا ال يعرف يف األغلب مؤلفها. وأل

ا من أسلوب التنميق, وهي ختلو  باألمثال الشعبية واألقوال الوعظية. حتفل غري أ
 األجيال.تضيف عليها إذ مرور الزمن, مع وهي تطول 

ويف األدب الربيطاين هذه األقاصيص الشعرية تروى يف كثري من األمم, 
 لميالد. إىل القرن الرابع عشر ليعود تاريخ معظمها وحده حول ثالمثائة قصة شعرية, 

قصائُد  4وحروبه مع العرب يف عهد هارون الرشيد 3 وحول حياة "شارملان"
 .تروى حىت اآلنشعبية 

العرب من علم اليونان والروم املسلمون استفاد : القصة العلمية .17
                                                 

  138تطّور القصة العربية وأثرها على القصة الغربية, صانظر:  1
  709انظر: املعجم املفصل يف األدب للتوجني, ص 2
م): ملــك اإلفــرنج وامرباطــور الغــرب. مؤسســة Charlemagne )742-814ان: أو شارل الكبريشارمل 3

الســـاللة الكاروليـــة. جعـــل اكـــس الشـــابل (آخـــن) عاصـــمة لـــه. حـــاول االســـتيالء علـــى إســـبانيا ففشـــل يف 
  م. 778سرقسطة 

  ]381[انظر: املنجد يف األعالم: ص
لدولة العباسية يف العراق وأشهرهم. واله أبوه غــزو هارون الرشيد ابن املنصور العباسي: خامس خلفاء ا 4

ـــا إىل  الـــروم يف القســـطنطينية, فصـــاحلته امللكـــة إيـــريين وافتـــدت منـــه مملكتهـــا بســـبعني ألـــف دينـــار تبعـــث 
خزانة اخليفة يف كل عــام. وبويــع باخلالفــة بعــد وفــاة أخيــه اهلــادي. ازدهــرت الدولــة يف أيامــه. تــويف يف عــام 

  هـ. 193
: بــــريوت ,مكتبــــة املعــــارف,  إمساعيــــل بــــن عمــــر بــــن كثــــري القرشــــي أبــــو الفــــداءدايــــة والنهايــــة, [انظــــر: الب

10/213[  
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حظًّا وافرًا يف العلوم املختلفة من الطب والفيزياء واهلند والسند, مث أسهموا 
على االفرتاضات العلمية, أساسها قصصًا حىت كتب بعضهم  1والكيمياء,

قصص من أمثلتها غري حمتملة الوقوع. واعتمادها على االستنتاجات املنطقية, 
 أو جوالت إىل عامل جمهول متوقع منطقياً وغري موجود حالياً.رحالت الفضاء, 

استعمل يف القرن الثاين. لدى اإلغريق أيضًا وكان معروفًا هذا الفن ليس جبديد, 
 يف رحلة ابن القارع برسالة الغفران.هذا الفنَّ  2عّريامل

ا على الفلسفة. هي القصص اليت ترتكز : القصة الفلسفية .18 ويقصد 
يف  3كابن رشد, الفيلسوفوإقناع اآلخرين مبا وصل إليه الكاتب شرح األفكار, 

من  1ويعدُّ فولتري .يف "حديث عيسى بن هشام" 4"حي بن يقظان", واملويلحي

                                                 
  149تطور القصة العربية وأثرها على القصة الغربية, صانظر:  1
هـــ): ولــد يف معــرّة النعمــان. شــاعر مفّكــر. فقــد  449املعــري: أبــو العــالء أمحــد بــن عبــد هللا املعــري (م  2

مــن عمــره. درس يف حلــب وطــرابس وانطاكيــة. ســافر إىل بغــداد مث عــاد إىل املعــرة عــاش  بصــره يف الرافعــة
فيهـــا معتـــزًال العـــام متزهـــداً. مـــن مؤلفاتـــه "ســـقط الزنـــد" وهـــو جمموعـــة قصـــائد و "اللزوميـــات" يف الفلســـفة 

  العالئية و "رسالة الغفران". 
  ]17؛ املنجد يف األعالم: ص1/901[انظر: الفهرست: 

د بــن حممــد بــن رشــد األندلســي: الفيلســوف. عــين بكــالم أرســطو وترمجــه إىل العربيــة, وزاد حممد بن أمحــ 3
مــه خصــومه بالزندقــة, فنفــي إىل مــراكش, و أحــرق بعــض كتبــه, مث أذن لــه بــالعودة  عليه زيــادات كثــرية. ا

) و هـــ. صــنف حنــو مخســني كتابــاً, منهــا: (فلســفة ابــن رشــد595إىل وطنــه, فعاجلتــه الوفــاة مبــراكش عــام 
اية املقتصد).    (احليوان) و(بداية اجملتهد و

  ]4/320[انظر: شذرات الذهب: 
م): أديب وصحايف مصري. ولد وتويف مبصــر. أنشــأ 1930 – 1868املويلحي (حممد بن إبراهيم) ( 4

مـــع أبيـــه جريـــدة "مصـــباح الشـــرق". أشـــهر أعمالـــه "حـــديث عيســـى بـــن هشـــام", وقـــد صـــيغ علـــى نســـق 
  وبه القصصي. املقامات ومتيز بأسل

  ]697[انظر: املنجد: 
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 2تاِب القصة الفلسفية وال سيما "كانديد".أعمق ك

من وسامعيها. فمنهم قراءها مستوى تفاوت ذه القصص فهم هويتفاوت 
ويستخرج منها احلكمة يف أعماقها, ومنهم من يغوص يقف عند حدود الظاهر, 

  والفوائد اجلمة.العملية, 
ن , وهو جمموعة م) كتابًا مهّمًا من هذا النوعكليلة ودمنة(ويعد كتاب 

باللغة السنسكريتية, وجعل أبطاهلا من  3القصص, ألفها الفيلسوف اهلندي بيدبا 
احليوان, وعدد القصص يف هذا الكتاب مخس عشرة قصة, عنوان الكتاب مأخوذ 
من اسم حيوانني وردًا يف باب األسد والثور, يدعي أوهلما كليلة, والثاين يقال له 

  4دمنة, ومها أخوان ابنا آوى... 
قصة ال تتجاوز بضع صفحات تتضمن عادة : القصريةالقصة  .19

ويعّد هذا  حدثًا واحدًا وشخصيات قليلة وميكن قراءة أغلبها يف جلسة واحدة.
وقصص (ألف ليلة وليلة) أمثلة على شكل  النوع واحد من أقدم األشكال األدبية.

                                                                                                                                          
م): ولــد يف بــاريس. مؤلــف فرنســي. مــن Voltaire )1690 – 1778فــولتري (فرنســوا مــاري أرواي)  1

نوابــع زمانــه. أقــام يف بروســيا وسويســرا. تــزّعم حركــة الفلســفة املــادة وقــاوم رجــال الســلطة الدينيــة واملدنيــة 
التاريخ واملسرح واملراسلة والفلسفة وأجاد يف أكثرهــا. مــن ونقدهم بقلمه الرشيق الالذع. كتب يف الشعر و 

  ". 2مؤلفاته احملاورات الفلسفية, "كنديد", "زئري", "حممد", "شارل 
  ]533[انظر: املنجد يف األعالم: ص

  709انظر: املعجم املفصل يف األدب للتوجني, ص 2
ب مقدمـــة وكتـــاب "كليلـــة ودمنـــة" : معنـــاه بالسانســـكريتية "صـــاحب العلـــم". إليـــه تُنســـ Bidpayبيـــدبا  3

  املقدم لدبشليم مِلك اهلند. 
  ]157[انظر: املنجد يف األعالم: ص

  23انظر: الفنون األدبية يف العصر العباسي, ص 4
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  1القصة القصرية.

ا بضخمهتتميز وهي قصة نثرية موجزة, : القصة القصرية جداً  .20
 ألفاً ومخسمائة كلمة. جتاوز وقد ال وقصرها, 

والتشخيص وعرض املشاهد لتناول الصراع إىل مهارة عالية حتتاج كتابتها 
 كل مقومات القصة القصرية, ولكن بشكل مكثف.وتوجد فيها  برباعة وتأمل. 

باألحداث واملوّجه يزخر هذا النوع من القصص : قصة املغامرات .21
من غري القارئ يف هذا الفن مباذا سيحدث بعد ذلك, ويهتم غالبًا لألحداث. 

قصص اخليال العلمي هذا النوع من القصص ويدخل يف التفكري بكيف وملاذا؟ 
 2وقصص الغرب األمريكي وقصص األلغاز.

وتدور هذه القصص وردت يف الكتب الدينية, القصص الدينية:  .22
 العربة والعظة, إىلوترمي هذه القصص ومعاملة أقوامهم معهم. حول األنبياء 

 والسري على الصراط املستقيم.وإصالح النفس, 

وإمنا , بتحري احلق عند شرح هذه القصصيلتزموا مل لكن املفسرين كلهم 
, مبا ورد يف القرآن وما صّح واألحاديث الصحيحةاكتفى فبعضهم . فيها اختلفوا

علماء أهل  منالذين أسلموا اجتاه واختار , حدود العقل والنقلجتاوز وبعضهم 
  3وأخذ يروي عنهم., الكتاب

على إدخال الكثري من أساطري األمم األخرى هذه القصص لذا سّببت 
  4.املسلمني ومن أخبار اليهود والنصارى

                                                 
  18/197املوسوعة العربية العاملية, انظر:  1
  710انظر: املعجم املفصل يف األدب, ص  2
  28-72انظر: الفنون األدبية يف العصر العباسي, ص 3
  422املوجز يف األدب العريب وتارخيه, صانظر:  4
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, (العرائس) املسّمى بـ 1كتاب الثعاليبباألساطري,  هذه الكتب اململوءة ومن 
وعن وهب بن   ,2عن كعب األحبارمن اخلرافات كثريًا مؤلفه  الذي روى فيه 

بالتوسع يف العجائب  مولعاً نه كان إ ., وعن عديد من أهل امللل األخرى3منبه
  4 .... على ما يبدو والغرائب
, وأصل اخلرافة 5اخلََرف لغة فساد العقل من الكرب :القصة اخلرافية .23

يف قوهلم  6وقالوا حديث خرافة ذكر ابن الكليباحلديث املستملح من الكذب, (
مث رجع إىل  7ة أن خرافة من بين عذرة أو من جهينة اختطفته اجلنحديث خراف

                                                 
عبد امللك بن حممد بن إمساعيل . أبو منصور الثعاليب النيســابوري األديــب الشــاعر صــاحب التصــانيف  1

هـــ): أديــب ولغــوي ومــؤرخ عباســي. لــه "يتيمــة الــدهر يف شــعراء أهــل العصــر" يف اآلداب 430(م  األديبة
  و "فقه اللغة" و "كتاب األمثال".  والتاريخ و "لطائف املعارف"
  ]1/580؛ املوسوعة العربية امليسرة, 1/2756[انظر: الوايف يف الوفيات: 

كعب األحبار أبو إسحاق ابن ماتع احلمريي اليمــاين الكتــايب : اســلم يف خالفــة أيب بكــر وأول خالفــة  2
  .وروى له أبو داود والرتمذي والنسائي هـ).32( عامتويف . عمر
 ]1/3280: الوايف للوفيات: [انظر

هـ) أصله من الفــرس, واله عمــر بــن عبــد العزيــز صــنعاء,  102(م  وهب بن منبه من يكىن أبا عبد هللا 3
م بالقدر فحبس وامُتحن.   ا

  ]8/125؛ األعالم:  5/554[انظر: الطبقات الكربى: 
  28-27انظر: الفنون األدبية يف العصر العباسي, ص 4
  , مادة (خرف).9/62انظر: اللسان:  5
هـــ) عنوانــة بــن احلكــم بــن عوانــة بــن عيــاض بــن وزيــر بــن عبــد احلــارث الكلــيب, الضــرير مــن 147ابــن الكلــيب: ( 6

  : التاريخ, وسرية معاوية وبين أمية. هعلماء الكوفيني, رواية ألخبار, عارف بالشعر والنسب. من كتب
: 4ق: شــعيب األرنـــؤوط وحســني األســـد, ط[انظــر: ســري أعـــالم النــبالء , حممـــد بــن أمحـــد الــذهيب, حتقيـــ

 ]1/91؛ الفهرست: 6/65هـ, موسوعة الرسالة, بريوت: 1406
  , ضعفه األرنؤوط.25283مسند أمحد, باقي مسند األنصار, مسند عائشة, رقم احلديث: انظر:  7
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 1)).قومه فكان حيدث بأحاديث مما رأى يعجب منها الناس

مث انتقل معىن اخلراف من الداللة على باطل األحاديث ومصفوفها إىل 
الداللة على القصص املوضوعة على ألسنة احليوانات, والنباتات واجلمادات. 

  ه القصص الرتبية والوعظ, وتقدمي النصح بقالب قصصي جذاب. والغاية من هذ
وهذا النوع من القصص كثري قدمي, كان شائعًا بني الشعوب املختلفة,  
كقصة السبع والسنور املصرية القدمية اليت وجدت مكتوبة على ورقة من أوراق 

منها يف الربدي, وكليلة ودمنة السنسكريتية األصل, وحكايات إيسوبوس اليونانية. و 
  2 العربية حكاية األرنب والثعلب حينما احتكما إىل الضّب...

ولديهم من أعرق القصص عند العرب, هذا النوع : قصص البخالء .24
يف العصر ذروة ازدهار الفن ارتقى هذا يف كل عصور األدب. عجيبة قصص فيه 

د فقاجلاحظ. ويرأسهم  وفاضوا وأبدعوا,كّتاب يف هذا الفن  زاد إذ العباسي, 
غرائبهم, عجائب البخالء و فيه سّجل , البخالء)كتاب (صّنف يف هذا املوضوع  

 وبالغتهم يف الدفاع عن شّحهم.وفلسفتهم, 

ولكن البخل  , بليغ, حكيموهو كاتب, سهُل بن هارون,  اجلاحظَ وقد راع 
أبو , وقد روى عنه كان سجية فيه, وله رسائل يدافع فيها عن البخل والبخالء

على عدداً من قصص شحه, مضحكة, مدهشة, لبالغة سهل, وقدرته  اجلاحظ عثمان
  3اجلدل, وطريقته يف إثبات رأيه, ووضوح حججه, وسالمتها من التناقض.

كان العرب يف العصر اجلاهلي يقومون بأسفار   قصص األسفار: .25
م, وصعوبات  كثرية, وهذه األسفار تسفر عن قصص كثرية تصور لنا أحوال رحال

                                                 
  , مادة (خرف).66-9/65انظر: اللسان:  1
  711انظر: األدب اجلاهلي, ص 2
  31-30ة يف العصر العباسي, صانظر: الفنون األدبي 3
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ا, واملخاطر اليت تعرتض طرقهم. وتتحدث هذه القصص الطرق اليت ك انوا يكابدو
وهي حسب ظنهم نوع من الشيطان تظهر  –أيضًا عن قّوة اجلّن وأخطار الغيالن 

لكم والسعايل (أي   - 1للناس يف الفالة فتتلّون هلم يف صور شّىت, وتضللهم و
 .2 الُغول)

م رحلة قافلة كسرى إىل اليمن  4املسماة يوم الصفقة, 3ومن أهم رحال
, وقصة أوالد نـزار بن 7وتابعه اجلين مسحل 6, وقصة األعشى5وقصة فتكة الرباض

, ورحلة أيب طالب إىل الشام والبشرى اليت 8معد مع األفعى بن األفعى اجلرمهي

                                                 
  , مادة (غول)2/667املعجم الوسيط, انظر:  1
  , مادة (سعل)1/431املعجم الوسيط, انظر:  2
الــيمن: اجلمهوريــة اليمنيــة هــي إحــدى الــدول العربيــة وتقــع جنــوب شــبه اجلزيــرة العربيــة يف جنــوب غــرب  3

لشــمال الســعودية ومــن الشــرق ُعمــان. آسيا.تبلغ مساحتهاحوايل نصــف مليــون كيلــومرت مربــع حيــدها مــن ا
  هلا ساحل جنويب على حبر العرب و ساحل غريب على البحر األمحر.

]www.wikipedia.org[  
  ]17/318انظر للتفصيل: األغاين, [
  أيضاً. 4
ــم املثــل يف الفتــك كاحلــارث بــن ظــامل  5 هــو الــرباض بــن قــيس الكنــاىن أحــد فتــاك العــرب االــذين يضــرب 

   .وعمرو بن كلثوم
, يب منصــــور عبــــدامللك بــــن حممــــد بــــن إمساعيــــل الثعــــاليب, ألمثــــار القلــــوب يف املضــــاف واملنســــوب[انظــــر: 

  ]128م, ص1965: 1, طالقاهرة –دار املعارف , حتقيق : حممد أبو الفضل إبراهيم
أول مـــن ســـأل . ولـــد األعشـــى بقريـــة باليمامـــة. األعشـــى الكبـــري أبـــو بصـــري ميمـــون بـــن قـــيس بـــن جنـــدل 6

فلقيه أبو سفيان بن حرب فجمع لــه مائــة مــن اإلبــل ة, ومدحه بقصيد د إىل مكة يريد النيب بشعره ووف
لمرزبــاين, حتقيــق: عبــد الســتار , ل. [انظر: معجــم الشــعراءورده فلما صار بقام منفوحة رمى به بعريه فقتله

  ]101ص, م1960أمحد, مطبعة إحياء الكتب العربية, القاهرة, 
  ]2انظر: معجم الشعراء: صمسحل: شيطان األعشى. [ 7
األفعـــى اجلُرُمهـــي: حكـــيم جـــاهلي قـــدمي كـــان معاصـــراً لنــــزار (أيب ربيعـــة ومضـــر) وكـــان منــــزله بنجـــران (يف  8
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 1.2زّفها له حبريا  الراهب

 للغارات,يتجردون من القصص تصّور لنا  هذه قصص اللصوص: .26
العصر العباسي, يف هم زادوا ويسلبون منهم أمواهلم. ق على الناس, ويقطعون الطر 

وعاء خرجه (وأخذوا طريق على الشيخ أيب حامد الغزايل, ومنهم من قطعوا ال
 من كتب وزاد.األمتعة), مبا فيه 

م يف السجن.هؤالء اللصوص يقاومون احلكام وكان  وقد صّنف  وحيبسو
  3بعض هذه احلكايات.اجلاحظ 

شهدت جزيرة العرب حضارات, يتوالها ملوك : لوكقصص امل .27
ا كتب الرتاث العريب. ومن هذه القصص  عظام, ووضعت حوهلا قصص, تزخر 

  6, وغريها ...5الغساين آكل املرار مع زياد بن اهلبولةبامللقب  4قصة ُحجر

                                                                                                                                          
  خماليف اليمن) تقصده العرب يف قضاياها فيحكم بينها وال يرد حكمه. 

  ]2/11[انظر: الكامل البن األثري: 
  ه النبوة ملا ذهب به عليه السالم أبو طالب إليه.بصفات حبريا: راهب يف ُبصرى عرف النيب  1

  ]1/26[انظر: الوايف يف الوفيات: 
  709-708انظر: األدب اجلاهلي, ص 2
  34-33انظر: الفنون األدبية يف العصر العباسي, ص 3
ُحجر بن عمرو بن معاوية بن احلارث األصغر, من كندة, من بين محري: سيد كندة يف عصره. كــان يف  4

على قبائل معّد بن عدنان, يف احلجاز. لقب بآكــل املــرار لتشــّوه يف  وويلبع اليمن, يف اجلاهلية. عهد تبا
  وجهه. 

  ]3/502؛ خزانة البغدادي: 2/272[انظر: ابن خلدون: 
زياد بن اهلبولة بــن عمــرو بــن عــوف بــن ضــجعم بــن محاطــة بــن ســعد بــن ســليح وهــو ملــك يف ربيعــة بــن  5

  ]16/382. [انظر: األغاين: نـزار ومنـزله بغمر ذي كندة
  706-705انظر: األدب اجلاهلي, ص 6
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 1ومن هذا النوع القصص اليت تروي أخبار ملوك احلرية, كقصة النعمان
بن ماء السماء يف حربه مع  3, وقصة املنذر2ورنق وغدره بسّنماروبنائه قصر اخل

ا.  4الغساسنة, وقصص ملوك الغساسنة, وكتب األدب زاخرة 

كان العرب غارقني يف الفوضى واجلهلة, ال عمل  قصص احلروب: .28
 6,فقصص حرومب أهّم وأطول من قصص أسفارهم 5هلم إال الغزو والنهب واحلرب.

 . 7العرب)واليت تعرف بـ (أيام 

من أيام العرب حروب البسوس, وهي من أشهر مالحم العربية, وأحداثها 
وقصصها من أمجل األحداث والقصص, وأشّدها ارتباطًا بطبيعة األمة العربية يف 

                                                 
وهــو النعمــان األكــرب ونســبه: النعمــان بــن امــرئ القــيس, وهــو الــذي بــىن القصــر (اخلورنــق) البنــه ليكــون  1

  عنده فيه, فاستحسنه وكره أن يبين مثله, فقتل بّناءه (سّنمار).
  ]2/193: والنهاية [انظر: البداية

اء رومـــي األصــل. قيـــل: إنـــه بـــىن للنعمــان بـــن امـــرئ القـــيس قصــر (اخلورنـــق) بقـــرب الكوفـــة, ِســنِّمار: بنّـــ 2
وصــعد إليــه النعمــان, فقــال: مــا رأيــت مثــل هــذا البنــاء قــط, فقــال لــه ســنمار: إين أعلــم موضــع آجــرّة لــو 
ا زالـــت لســـقط القصـــر كلـــه, فقـــال النعمـــان: أيعرفهـــا أحـــد غـــريك ؟ قـــال: ال ؛ فقـــال: ألدعّنهـــا ومـــا يعرفهـــ

  أحد, وأمر به فُقذف من أعلى القصر, فتقطع. وضربت العرب به املثل: جزاه جزاه سنمار. 
ياقوت بن عبد هللا احلموي أبــو عبــد هللا, دار الفكــر, ؛ معجم البلدان,  1/107[انظر: جممع األمثال, 

  ]3/483: بريوت
لســماء أمــه: نالــت املنــاذرة ملــوك املنذر بن امرئ القيس الثالث ابن النعمان بن األسود اللخمي, ومــاء ا 3

  وأكثرهم أخباراً.  وأشدهم بأساً ومن أرفعهم شأناً احلرية وما يليها من جهات العراق يف اجلاهلية, 
  ]7/292؛ األعالم:  1/194؛ الكامل:  2/265[انظر: ابن خلدون: 

  708انظر: األدب اجلاهلي: ص 4
  1/26, جلرجي زيدان, اللغة العربيةتاريخ آداب انظر:  5
  709األدب اجلاهلي, صانظر:  6
  1/26, جلرجي زيدان, اللغة العربيةتاريخ آداب انظر:  7
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العصر اجلاهلي. ومهما يكن حظُّها من الغلو قليًال أو كثريًا فإّن النفس تطمئّن 
, والتفصيل عن ذلك يف كتاب أيام 2واألوديسة 1إليها أكثر مما تطمئّن إىل اإللياذة

العرب, أو كتب األدب األخرى, اليت عنيت بإبرازها وروايتها مشفوعة بالشعر 
 4, وحروب األوس واخلزرج.3اخلماسي. ومن هذا النوع قصة داحس والغرباء

األنواع من أقدم من القصص أيضًا هذا النوع قصص العشاق:  .29
ازدهر لكنه يف العصر اجلاهلي أيضاً, كان يوجد ذ  إالقصصية يف األدب العريب, 

 5يف عصر بين أمية.والسيما بعد اإلسالم, 

يف ازدهر  - وهو احلب املادي - قصص احلب الصريحومن هذا النوع 
                                                 

نشــــيداً تــــروي أخبــــار حــــرب طــــروادة بــــني اإلغريــــق  24: ملحمــــة يونانيــــة يف  Iliadeإليــــاذة هــــومُريس  1
ا شعراً سليمان البستاين ونشــرها يف  دار اهلــالل مبصــر والطرواديني. من روائع الشعر امللحمي العاملي. عّر

م. 1904   م مصّدرة مبقدمة يف هومُريس وشعراء اليونان والعرب وآدا
  ]62[انظر: املنجد يف األعالم: 

نشـــــيداً يـــــروي لنـــــا الشـــــاعر حماولـــــة  24األوديســـــة إحـــــدى ملحمـــــيت هـــــومريوس اخلالـــــدتني تتكـــــون مـــــن  2
صــل بطــل األوديســه إىل أهــل تليمــاخوس البحــث عــن أبيــه أودوســيوس الــذي وقــع أســرياً يف كاليبســو, مث ي

فاياكيــا, فيعــود أودوســيوس ويعــود ابنــه إىل أيتاكــا ويتفقــان علــى تــدبري حيلــة لالنتقــام مــن العشــاق الــذين 
  ضايقوا بنيلوبا يف غيبة زوجها فيقتلهم أودوسيوس ويسرتد حكمه ويعيش آمناً يف وطنه. 

  ]1/257[انظر: املوسوعة العربية امليسرة: 
لقـــيس بـــن زهـــري بـــن (داحـــس) زمـــن اجلاهليـــة مشـــهورة وكـــان ســـببها أن فرســـا  كانـــت يفحـــرب  داحـــس  3

 ,حلذيفـــة بـــن بـــدر بـــن عمـــرو بـــن جؤبـــة الغطفـــاين(غـــرباء) جذميـــة ابـــن رواحـــة الغطفـــاين أجـــراه مـــع فـــرس 
فشــبت , فجاءت داحس ســابقا فــأمر حذيفــة مــن ضــرب وجهــه فوثــب مالــك بــن زهــري فلطــم وجــه الغــرباء

  .قتل حذيفة بن بدر وأخوه محل ابن بدر ومجاعات آخروناحلرب بني بين عبس وفزارة ف
؛ الســـرية النبويـــة, البـــن هشـــام, تـــح: مصـــطفى الســـقا واألبيـــاري وعبـــد 3/155[انظـــر: البدايـــة والنهايـــة: 

  ]2/123هـ: 1355احلفيظ, مطبعة مصطفى احلليب, 
  709انظر: األدب اجلاهلي, ص 4
  35انظر: الفنون األدبية يف العصر العباسي, ص 5
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تشجيع إىل ويرجع سبب ازدهاره , 1 يدي عمر بن أيب ربيعةالعصر األموي على 
  2السياسة.عن يبتعدوا حىت راغ الناس, فليملؤوا والعيش, والغناء, األمويني باللهو, 

على يعتمد وهو احلّب الصادق,  ,3احلب العذريأيضًا هذا النوع ومن 
   4.واألسى يف احلبّ واليأس, الوفاء, 

م اجلنون. عقوهلم, فقدوا وكثري من هؤالء العشاق  وجمانني عشاق وأصا
 7عزة. 6ريوكث ,5ومجيل بثينةكمجنون ليلى, , العرب مشهورون

زاد هذا النوع من القصص يف العصر العباسي, بسبب الرتف الذي عم   وقد
  .قوم, وفارغ باهلم, وشيوع اجلواريكثرياً من ال

                                                 
املخزومــي القرشــي, أرق شــعراء عصــره, نفــي مــدة لتشــبيبه بالنســاء, وغــزا  عمر بن عبد هللا بــن أيب ربيعــة 1

  هـ. 63يف البحر فاحرتقت السفينة به ومبن معه فمات غرقاً عام 
  ] 1/70[انظر: األغاين: 

  1/344املعجم املفصل يف األدب, انظر:  2
  35انظر: الفنون األدبية يف العصر العباسي, ص 3
  1/345املعجم املفصل يف األدب, انظر:  4
صــاحب بثينــة أحــد مــن بــين عــذرة. املشــهور األمــوي  مجيل بن عبد هللا الشــاعرهـ):  82مجيل بـُثَينة (م  5

متيمي العــرب أحّبهــا وهــو صــغري فلمــا كــرب خطبهــا فــرّد عنهــا فقــال الشــعر فيهــا وكــان يأتيهــا ســرّاً ومنـــزهلما 
  .ق العاطفة وبساطة التعبري ما حببه إىل املغنني. يف شعره من صدوادي القرى

  ]218؛ املنجد: ص1/1550[انظر: الوايف يف الوفيات: 
كثري بن عبد الرمحن بن األسود: شاعر, من أهــل املدينــة. أكثــر إقامتــه مبصــر. وفــد علــى عبــد امللــك بــن   6

الضمرية كثرية. وكان عفيفــاً مروان, فازدرى منظره, وملا عرف أدبه رفع جملسه. أخباره مع عزة بنت محيل 
  هـ. 105يف حبه. تويف باملدينة عام 

  ]1/131؛ شذرات الذهب:  1/433؛ الوفيات:  8/25[انظر: األغاين: 
  35انظر: الفنون األدبية يف العصر العباسي, ص 7
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هذا وتناول . األصفهاين بعض هذه القصص 1ويف كتاب األغاين أليب الفرج
  2مبؤلفات خاصة.له وأفردوا بعض مؤلفي العصر العباسي, املوضوع 

 احلجم كتابه الكبرييف  أوابد العرب) ( 3ذكر القلقشندي: األوابد .30
معناها, وربطها بالقصص اليت وضعت هلا, فقال: ((هي  شرح(صبح األعشى), و 

أمور كانت العرب عليها يف اجلاهلية, بعضها جيري جمرى الديانات, وبعضها جيري 
جمرى االصطالحات والعادات, وبعضها جيري جمرى اخلرافات. وجاء اإلسالم 

 , وامليسر5, والطرية4, والزجر(اإلخبار بالغيب) دة أمور: الكهانةبإبطاهلا. وهي ع
, 1, والبحرية6واألزالم ......................................, (القمار)

                                                 
(م  علــــي بــــن احلســــني بــــن حممــــد بــــن أمحــــد بــــن اهليــــثم املــــرواين األمــــوي القــــري, أبــــو الفــــرج األصــــبهاين 1

ولــد يف واللغــة واملغــازي. , األعــالم يف معرفــة التــاريخ واألنســاب والســري واآلثــار مــن أئمــة األدب: هـــ)356
  من كتبه (األغاين) و (مقاتل الطابني) و (نسب بين عبد مشس) و (القيان) و (أيام العرب). أصبهان. 

  ]2/278كر, بريوت: , دار الف1399: 1, ط؛ يتيمة الدهر, للثعاليب 1/334[انظر: وفيات األعيان: 
  35انظر: الفنون األدبية يف العصر العباسي, ص 2
أمحـــد بـــن علـــي بـــن أمحـــد الفـــزاري القلقشـــندي مث القـــاهري: املـــؤرخ األديـــب البحاثـــة. ولـــد يف قلقشـــندة  3

هـــ. وهــو مــن دار علــم, ويف أبنائــه 821(بقــرب القــاهرة), ونشــأ ونــاب يف احلكــم وتــويف يف القــاهرة عــام 
أجالء. أفضــل تصــانيفه (صــبح األعشــى يف قــوانني اإلنشــاء). ولــه (ضــوء الصــبح املســفر)  وأجداده علماء

اية األرب يف معرفة أنساب العرب).    و (
  ]1/177؛ األعالم:  2/8هـ: 1354[انظر: الضوء الالمع, للسخاوي, دار احلياة, مصر, 

  .الطري أثارها ليتيمن بسنوحها أو يتشاءم بربوحهازجر:  4
  , مادة (زجر)]1/389وسيط, [املعجم ال

  .ما يتفاءل به أو يتشاءم منهالطرية:  5 
  , مادة (طار)]2/574, نفس املصدر[
( الـــزمل ) الســـهم الـــذي ال ريـــش عليـــه ( ج ) أزالم ) وكـــان أهـــل اجلاهليـــة يستقســـمون بـــاألزالم وكـــانوا  6

ا يف وعاء فإذا أراد أحدهم أمرا أد يــده فيــه وأخــرج ســهما فــإذا  خــليكتبون عليها األمر أو النهي ويضعو
  .خرج ما فيه األمر مضى لقصده وإن خرج ما فيه النهي كف والظلف أو الذي خلفه
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 , ووأد البنات6ورمي البعرة 5, وإعالق الظهر4ي, واحلام3, والوصيلة2والسائبة
ن خشية العار( خري البكاء على امليت لألخذ , وتأ7... واهلامة )قتلهن كانوا يقتلو

 2, وتعليق سن الثعلب, وسن اهلرة1, وضرب الثور لتشرب البقر8بثأره ... والغول

                                                                                                                                          
  , مادة (زمل)]1/399, نفس املصدر[
ــا ومل مينعوهــا البحــرية:  1 ــا وأعفوهــا أن ينتفــع  الناقــة كانــت يف اجلاهليــة إذا ولــدت مخســة أبطــن شــقوا أذ

  .اإلسالممن مرعى وال ماء وقد أبطلها 
  , مادة (حبر)]1/40, نفس املصدر[
  .املهملة اليت كانت تسيب يف اجلاهلية لنذرالسائبة:  2
  , مادة (ساب)]1/466, نفس املصدر[
  .الناقة اليت وصلت بني عشرة أبطن ومن الشاء اليت وصلت سبعة أبطنالوصيلة:  3
  , مادة (وصل)]2/1038, نفس املصدر[
  .ل مكثه عند أصحابه حىت صار له عشرة أبطن فحموا ظهره وتركوهمن اإلبل الذي طا: احلامي 4
  , مادة (محى)]1/200, نفس املصدر[
إغالق الظهر كان الرجل منهم إذا بلغت إبلــه مائــة عمــد إىل البعــري الــذي كملــت بــه مائــة فــأغلق ظهــره  5

  .بأن ينزع شيئا من فقراته ويعقر سنامه كي ال يركب ليعلم أن إبل صاحبه قد أمأت
[صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء, ألمحد بن علي القلقشندي, شرحه وعلق عليه: حممــد حســني مشــس 

  ]1/459م, دار الكتب العلمية, بريوت, 1987هـ/1407: 1الدين, ط
ــا ومل 6 رمــي البعــرة كانــت املــرأة يف اجلاهليــة إذا مــات زوجهــا دخلــت حفشــا يعــين خصــا ولبســت شــر ثيا

ســنة مث يــؤتى بدابــة محــار أو شــاة أو طــري فتفــتض بــه أي تتمســح بــه فقلمــا متــس طيبــا حــىت متضــي عليهــا 
ا مث تراجع    .ما شاءت من طيب أو غريهتفتض بشيء إال مات مث خترج بعد ذلك فتعطى بعرة فرتمي 

  ]1/460[صبح األعشى, 
صــغري مــن الرأس وأعاله أو وسطه ويقال هو هامة القوم سيدهم ورئيسهم ومجاعة النــاس وطــائر : اهلامة 7

طري الليل يألف املقابر والبومة وطائر يزعم العرب أنه خيرج مــن هامــة القتيــل ويقــول اســقوين اســقوين حــىت 
  , مادة (هام)]2/1000[املعجم الوسيط,   .يؤخذ بثأره ويقال له الصدى

م أي تزعم العرب أنه نوع من الشياطني تظهر للناس يف الفالة فتتلون هلــم يف صــور شــىت وتغــوهل :ولغال 8
لكهم   .تضللهم و
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ورمي سن الصيب  4... وكي السليم ليربأ األجرب 3... وتعليق احللي على السليم
  6...)). 5املثغر يف الشمس

س, وتناقلها الناوانتشرت, قصة وضعت حوهلا, ولكل من هذه األوابد 
فلما جاء  لذا مسيت باألوابد.فظّنها الناس أبدية العيش, والكتها األلسن, 

  7فلم يبق من هذه القصص إال ما وضع للكشف عن أصوهلا.أبطلها, اإلسالم, 
يف  يف األدب العريب ةكثري كانت القصص البطولية  : القصة البطولية .31

وكل الشعر ية, شعر يف صورة كانت أكثرها ولكنها  العصر اجلاهلي واإلسالمي, 
 عن أعمال األبطال.يتحدث احلماسي 

                                                                                                                                          
  , مادة (غول)]2/667, نفس املصدر[
  .كانوا يزعمون أن اجلن تركب الثريان فتصد البقر عن الشرب فيضربون الثور ليشرب 1

  ]1/462[صبح األعشى, 
  من آفته. ن الصيب إذاخيف عليه نظرة أو خطفة فعلق عليه شيء من ذلك سلمكان العرب تزعم: ا  2
  ]أيضاً [
ي علـــى الســـليم وهـــو امللســـوع كـــانوا إذا لســـع فـــيهم إنســـان علقـــوا عليـــه احللـــي مـــن األســـاور تعليـــق احللـــ 3

  .وغريها ويرتكونه سبعة أيام ومينع من النوم فيفيق
  ]1/463[صبح األعشى, 

ا عـــر وهـــو اجلـــرب فكـــووا  4 كـــي الســـليم مـــن اإلبـــل ليـــربأ اجلـــرب منهـــا كـــانوا يزعمـــون أن اإلبـــل إذا أصـــا
  .رائحته بريء ورمبا زعموا أنه يؤمن معه العدوى صحيحا إىل جانبه ليشم

  ]أيضاً [
ـــا كـــان العـــرب تـــزعم:   5 امـــه وقـــال أبـــدليين  إن الغـــالم إذا أثغـــر فرمـــى ســـنه يف عـــني الشـــمس بســـبابته وإ

  .أحسن منها أمن على أسنانه العوج والفلج والنغل
  ]1/464[صبح األعشى, 

  1/454, نفس املصدر 6
  711انظر: األدب اجلاهلي, ص 7
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يف العصر  يف النثرالبطولية الشعرية هذه القصص كتبت فبادئ ذي بدء  
  1ابنة عّمه. عبلةَ ل حمّباً وكان , وبطل عظيم عنرتةشاعر جاهلي كبري  قصة منها, العباسي

, ةيف صورة قصة مسهبسريته اخليالية تكتب بدأت اهلجري ويف القرن الرابع 
العزيز وفعل ذلك بإشارة , 2يوسف بن إمساعيل املصريوأّول من فعل ذلك هو 

  . حني ذاكاخلليفة الفاطمي , 3 باهلل
وأضاف عليها اآلخرون من وقت يف هذه القصة, الزيادات مث تتابعت 

 4اثنني وثالثني جزءاً.بلغت حىت آلخر, 

ذات هلا حدث تارخيي واقعي, األسطورة قصة خيالية,  األسطورة: .32
وجتّسم فيها قوى الطبيعة بأشخاص, تنبع من صميم الشعب , يبعشأصل 

 6.وقد تشرح األسطورة مبنطق العقل البدائي ظواهر الكون 5ومعتقداته.

                                                 
ــذا احلــب.  1 عبلة: حبيبة عنرتة, أحّبهــا مــن صــباه, لقــد اتفقــت الــرواة والبــاحثون علــى أّن عنــرتة مل يــنعم 

م, منشـــورات جـــروس 1992: 1قيـــل: إنـــه فـــاز بـــالزواج منهـــا. [عنـــرتة وعبلـــة, إعـــداد أنطـــوان القـــّوال, ط
  ]14-12برس, لبنان, ص

بــــو نعــــيم احلــــافظ : قــــدم أصــــبهان يف ســــنة أبــــو يعقــــوب الســــاوي الصــــويف قــــال أيوســــف بــــن إمساعيــــل:  2
كــان مــن الصــاحلني . أقــام بنيســابور مــدة مث خــرج إىل مــرو وبقــي مبــرو إىل أن . . كثري احلــديث هـ)343(

ا سنة ست    هـ). 346(مات 
 ]1/3769[انظر: خمتصر تاريخ دمشق: 

اطمي, أبـــو منصـــور: صـــاحب نــــزار (العزيـــز بـــاهلل) ابـــن معـــد (املعـــز لـــدين هللا) ابـــن املنصـــور العبيـــدي الفـــ 3
مصـــر واملغـــرب. كانـــت يف أيامـــه فـــنت, وكـــان كـــرمي األخـــالق, حليمـــاً, أديبـــاً, فاضـــًال. ويف زمنـــه بـــين قصـــر 

  هـ). 386( تويف عامالبحر وقصر الذهب وجامع الفراقة, يف القاهرة. 
  ]4/51؛ ابن خلدون:  2/152[انظر: ابن خلكان: 

  38اسي, صانظر: الفنون األدبية يف العصر العب 4
  1/90انظر: املعجم املفصل يف األدب,  5
  1/91نفس املصدر,  6
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وتشرح أوضاعها,  إىل األجرام السماوية ومن أساطري العرب ما نسبت 
ا, فأبت عليمنها: (( ه ودّلت عنه, أن الدبران خطب الثريا, وأراد القمر أن يزوجه 

ذا السربوت  2الذي ال مال له؟ فجمع الدبران قالصه 1وقالت للقمر: ما أصنع 
ا, فهو يتبعها حيث توجهت, يسوق صداقها قّدامه  4)). 3 يتجول 

لصلة يشتهر يف الرتاث العريب نوع من القصص  قصص اجملون: .33
ما يدور يف خالعة وهلو وفسوق, و وما ينتج عن هذه الصلة من الرجال بالنساء, 

جمالس الشراب من عبث ورفث. وأكثر األبطال يف هذه القصص من اخللعاء 
جيدون يف الشباب الفراغ واجلدة متسعًا عن  نالفتاك, وأقّلهم من كرباء القوم الذي

 الكد, فيلهون ويقصفون...

 رقاش أخت............... مع  5من هذه القصص قصة عدي بن نصر
فّتاك العرب وعّدائهم وقصة  1,خلص عدي لنفسهاستالذي  بن مالك 6جذمية

                                                 
  [انظر: اللسان: مادة سربت]      أي الفقري. السربوت:  1
  [انظر: اللسان: مادة قلص]      نوقه. قالصة: أي  2
  2/175انظر: صبح األعشى:  3
  710انظر: األدب اجلاهلي, ص 4
بن مسعود بن مالك بن عمرو بن منارة بن خلم وكان له رث اعدي بن نصر بن ربيعة بن عمرو بن احل 5

فراسلته فدافعها باخلشية من , استخلصه جذمية لنفسه وواله شرابه, وهويته أخته (رقاش) مجال و ضرب
ا من ليلته و  جذمية فقالت له اخطبين منه إذا أخذت اخلمر منه و أشهد عليه القوم ففعل وأعرس 

ة شأنه مث أعلم مبا كان منه فعض على يديه أسفا وهرب عدي فلم أصبح مضرجا باخللوق وارب جذمي
يظهر له أثر مث سأهلا يف أبيات شعر معروفه فأخربته مبا كان منه فعرف عذرها وكف و أقام عدي يف 

  .ومسته عمرا وريب عند خاله جذميةأخواله إياد إىل أن هلك وولدت رقاش منه 
  ]204-15/202؛ األغاين  2/210[انظر: ابن خلدون: 

  جذمية بن مالك بن نصر, من بين أسد بن خزمية: جّد جاهلي.  6
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اليت رواها  4دارة جلجلب 3امرئ القيسمع امرأة من بين فهم, وقصة  2 تأّبط شراً 
  .الذي كان ينادم النعمانمع املتجردة  6املنخلالشاعر اجلاهلي , وقصة 5فرزدقال

كان كثري من امللوك واألشراف يستمتعون يف جمالسهم مبا   النوادر: .34
من قصص الفكاهة, واختذ بعض امللوك ندماء عرفوا برواية النوادر أو يروى 

                                                                                                                                          
  ]2/114؛ األعالم:  1/216[انظر: اللباب: 

  204-15/202انظر: األغاين  1
تأبط شرّاً: ثابت بن جابر بن سفيان, أبو زهري, الفهمي, من مضر: شاعر عّداء, من فتــاك العــرب يف  2

امــة. شــعره فحــل, اســتفتح الضــيب مفضــلياته بشــعره. يقــال إنــه كــان ينظــر إىل  اجلاهليــة. كــان مــن أهــل 
  الظيب يف الفالة فيجري فال يفوته. قتل يف بالد هذيل. 

  ]457و  3/358مث  1/66[انظر: خزانة األدب: 
امرؤ القيس بن ُحجر بن احلارث الكندي: شــاعر جــاهلي. ولــد يف جنــد وتــويف يف أنقــرة. مــن أصــحاب  3

راء اجلاهلية بل أوهلم منـزلة. كان ابن حجر الكنذي ملك بــين أســد. قُتــل أبــوه فهــّم املعلقة. من أشهر شع
يف املطالبـــة بالثـــأر واســـتعادة امللـــك فهـــرب مـــن املنـــذر بـــن مـــاء الســـماء فُســـّمي (امللـــك الضـــليل) وجلـــأ إىل 

ه أصــيب السموأل يف تَيماء واستنجد بيوستينياُنس قيصر على أعدائه فأكرمه ومنحــه إمــارة فلســطين. لكنــ
  بأنقره مبرض كاُجلدري فسّماه الرواة بـ (ذي القروح). له ديوان. 

ذيب ابن عساكر:  9/77[انظر: األغاين:    ]31؛ الشعر والشعراء: ص 3/104؛ 
  343-342/ 10انظر: األغاين:  4
مــن , بيتــه مسي الفرزدق ألنــه شــبه وجهــه بــاخلربة وهــي فرزدقــة, الفرزدق وامسه مهام بن غالب بن صعصة 5

  وقد فضله جرير على نفسه.مشهورة  مع جرير, أشرف بيوت بين متيم, شاعر مشهور, مناقضاته 
  ]1/146؛ معجم الشعراء: 2/298[انظر: طبقات فحول الشعراء: 

الــذي ســعى املنّخل بن مسعود بن عامر, من بين يشكر: شاعر جاهلي, كان ينادم النعمان ابــن املنــذر. وهــو  6
 النعمـــان يف أمـــر (املتجــردة) ففـــر النابغـــة إىل آل جفنـــة الغســاين, بالشـــام. ومـــن أشـــهر شـــعر بالنابغــة الـــذيباين إىل

  املنخل فقتله. املنخل رائيته اليت قاهلا يف (هند) بنت عمرو بن هند, وبلغ خربها عمراً (أباها) فأخذ 
  ]150؛ الشعروالشعراء: ص158/ 9[انظر: األغاين: 
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ونوادره , ملك احلرية 2هازل النعمان بن املنذر 1اخرتاعها, كنوادر سعد القرقرة
 3.مشهورة معه

                                                 
كــان النعمــان بــن املنــذر يضــحك منــه وكــان للنعمــان بــن   -َهَجــر  وهــو رجــل مــن أهــل -ســعد الَقْرَقــرة  1

املنذر فرس يقال له اليحموم يـُْرِدى من ركبــه فقــال يومــاً لســعد : ارَْكْبــُه واطلــب عليــه الــوْحَش فــامتنع ســعد 
فقهــره النعمــان علــى ذلــك فلمــا ركبــه نظــر إىل بعــض ولَــده وقــال هــذا القــول فضــحك النعمــان وأعفــاه مــن 

  .  ركوبه
  ]2/371؛ املستقصى يف األمثال,  1/93 ظر: جممع األمثال,[ان

النعمان (الثالث) بن املنذر بن املنذر بن امرئ القيس اللخمي, أبو قــابوس: مــن أشــهر ملــوك احلــرية يف  2
اجلاهليــة. كــان داهيــة مقــداماً. ممــدوح النابغــة وحّســان وحــامت الطــائي. صــاحب إيفــاد العــرب علــى كســرى 

نية. ملك احلرية إرثاً عن أبيه, كانت تابعة للفرس, فأقره عليها كسرى فاستمر على أن وباين مدينة النعما
  ق هـ.  15نقم عليه كسرى (أبرويز) أمراً, فعزله وسجنه إىل أن مات عام 

  ]2/265؛ ابن خلدون:  173-1/171[انظر: الكامل: 
  712انظر: األدب اجلاهلي: ص 3
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   أغراض القصة النبوية
  

مل يعـــرض تلـــك  جبميـــع أنواعهـــا قصـــة ملتزمـــة, ألنـــه  إن القصـــة النبويـــة 
ـــة مجيلـــة, القصـــص مبختلـــف أنواع وإمنـــا اهلـــدف هـــا كأمنـــاط قصصـــية ذات طريقـــة فني

مــن أجلــه بعــث  تلــك القصــص هــو الــدعوة والتبليــغ, ألنــه  األساسي لسرد النــيب 
  ومن أجله اصطنع األساليب الكثرية.

بالدرجـــة األوىل واآلخـــرة, موضـــوعات دينيـــة  –عليـــه الســـالم  –فاســـتهدف 
أغـــراض بعـــض ســـالة, وغريهـــا, فمـــن أساســـية, كقـــيم اإلســـالم, وقضـــايا العقيـــدة والر 

  قصصه:
  :  الدعوة -1

وااللتـــزام كـــان الغـــرض األمســـى يف القصـــة النبويـــة هـــو الـــدعوة إىل اإلســـالم, 
وإىل ســـلوك  بُعـــث مـــن أجـــل الـــدعوة إىل هللا واتبـــاع دينـــه ألنـــه مببادئـــه وتعليماتـــه, 

 كَ بِّـــرَ  لِ يْ بِ  َســـَىل إِ  عُ دْ الطريـــق املســـتقيم الـــذي هـــو ديـــن اإلســـالم, وقـــد قـــال تعـــاىل: ﴿اُ 
  .1﴾ةِ نَ سَ احلَْ  ةِ ظَ عِ وْ مَ الْ وَ  ةِ مَ كْ احلِْ بِ 

وتصوير ما يعطيها قدرة على التأثري بعدة خصائص, تتمتع وكما أن القصة 
نواحي احلياة, وعرض الشخصيات مبا حتمله من أخالق وأفكار واجتاهات نفسية 

تطالع, فقد وغريها, وحتريك وجدان اإلنسان, واإلثارة يف نفسه غريزة حب االس
هذا األسلوب يف دعوته ليعرض مبادئ اإلسالم يف صورة عملية  النيب  استعمل

متحركة, ويبث احلياة يف قلوب خماطبيه, ويوقظ احلركة يف عقوهلم, وجيعل انتباههم 
  حياً يقظاً, حىت يفتح عقلهم لالستيعاب والتقبل الواعي.

فأحيانًا تكون يستخدم القصة من خالل عدة أساليب,  فنرى النيب 

                                                 
  125النحل:  1
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ُيَصاُح  َقاَل َرُسوُل اهللَِّ  :الدعوة إىل توحيد هللا تبارك وتعاىل كما ورد يف قصة
ِبَرُجٍل ِمْن أُمَِّيت يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى ُرُءوِس اخلََْالِئِق فـَيـُْنَشُر َلُه ِتْسَعٌة َوِتْسُعوَن ِسِجالًّ ُكلُّ 

اهللَُّ َعزَّ َوَجلَّ َهْل تـُْنِكُر ِمْن َهَذا َشْيًئا فـَيَـُقوُل َال يَا َربِّ  ِسِجلٍّ َمدَّ اْلَبَصِر ُمثَّ يـَُقولُ 
فـَيَـُقوُل َأظََلَمْتَك َكَتَبِيت اْحلَاِفظُوَن ُمثَّ يـَُقوُل أََلَك َعْن َذِلَك َحَسَنٌة فـَيُـَهاُب الرَُّجُل 

ُه َال ظُْلَم َعَلْيَك اْليَـْوَم فـَُتْخرَُج َلُه فـَيَـُقوُل َال فـَيَـُقوُل بـََلى ِإنَّ َلَك ِعْنَدنَا َحَسَناٍت َوِإنَّ 
ا ِبطَاَقٌة ِفيَها َأْشَهُد َأْن َال إَِلَه ِإالَّ اهللَُّ َوَأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه قَاَل فـَيَـُقوُل يَا َربِّ مَ 

ِت فـَيَـُقوُل إِنََّك َال ُتْظَلُم فَـ  ِجالَّ ُت ِيف ِكفٍَّة َهِذِه اْلِبطَاَقُة َمَع َهِذِه السِّ ِجالَّ ُتوَضُع السِّ
ُت َوثـَُقَلْت اْلِبطَاَقةُ  ِجالَّ   1.َواْلِبطَاَقُة ِيف ِكفٍَّة َفطَاَشْت السِّ

ه وأن نبوة سيدنا حممد أمثلة قصصية عديدة تؤكد يف احلديث أيضًا وجند 
ِديَث ِعْنَد قَاَل َأْكثـَْرنَا احلَْ  2َعِن اْبِن َمْسُعودٍ  كما يف روايةمرسل من هللا عّز وجّل,  

َلَة بُِأَممَِها َفَجَعَل  َرُسوِل اهللَِّ  َلٍة ُمثَّ َغَدْونَا إِلَْيِه فـََقاَل ُعِرَضْت َعَليَّ اْألَنِْبَياُء اللَّيـْ َذاَت لَيـْ
النَِّيبُّ لَْيَس َمَعُه َأَحٌد النَِّيبُّ َميُرُّ َوَمَعُه الثََّالثَُة َوالنَِّيبُّ َوَمَعُه اْلِعَصابَُة َوالنَِّيبُّ َوَمَعُه النـََّفُر وَ 

َحىتَّ َمرَّ َعَليَّ ُموَسى َمَعُه َكْبَكَبٌة ِمْن َبِين ِإْسرَائِيَل فََأْعَجُبوِين فـَُقْلُت َمْن َهُؤَالِء َفِقيَل 
 ِيل َهَذا َأُخوَك ُموَسى َمَعُه بـَُنو ِإْسَرائِيَل قَاَل قـُْلُت فَأَْيَن أُمَِّيت َفِقيَل ِيلَ اْنظُْر َعنْ 
َميِيِنَك فـََنَظْرُت فَِإَذا الظَِّراُب َقْد ُسدَّ ِبُوُجوِه الّرَِجاِل ُمثَّ ِقيَل ِيلَ اْنظُْر َعْن َيَسارَِك 
فـََنَظْرُت فَِإَذا اْألُُفُق َقْد ُسدَّ ِبُوُجوِه الّرَِجاِل َفِقيَل ِيل أََرِضيَت فـَُقْلُت َرِضيُت يَا َربِّ 

                                                 
, 4300 يــوم القيامــة, رقــم احلــديث: تاب الزهد, باب ما يرجى مــن رمحــة هللانظر: سنن ابن ماجه, ك 1

  صححه األلباين.
عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيل, أبو عبد الــرمحن: صــحايب. مــن الســابقني إىل اإلســالم.  2

ه وغزواته, وأول من جهر بقراءة القرآن مبكة. كان خادم رسول هللا وصاحب سره, ورفيقه يف حله وترحال
  حديثاً.  848له 

هــــــ, دار الكتـــــاب العـــــريب, 1405: 4أبـــــو نعـــــيم, ط؛ حليـــــة األوليـــــاء ,  4955[انظـــــر: اإلصـــــابة: ت 
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ِيل ِإنَّ َمَع َهُؤَالِء َسْبِعَني أَْلًفا يَْدُخُلوَن اْجلَنََّة ِبَغْريِ َرِضيُت يَا َربِّ قَاَل َفِقيَل 
  1....ِحَسابٍ 

تصور  مثل أن, يف شكل بني جليإىل اإلسالم مباشرة,  وقد تتجه الدعوة
من الدين الصحيح, واملقبول عند هللا تبارك وتعاىل, وأن هو القصة اإلسالم بأنه 

ُ  افياً, كما يف القصة التالية:وأسلم فهو يأخذ أجراً و  آمن به َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اهللَّ
ُهَما َعْن النَِّيبِّ  قَاَل َمثـَُلُكْم َوَمَثُل َأْهِل اْلِكَتابـَْنيِ َكَمَثِل َرُجٍل اْسَتْأَجَر ُأَجَراَء  َعنـْ

َعِمَلْت اْليَـُهوُد ُمثَّ قَاَل فـََقاَل َمْن يـَْعَمُل ِيل ِمْن ُغْدَوَة ِإَىل ِنْصِف النـََّهاِر َعَلى ِقريَاٍط فَـ 
َمْن يـَْعَمُل ِيل ِمْن ِنْصِف النـََّهاِر ِإَىل َصَالِة اْلَعْصِر َعَلى ِقريَاٍط فـََعِمَلْت النََّصاَرى ُمثَّ 
قَاَل َمْن يـَْعَمُل ِيل ِمْن اْلَعْصِر ِإَىل َأْن َتِغيَب الشَّْمُس َعَلى ِقريَاَطْنيِ فَأَنـُْتْم ُهْم 

اْليَـُهوُد َوالنََّصاَرى فـََقاُلوا َما لََنا َأْكثـََر َعَمًال َوأََقلَّ َعطَاًء قَاَل َهْل نـََقْصُتُكْم فـََغِضَبْت 
  2. ِمْن َحقُِّكْم قَاُلوا َال قَاَل َفَذِلَك َفْضِلي أُوتِيِه َمْن َأَشاءُ 

القصة إثارة عواطف تتفق مع مبادئ اإلسالم وأخالقه وقد يكون هدف 
شرة, وإىل غريهم كذلك فتكون الدعوة متهجة إىل املسلمني مشافإذا كان  وقيمه, 

َكاَن   :قَالَ  َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ َأنَّ َنِيبَّ اهللَِّ كما يف قصة:   بطريق غري مباشر,
َلُكْم َرُجٌل قـََتَل ِتْسَعًة َوِتْسِعَني نـَْفًسا َفَسَأَل َعْن َأْعَلِم َأْهِل اْألَ   ,ْرضِ ِفيَمْن َكاَن قـَبـْ

 :فـََقالَ  ,فَأَتَاُه فـََقاَل ِإنَُّه قـََتَل ِتْسَعًة َوِتْسِعَني نـَْفًسا فـََهْل َلُه ِمْن تـَْوبَةٍ  ,َفُدلَّ َعَلى رَاِهبٍ 
ُمثَّ َسَأَل َعْن َأْعَلِم َأْهِل اْألَْرِض َفُدلَّ َعَلى َرُجٍل َعاملٍِ  ,فـََقتَـَلُه َفَكمََّل بِِه ِمائَةً  ,َال 

َنُه َوبـَْنيَ التـَّْوبَِة  :فـََقالَ  ,قـََتَل ِمائََة نـَْفٍس فـََهْل َلُه ِمْن تـَْوبَةٍ  فـََقاَل ِإنَّهُ  نـََعْم َوَمْن َحيُوُل بـَيـْ
َا أُنَاًسا يـَْعُبُدوَن اهللََّ فَاْعُبْد اهللََّ َمَعُهْم َوَال تـَْرِجْع ِإَىل   اْنطَِلْق ِإَىل أَْرِض َكَذا وََكَذا فَِإنَّ ِ

                                                 
, 3806, رقــم احلــديث: عبــد هللا بــن عمــرانظــر: مســند أمحــد, مســند املكثــرين مــن الصــحابة, مســند  1

  صححه األرنؤوط.
  2107ب اإلجارة إىل نصف النهار, رقم احلديث: انظر: البخاري, كتاب اإلجارة, با 2
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فَاْخَتَصَمْت  ,فَاْنطََلَق َحىتَّ ِإَذا َنَصَف الطَّرِيَق أَتَاُه اْلَمْوتُ  ,ا َأْرُض َسْوءٍ أَْرِضَك فَِإنـَّهَ 
َجاَء تَائًِبا ُمْقِبًال ِبَقْلِبِه  :ِفيِه َمَالِئَكُة الرَّْمحَِة َوَمَالِئَكُة اْلَعَذاِب فـََقاَلْت َمَالِئَكُة الرَّْمحَةِ 

رًا َقطُّ  :اْلَعَذابِ  َوقَاَلْت َمَالِئَكةُ  ,ِإَىل اهللَِّ  فَأَتَاُهْم َمَلٌك ِيف ُصورَِة  ,ِإنَُّه ملَْ يـَْعَمْل َخيـْ
نَـُهْم فـََقالَ   ,ِقيُسوا َما بـَْنيَ اْألَْرَضْنيِ فَِإَىل أَيَِّتِهَما َكاَن أَْدَىن فـَُهَو َلهُ  :آَدِميٍّ َفَجَعُلوُه بـَيـْ

قَاَل قـََتاَدُة فـََقاَل  .فـََقَبَضْتُه َمَالِئَكُة الرَّْمحَةِ  , أَرَادَ فـََقاُسوُه فـََوَجُدوُه أَْدَىن ِإَىل اْألَْرِض الَِّيت 
   1.أَنَُّه َلمَّا أَتَاُه اْلَمْوُت نََأى ِبَصْدرِهِ  :احلََْسُن ذُِكَر لََنا

هذه القصة تقدم الدعوة إىل التوبة يف صورة حية نابضة, تدفع اإلنسان إىل 
  جدانه.وتثري عواطفه وو التوبة, وحتمله عليها, 

  ن وفرائضه, كما يف هذه القصة:وقد تدعو القصة إىل العمل بواجبات الدي
َمَثُل اْلَقائِِم َعَلى ُحُدوِد اهللَِّ َواْلَواِقِع ِفيَها َكَمَثِل قـَْوٍم اْستَـَهُموا َعَلى  :قَالَ  َعْن النَِّيبِّ 

َها َفَكاَن الَِّذيَن ِيف َأْسَفِلَها ِإَذا اْستَـَقْوا َسِفيَنٍة فََأَصاَب بـَْعُضُهْم َأْعَالَها َوبـَْعُضُهْم َأْسَفلَ 
َلْو أَنَّا َخَرقْـَنا ِيف َنِصيِبَنا َخْرقًا وَملَْ نـُْؤِذ َمْن  :ِمْن اْلَماِء َمرُّوا َعَلى َمْن فـَْوقـَُهْم فـََقاُلوا

يًعا ,فـَْوقـََنا ا َعَلى أَْيِديِهْم َجنَْوا َوَجنَْوا َوِإْن َأَخُذو  ,فَِإْن يـَتـْرُُكوُهْم َوَما أَرَاُدوا َهَلُكوا مجَِ
يًعا   2.مجَِ

صة إغراء اإلنسان إىل مهمة األمر باملعروف والنهي عن قال تستهدف هذه
  3املنكر, ويعد ذلك واجباً ديين اجتماعي.

  
  بناء العقيدة: - 2

فمنها ما خيربنا ببعض من القصص احلديثية ما يبين أساس عقيدة املسلم, 

                                                 
ُلهُ انظر: مسلم, كتاب التوبة,  1   4967, رقم احلديث: بَاب قـَُبوِل تـَْوبَِة اْلَقاِتِل َوِإْن َكثـَُر قـَتـْ
  2313انظر: البخاري, الشركة, هل يقرع يف القسمة واالستهام فيه, رقم احلديث:  2
  351انظر: القصص يف احلديث النبوي: ص 3
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أن أبرز هذه الصفات هي صفة  يف القصة النبوية  نرىو صفات هللا عز وجل, 
ومن هذه القصص قصص تشتمل على أخبار حول عامل الغيب, ,  إجابة النيب 

َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َعْن َماِلِك ْبِن َصْعَصَعَة َرِضَي قصة اإلسراء واملعراج: كما يف 
ُهَما َأنَّ َنِيبَّ اهللَِّ  ثـَهُ  اهللَُّ َعنـْ َا قَاَل َحدَّ َنَما أَنَا ِيف احلَِْطيِم َوُرمبَّ َلِة ُأْسرَِي بِِه بـَيـْ ْم َعْن لَيـْ

ْعُتُه يـَُقوُل َفَشقَّ َما بـَْنيَ َهِذِه ِإَىل َهِذِه  ِيف احلِْْجِر ُمْضَطِجًعا ِإْذ أَتَاِين آٍت فـََقدَّ قَاَل َومسَِ
ْعُتُه يـَُقوُل  فـَُقْلُت لِْلَجاُروِد َوُهَو ِإَىل َجْنِيب َما يـَْعِين بِهِ  قَاَل ِمْن ثـُْغَرِة َحنْرِِه ِإَىل ِشْعَرتِِه َومسَِ

ِه ِإَىل ِشْعَرتِِه فَاْسَتْخرََج قـَْلِيب ُمثَّ أُتِيُت ِبَطْسٍت ِمْن َذَهٍب َممُْلوَءٍة ِإميَانًا فـَُغِسَل  ِمْن َقصِّ
ْغِل َوفـَْوَق احلَِْماِر أَبـَْيَض فـََقاَل َلُه قـَْلِيب ُمثَّ ُحِشَي ُمثَّ أُِعيَد ُمثَّ أُتِيُت ِبَدابٍَّة ُدوَن اْلبَـ 

اْجلَاُروُد ُهَو اْلبُـرَاُق يَا أَبَا َمحَْزَة قَاَل أََنٌس نـََعْم َيَضُع َخْطَوُه ِعْنَد أَْقَصى َطْرِفِه َفُحِمْلُت 
نـَْيا فَاْستَـْفَتَح َفِقيلَ  َمْن َهَذا قَاَل ِجْربِيُل  َعَلْيِه فَاْنطََلَق ِيب ِجْربِيُل َحىتَّ أََتى السََّماَء الدُّ

ٌد ِقيَل َوَقْد أُْرِسَل إِلَْيِه قَاَل نـََعْم ِقيَل َمْرَحًبا بِِه فَِنْعَم اْلَمِجيُء  ِقيَل َوَمْن َمَعَك قَاَل ُحمَمَّ
ْمُت َجاَء فـََفَتَح فـََلمَّا َخَلْصُت فَِإَذا ِفيَها آَدُم فـََقاَل َهَذا أَبُوَك آَدُم َفَسلِّْم َعَلْيِه َفَسلَّ 

 َعَلْيِه فـََردَّ السََّالَم ُمثَّ قَاَل َمْرَحًبا بِاِالْبِن الصَّاِلِح َوالنَِّيبِّ الصَّاِلِح ُمثَّ َصِعَد ِيب َحىتَّ أََتى
السََّماَء الثَّانَِيَة فَاْستَـْفَتَح ِقيَل َمْن َهَذا قَاَل ِجْربِيُل ِقيَل َوَمْن َمَعَك قَاَل ُحمَمٌَّد ِقيَل َوَقْد 

ِسَل إِلَْيِه قَاَل نـََعْم ِقيَل َمْرَحًبا بِِه فَِنْعَم اْلَمِجيُء َجاَء فـََفَتَح فـََلمَّا َخَلْصُت ِإَذا َحيَْىي أُرْ 
َوِعيَسى َوُمهَا ابـَْنا اْخلَاَلِة قَاَل َهَذا َحيَْىي َوِعيَسى َفَسلِّْم َعَلْيِهَما َفَسلَّْمُت فـََردَّا ُمثَّ قَاَال 

الصَّاِلِح َوالنَِّيبِّ الصَّاِلِح ُمثَّ َصِعَد ِيب ِإَىل السََّماِء الثَّالَِثِة فَاْستَـْفَتَح ِقيَل َمْن َمْرَحًبا بِاْألَِخ 
ٌد ِقيَل َوَقْد أُْرِسَل إِلَْيِه قَاَل نـََعْم ِقيَل َمْرَحًبا  َهَذا قَاَل ِجْربِيُل ِقيَل َوَمْن َمَعَك قَاَل ُحمَمَّ

فـَُفِتَح فـََلمَّا َخَلْصُت ِإَذا يُوُسُف قَاَل َهَذا يُوُسُف َفَسلِّْم َعَلْيِه بِِه فَِنْعَم اْلَمِجيُء َجاَء 
 َفَسلَّْمُت َعَلْيِه فـََردَّ ُمثَّ قَاَل َمْرَحًبا بِاْألَِخ الصَّاِلِح َوالنَِّيبِّ الصَّاِلِح ُمثَّ َصِعَد ِيب َحىتَّ أََتى

َذا قَاَل ِجْربِيُل ِقيَل َوَمْن َمَعَك قَاَل ُحمَمٌَّد ِقيَل السََّماَء الرَّاِبَعَة فَاْستَـْفَتَح ِقيَل َمْن هَ 
أََوَقْد أُْرِسَل إِلَْيِه قَاَل نـََعْم ِقيَل َمْرَحًبا ِبِه فَِنْعَم اْلَمِجيُء َجاَء فـَُفِتَح فـََلمَّا َخَلْصُت ِإَىل 
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َردَّ ُمثَّ َقاَل َمْرَحًبا بِاْألَِخ الصَّاِلِح ِإْدرِيَس قَاَل َهَذا ِإْدرِيُس َفَسلِّْم َعَلْيِه َفَسلَّْمُت َعَلْيِه فَـ 
َوالنَِّيبِّ الصَّاِلِح ُمثَّ َصِعَد ِيب َحىتَّ أََتى السََّماَء اْخلَاِمَسَة فَاْستَـْفَتَح ِقيَل َمْن َهَذا قَاَل 

يَل َمْرَحًبا بِِه فَِنْعَم ِجْربِيُل ِقيَل َوَمْن َمَعَك قَاَل ُحمَمٌَّد ِقيَل َوَقْد أُْرِسَل إِلَْيِه قَاَل نـََعْم قِ 
اْلَمِجيُء َجاَء فـََلمَّا َخَلْصُت فَِإَذا َهاُروُن قَاَل َهَذا َهاُروُن َفَسلِّْم َعَلْيِه َفَسلَّْمُت َعَلْيِه 
 فـََردَّ ُمثَّ قَاَل َمْرَحًبا بِاْألَِخ الصَّاِلِح َوالنَِّيبِّ الصَّاِلِح ُمثَّ َصِعَد ِيب َحىتَّ أََتى السََّماءَ 

السَّاِدَسَة فَاْستَـْفَتَح ِقيَل َمْن َهَذا قَاَل ِجْربِيُل ِقيَل َمْن َمَعَك قَاَل ُحمَمٌَّد ِقيَل َوَقْد أُْرِسَل 
ِإلَْيِه قَاَل نـََعْم قَاَل َمْرَحًبا ِبِه فَِنْعَم اْلَمِجيُء َجاَء فـََلمَّا َخَلْصُت فَِإَذا ُموَسى قَاَل َهَذا 

َفَسلَّْمُت َعَلْيِه فـََردَّ ُمثَّ قَاَل َمْرَحًبا بِاْألَِخ الصَّاِلِح َوالنَِّيبِّ الصَّاِلِح  ُموَسى َفَسلِّْم َعَلْيهِ 
فـََلمَّا َجتَاَوْزُت َبَكى ِقيَل لَُه َما يـُْبِكيَك قَاَل أَْبِكي ِألَنَّ ُغَالًما بُِعَث بـَْعِدي َيْدُخُل 

َها ِمْن أُمَِّيت ُمثَّ َصِعَد ِيب ِإَىل السََّماِء السَّاِبَعِة فَاْستَـْفَتَح اْجلَنََّة ِمْن أُمَِّتِه َأْكثـَُر ِممَّْن َيْدُخلُ 
ِجْربِيُل ِقيَل َمْن َهَذا قَاَل ِجْربِيُل ِقيَل َوَمْن َمَعَك قَاَل ُحمَمٌَّد ِقيَل َوَقْد بُِعَث إِلَْيِه قَاَل 

َخَلْصُت فَِإَذا إِبـْرَاِهيُم قَاَل َهَذا أَبُوَك نـََعْم قَاَل َمْرَحًبا ِبِه فَِنْعَم اْلَمِجيُء َجاَء فـََلمَّا 
 َفَسلِّْم َعَلْيِه قَاَل َفَسلَّْمُت َعَلْيِه فـََردَّ السََّالَم قَاَل َمْرَحًبا بِاِالْبِن الصَّاِلِح َوالنَِّيبِّ الصَّاِلحِ 

ُقَها ِمْثُل ِقَالِل هَ  َجَر َوِإَذا َوَرقـَُها ِمْثُل آَذاِن اْلِفيَـَلِة ُمثَّ رُِفَعْت ِإَيلَّ ِسْدَرُة اْلُمْنتَـَهى فَِإَذا نـَبـْ
قَاَل َهِذِه ِسْدَرُة اْلُمْنتَـَهى َوِإَذا أَْربـََعُة أَنـَْهاٍر نـَْهرَاِن بَاِطَناِن َونـَْهَراِن ظَاِهرَاِن فـَُقْلُت َما 

الظَّاِهَراِن فَالنِّيُل َواْلُفَراُت ُمثَّ َهَذاِن يَا ِجْربِيُل قَاَل أَمَّا اْلَباِطَناِن فـَنَـْهرَاِن ِيف اْجلَنَِّة َوأَمَّا 
رُِفَع ِيل اْلبَـْيُت اْلَمْعُموُر ُمثَّ أُتِيُت بِِإنَاٍء ِمْن َمخٍْر َوإِنَاٍء ِمْن َلَنبٍ َوِإنَاٍء ِمْن َعَسٍل 

َها َوأُمَُّتَك ُمثَّ ُفِرَضْت  َعَليَّ الصََّلَواُت فََأَخْذُت اللََّنبَ فـََقاَل ِهَي اْلِفْطَرُة الَِّيت أَْنَت َعَليـْ
َمخِْسَني َصَالًة ُكلَّ يـَْوٍم فـََرَجْعُت َفَمَرْرُت َعَلى ُموَسى فـََقاَل ِمبَا أُِمْرَت قَاَل أُِمْرُت 
ِخبَْمِسَني َصَالًة ُكلَّ يـَْوٍم قَاَل ِإنَّ أُمََّتَك َال َتْسَتِطيُع َمخِْسَني َصَالًة ُكلَّ يـَْوٍم َوِإّينِ َواهللَِّ 

َلَك َوَعاجلَُْت َبِين ِإْسرَائِيَل َأَشدَّ اْلُمَعاجلََِة فَاْرِجْع ِإَىل َربَِّك فَاْسأَْلُه َقْد َجرَّ  ْبُت النَّاَس قـَبـْ
التَّْخِفيَف ِألُمَِّتَك فـََرَجْعُت فـََوَضَع َعينِّ َعْشًرا فـََرَجْعُت ِإَىل ُموَسى فـََقاَل ِمثْـَلُه فـََرَجْعُت 
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ُت ِإَىل ُموَسى فـََقاَل ِمثْـَلُه فـََرَجْعُت فـََوَضَع َعينِّ َعْشرًا فـََرَجْعُت فـََوَضَع َعينِّ َعْشًرا فـََرَجعْ 
ِإَىل ُموَسى فـََقاَل ِمثْـَلُه فـََرَجْعُت فَأُِمْرُت ِبَعْشِر َصَلَواٍت ُكلَّ يـَْوٍم فـََرَجْعُت فـََقاَل ِمثْـَلُه 

ِإَىل ُموَسى فـََقاَل ِمبَ أُِمْرَت قـُْلُت  فـََرَجْعُت فَأُِمْرُت ِخبَْمِس َصَلَواٍت ُكلَّ يـَْوٍم فـََرَجْعتُ 
أُِمْرُت ِخبَْمِس َصَلَواٍت ُكلَّ يـَْوٍم قَاَل ِإنَّ أُمََّتَك َال َتْسَتِطيُع َمخَْس َصَلَواٍت ُكلَّ يـَْوٍم 

َلَك َوَعاجلَُْت َبِين ِإْسَرائِيَل َأَشدَّ اْلُمَعاَجلَِة فَاْرِجعْ  ِإَىل رَبَِّك  َوِإّينِ َقْد َجرَّْبُت النَّاَس قـَبـْ
فَاْسأَْلُه التَّْخِفيَف ِألُمَِّتَك قَاَل َسأَْلُت َريبِّ َحىتَّ اْسَتْحيَـْيُت َوَلِكينِّ أَْرَضى َوُأَسلُِّم قَاَل 

  1.فـََلمَّا َجاَوْزُت نَاَدى ُمَناٍد أَْمَضْيُت َفرِيَضِيت َوَخفَّْفُت َعْن ِعَباِدي
قَاَل  ر رجل يدخل اجلنة":, و "آخ2وكذلك يف قصة "الرؤيا وامللكني" 

َها َوآِخَر َأْهِل اْجلَنَِّة ُدُخوًال اْجلَنََّة  َرُسوُل اهللَِّ  ِإّينِ َألَْعَلُم آِخَر َأْهِل النَّاِر ُخُروًجا ِمنـْ
ًوا فـَيَـُقوُل اهللَُّ تـََباَرَك َوتـََعاَىل َلُه اْذَهْب فَاْدُخْل اْجلَنَّةَ  فـََيْأتِيَها  َرُجٌل َخيْرُُج ِمْن النَّاِر َحبـْ

فـَُيَخيَُّل إِلَْيِه أَنـََّها َمْألَى فـَيَـْرِجُع فـَيَـُقوُل يَا َربِّ َوَجْدتـَُها َمْألَى فـَيَـُقوُل اهللَُّ تـََباَرَك 
ا َوتـََعاَىل َلُه اْذَهْب فَاْدُخْل اْجلَنََّة قَاَل فـََيْأتِيَها فـَُيَخيَُّل إِلَْيِه أَنـََّها َمْألَى فـَيَـْرِجُع فـَيَـُقوُل يَ 

نـَْيا َوَعَشَرَة  َربِّ َوَجْدتـَُها َمْألَى فـَيَـُقوُل اهللَُّ لَُه اْذَهْب فَاْدُخْل اْجلَنََّة فَِإنَّ َلَك ِمْثَل الدُّ
نـَْيا قَاَل فـَيَـُقوُل أََتْسَخُر ِيب أَْو أََتْضَحُك ِيب َوأَْنَت  أَْمثَاِهلَا َأْو ِإنَّ َلَك َعَشَرَة أَْمثَاِل الدُّ

َضِحَك َحىتَّ بََدْت نـََواِجُذُه قَاَل َفَكاَن يـَُقاُل  َلَقْد َرأَْيُت َرُسوَل اهللَِّ  اْلَمِلُك قَالَ 
  3.لَةً نـز َذاَك أَْدَىن أَْهِل اْجلَنَِّة مَ 

من عقيدة املسلم, بأن يؤمن مبا يف الغيب من إن يف هذه القصة جزء 
  4املالئكة واجلنة والنار.
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  5:الرتبية -3
كان  ومن املفهوم أنه نبوية وأّمهها الرتبية, جوانب القصة المن أبرز 

يستخدم أسلوب القصة يف تكوين اجليل األول من الصحابة تكوينًا إسالميًا متيناً, 
, كان ال 6يف طريق الحب واالتباع مبنهجه القوميوإعدادهم حلمل رسالة اإلسالم, 

الحظ أن الرتبية بد للسري فيه بثبات واستقامة من ذلك اإلعداد وتلك الرتبية, وامل
على منهاجه  بالقصة مل تكن هي كل الربنامج الرتبوي الذي أعد الرسول 

صحابته الكرام, ولكن القصة كانت حلقة واحدة, ووسيلة من وسائل ذلك 
, سامهت بدور كبري يف جناح العملية الرتبوية اليت تلقها املسلمون  الربنامج النبوي

  األوائل.
واستخدمه استخدامًا حسناً القصة للرتبية, لوب أس رسول هللا فاستعمل 

فاستخدم طرقًا خمتلفة ووسائل شىت ميكن إمجاهلا على غرضه الرتبوي, يف احلصول 
  يف أربعة أشياء:

يبدو ظاهرة بارزة يف القصة إن (التعليم بالقصة) : عن طريق التعليم -أ
ه, ووضح مبادئه, املسلمني اإلسالم, وشرح تعاليم فقد عّلم النيب . النبوية 
م يف أسلوب سهل بسيط, وأرس وزودهم بكثري من قضايا هذا الدين خها يف قلو

ليبين الرعيل اإلسالمي اجلديد, على أساس قوي, نابع من العلم اجلديد وأحكامه, 
  املستنبط من مفاهيم الدين اجلديد.الصحيح, 

األمر. كما مهما كان هو أن نصّدق الرجل إذا أقسم باهلل, فمّما عّلمنا 
 رواه أبومع الرجل الذي رآه يسرق, كما يف رواية  –عليه السالم  –فعل عيسى 

                                                 
  353انظر: القصص يف احلديث النبوي: ص 5
  الالحب: الطريق الواضح. 6

  , مادة (حلب)]2/817[املعجم الوسيط, 
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رََأى ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ َعَلْيِه السََّالم َرُجًال َيْسرُِق فـََقاَل َلُه  ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اهللَِّ 
ُهَو قَاَل ِعيَسى َعَلْيِه السََّالم آَمْنُت بِاهللَِّ  َأَسَرْقَت قَاَل َال َواهللَِّ الَِّذي َال إَِلَه ِإالَّ 

 7.وََكذَّْبُت َبَصرِي

ا القصة النبوية التحّوط واالجتناب مما فيه الشبهة فمن تعامليه اليت جاءت 
  والريب, كما فعل رجالن إحدى قصصه النبوية:

اْشتَـَرى َرُجٌل ِمْن َرُجٍل َعَقارًا   َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اهللَُّ َعْنُه قَاَل قَاَل النَِّيبُّ 
َلُه فـََوَجَد الرَُّجُل الَِّذي اْشتَـَرى اْلَعَقاَر ِيف َعَقارِِه َجرًَّة ِفيَها َذَهٌب فـََقاَل َلُه الَِّذي 

َا اْشتَـَرْيُت ِمْنَك اْألَْرَض وَملَْ أَبـَْتْع ِمْنَك الذَّ  َهَب اْشتَـَرى اْلَعَقاَر ُخْذ َذَهَبَك ِمينِّ ِإمنَّ
َا ِبْعُتَك اْألَْرَض َوَما ِفيَها فـََتَحاَكَما ِإَىل َرُجٍل فـََقاَل الَِّذي  َوقَاَل الَِّذي َلُه اْألَْرُض ِإمنَّ
َحتَاَكَما إِلَْيِه أََلُكَما َوَلٌد قَاَل َأَحُدُمهَا ِيل ُغَالٌم َوقَاَل اْآلَخُر ِيل َجارِيٌَة قَاَل أَْنِكُحوا 

قَااْلُغَالَم اْجلَارِيَ    8.َة َوأَْنِفُقوا َعَلى أَنـُْفِسِهَما ِمْنُه َوَتَصدَّ
(قصة سليمان عليه السالم يف حكومته بني املرأتني  ومن قصصه التعليمية

أمهية اتصاف احلاكم بني الناس تعّلمنا  وهذه القصة .املتخاصمتني يف طفل)
  واحلصافة يف استبانة وجه احلق.بالفطنة 

كاحلوار الذي يف القصة النبوية عن طريق احلوار,  وكثريًا ما يكون التعليم 
َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل  جرى يف القصة التالية بني هللا عّز وجّل واملالئكة:

ِإنَّ هللَِّ َمَالِئَكًة َيُطوُفوَن ِيف الطُُّرِق يـَْلَتِمُسوَن أَْهَل الذِّْكِر فَِإَذا َوَجُدوا قـَْوًما  اهللَِّ 
ْذُكُروَن اهللََّ تـََناَدْوا َهُلمُّوا ِإَىل َحاَجِتُكْم قَاَل فـََيُحفُّونـَُهْم بَِأْجِنَحِتِهْم ِإَىل السََّماِء يَ 

ُهْم َما يـَُقوُل ِعَباِدي قَاُلوا يـَُقوُلوَن ُيَسبُِّحوَنَك  نـَْيا قَاَل فـََيْسَأُهلُْم َربـُُّهْم َوُهَو َأْعَلُم ِمنـْ الدُّ

                                                 
, 5427انظــر: ســنن النســائي, كتــاب آداب القضــاة, بــاب كيــف يســتحلف احلــاكم, رقــم احلــديث:  7

  صححه األلباين.
  3213اء, باب حديث الغار, رقم احلديث: انظر: البخاري, كتاب أحاديث األنبي 8
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ُوَنَك وَ  ُدوَنَك قَاَل فـَيَـُقوُل َهْل رَأَْوِين قَاَل فـَيَـُقوُلوَن َال َواهللَِّ َما َوُيَكربِّ َحيَْمُدوَنَك َوُميَجِّ
رَأَْوَك قَاَل فـَيَـُقوُل وََكْيَف َلْو رََأْوِين قَاَل يـَُقوُلوَن َلْو رَأَْوَك َكانُوا َأَشدَّ َلَك ِعَباَدًة َوَأَشدَّ 

َر َلَك َتْسِبيًحا قَاَل يـَُقوُل َفَما َيْسأَُلوِين قَاَل َيْسأَُلوَنَك اْجلَنََّة َلَك َمتِْجيًدا َوَحتِْميًدا َوَأْكثَـ 
قَاَل يـَُقوُل َوَهْل رَأَْوَها قَاَل يـَُقوُلوَن َال َواهللَِّ يَا َربِّ َما َرَأْوَها قَاَل يـَُقوُل َفَكْيَف َلْو 

َها ِحْرًصا َوَأَشدَّ َهلَا طََلًبا أَنـَُّهْم َرَأْوَها قَاَل يـَُقوُلوَن َلْو أَنـَُّهْم رَأَوْ  َها َكانُوا َأَشدَّ َعَليـْ
َوَأْعَظَم ِفيَها َرْغَبًة قَاَل َفِممَّ يـَتَـَعوَُّذوَن قَاَل يـَُقوُلوَن ِمْن النَّاِر قَاَل يـَُقوُل َوَهْل َرأَْوَها 

َلْو رَأَْوَها قَاَل يـَُقوُلوَن َلْو  قَاَل يـَُقوُلوَن َال َواهللَِّ يَا َربِّ َما رَأَْوَها قَاَل يـَُقوُل َفَكْيفَ 
َها ِفرَارًا َوَأَشدَّ َهلَا َخمَافًَة قَاَل فـَيَـُقوُل فَُأْشِهدُُكْم َأّينِ َقْد َغَفْرُت هلَُ  ْم رَأَْوَها َكانُوا َأَشدَّ ِمنـْ

َا َجاَء حلَِ  ُهْم ِإمنَّ اَجٍة قَاَل ُهْم قَاَل يـَُقوُل َمَلٌك ِمْن اْلَمَالِئَكِة ِفيِهْم ُفَالٌن لَْيَس ِمنـْ
 1.اْجلَُلَساُء َال َيْشَقى ِِْم َجِليُسُهمْ 

  

  : والرتغيب الرتبية بالرتهيب - ب
مرتّكزًا على ما ركب هللا يف اإلنسان من  تنبع (الرتبية بالرتهيب والرتغيب)

وتتجاوران تتقابالن يف النفس اإلنسانية من جهة, طبيعيت اخلوف والرجاء, اللتني 
اخلوف والرجاء قوتان خمتلطتان يف أعماق الكائن البشري؛  ة أخرى.فيها من جه

يف احلياة وحيددان أهدافه وسلوكه, كما حيددان أيضاً  تعّينان لإلنسان جهتهحبيث 
  2أفكاره, ومشاعره, إذ أنه سيختار منهج حياته منطلقاً يف ذلك من خوفه ورجائه.

  2ورجائه.
لطبيعتني إىل جهة وصّوب هاتني اذا األسلوب,  وقد متّسك النيب 

بقوة  فاستغل النيب  ,إجيابية, بّناءة يف احلياة اإلنسانية, تدفعه إىل قصد السبيل

                                                 
  5929انظر: البخاري, كتاب الدعوات:, باب فضل ذكر هللا عز وجل, رقم احلديث:  1
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فيه وعمل على أن ينقيها من املخاوف السلبية, اليت ال متلك أن تغري من  اخلوف
واقع اإلنسان شيئاً, وال أن تنفعه بشيء, كاخلوف من املوت مثًال؛ ألن اخلوف منه 

, وال يغري من األمر شيئاً, فاخلوف هنا ضرر بال نتيجة نافعة, كما ال ينجي منه
أو كقصة (املسئولية  1جند صورًا رهيبة لعذاب القرب يف قصة (األسئلة الثالثة)

َنا  َكاَن النَِّيبُّ  قَاَل  ُجْنَدٍب  َمسَُرَة ْبنِ  َعْن  2واجلزاء) ِإَذا َصلَّى َصَالًة أَقْـَبَل َعَليـْ
َلَة ُرْؤيَا ْجِهِه فـََقالَ ِبوَ  ُ  قَاَل فَِإنْ  َمْن َرَأى ِمْنُكْم اللَّيـْ رََأى َأَحٌد َقصََّها فـَيَـُقوُل َما َشاَء اهللَّ

َلَة َرُجَلْنيِ  َلِكينِّ رَأَْيتُ  َهْل رََأى َأَحٌد ِمْنُكْم ُرْؤيَا قـُْلَنا َال قَاَل  َفَسأَلََنا يـَْوًما فـََقالَ  اللَّيـْ
َسِة  َأَخَذا بَِيِدي فََأْخَرَجاِين ِإَىل أَتـََياِين فَ  فَِإَذا َرُجٌل َجاِلٌس َوَرُجٌل قَاِئٌم  اْألَْرِض اْلُمَقدَّ

 يُْدِخُل َذِلَك  ِإنَّهُ  ُموَسى  قَاَل بـَْعُض َأْصَحابَِنا َعْن  ِمْن َحِديٍد  َكلُّوبٌ  بَِيِدهِ 
 َويـَْلَتِئُم  يـَْفَعُل ِبِشْدِقِه اْآلَخِر ِمْثَل َذِلَك  ُلَغ قـََفاُه ُمثَّ َحىتَّ يـَبْـ  ِيف ِشْدِقِه اْلَكلُّوَب  
َنا َعَلى  يـَُعوُد فـََيْصَنُع ِمثْـَلُه قـُْلُت َما َهَذا قَاَال اْنطَِلْق فَاْنطََلْقَنا ِشْدقُُه َهَذا َحىتَّ أَتـَيـْ

بِِه َرْأَسُه  فـََيْشَدُخ  َأْو َصْخَرٍة ِبِفْهٍر ِسِه رَأْ  َرُجٍل ُمْضَطِجٍع َعَلى قـََفاُه َوَرُجٌل قَاِئٌم َعَلى
َرْأُسُه  يـَْلَتِئَم  يـَْرِجُع ِإَىل َهَذا َحىتَّ  احلََْجُر فَاْنطََلَق إِلَْيِه لَِيْأُخَذُه َفَال  َتَدْهَدَه  َضَربَهُ  فَِإَذا

فَاْنطََلْقَنا ِإَىل ثـَْقٍب  ُت َمْن َهَذا َقاَال اْنطَِلقْ ُهَو فـََعاَد إِلَْيِه َفَضَربَُه قـُلْ  َوَعاَد رَْأُسُه َكَما
َحىتَّ َكاَد  َوَأْسَفُلُه َواِسٌع يـَتَـَوقَُّد َحتَْتُه نَارًا فَِإَذا اقْـتَـَرَب اْرتـََفُعوا َأْعَالُه َضيِّقٌ  ِمْثِل التـَّنُّوِر 

َوِنَساٌء ُعرَاٌة فـَُقْلُت َمْن َهَذا قَاَال  َأْن َخيُْرُجوا فَِإَذا َمخََدْت َرَجُعوا ِفيَها َوِفيَها رَِجالٌ 
َنا َعَلى نـََهٍر ِمْن َدٍم ِفيِه َرُجٌل قَاِئٌم َعَلى َوَسِط النـََّهِر  اْنطَِلْق فَاْنطََلْقَنا َحىتَّ  قَاَل  أَتـَيـْ

 َيَدْيِه ِحَجاَرٌة َوَعَلى َشطِّ النـََّهِر َرُجٌل بـَْنيَ َحازٍِم  َوَوْهُب ْبُن َجرِيٍر َعْن َجرِيِر ْبنِ يَزِيُد 
ِفيِه فـََردَُّه َحْيُث  ِحبََجٍر ِيف  الرَُّجُل الَِّذي ِيف النـََّهِر فَِإَذا أَرَاَد َأْن َخيْرَُج َرَمى الرَُّجلُ  فَأَقْـَبلَ 

                                                 
, وعلــق عليــه 12965انظر: مســند أمحــد, بــاقي مســند املكثــرين, بــاقي مســند الســابق, رقــم احلــديث:  1

  .حديث صحيح وهذا إسناد قويبقوله:  األرنؤوط
  1297انظر: البخاري, كتاب اجلنائز, باب ما قيل يف أوالد املشركني, رقم احلديث:  2
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َذا ِفيِه ِحبََجٍر فـَيَـْرِجُع َكَما َكاَن فـَُقْلُت َما هَ  َرَمى ِيف  َكاَن َفَجَعَل ُكلََّما َجاَء لَِيْخرُجَ 
َنا ِإَىل َرْوَضٍة َخْضرَاَء ِفيَها قَاَال  َشَجَرٌة َعِظيَمٌة َوِيف َأْصِلَها  اْنطَِلْق فَاْنطََلْقَنا َحىتَّ انـْتَـَهيـْ

َياٌن َوِإَذا َرُجٌل َقرِيبٌ  ِمْن الشََّجَرِة بـَْنيَ َيَدْيِه نَاٌر يُوِقُدَها َفَصِعَدا ِيب ِيف  َشْيٌخ َوِصبـْ
َها ِفيَها رَِجاٌل ُشُيوخٌ َوأَْدَخَال  الشََّجَرةِ  َوَشَباٌب َوِنَساٌء  ِين َدارًا ملَْ أََر َقطُّ َأْحَسَن ِمنـْ

َها َفَصِعَدا ِيب  َياٌن ُمثَّ َأْخَرَجاِين ِمنـْ الشََّجَرَة فََأْدَخَالِين َدارًا ِهَي َأْحَسُن َوأَْفَضُل  َوِصبـْ
لَ  ِفيَها ُشُيوخٌ  قَاَال نـََعْم أَمَّا الَِّذي  َة َفَأْخِربَاِين َعمَّا َرأَْيتُ َوَشَباٌب قـُْلُت َطوَّفْـُتَماِين اللَّيـْ

ُلَغ اْآلفَاَق فـَُيْصَنُع بِِه  رَأَيـَْتُه ُيَشقُّ ِشْدقُُه َفَكذَّاٌب ُحيَدِّثُ  بِاْلَكْذبَِة فـَُتْحَمُل َعْنُه َحىتَّ تـَبـْ
َعلََّمُه اهللَُّ اْلُقْرآَن فـََناَم َعْنُه بِاللَّْيِل  فـََرُجلٌ رَْأُسُه ُيْشَدُخ  يـَْوِم اْلِقَياَمِة َوالَِّذي رَأَيـَْتُه  ِإَىل 

الثـَّْقِب فـَُهْم الزُّنَاُة  بِالنـََّهاِر يـُْفَعُل بِِه ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َوالَِّذي َرأَيـَْتُه ِيف  وَملَْ يـَْعَمْل ِفيهِ 
َعَلْيِه السََّالم ِإبـَْراِهيُم ِيف َأْصِل الشََّجرَِة  َوالشَّْيخُ  َوالَِّذي َرأَيـَْتُه ِيف النـََّهِر آِكُلوا الرِّبَا

َياُن َحْوَلُه فََأْوَالُد النَّاِس َوالَِّذي يُوِقُد النَّاَر  بـْ اُر اْألُوَىل  َماِلٌك  َوالصِّ َخازُِن النَّاِر َوالدَّ
اُر فَ  الَِّيت َدَخْلَت َدارُ   َوَهَذا  ِجْربِيُل  َداُر الشَُّهَداِء َوأَنَا َعامَِّة اْلُمْؤِمِنَني َوأَمَّا َهِذِه الدَّ

ُلَك نـز فَِإَذا فـَْوِقي ِمْثُل السََّحاِب قَاَال َذاَك مَ  فَاْرَفْع رَْأَسَك فـََرفـَْعُت رَْأِسي ِميَكائِيُل 
اْسَتْكَمْلَت أَتـَْيَت  وْ ِيل قَاَال ِإنَُّه بَِقَي َلَك ُعُمٌر ملَْ َتْسَتْكِمْلُه فـَلَ نـز أَْدُخْل مَ  قـُْلُت َدَعاِين 

   1.َلكَ نـز مَ 
كما تقدم لنا القصص النبوية ألوانًا من العذاب اليت يواجهها أهل اجلنة, 

ا من أنواع األمل والشدة والذلة,  وهم يصلون سعري جهنم اليت تكاد وما يكابدو
وقصة (يغاثون  2تتميز من الغيظ عليهم, مثلما جند يف قصة (هل من مزيد)

  1إىل غري ذلك من قصص البعث واليوم اآلخر. 3بطعام)

                                                 
  1297انظر: البخاري, كتاب اجلنائز, باب ما قيل يف أوالد املشركني, رقم احلديث:  1
  ححه األرنؤوط., ص8461انظر: مسند أمحد, مسند باقي املكثرين, باقي املسند السابق,  2
, بــاب مــا جــاء يف صــفة طعــام أهــل النــار,  انظــر: ســنن الرتمــذي, كتــاب صــفة جهــنم عــن رســول هللا  3
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على االستفادة فأساسها أيضًا ,   وأما الرتبية بالرتغيب يف القصة النبوية
الذي وقد سلكت القصة فيها مسلك القرآن, يف طبيعة اإلنسان. الرجاء من قوة 

بالرجاء, وحيمل على التطلع حنو قوة الرجاء حنو القيم اخلليقة يسعى إىل تصويب 
  األفضل.

تبارك ومن هذا املنطلق تتجه قوة الرجاء لدى اإلنسان يف القصة إىل هللا 
  وتعاىل وإىل رضاه ومغفرته, وإىل ما أعده للمؤمنني من صور.

يف مظاهر القصة النبوية بعض جوانب من ذلك النعيم وقد رمست لنا 
أَنَُّه قَاَل َهْل  اهللَِّ َعْن َرُسوِل : القصُة التاليةُ تقدم لنا طرفًا من ذلك كما , معنوية

ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم قَاَل أَوَُّل َمْن يَْدخُ  ُل َتْدُروَن أَوََّل َمْن َيْدُخُل اْجلَنََّة ِمْن َخْلِق اهللَِّ قَاُلوا اهللَّ
يـُتـََّقى ِِْم اْلَمَكارُِه اْجلَنََّة ِمْن َخْلِق اهللَِّ اْلُفَقَراُء َواْلُمَهاِجُروَن الَِّذيَن ُتَسدُّ ِِْم الثـُُّغوُر وَ 

َوَميُوُت َأَحُدُهْم َوَحاَجُتُه ِيف َصْدرِِه َال َيْسَتِطيُع َهلَا َقَضاًء فـَيَـُقوُل اهللَُّ َعزَّ َوَجلَّ ِلَمْن 
َك َيَشاُء ِمْن َمَالِئَكِتِه ائْـُتوُهْم َفَحيُّوُهْم فـَتَـُقوُل اْلَمَالِئَكُة َحنُْن ُسكَّاُن َمسَاِئَك َوِخريَتُ 

 ِمْن َخْلِقَك أَفـََتْأُمرُنَا َأْن نَْأِيتَ َهُؤَالِء فـَُنَسلَِّم َعَلْيِهْم قَاَل إِنـَُّهْم َكانُوا ِعَباًدا يـَْعُبُدوِين َال 
ُيْشرُِكوَن ِيب َشْيًئا َوُتَسدُّ ِِْم الثـُُّغوُر َويـُتـََّقى ِِْم اْلَمَكارُِه َوَميُوُت َأَحُدُهْم َوَحاَجُتُه ِيف 

ِه َال َيْسَتِطيُع َهلَا َقَضاًء قَاَل فـََتْأتِيِهُم اْلَمَالِئَكُة ِعْنَد َذِلَك فـََيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن  َصْدرِ 
  2.ُكلِّ بَاٍب َسَالٌم َعَلْيُكْم ِمبَا َصبَـْرُمتْ فَِنْعَم ُعْقَىب الدَّارِ 

هللا تبارك وتعاىل رضوانه وكذلك من القصص النبوية ما يصور لنا إحالل 
تبعث فيهم الشعور  ى أهل اجلنة فال يسخط عليهم أبدًا وهو نعمة معنويةعل

                                                                                                                                          
  , ضعفه األلباين.2511رقم احلديث: 

  360انظر: القصص يف احلديث: ص 1
انظر: مسند أمحد, مسند املكثرين من الصــحابة, مســند عبــد هللا بــن عمــرو بــن العــاص, رقــم احلــديث:  2

  .شعيب األرنؤوط : إسناده جيد, قال 6283
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   1النابعة من رضوان هللا عليهم.وميلؤهم بالطمأنينة, باألمن, 
نعمة النظر إىل هللا تبارك وتعاىل والتمتع ومن هذه القصص قصة ترسم لنا 

  3الكرمي. 2برؤية وجهه
يف قصصه   اختذها النيب من أساليب الرتبية اليت: الرتبية باملوعظة - ج

  .وهو طريق العربة املستمّدة من قصص املاضيني(أسلوب الرتبية باملوعظة), 
وما ال شّك من قصص املاضيني أحداثًا تزخر باملوعظة.  وقد اختار النيب 

إذ العربة تظهر يف عرض فيه أن املوعظة حتمل قوة تأثريية شديدة عميقة ونفاذة, 
ا, من خالل مشاركته يربط السام, شيق قصصي ع بأحداث القصة وشخصيا

  الوجدانية هلم, وانفعاله مبواقفهم تعاطفاً معهم أو ضدهم.
والقرآن الكرمي يف حديثه عن املاضني من أهل الكتاب وغريهم سلك طريق 

ا أكثر قدرة على محل العربة ونقلها إىل السامعني, وقد كانت العربة القصة؛ أل
رضًا رئيسًا نص عليه القرآن املاضية يف القرآن الكرمي غ لقصصوالعظة يف تلك ا
َرٌة ِألُوِيل اْألَْلَباِب َما  ﴿يله, قال تعاىل: نـز صراحة يف حمكم ت َلَقْد َكاَن ِيف َقَصِصِهْم ِعبـْ

ْمحًَة َكاَن َحِديثًا يـُْفتَـَرى َوَلِكْن َتْصِديَق الَِّذي بـَْنيَ يََدْيِه َوتـَْفِصيَل ُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َورَ 
  4.5﴾ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنونَ 

يف أخبار بين إسرائيل وغريهم من األمم   وقد وجدت القصة النبوية
                                                 

انظــر: مســلم, كتــاب اجلنــة وصــفة نعيمهــا وأهلهــا, بــاب إحــالل الرضــوان علــى أهــل اجلنــة فــال يســخط  1
  5057عليهم أبداً, رقم احلديث 

, قــال 19228مــن حــديث جريــر بــن عبــد هللا, رقــم احلــديث: , مســند الكــوفينيانظــر: مســند أمحــد,  2
  .ى شرط الشيخنيإسناده صحيح علاألرنؤوط: 

  360انظر: القصص يف احلديث النبوي: ص 3
  111يوسف:  4
  361انظر: القصص يف احلديث النبوي: ص 5
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السابقة أحداثًا وجتارب ذات دالالت مؤثرة, وذات مقاصد تربوية هادفة, فجعلت 
من ذلك كله مادة طيبة صاغت على أساسها قصصها ذات املغزى الوعظي, 

ا املؤمنون, ويستخلصون منها العربة اليت تعينهم يف  وجعلت منها دروسًا يتذكر 
م يواجهون به ما  ترسم الطريق املستقيم, ولتكون أيضًا رصيدًا يضاف إىل جتار

  يصادفهم من مشكالت أو مواقف مماثلة.
على أصحابه من أجل العربة  ومن القصص الوعظية اليت ساقها الرسول 

قَاَل َكاَن َداُوُد  َأِيب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ  َعنْ مبا فيها, قصة (داؤد وملك املوت): 
َرٌة َشِديَدٌة وََكاَن ِإَذا َخرََج أُْغِلَقْت اْألَبـَْواُب فـََلْم َيْدُخْل َعَلى َأْهِلِه َأَحٌد  النَِّيبُّ ِفيِه َغيـْ

اُر فَأَقْـبَـلَ  اِر فَِإَذا َحىتَّ يـَْرِجَع قَاَل َفَخرََج َذاَت يـَْوٍم َوُغلَِّقْت الدَّ ْت اْمَرأَتُُه َتطَِّلُع ِإَىل الدَّ
اُر  اَر َوالدَّ اِر فـََقاَلْت ِلَمْن ِيف اْلبَـْيِت ِمْن أَْيَن َدَخَل َهَذا الرَُّجُل الدَّ َرُجٌل قَاِئٌم َوَسَط الدَّ

اِر فـََقاَل َلُه َداُوُد ُمْغَلَقٌة َواهللَِّ لَتُـْفَتَضُحنَّ ِبَداُوَد َفَجاَء َداُوُد فَِإَذا الرَُّجُل قَاِئٌم وَ  َسَط الدَّ
َمْن أَْنَت قَاَل أَنَا الَِّذي َال أََهاُب اْلُمُلوَك َوَال َميَْتِنُع ِمينِّ َشْيٌء فـََقاَل َداُوُد أَْنَت َواهللَِّ 

 فـَرََغ ِمْن َمَلُك اْلَمْوِت َفَمْرَحًبا بَِأْمِر اهللَِّ فـََرَمَل َداُوُد َمَكانَُه َحْيُث قُِبَضْت ُروُحُه َحىتَّ 
َشْأنِِه َوطََلَعْت َعَلْيِه الشَّْمُس فـََقاَل ُسَلْيَماُن لِلطَّْريِ َأِظلِّي َعَلى َداُوَد فََأظَلَّْت َعَلْيِه 
ُر َحىتَّ َأْظَلَمْت َعَلْيِهَما اْألَْرُض فـََقاَل َهلَا ُسَلْيَماُن اْقِبِضي َجَناًحا َجَناًحا قَاَل  الطَّيـْ

ُر َوقُِبَض َرُسوُل اهللَِّ   رِيَنا َرُسوُل اهللَِّ أَبُو ُهَريـَْرَة يُ  َوَغَلَبْت َعَلْيِه  َكْيَف فـََعَلْت الطَّيـْ
  1.يَّةُ حِ يـَْوَمِئٍذ اْلَمْصرَ 

وقد ويف هذه القصة بدا الغرُض الرتبوي الوعظي يف صورة بارزة واضحة, 
يئة نفوس املسلمني  قّصها  ا  اليت  لتحمل املصيبةيف مرض موته, وقصد 

يأخذوا العربة من وفاة النيب داؤد عليه السالم, ليكون ذلك وألن , تصيبهم مبوته 
                                                 

تعليــق شــعيب , 9422انظر: مسند أمحد, باقي مســند املكثــرين, بــاقي الســند الســابق, رقــم احلــديث:  1
  .األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه
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  بالتسليم والرضا. عوناً على استقبال رسوهلم 
َلُكْم   قَاَل َرُسوُل اهللَِّ وهناك قصة الذي (جزع فانتحر):  َكاَن ِفيَمْن َكاَن قـَبـْ

ُ َرُجٌل بِِه ُجرٌْح َفَجزَِع فََأَخَذ ِسكِّينً  ُم َحىتَّ َماَت قَاَل اهللَّ َا َيَدُه َفَما َرقََأ الدَّ ا َفَحزَّ ِ
  1.تـََعاَىل بَاَدَرِين َعْبِدي بِنَـْفِسِه َحرَّْمُت َعَلْيِه اْجلَنَّةَ 

وهذه القصة ختتم بتحذير مباشر من االنتحار: (بادرين عبدي بنفسه, 
القصة, ولكن ذلك  حرمت عليه اجلنة) وهو صوت يظل يرتدد يف األمساع وتنتهي

  2الصوت ال ينتهي ويظل يشع إحياء رهيباً تفرضه هذه النهاية التعيسة للمنتحر.
والنصوص إن الضعف أمر واقع يف حياة اإلنسان, : الرتبية بالتوبة - د

وهذا يقتضي . 3﴾َوُخِلَق اِإلْنَساُن َضِعيًفا﴿تلك احلقيقة, منها: القرآنية تشري إىل 
ف. لكن هللا عّز وجّل مل يرتك اإلنسان ساقطاً, بل جعل خيطئ اإلنسان وينحر أن 

إن التوبة من أهّم الوسائل اليت حتفظ اإلنسان من له خمرجًا من ذلك, وهو التوبة. 
  الوقوع يف أهواء نفسه, وضعفه الفطري إىل األبد.

  وظيفتني أساسيتني يف تربية املذنب:بالتوبة حتقق   فالقصة النبوية
ا تفتحاألوىل الطريق املسدود, ليتطهر من ذنوبه, املذنب  مالطريق أما : أ

ويستقيم من االحنراف, ويستأنف املسري يف املسار الصحيح, ويدفعه إىل أن يكون 
  عضواً صاحلاً يف اجملتمع.
م الضعف يف وقت ففي القصص  النبوية أمثلة بعض التائبني الذين أصا

 اجلاّدة, تائبني, مستغفرين, إىلمن سقطتهم, ورجعوا من األوقات, مث أفاقوا 
  متأمثني, بل عادوا أكثر صالحاً وتقى.

                                                 
  3204ا ذكر عن بين إسرائيل, رقم احلديث: انظر: البخاري, أحاديث األنبياء, م 1
  362انظر: القصص يف احلديث النبوي: ص 2
  28النساء:  3
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الذي ال يتورع عن ذنب  1قصة (الكفل),ومن هذه األمثلة القصصية 
واته مع املرأة احملتاجة صادف من املرأة متنعًا عنيفًا كان وراءه نـز يفعله, ويف إحدى 

هذا من خالل  تأىبوما زالت موقف أخالقي ينطلق من مبدأ الرفض للفاحشة, 
موقفها املتحرج حىت استيقظ ضمريه، واستغفر ربه وأناب وتاب, فقبل هللا توبته, 
ومات من ليلته, ويف صباح اليوم التايل وجد مكتوبًا على بابه, إن هللا قد غفر 

  2.3للكفل, ومثل هذه القصة, قصة (الرجل واملرأة)
جيد يف التوبة فر من ذنوبه, عندما يتوب إىل هللا ويستغ: أن املذنب والثانية

ويضع عن كواهله وزر بعد الشعور بالذنب, أصابته عالجًا آلالمه النفسية, اليت 
  ذلك الشعور.

النبوية أمثلة واضحة هلذا النوع, منها قصة (الرجل الذي قتل ففي القصة 
   :4فتويف وهو يف رمحة هللا ومغفرته ,ملا تاب قَِبل هللا توبَتهفإنه مائة شخص), 

َلُكْم َرُجٌل قـََتَل  َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ َأنَّ َنِيبَّ اهللَِّ ( قَاَل َكاَن ِفيَمْن َكاَن قـَبـْ
ِتْسَعًة َوِتْسِعَني نـَْفًسا َفَسَأَل َعْن َأْعَلِم َأْهِل اْألَْرِض َفُدلَّ َعَلى رَاِهٍب فَأَتَاُه فـََقاَل ِإنَُّه 

ًسا فـََهْل َلُه ِمْن تـَْوبٍَة فـََقاَل َال فـََقتَـَلُه َفَكمََّل ِبِه ِمائًَة ُمثَّ َسَأَل قـََتَل ِتْسَعًة َوِتْسِعَني نـَفْ 
َعْن َأْعَلِم َأْهِل اْألَْرِض َفُدلَّ َعَلى َرُجٍل َعاملٍِ فـََقاَل ِإنَُّه قـََتَل ِمائََة نـَْفٍس فـََهْل َلُه ِمْن 

َنُه َوبَـ  َا أُنَاًسا تـَْوبٍَة فـََقاَل نـََعْم َوَمْن َحيُوُل بـَيـْ ْنيَ التـَّْوبَِة اْنطَِلْق ِإَىل أَْرِض َكَذا وََكَذا فَِإنَّ ِ
ا يـَْعُبُدوَن اهللََّ فَاْعُبْد اهللََّ َمَعُهْم َوَال تـَْرِجْع ِإَىل أَْرِضَك فَِإنـََّها َأْرُض َسْوٍء فَاْنطََلَق َحىتَّ ِإذَ 

                                                 
, ضــعفه 2420انظــر: الرتمــذي, كتــاب صــفة القيامــة والرقــائق والــورع منــه, بــاب منــه, رقــم احلــديث:  1

  األلباين.
  17691ديث: انظر: مسلم, أول مسند الكوفيني, حديث النعمان بن بشري عن النيب, رقم احل 2
  363انظر: القصص يف احلديث النيوي, ص 3
  364انظر: القصص يف احلديث النيوي, ص 4
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يِه َمَالِئَكُة الرَّْمحَِة َوَمَالِئَكُة اْلَعَذاِب فـََقاَلْت َنَصَف الطَّرِيَق أَتَاُه اْلَمْوُت فَاْخَتَصَمْت فِ 
ْل َمَالِئَكُة الرَّْمحَِة َجاَء تَائًِبا ُمْقِبًال ِبَقْلِبِه ِإَىل اهللَِّ َوقَاَلْت َمَالِئَكُة اْلَعَذاِب إِنَُّه ملَْ يـَْعمَ 

نَـُهْم فـََقاَل ِقيُسوا َما بـَْنيَ اْألَْرَضْنيِ َخيـْرًا َقطُّ فَأَتَاُهْم َمَلٌك ِيف ُصوَرِة آَدِميٍّ َفَجَعُلو  ُه بـَيـْ
فَِإَىل أَيَِّتِهَما َكاَن أَْدَىن فـَُهَو َلُه فـََقاُسوُه فـََوَجُدوُه أَْدَىن ِإَىل اْألَْرِض الَِّيت أَرَاَد فـََقَبَضْتُه 

  1).َمَالِئَكُة الرَّْمحَةِ 
 فتهايت اســـتهدمـــن أهـــّم األغـــراض الـــ :عـــن املســـلمني لتســـريةالرتبيـــة با -4

ــــه مــــن ضــــغط (التســــرية عــــن املســــلمني و  القصــــة النبويــــة غــــرض ختفيــــف مــــا يكابدون
  عاطفي).

نون ينتشــر اإلســالم, يعــاوقبل أن  سلمون يف بداية الدعوة اإلسالميةكان امل
وذلــك ألن املســلمني تركــوا أشــد أنــواع العقــاب والتعــذيب والتنكيــل مــن قبــل قــريش. 

  اإلسالم.واعتنقوا  –م دين عبادة األصنا –دين آبائهم 
أن شــكوا إىل الرســول فلّما اشتد اإليذاء والتنكيل, بلغ األمر باملســلمني إىل 

  رضــي  –من شدة ما يلقون من أذى قــريش, يقــول الصــحايب خبــاب بــن األربــت
ٌد بـُــْرَدًة لَــُه ِيف ِظــلِّ اْلكَ  َشَكْونَا ِإَىل َرُسوِل اهللَِّ ((:  -هللا عنه  ْعبَــِة قـُْلنَــا لَــُه َوُهَو ُمتَـَوسِّ

  2.3...))َنا َأَال َتْدُعو اهللََّ لََناَأَال َتْستَـْنِصُر لَ 
موقــف تثبيــت املســلمني  النــيب وألنه مل حيْن وقت القتال واملصادمة, اختــذ 

  وتقوية عزائمهم.
ــا عــن قلــوب أتبــاعهم مهــومهم, وخيفــف  فاختــذ  مــن القصــة وســيلة يزيــل 

م من عنت وأذى    من قبل أعدائهم املشركني.عنهم ما نزل 

                                                 
  4967انظر: مسلم, كتاب التوبة, باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله, رقم احلديث:  1
  3343البخاري, كتاب املناقب, باب عالمات النبوة يف اإلسالم, رقم احلديث: انظر:  2
  365-364يف احلديث: ص القصصانظر:  3
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ــذه الشــكوى  قــص ومــن أجــل حتقيــق هدفــه هــذا,  علــى مــن جــاءوا إليــه 
  .الرجل الذي ُشّق رأسه باثنني)قصة (

شدة ما يلقاه أسالفهم مــن املــؤمنني, وتعــرض بعــض مــا  وهذه القصة تصور 
كـــانوا يلقونـــه مـــن أبشـــع ألـــوان التعـــذيب, حـــىت لقـــد كـــان الرجـــل مـــنهم حيفـــر لـــه يف 

ض, فيجعل فيها, مث يؤتى باملنشار فيوضع على رأسه فيشق به نصفني, وميشط األر 
مع ذلك ثابــت صــابر ال حييــد وال يلــني وال يصــده وال يصــد بأمشاط احلديد, ولكنه 

ايـــة القصـــة يبشـــر الرســـول أمثالـــه عـــن ديـــنهم,  بالنصـــر والتمكـــني املســـلمني  ويف 
ـــاَل ((فيقـــول هلـــم:  ـــيَمنْ  َق ـــِه  َكـــاَن الرَُّجـــُل ِف ـــُل ِفي ـــُه ِيف اْألَْرِض فـَُيْجَع ـــُر َل َلُكْم ُحيَْف ـــبـْ قـَ

ُه َذِلَك َعــْن ِدينِــِه َوُميَْشــُط  فـَُيَجاُء بِاْلِمْنَشاِر فـَُيوَضُع َعَلى رَْأِسِه فـَُيَشقُّ بِاثـَْنتَـْنيِ َوَما َيُصدُّ
ُه َذلِــَك َعــْن ِدينِــِه َواهللَِّ بَِأْمَشــاِط احلَِْديــِد َمــا ُدوَن حلَِْمــِه ِمــْن َعظْــٍم أَْو َعَصــٍب َوَمــا َيُصــدُّ 

َعاَء ِإَىل َحْضــَرَمْوَت َال َخيَــاُف ِإالَّ اهللََّ أَْو  لَُيِتمَّنَّ َهَذا اْألَْمَر َحــىتَّ َيِســَري الرَّاِكــُب ِمــْن َصــنـْ
  1.))الذِّْئَب َعَلى َغَنِمِه َوَلِكنَُّكْم َتْستَـْعِجُلونَ 

                                                 
  3343البخاري, كتاب املناقب, باب عالمات النبوة يف اإلسالم, رقم احلديث: انظر:  1
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   أنواع القصة يف احلديث النبوي
  

  هي:و  ,ثالثة  ةبن حسن الزير أن أنواع القصة النبوييرى حممد 
  . القصة الواقعة للرسول  -1
  القصة التمثيلية. -2
  القصة الغيبية. -3

  

هذه القصص جتارب ذاتية حدثت للرسول  :القصة الواقعة للرسول  -1
  ,اوهي تشبه املذكرات اليت ويف ظروف شىت. يف أحيان خمتلفة من حياته  يدو

  ن عما حيدث له يف حياته.اإلنسا
من القصص الواقعة له من أهّم جتاربه وأكثرها إثارة,  النيب ختار فا

ليجعلها مادة قصصية, ينسج منها وقائع ما يقصه على أصحابه مستهدفاً من وراء 
ذلك, ما حيققه عرض هذه التجارب من تعميق إميان الصحابة بالرسول والرسالة, 

أمام املسلمني, ممثلة يف هذه  ادرة يف حياة الرسول حني جتسد هذه التجارب الن
  1الصور القصصية.

عن فرتة فيها  واليت أخربنا من أهّم هذه القصص,  فقصة (شّق الصدر)
  .2ظهراين بين سعد بن بكرعندما كان يعيش بني صباه, 

                                                 
  267انظر: القصص يف احلديث, ص 1
يف  ســـعد بـــن بكـــر بـــن هـــوازن, مـــن عدنان:جـــّد جـــاهلي. امتـــاز بنـــوه بالفصـــاحة. وفـــيهم نشـــأ النـــيب  2

ومحلتــه إىل املدينــة, وأحســنت تربيتــه. وملــا ردتــه إىل مكــة طفولتــه, إذ تســلمته حليمــة (الســعدية) مــن أمــه, 
  نظر إليه عبد املطلب فامتأل سروراً, وقال: مجال قريش, وفصاحة (سعد) وحالوة يثرب. 

 253؛ مجهــرة أنســاب العــرب, ص 240اية األرب, النويري, طبعة دار الكتاب, القاهرة: صانظر: [
  ]3/84؛ األعالم: 
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على الصحابة عندما سأله رجل سؤاًال, وهو:  هذه القصة  قص النيب 
َكاَنْت ذه القصة:  ؟ فأجابه الرسول  ُل َشْأِنَك يَا َرُسوَل اهللَِّ َكْيَف َكاَن أَوَّ 

َحاِضَنِيت ِمْن َبِين َسْعِد ْبِن َبْكٍر فَاْنطََلْقُت أَنَا َواْبٌن َهلَا ِيف بـَْهٍم لََنا وَملَْ نَْأُخْذ َمَعَنا زَاًدا 
َنا فَاْنطََلَق َأِخي َوَمَكْثُت ِعْنَد اْلبَـْهِم فـَُقْلُت يَا َأِخي اْذَهْب فَْأتَِنا ِبزَاٍد ِمْن ِعْنِد أُمِّ 

فَأَقْـَبَل طَائَِراِن أَبـَْيَضاِن َكأَنـَُّهَما َنْسَراِن فـََقاَل َأَحُدُمهَا ِلَصاِحِبِه َأُهَو ُهَو قَاَل اْآلَخُر 
 اْسَتْخَرَجا قـَْلِيب َفَشقَّاُه نـََعْم فَأَقْـَبَال يـَْبَتِدرَاِين فََأَخَذاِين فـََبَطَحاِين لِْلَقَفا َفَشقَّا َبْطِين ُمثَّ 

فََأْخَرَجا ِمْنُه َعَلَقتَـْنيِ َسْوَداَوْيِن فـََقاَل َأَحُدُمهَا ِلَصاِحِبِه اْئِتِين ِمبَاِء ثـَْلٍج فـََغَسَل بِِه َجْوِيف 
 بِالسَِّكيَنِة َفَذرَُّه ِيف قـَْلِيب ُمثَّ قَاَل ُمثَّ قَاَل اْئِتِين ِمبَاِء بـََرٍد فـََغَسَل بِِه قـَْلِيب ُمثَّ قَاَل اْئِتِين 

َأَحُدُمهَا ِلَصاِحِبِه ُحْصُه َفَحاَصُه َوَخَتَم َعَلْيِه ِخبَامتَِ النُّبُـوَِّة ُمثَّ قَاَل َأَحُدُمهَا ِلَصاِحِبِه 
فَِإَذا أَنَا أَْنظُُر ِإَىل   اْجَعْلُه ِيف ِكفٍَّة َواْجَعْل أَْلًفا ِمْن أُمَِّتِه ِيف ِكفٍَّة قَاَل َرُسوُل اهللَِّ 

اْألَْلِف فـَْوِقي ُأْشِفُق َأْن خيَِرَّ َعَليَّ بـَْعُضُهْم فـََقاَل َلْو َأنَّ أُمََّتُه ُوزَِنْت بِِه َلَماَل ِِْم ُمثَّ 
أُمِّي فََأْخبَـْرتـَُها َوَفرِْقُت فـََرقًا َشِديًدا ُمثَّ اْنطََلْقُت ِإَىل  اْنطََلَقا َوتـَرََكاِين قَاَل َرُسوُل اهللَِّ 

بِالَِّذي َلِقيُت َفَأْشَفَقْت َأْن َيُكوَن َقْد اْلَتَبَس ِيب فـََقاَلْت أُِعيُذَك بِاهللَِّ فـََرَحَلْت بَِعريًا َهلَا 
ِذمَِّيت َفَجَعَلْتِين َعَلى الرَّْحِل َورَِكَبْت َخْلِفي َحىتَّ بـُْلَغِتَنا ِإَىل أُمِّي فـََقاَلْت أَدَّْيُت أََماَنِيت وَ 

َها بِالَِّذي َلِقيُت فـََلْم يـَُرْعَها َذِلَك َوقَاَلْت ِإّينِ رَأَْيُت ِحَني َخرََج ِمينِّ يـَْعِين نُورًا  ثـَتـْ َوَحدَّ
 1.َأَضاَءْت ِمْنُه ُقُصوُر الشَّامِ 

  
قصة رأى , منها: 2ويبلغ عدد هذا النوع من القصص مخسة عشر نصًا 

إىل مّكة, بعد أن اعتكف بغار  يف طريقه وهو جربيل عليه السالم,  النيب فيها 

                                                 
قــال حســني ســليم , 13, رقــم احلــديث:  املقدمــة, كيــف كــان أول شــأن النــيب انظــر: ســنن الــدارمي,  1

  .أسد : إسناده ضعيف بقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية وقد عنعن يف هذا االسناد
  267انظر: القصص يف احلديث, ص 2
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جربيل على كرسي بني السماء  وهناك يف بطن الوادي رأىحراء ملّدة شهر, 
رضي هللا  3 فقد سألته عائشة 2, ومنها قصة (صوت من السماء)1واألرض ....

ذه دٍ حُ أُ  مِ وْ يَـ  نْ مِ  دّ شَ أَ  انَ كَ   مٌ وْ يَـ  كَ يْ لَ ى عَ تَ أَ  لْ عنها: هَ  ا  ذكر فيها القصة, ؟ فأجا
ا الداعي جتربة ممتلئة باملواعظ احلسنة, , جتربة من التجارب العظام اليت قد ميّر 

ا يف طريقه الصعب والدروس املفيدة,  وما يلزم على كل داعية تعلمها والتحلي 
  إىل هللا.

ا الرسول  :التمثيليةالقصة  -2 لتوضيح  القصة التمثيلية قصة ضر
ليعرضها على حسي, ق عقلية جمّردة, وجّسدها يف قالب قصصي قضايا كلية وحقائ

تأكيدها يف نفوسهم, بوضعها يف واستهدف منا أصحابه وغريهم من املسلمني, 
بصرف النظر عن  واإلدراك,  صورة جتعل السامعني والقراء أكثر قدرة على الفهم

ا     : فقد راحلتهومن هذه القصص قصة عبد  واقعية من الناحية التارخيية أم ال.كو
ُ َأَشدُّ فـََرًحا بِتَـْوبَِة َعْبِدِه ِحَني يـَُتوُب إِلَْيِه ِمْن َأَحدُِكْم َكاَن  قَاَل َرُسوُل اهللَِّ  هلَلَّ

َها فَأََتى َشَجَرًة  َها َطَعاُمُه َوَشَرابُُه فَأَِيَس ِمنـْ َعَلى رَاِحَلِتِه بَِأْرِض َفَالٍة فَانـَْفَلَتْت ِمْنُه َوَعَليـْ
َا قَاِئَمًة ِعْنَدُه فَاضْ  َنا ُهَو َكَذِلَك ِإَذا ُهَو ِ َطَجَع ِيف ِظلَِّها َقْد أَِيَس ِمْن رَاِحَلِتِه فـَبَـيـْ

ِة  ِة اْلَفرَِح اللَُّهمَّ أَْنَت َعْبِدي َوأَنَا َربَُّك َأْخطََأ ِمْن ِشدَّ فََأَخَذ ِخبِطَاِمَها ُمثَّ قَاَل ِمْن ِشدَّ
  4.اْلَفرَحِ 

                                                 
  4572انظر: البخاري, كتاب تفسري القرآن, باب حدثنا قتيبة حدثنا محاد ..., رقم احلديث:  1
  2992انظر: البخاري, كتاب بدء اخللق, باب ذكر املالئكة, رقم احلديث:  2
 2210عائشـــــة بنــــــت أيب بكـــــر أم املــــــؤمنني. أفقــــــه نســـــاء املســــــلمني وأعلمهـــــن بالــــــدين واألدب. هلــــــا  3

  هـ.  58أحاديث. توفيت يف املدينة عام 
  ]8/39؛ طبقات ابن سعد:  701[انظر: اإلصابة, كتاب النساء, ت 

ا, رقم احلديث: انظر:  4   4932مسلم, التوبة, يف احلض على التوبة والفرح 



 

 

200

فكرة أن هللا يفرح أشد فرحًا يف حني يتوب  يوضح النيب ويف هذه القصة 
فكرة معنوية مهّمة,  –أي فكرة فرح هللا بتوبة عبده  –وهذه الفكرة  1إليه عبده.

لذا عمد يف شعور املسلمني, ورسوخها يف نفوسهم, رارها استق حرص الرسول 
عليه حالة  إىل متثيلها يف قصد فقد راحلته مث وجدها يعد يأس, عندئذ استولت

أخرجته عن طوره حىت ليقول من شدة فرحه (هللا أنت عبدي  ,شديدة من الفرح
  وأنا ربك) أخطأ من شدة الفرح.

   ):لقائم على حدود هللاومنها قصة (ا
َمَثُل اْلَقاِئِم َعَلى ُحُدوِد اهللَِّ َواْلَواِقِع ِفيَها َكَمَثِل قـَْوٍم اْستَـَهُموا  قال النيب  عن

َسِفيَنٍة فََأَصاَب بـَْعُضُهْم َأْعَالَها َوبـَْعُضُهْم َأْسَفَلَها َفَكاَن الَِّذيَن ِيف َأْسَفِلَها ِإَذا َعَلى 
اْستَـَقْوا ِمْن اْلَماِء َمرُّوا َعَلى َمْن فـَْوقـَُهْم فـََقاُلوا َلْو أَنَّا َخَرقْـَنا ِيف َنِصيِبَنا َخْرقًا وَملَْ نـُْؤِذ 

يًعا َوِإْن َأَخُذوا َعَلى أَْيِديِهْم َجنَْوا َوَجنَْوا َمْن فـَْوقـََنا فَِإْن يـَتْـ  رُُكوُهْم َوَما أَرَاُدوا َهَلُكوا مجَِ
يًعا   2.مجَِ

وقصة .............................. , 3ومنها قصة (املستأجر واألجراء)
  1.2, وقصة (قوم سفر)4(موضع اللبنة)

                                                 
  276انظر: القصص يف احلديث النبوي, ص 1
  انظر: البخاري, الشركة, هل يقرع يف القسمة واالستهام فيه 2
ُه َعَمــًال يـَْوًمــا ِإَىل اللَّْيــِل َعلَــى َأْجــٍر َمَثُل اْلُمْسِلِمَني َواْليَـُهوِد َوالنََّصاَرى َكَمَثِل َرُجٍل اْسَتْأَجَر قـَْوًما يـَْعَمُلوَن لَــ 3

َواْسَتْأَجَر َأِجريَْيِن بـَْعــَدُهْم فـََقــاَل َهلَُمــا  ...َمْعُلوٍم فـََعِمُلوا َلُه ِإَىل ِنْصِف النـََّهاِر فـََقاُلوا َال َحاَجَة لََنا ِإَىل َأْجرَِك 
َواْسَتْأَجَر قـَْوًمــا َأْن يـَْعَملُــوا لَــُه بَِقيَّــَة  ... مثل ما قال القوم قَاَال و َصَالِة اْلَعْصِر  إىلفـََعِمُلوا  مثل ما قال للقوم

  ...يـَْوِمِهْم فـََعِمُلوا َحىتَّ َغاَبْت الشَّْمُس َواْسَتْكَمُلوا َأْجَر اْلَفرِيَقْنيِ ِكَلْيِهَما
  ]2110[انظر: البخاري, اإلجارة, اإلجارة من العصر إىل الليل, رقم احلديث: 

َهــا َمْوِضــَع لَِبَنــٍة فَ َمثَِلــي  4 َجَعــَل النَّــاُس ِيف النَِّبيِّــَني َكَمثَــِل َرُجــٍل بـَــَىن َدارًا َفَأْحَســنَـَها َوَأْكَمَلَهــا َوَأْمجََلَهــا َوتـَــَرَك ِمنـْ
  .َيطُوُفوَن بِاْلِبَناِء َويـَْعَجُبوَن ِمْنُه َويـَُقوُلوَن َلْو َمتَّ َمْوِضُع تِْلَك اللَِّبَنةِ 
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تنقسم إىل  وهذه القصص مصدرها الوحي, وهي :الغيبية القصص -3
  أقسام:
, كقصة أي وقائع وقصص تارخيية وقعت يف املاضي القصة التارخيية: - أ

ِإنَّ َثَالثًَة ِيف َبِين ِإْسرَائِيَل أَبـَْرَص َوأَقْـرََع َوَأْعَمى بََدا هللَِّ (األبرص واألقرع واألعمى): 
َتى اْألَبـَْرَص فـََقاَل َأيُّ َشْيٍء َأَحبُّ إِلَْيَك َعزَّ َوَجلَّ َأْن يـَْبَتِليَـُهْم فـَبَـَعَث إِلَْيِهْم َمَلًكا فَأَ 

قَاَل َلْوٌن َحَسٌن َوِجْلٌد َحَسٌن َقْد َقِذَرِين النَّاُس قَاَل َفَمَسَحُه َفَذَهَب َعْنُه فَُأْعِطَي َلْونًا 
ِبُل أَْو قَ  اَل اْلبَـَقُر ُهَو َشكَّ َحَسًنا َوِجْلًدا َحَسًنا فـََقاَل َأيُّ اْلَماِل َأَحبُّ إِلَْيَك قَاَل اْإلِ

ِبُل َوقَاَل اْآلَخُر اْلبَـَقُر فَُأْعِطَي نَاَقًة  ِيف َذِلَك ِإنَّ اْألَبـَْرَص َواْألَقْـرََع قَاَل َأَحُدُمهَا اْإلِ
ُعَشرَاَء فـََقاَل يـَُباَرُك َلَك ِفيَها َوأََتى اْألَقْـرََع فـََقاَل َأيُّ َشْيٍء َأَحبُّ إِلَْيَك قَاَل َشَعٌر 

ٌن َويَْذَهُب َعينِّ َهَذا َقْد َقِذَرِين النَّاُس قَاَل َفَمَسَحُه َفَذَهَب َوأُْعِطَي َشَعرًا َحَسًنا َحسَ 
قَاَل فََأيُّ اْلَماِل َأَحبُّ إِلَْيَك قَاَل اْلبَـَقُر قَاَل َفَأْعطَاُه بـََقَرًة َحاِمًال َوقَاَل يـَُباَرُك َلَك 

يُّ َشْيٍء َأَحبُّ إِلَْيَك قَاَل يـَُردُّ اهللَُّ ِإَيلَّ َبَصرِي فَأُْبِصُر ِبِه ِفيَها َوأََتى اْألَْعَمى فـََقاَل أَ 
النَّاَس قَاَل َفَمَسَحُه فـََردَّ اهللَُّ إِلَْيِه َبَصَرُه قَاَل فََأيُّ اْلَماِل َأَحبُّ إِلَْيَك قَاَل اْلَغَنُم 

َذا َفَكاَن ِهلََذا َواٍد ِمْن ِإِبٍل َوِهلََذا َواٍد ِمْن بـََقٍر فََأْعطَاُه َشاًة َواِلًدا فَأُنِْتَج َهَذاِن َوَولََّد هَ 
َوِهلََذا َواٍد ِمْن َغَنٍم ُمثَّ إِنَُّه أََتى اْألَبـَْرَص ِيف ُصورَتِِه َوَهْيَئِتِه فـََقاَل َرُجٌل ِمْسِكٌني تـََقطََّعْت 

 ُمثَّ ِبَك َأْسأَُلَك بِالَِّذي َأْعطَاَك اللَّْوَن ِيبَ اْحلَِباُل ِيف َسَفرِي َفَال َبَالَغ اْليَـْوَم ِإالَّ بِاهللَِّ 
احلََْسَن َواْجلِْلَد احلََْسَن َواْلَماَل بَِعريًا أَتـَبَـلَُّغ َعَلْيِه ِيف َسَفرِي فـََقاَل َلُه ِإنَّ اْحلُُقوَق َكِثريٌَة 

َفِقريًا فََأْعطَاَك اهللَُّ فـََقاَل َلَقْد فـََقاَل َلُه َكَأّينِ َأْعرُِفَك َأملَْ َتُكْن أَبـَْرَص يـَْقَذُرَك النَّاُس 

                                                                                                                                          
  , حديث حسن]3546رقم احلديث: ,  يف فضل النيب ذي, املناقب عن رسول هللا, [انظر: سنن الرتم

, 2402انظــر: مســند أمحــد, مــن مســند بــين هاشــم, بدايــة مســند عبــد هللا بــن عبــاس, رقــم احلــديث:  1
  .تعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف

  279-278انظر: القصص يف احلديث النبوي, ص 2
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َورِْثُت ِلَكاِبٍر َعْن َكاِبٍر فـََقاَل ِإْن ُكْنَت َكاِذبًا َفَصيـََّرَك اهللَُّ ِإَىل َما ُكْنَت َوأََتى اْألَقْـرََع ِيف 
دَّ َعَلْيِه َهَذا فـََقاَل ِإْن  ُصوَرتِِه َوَهْيَئِتِه فـََقاَل َلُه ِمْثَل َما قَاَل ِهلََذا فـََردَّ َعَلْيِه ِمْثَل َما رَ 

ُكْنَت َكاِذبًا َفَصيـََّرَك اهللَُّ ِإَىل َما ُكْنَت َوأََتى اْألَْعَمى ِيف ُصورَتِِه فـََقاَل َرُجٌل ِمْسِكٌني 
ْسأَُلَك َواْبُن َسِبيٍل َوتـََقطََّعْت ِيبَ اْحلَِباُل ِيف َسَفرِي َفَال َبَالَغ اْليَـْوَم ِإالَّ بِاهللَِّ ُمثَّ ِبَك أَ 

 ُ َا ِيف َسَفرِي فـََقاَل َقْد ُكْنُت َأْعَمى فـََردَّ اهللَّ بِالَِّذي َردَّ َعَلْيَك َبَصَرَك َشاًة أَتـَبَـلَُّغ ِ
َبَصرِي َوَفِقريًا فـََقْد َأْغَناِين َفُخْذ َما ِشْئَت فـََواهللَِّ َال َأْجَهُدَك اْليَـْوَم ِبَشْيٍء َأَخْذَتُه هلِلَِّ 

ُ َعْنَك َوَسِخَط َعَلى َصاِحبَـْيكَ فـََقاَل أَْمسِ  َا ابـْتُِليُتْم فـََقْد َرِضَي اهللَّ   1.ْك َماَلَك فَِإمنَّ
  وغريها من القصص. 2ومنها قصة (أصحاب األخدود)

لمني بـ هذه القصص معروفة لدى العلماء واملس :قصص املستقبل - ب
اية الز وموضوعها أحداث ستحدث (أحاديث الفنت واملالحم),  وتأيت  مان, يف 

  كعالمات بني يدي الساعة. ومن هذه القصص قصة يأجوج ومأجوج
يف القرآن الكرمي عن عالمات وهذه القصص النبوية تفّسر ما جاء جممًال 

  ومن هذه القصص قصة يأجوج ومأجوج:يوم القيامة. 
َحيِْفُروَن ُكلَّ يـَْوٍم  ِإنَّ يَْأُجوَج َوَمْأُجوجَ  َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اهللَِّ 

َحىتَّ ِإَذا َكاُدوا يـََرْوَن ُشَعاَع الشَّْمِس قَاَل الَِّذي َعَلْيِهْم اْرِجُعوا َفَسَنْحِفرُُه َغًدا فـَُيِعيُدُه 
َعثـَُهْم َعَلى النَّاِس َحفَ  تـُُهْم َوأَرَاَد اهللَُّ َأْن يـَبـْ ُروا اهللَُّ َأَشدَّ َما َكاَن َحىتَّ ِإَذا بـََلَغْت ُمدَّ

َحىتَّ ِإَذا َكاُدوا يـََرْوَن ُشَعاَع الشَّْمِس قَاَل الَِّذي َعَلْيِهْم اْرِجُعوا َفَسَتْحِفُرونَُه َغًدا ِإْن 
 َشاَء اهللَُّ تـََعاَىل َواْسَتثْـنَـْوا فـَيَـُعوُدوَن ِإلَْيِه َوُهَو َكَهْيَئِتِه ِحَني تـَرَُكوُه فـََيْحِفُرونَُه َوَخيُْرُجونَ 

ُهْم ِيف ُحُصوِِْم فـَيَـْرُموَن ِبِسَهاِمِهْم َعَلى النَّا ِس فـَيـُْنِشُفوَن اْلَماَء َويـََتَحصَُّن النَّاُس ِمنـْ
ُم الَِّذي اْجَفظَّ فـَيَـُقوُلوَن قـََهْرنَا َأْهَل اْألَْرِض َوَعَلْونَا َأْهَل  َها الدَّ ِإَىل السََّماِء فـَتَـْرِجُع َعَليـْ

                                                 
  3205ألنبياء, حديث أبرص وأعمى وأقرع يف بين إسرائيل, الرقم: انظر: البخاري, أحاديث ا 1
  5327انظر: مسلم, الزهد والرقائق, قصة أصحاب األخدود والساحر والراهب والغالم, الرقم:  2
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َا قَاَل َرُسوُل اهللَِّ السََّماِء فـََيبـَْعُث اهللَُّ نـَغَ  َوالَِّذي نـَْفِسي  ًفا ِيف أَقْـَفاِئِهْم فـَيَـْقتُـُلُهْم ِ
  1.بَِيِدِه ِإنَّ َدَوابَّ اْألَْرِض لََتْسَمُن َوَتْشَكُر َشَكًرا ِمْن ُحلُوِمِهمْ 

ومن هذه القصص قصة (املسيح الدجال), وقصة (أمر الساعة), وغريها 
  2من القصص.
من أصعب إن قضية البعث والنشور  :ليوم اآلخرقصص البعث وا - ج

ا النيب  ألن العرب تعرضوا هلا منكرين جاحدين يف إصرار  القضايا اليت جابه 
مرة   أتى النيبَ  3عاص بن وائلالن أيب بن خلف أو أ جاء يف الرواياتقاس. 

 ِيبُّ النَّ  الَ قَ ! فَـ  مَّ ا رَ مَ  دَ عْ ا بَـ ذَ هَ  يْ يِ هللا حيُْ  نَّ ى أَ رَ تَـ أَ  دُ مَّ ا حمَُ فقال : يَ (بعظم حائل بيده, 
  ْنَساُن أَنَّا ( زلت هذه اآليةـنف ),ارَ النَّ  كَ لُ خِ دْ يُ وَ  هللاُ  كَ ثُ عَ بْـ يَـ وَ  مْ عَ : نَـ أَوَملَْ يـََر اْإلِ

ِيي َوَضَرَب لََنا َمَثًال َوَنِسَي َخْلَقُه قَاَل َمْن حيُْ  ِإَذا ُهَو َخِصيٌم ُمِبٌني.َخَلْقَناُه ِمْن ُنْطَفٍة فَ 
  5.)4 اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميمٌ 

قضية أنكرها كون قضية البعث والنشور هذا احلادث وغريه ال يدل إال على  
ا أشد ما يكون االستغراب.    العرب إنكاراً باتاً, واستغر

َوقَاَل ﴿ويسّجل القرآن إنكار العرب هذه القضية يف عدة آيات, منها: 

                                                 
انظـــر: ســـنن ابــــن ماجـــه, كتـــاب الفــــنت, بـــاب فتنـــة الــــدجال وخـــروج عيســـى بــــن مـــرمي وخـــروج يــــأجوج  1

  األلباين., صححه 4070ومأجوج, رقم احلديث: 
  290انظر: القصص يف احلديث: ص 2
 .أحــد احلكــام يف اجلاهليــة) ق هـــ 3 (م العاص (أو العاصي) بــن وائــل بــن هاشــم الســهمي، مــن قــريش: 3

كان نــدميا هلشــام بــن املغــرية. وأدرك االســالم، وظــل علــى الشــرك. ويعــد مــن (املســتهزئني) ومــن (الزنادقــة) 
  .الذين ماتوا كفارا وثنيني

  ]3/247, [األعالم
  78-77يس:  4
  78-77انظر: تفسري القرطيب, يف تفسري سورة يس, حتت آية  5
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ْم َعَلى َرُجٍل يـَُنبُِّئُكْم ِإَذا ُمّزِقْـُتْم ُكلَّ ُممَزٍَّق ِإنَُّكْم َلِفي َخْلٍق الَِّذيَن َكَفُروا َهْل َنُدلُّكُ 
أَفْـتَـَرى َعَلى اهللَِّ َكِذبًا أَْم ِبِه ِجنٌَّة َبِل الَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن بِاْآلَِخَرِة ِيف اْلَعَذاِب  .َجِديدٍ 

  .1﴾.َوالضََّالِل اْلَبِعيدِ 
يف هلذه القضية األساسية يف الدعوة اإلسالمية, قام جتاه هذا اإلنكار العن

ومنها أسلوب  - بتأكيد قضية البعث بكل ما لديه من وسائل األساليب النيب 
بشكل مستفيض يف احلديث عن أحداث  فاستعملها النيب  –القصة أيضًا 

 وال شك أن انتهاج القصة يف عرض اليوم اآلخر وتأكيده أبلغ, البعث واليوم اآلخر
 2بكثري مما لو تناول هذه القضية بصورة تقريرية نظرية.

احلديث عن اليوم اآلخر يف أربعة وأربعني  وقد تناولت القصة النبوية 
  نتناول بعضاً منها هنا.  3نصاً,

تبدأ بالنفخة وعند استعراض قصص النشر واليوم اآلخر, يتضح أن أحداثه 
يَا أَيـَُّها مث يقال: (هم قيامًا ينظرون, الثانية يف الصور, حيث خيرج الناس من أجداث

وحيشر الناس مجيعاً يف صعيد  4.. اخل) النَّاُس َهُلمَّ ِإَىل رَبُِّكْم َوِقُفوُهْم ِإنـَُّهْم َمْسُئوُلونَ 
ُلُغ النَّاَس ِمْن اْلَغمِّ واحد ( ُفُذُهْم اْلَبَصُر َوَتْدنُو الشَّْمُس فـََيبـْ ُيْسِمُعُهْم الدَّاِعي َويـَنـْ

مث يذهب الناس إىل األنبياء يبحثون عن  5...) ْلَكْرِب َما َال ُيِطيُقوَن َوَال َحيَْتِمُلونَ َوا
موقف الناس هذا  , ويعرض الرسول الصعبة شفيع ينجيهم من هذه احلالة الشاقة

                                                 
  8, 7سبأ:  1
  291-290انظر: القصص يف احلديث: ص 2
  292انظر: القصص يف احلديث: ص 3
مسلم, كتاب الفنت وأشــراط الســاعة, بــاب يف خــروج الــدجال ومكثــه يف األرض ونـــزول عيســى, انظر:  4

  5233رقم احلديث: 
  4343البخاري, كتاب تفسري القرآن, باب ذرية من محلنا مع نوح, رقم احلديث: انظر:  5
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وترددهم على األنبياء يف طلب الشفاعة يف عدد كثري من القصص, مث يقام اجلسر 
َهنََّم فََأُكوُن أَوََّل َمْن َجيُوُز ِمْن الرُُّسِل بِأُمَِّتِه َوَال يـََتَكلَُّم يـَْوَمِئٍذ َأَحٌد ِإالَّ بـَْنيَ َظْهرَاَينْ جَ (

مث تعرض القصة ألوانًا من  1...) الرُُّسُل وََكَالُم الرُُّسِل يـَْوَمِئٍذ اللَُّهمَّ َسلِّْم َسلِّمْ 
ثلة يف الرجل الذي يدور يف احلساب. وكذلك بعض املرائني الذين جند صورة هلم مم

  2النار كما يدور احلمار, وقد اندلقت أمعاء بطنه وأهل النار جمتمعون حوله.
َهْل اْمَتَألِْت فـَتَـُقوُل (وكذلك حني يطرح فوج من أهل النار فيها, يقال هلا: 

َوأَْزَوى بـَْعَضَها ِإَىل بـَْعٍض َهْل ِمْن َمزِيٍد َحىتَّ ِإَذا أُوِعُبوا ِفيَها َوَضَع الرَّْمحَُن َقَدَمُه ِفيَها 
يـُْلَقى َعَلى أَْهِل النَّاِر اجلُْوُع فـَيَـْعِدُل َما ُهْم ِفيِه و ( 3..) ُمثَّ قَاَل َقْط قَاَلْت َقْط َقطْ 

ِمْن اْلَعَذاِب فـََيْسَتِغيثُوَن فـَيُـَغاثُوَن ِبَطَعاٍم ِمْن َضرِيٍع َال ُيْسِمُن َوَال يـُْغِين ِمْن ُجوٍع 
  5 ............... 4..) ِغيثُوَن بِالطََّعاِم فـَيُـَغاثُوَن ِبَطَعاٍم ِذي ُغصَّةٍ فـََيْستَ 

وكذلك اجلنة, ال يشتهي فيها شيئًا إال حتقق مهما كان, حىت ليتدلل 
أََلْسَت ِفيَما ِشْئَت قَاَل أحدهم فيطلب من هللا أن يزرع يف اجلنة فيقول هللا له: (

ْزرََع قَاَل فـََبَذَر فـََباَدَر الطَّْرَف نـََباتُُه َواْسِتَواُؤُه َواْسِتْحَصاُدُه بـََلى َوَلِكينِّ ُأِحبُّ َأْن أَ 
ُ ُدوَنَك يَا اْبَن آَدَم    6....)فَِإنَُّه َال ُيْشِبُعَك َشْيءٌ َفَكاَن أَْمثَاَل اْجلَِباِل فـَيَـُقوُل اهللَّ

اية وكذلك قصة أهل اجلنة وأهل النار لكي يكتمل نعيمهم وشقاؤهم, يف 

                                                 
  764البخاري, كتاب األذان, باب فضل السجود, رقم احلديث: انظر:  1
ا خملوقة, رقم احلديث:  2   3027انظر: البخاري, كتاب بدء اخللق, باب صفة النار وأ
ن رســول هللا, بــاب مــا جــاء يف خلــود أهــل اجلنــة وأهــل النــار, سنن الرتمذي, كتاب صفة اجلنة عــانظر:  3

  , صححه األلباين.2480رقم احلديث: 
, بــاب مــا جــاء يف صــفة طعــام أهــل النــار,  انظــر: ســنن الرتمــذي, كتــاب صــفة جهــنم عــن رســول هللا  4

  , ضعفه األلباين.2511رقم احلديث: 
  293انظر: القصص يف احلديث النبوي: ص 5
  2177ري, املزارعة, كراء األرض بالذهب والفضة, رقم احلديث: انظر: البخا 6
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يـُْؤَتى بِاْلَمْوِت َكَهْيَئِة َكْبٍش أَْمَلَح فـَيـَُناِدي ُمَناٍد يَا َأْهَل اْجلَنَِّة فـََيْشَرئِبُّوَن املطاف: (
  .1...)َويـَْنظُُروَن فـَيَـُقوُل َهْل تـَْعرُِفوَن 

جمموعة  وكذلك جند يف احلديث النبوي  :قصص من عامل الغيب - د
ذات موضوعات شىت, لكن جيمعها رابط من القصص تتعلق بعامل الغيب, وهي 

واحد, وهو أن كلها تتحدث عن أمور غيبية, وال شيء إىل معرفة أي شيء منها 
ا هللا: ا نَّ َعْبًدا ِمْن ِعَباِد اهللَِّ إال عن طريق من طرق الوحي, كقصة كلمة عبد محد 

َوِلَعِظيِم ُسْلطَاِنَك فـََعضََّلْت قَاَل يَا َربِّ َلَك احلَْْمُد َكَما يـَْنَبِغي جلََِالِل َوْجِهَك 
َا َفَصِعَدا ِإَىل السََّماِء َوقَاَال يَا َربـََّنا ِإنَّ َعْبَدَك َقْد  ِ بِاْلَمَلَكْنيِ فـََلْم َيْدرِيَا َكْيَف َيْكتَُبا

قَاَل َعْبُدُه َماَذا  قَاَل َمَقاَلًة َال َنْدرِي َكْيَف َنْكتُبُـَها قَاَل اهللَُّ َعزَّ َوَجلَّ َوُهَو َأْعَلُم ِمبَا
قَاَل َعْبِدي قَاَال يَا َربِّ ِإنَُّه قَاَل يَا َربِّ َلَك احلَْْمُد َكَما يـَْنَبِغي جلََِالِل َوْجِهَك َوَعِظيِم 

َا ُ َعزَّ َوَجلَّ َهلَُما اْكتَُباَها َكَما قَاَل َعْبِدي َحىتَّ يـَْلَقاِين فََأْجزِيَُه ِ   2.ُسْلطَاِنَك فـََقاَل اهللَّ
ُ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َعْن النَِّيبِّ أو كقصة أشد من الريح:  قَاَل َلمَّا َخَلَق اهللَّ

َها فَاْستَـَقرَّْت فـَتَـَعجََّبْت  َعزَّ َوَجلَّ اْألَْرَض َجَعَلْت َمتِيُد َفَخَلَق اْجلَِباَل فَأَْلَقاَها َعَليـْ
يَا َربِّ َهْل ِمْن َخْلِقَك َشْيٌء َأَشدُّ ِمْن اْجلَِباِل قَاَل  اْلَمَالِئَكُة ِمْن َخْلِق اْجلَِباِل فـََقاَلتْ 

نـََعْم احلَِْديُد قَاَلْت يَا َربِّ َهْل ِمْن َخْلِقَك َشْيٌء َأَشدُّ ِمْن احلَِْديِد قَاَل نـََعْم النَّاُر 
َماُء قَاَلْت يَا َربِّ فـََهْل قَاَلْت يَا َربِّ َهْل ِمْن َخْلِقَك َشْيٌء َأَشدُّ ِمْن النَّاِر قَاَل نـََعْم الْ 

ِمْن َخْلِقَك َشْيٌء َأَشدُّ ِمْن اْلَماِء قَاَل نـََعْم الّرِيُح قَاَلْت يَا َربِّ فـََهْل ِمْن َخْلِقَك 
  3.َشْيٌء َأَشدُّ ِمْن الّرِيِح قَاَل نـََعْم اْبُن آَدَم يـََتَصدَُّق بَِيِميِنِه ُخيِْفيَها ِمْن ِمشَالِهِ 

                                                 
  4361البخاري, كتاب تفسري القرآن, باب قوله وأنذرهم يوم احلسرة, رقم احلديث: انظر:  1
  , ضعفه األلباين. 3791ابن ماجه, كتاب األدب, باب فضل احلامدين, رقم احلديث: انظر:  2
تعليــق  ,11805ين, مســند أنــس بــن مالــك, رقــم احلــديث: مســند أمحــد, بــاقي مســند املكثــر انظــر:  3

  شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف
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َع أَْهُل  قَاَل َرُسوُل اهللَِّ لسلة: أو كقصة جر الس ِإَذا َتَكلََّم اهللَُّ بِاْلَوْحِي مسَِ
ْلِسَلِة َعَلى الصََّفا فـَُيْصَعُقوَن َفَال يـََزاُلوَن َكَذِلَك  السََّماِء لِلسََّماِء َصْلَصَلًة َكَجرِّ السِّ

زَِّع َعْن قـُُلوِِْم قَاَل فـَيَـُقوُلوَن يَا ِجْربِيُل َحىتَّ يَْأتِيَـُهْم ِجْربِيُل َحىتَّ ِإَذا َجاَءُهْم ِجْربِيُل فُـ 
  1.َماَذا قَاَل َربَُّك فـَيَـُقوُل احلَْقَّ فـَيَـُقوُلوَن احلَْقَّ احلَْقَّ 

أو كقصة (حفت اجلنة باملكاره, والنار  2من أحبه هللاأو كقصة 
أو . .......................................................... 3بالشهوات)

  4.5مثل قصة (احملاّجة بني آدم وموسى عليهما السالم)
وعلى من ,  يف احلديث النبويهذا بعض ما ورد من النصوص القصصية 

                                                 
  صححه األلباين. ,4113سنن أيب داؤد, كتاب السنة, باب يف القرآن, رقم احلديث: انظر:  1
ـــُه فـَيُ  2 ـــبُّ ُفَالنًـــا فََأْحِبْب ـــَل ِإنَّ اهللََّ حيُِ ُ اْلَعْبـــَد نَـــاَدى ِجْربِي ِحبُّـــُه ِجْربِيـــُل فـَيـُنَـــاِدي ِجْربِيـــُل ِيف َأْهـــِل ِإَذا َأَحـــبَّ اهللَّ

  .ضِ السََّماِء ِإنَّ اهللََّ حيُِبُّ ُفَالنًا َفَأِحبُّوُه فـَُيِحبُُّه َأْهُل السََّماِء ُمثَّ يُوَضُع َلُه اْلَقُبوُل ِيف اْألَرْ 
  ]2970البخاري, كتاب بدء اخللق, باب ذكر املالئكة, رقم احلديث: [انظر: 

ُ اْجلَنََّة َوالنَّاَر َأْرَسَل ِجْربِيَل ِإَىل اْجلَنَِّة  َلمَّا 3 َهــا  لينظر ما أعدّ َخَلَق اهللَّ ... ِألَْهِلَها ِفيَها قَاَل َفَجاَءَها َوَنَظَر ِإلَيـْ
َا َفُحفَّْت بِا َا َأَحٌد ِإالَّ َدَخَلَها َفَأَمَر ِ قَاَل اْذَهْب ِإَىل النَّاِر ... ْلَمَكارِِه فـََرَجَع ِإلَْيِه قَاَل فـََوِعزَِّتَك َال َيْسَمُع ِ

َها  ــَهَواِت فـََقــالَ  ...فَاْنظُْر ِإلَيـْ ـَـا َفُحفَّــْت بِالشَّ ـَـا َأَحــٌد فـَيَــْدُخَلَها فَــَأَمَر ِ  فـََرَجَع ِإلَْيِه فـََقاَل َوِعزَّتِــَك َال َيْســَمُع ِ
َها فـََقاَل َوِعزَِّتَك َلقَ  َها فـََرَجَع ِإلَيـْ َها َأَحٌد ِإالَّ َدَخَلَهااْرِجْع ِإلَيـْ   .ْد َخِشيُت َأْن َال يـَْنُجَو ِمنـْ

النــار سنن الرتمذي, كتاب صفة اجلنة عن رسول هللا, باب ما جاء حفــت اجلنــة باملكــاره وحفــت [انظر: 
  ]قال الشيخ األلباين : حسن صحيح, 2483بالشهوات, رقم احلديث: 

أخرجتنــا ونفســك مــن اجلنــة بعــد أن نفــخ هللا فيــك  إن موسى قال آلدم عليه السالم مــا محلــك علــى أن 4
(آدم ملوســى) قَــاَل  ...َوَمــْن أَنْــَت قَــاَل أَنَــا ُموَســى مــن روحــه وعلمــك األمســاء فقــال لــه آدم عليــه الســالم: 

 ِيف َشــْيٍء َســَبَق ِمــْن اهللَِّ أََفَما َوَجْدَت َأنَّ َذِلَك َكاَن ِيف ِكَتاِب اهللَِّ قـَْبــَل َأْن ُأْخلَــَق قَــاَل نـََعــْم قَــاَل فِــيَم تـَلُــوُمِين 
  .تـََعاَىل ِفيِه اْلَقَضاُء قـَْبِلي

  , حسنه األلباين]4080سنن أيب داؤد, كتاب السنة, باب يف القدر, رقم احلديث: [انظر: 
  298-295القصص يف احلديث النبوي: صانظر:  5
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,  كاملة للقصص اليت وردت يف أحاديث الرسوليريد أن يشاهد صور مفصلة  
  .أن يرجع إىل أمهات كتب احلديث
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  أثر احلديث يف القصة
  

  ية من املوضوعات اخلرافية:تطهري القصة اإلسالم - 1
هي أمور كانت واألوابد (( –كانت للعرب قصص نسجت حول أوابدهم 

العرب عليها يف اجلاهلية, بعضها جيري جمرى الديانات, وبعضها جيري جمرى 
. وهي عدة أمور: ادات, وبعضها جيري جمرى اخلرافات..االصطالحات والع

الم, والبحرية, والسائبة, والوصيلة, واحلام, الكهانة, والزجر, والطرية, وامليسر, واألز 
وإعالق الظهر ... ورمي البعرة, ووأد البنات ... واهلامة, وتأخري البكاء على امليت 
لألخذ بثأره ... والغول, وضرب الثور لتشرب البقر, وتعليق سن الثعلب, وسن 

. ورمي سن اهلرة ... وتعليق احللي على السليم ... وكي السليم ليربأ األجرب ..
 1الصيب املثغر يف الشمس ...)).

ا  شاعت, وتداوهلا الناس, فعاشت بينهم أفعاالً وهي مسيت باألوابد أل
أبدية العيش فسموها األوابد, مث جاء اإلسالم فنسخها, فلم العرب وكالماً, وظنها 

  يبق منها غري القصص اليت نسجت للكشف عن أصوهلا.
كانت حتت   2هند ابنة عتبة بن ربيعة ومن أعاجيب أخبارهم يف ذلك أن

, وكان له بيت للضيافة يغشاه الناس من غري إذن, 3الفاكه بن املغرية املخزومي

                                                 
 1/454انظر: صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء,  1
صــحابية، قرشــية، عاليــة الشــهرة. ) هـــ 14 (م بــن عبــد مشــس بــن عبــد منــاف: هنــد بنــت عتبــة بــن ربيعــة 2

  .وهي أم اخلليفة األموي " معاوية " بن أيب سفيان
  ]8/170[انظر: الطبقات الكربى, 

الفاكــه بــن املغــرية بــن عبــد هللا بــن عمــر ابــن خمــزوم: أحــد الفصــحاء املقــدمني، مــن قــريش، يف اجلاهليــة.   3
عــوف الزهــري ( أيب عبــد الــرمحن) وهــو عــم " خالــد بــن الوليــد " وعــده ابــن  كــان نــدميا لعــوف بــن عبــد

 ]5/133[األعالم,     .حبيب يف " أشراف العميان " وقال: قتل بالغميصاء
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ض الفاكه لبعض حاجته,  فخال البيت يومًا فاضطجع الفاكه هو وهند فيه, مث 
وأقبل رجل ممن كان يغشى البيت فوجله فلما رآها وّىل هاربًا وأبصره الفاكه فأقبل 

. ك هند فركضها برجله وهي نائمة فانتبهت. فقال: من ذا الذي خرج من عندإىل
فقالت: مل أَر أحدًا وأنت الذي أنبهتين. فقال هلا: اذهيب إىل بيت أبيك فأقيمي 
عنده ! وتكلم الناس فيها. فقال له أبوها: إنك قد رميت ابنيت بأمر عظيم, 

من قومها إىل كاهن من كّهان فحاكمين إىل بعض كّهان اليمن, فخرجا يف مجاعة 
اليمن ومعهما هند ونسوة ُأَخر, فلما شارفوا بالد الكاهن, قالت هند ألبيها: إنكم 
تأتون بشرًا يصيب وخيطئ وال آمنه أن َيِسَمين ِميسمًا يكون علّي ُسّبة. فقال 
أبوها: سأختربه لِك فصّفر لفرسه حىت أدىل, فأدخل يف إحليله حبَة حنظة وشّد 

بسري, فلما دخلوا على الكاهن, قال له عتبة: إنا قد جئناك يف أمر وقد عليها 
خبأت لك خبًأ أختربك به فانظر ما هو فقال َمثَرة يف َكَمرة. فقال أريد أبَنيَ من 
هذا. فقال: حبة بّر, يف إحليل ُمْهر. فقال له: انظر يف أمر هؤالء النسوة, فجعل 

ضي حىت دنا من هند فقال يدنُو من إحداهّن فيضرب بيده على كتفه ا ويقول ا
ضي غري َرْسَحاَء وال زانية ولََتلدّن مليكًا امسُه معاوية؛ فنهض إليها الفاكه  هلا: ا
فأخذ بيدها, فجذبْت بيدها من يده. وقالت: إليك عّين! فو هللا ألحرُص على أن 

أمره  يكوَن من غريك, فتزوجها أبو سفيان ابن حرب فولدت له معاوية, فكان من
اخلالفة, وقد أخرب مجاعة من الَكَهنة مببَعث  ما كان إىل أن انتهت به احلال إىل

  5الكاهن وغريه. 4قُرَب ظهوره منهم َسِطيح النيب 
كانت للعرب قصص قبل اإلسالم, منها ما مل تكن تالئم التعليمات 

                                                 
هو ربيع بــن ربيعــة, كــاهن جــاهلي غّســاين, مــن املعمــرين, كــان العــرب حيتكمــون إليــه ويرضــون بقضــائه.  4

  ]3/14[انظر: األعالم: 
  455-1/454عشى يف صناعة اإلنشاء, انظر: صبح األ 5
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يهًا إجيابياً اإلسالمية, فقام اإلسالم بنسخها, ومل يبق منها إال قليل. فهذا كان توج
أن يطّهر األدب اإلسالمي من مثل هذه  –القرآن واحلديث  –من قبل اإلسالم 

  السلبيات, ووّجهه إىل اإلجيابية اليت تعتمد على الواقعية واهلدف.
  أثر قصة اإلسراء واملعراج على األدب العريب: -2

, وأثره وقد كان لقصة (اإلسراء واملعراج) أثر كبري يف األدب العريب واألجنيب
يف األدب العريب جنده يف مظهرين؛ األول, ما جنده من امتداد حديث املعراج يف 
روايات متعددة, ظهرت عليها عالمات الوضع والتزيّد, ويُرى فيها االضطراب, 
وأطلق واضعوها العنان خلياهلم إىل حد كبري, وقد ثار حوهلا كالم كثري من قبل 

ال شك أن هذه الروايات من وجهة النظر األدبية احملدثني واملفسرين واملؤرخني, و 
تعترب كسبًا أدبيًا لفن القصة يف األدب العريب, واملظهر الثاين, الذي يبدو فيه أثر 
قصة (اإلسراء واملعراج) يف األدب العريب أيضاً, هو (رسالة الغفران) أليب العالء 

أن قصة (املعراج) هي  , اليت متثل رحلة خيالية إىل اجلنة والنار, فال شك6املعري
اليت أوحت إليه بفكرة الرسالة, وما سجله فيها من رحلة يف عامل الغيب, ومقابلته 
لكثري من الشخصيات اليت طواها الفناء, ومشاهدة بعض أحداث ذلك العامل 
الغييب غري املنظور, وهذه عناصر تشرتك فيها رحلة املعري مع حديث املعراج, 

يف أثناء الرحلة ويف كل مساء يلتقي  غييب, وكان الرسول  فاملعراج رحلة إىل عامل
  , كما أنه شاهد بعض أحداث ذلك العامل.ببعض األنبياء ويتحدثون معه 

وقد أثر (املعراج) أيضًا يف بعض متصوفة األدب العريب كمحي الدين بن 
؛ حيث جنده يف الفتوحات املكية يذكر العرش والسدرة, وأنوار 7عريب األندلسي

                                                 
  لقد مرت ترمجته. 6
م): عــامل مشــارك يف احلــديث والفقــه 1148هـــ/  543ابــن العــريب (أبــو بكــر حممــد بــن عبــد هللا) (ت  7

واألصول وعلــوم القــرآن والنحــو والتــاريخ. ولــد يف اشــبيليه وتــويف بــالقرب مــن فــاس. ويل القضــاء بإشــبيلية. 
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كانت له رحلة روحية ختيل أنه   8اجلليل تبارك وتعاىل. وكذلك أبو زيد البسطامي
ا إىل السماء, وهو يبدؤها بأنه رأى يف املنام كأنه عرج به إىل السماوات ...  قام 

  9اخل.
  :إلسراء واملعراج على األدب األجنيبأثر قصة ا - 3

د كثرية على أن وحني نتلمس أثر (املعراج) يف األدب األجنيب, جند شواه
قصة املعراج انطلقت يف تأثريها إىل آفاق عاملية أوسع, ولعل األدب الفارسي كان 
حظه من التأثر كبرياً, كما يبدو يف آثار متصوفة الفرس, وعلى رأسهم الشاعر 

الذي جنده يكتب رحلة خيالية يصور فيها مقامات املتصوفني  10الكبري (سنائى)
  طلحات يعرفها أهل التصوف.وأحواهلم من خالل رموز ومص

تعد (كوميديا دانىت اإلهلية), مفخرة األدب اإليطايل, وقد  11ويف إيطاليا

                                                                                                                                          
  الصحيح للرتمذي), (العواصم من القواصم).  من مؤلفاته: (شرح اجلامع

  ]12[انظر: املنجد يف األعالم: ص
هـــ): صــويف شــهري كــان جــده جموســياً 261الِبســطامي (طيفــور بــن عيســى, أبــو يزيــد البســطامي) (ت  8

  ُيستَدل مما جاء عنه أنه أول من قال مبذهب الفناء ووحدة الوجود. تويف ببسطام. 
  ]132ملنجد يف األعالم: ص؛ ا3/235[انظر: األعالم: 

  271-270انظر: القصص يف احلديث النبوي: ص 9
م): آخــر الشــعراء الغزنــويني الكبــار يف اهلنــد لــه ديــوان مــدح فيــه 1180ســنائي (عبــد اجمليــد) (ت حنــو  10

عظمــاء الرجــال. بّكتــه أحــدهم علــى انصــرافه عــن مــديح هللا إىل مــديح البشــر فــرتك الشــعر وقضــى بــاقي 
  د. حياته يف الزه

  ]367[انظر: املنجد يف األعالم: ص
هــي دولــة أوروبيــة تقــع يف جنــوب القــارة األوروبيــة. تتكــون أيطاليــا مــن ثــالث أجــزاء أساســية، إيطاليــا:  11

  األرض املتصلة بأوروبا، وجزيرتني مها صقلية وسردينيا.
  ]50ص [انظر: املنجد يف األعالم,
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بقصة (املعراج) وعدم تأثره, ولكن  12اختلف كثري من املستشرقني حول تأثر دانىت
استطاع أن يتناول هذه القضية بشيء من اجلدية  13املستشرق (آسني بالسيوس)

هت أحباثه إىل إثبات األثر اإلسالمي يف كوميديا دانىت من واملوضوعية, إىل أن انت
خالل مقارنة متأنية بني كثري من مواد (الكوميديا) وبني ما يشبهها يف القرآن 

  واحلديث, وكذلك مبقارنتها بآثار ابن عريب أيضاً.
 14وقد جاء بعد بالسيوس مستشرق إيطايل هو األستاذ (مونريى دى فيبار)

حىت عثر على ترمجتني خطيتني لقصة املعراج, وكانت واحدة وتتبع هذه القضية 
منهما مكتوبة بالفرنسية, واألخرى بالالتينية, وقد جاء بعد ذلك األستاذ اإليطايل 

فقام بدراسة املخطوطتني, لينتهي إىل تأكيد رأي بالسيوس األسباين,  15(تشريوىل)
  ومونريى اإليطايل.

يث املعراج, هو وجود ذكر لقصة ومما يؤكد بشكل قاطع تأثر دانىت حبد
املعراج املرتمجة يف كتابني من تأليف كاتبني إيطاليني, عاش أحدمها يف منتصف 
القرن الرابع عشر, واآلخر يف أواخر القرن اخلامس عشر, كما يصرح املستشرق 

  16.17اإليطايل (امربتوريزتيانو)

                                                 
): مـــن أعظـــم شـــعراء إيطاليـــا ومـــن رجـــاالت مDante Alighieri )1265 – 1321دانتـــه أليـــاري  12

األدب العـــاملي. خلـــد امســـه مبلحمتـــه الشـــعرية (الكوميـــديا اإلهليـــة) وصـــف فيهـــا طبقـــات اجلحـــيم واملطهـــر 
ا بقيادة فرجيليوس وحبيبته بياتريس.    والفردوس يف سفرة ومهية قام 

  ]281[انظر: املنجد يف األعالم: ص
  در.مل أجد ترمجته فيما لدي من املصا 13
  أيضاً. 14
  أيضاً. 15
  أيضاً. 16
  272-271انظر: القصص يف احلديث النبوي: ص 17
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  :التنويع يف املوضوعات - 4
تناول يف قصصه  ) أن النيب   ويةكما سلف يف (موضوعات القصة النب

موضوعات عديدة, وقد أحصى البعض عدداً كبرياً من القصص يف احلديث النبوي 
 ) نصًا ختتلف يف عرضها, جمردة عن التكرار وتعدد 139ما يبلغ عدُدها إىل (

  18الروايات.
هي ثروة عظيمة أثرت يف القصة العربية واإلسالمية  هذه القصص النبوية 

  حية, ويف األدب العريب والعاملي من ناحية أخرى.من نا
  :اهلدف - 5

) كيف كانت القصة خاضعة  كما تناولنا سابقاً يف (أغراض القصة النبوية
للغرض الديين, مسخرة من أجل خدمته, وتوضيح قيمه ومبادئه, وتعميقها يف 

دف نفوس املسلمني, وذلك ألن كل نشاط, فّنًا قصصيًا كان أو غري ذلك, له ه
  ورسالة ووظيفة يف منطق اإلسالم وهو تعبري قيم اإلسالم.

تعطينا يف هذا اجملال مثاًال حّيًا على أن األدب اإلسالمي  والقصة النبوية 
ا الالئق يف جمال النقد األديب  أدٌب موجه, وهي قيمة نقدية جيب أن تأخذ مكا

سلمون بعني االعتبار يف جمال القصة خباصة. كما جيب أن ينظر إليها قصاصونا امل
  19واألمهية.
  الواقعية: - 6

ا خترب عن أمور حدثت, وشخصيات  والواقعية يف القصة النبوية  تعين أ
وجدت, وأنه ليس فيها اخرتاع للشخصيات, أو تلفيق للحوادث, وهي واقعية يف 
طريقة تناوهلا للموضوعات, وعرضها للشخصيات. وقد جتلت فيها أكثر مالمح 

                                                 
  272-271انظر: القصص يف احلديث النبوي: ص 18
  270انظر: القصص يف احلديث النبوي: ص 19
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 القصة القرآنية, فهي واقعية مثالية, حيث تعرض لنا حلظات اهلبوط اليت الواقعية يف
تلم باإلنسان, ولكنها ال تقف عندها طويال, بل تصور لنا اإلنسان وقد ارتقى 

ثالثة كانوا يف كهف فوقع اجلبل على ومسا بعد هبوطه. وهذا ما جنده يف قصة (
ا اخلوف 20) باب الكهف من هللا عز وجل, فعف  وقد ظهر عليها عندما هّم 

  21عنها وترك هلا املال الذي أعطاها إياه.
  الوسيلة النظيفة: - 7

وهي تلم بلحظات الضعف عند اإلنسان  كانت القصة النبوية 
ا أن تنقل تلك اللحظة وتعرب عنها,  وتصورها, تستعمل وسيلة نظيفة تستطيع 

انـز ل التعبري نفسه, أو تنـز ولكن دون أن ي إىل مستوى تلك اللحظة  ل القصة ذا
اهلابطة, ومن أجل ذلك ختتار القصة طريقة مناسبة يف التعبري والعرض حتقق هلا 
الوسيلة النظيفة السامية ينشدها منهج الفن اإلسالمي, ونستطيع أن نتبني مظاهر 

  يف أكثر من أسلوب: هذه النظافة يف القصة النبوية 
يفة عند عرض موقف الفاحشة, استعمال القصة لأللفاظ والعبارات العف -

وحلظات اجلنس, واستعمال الكنايات املناسبة, وتفضيلها على العبارات الصرحية 
املكشوفة, وقد جنحت القصة يف هذا برغم ما يف موضوعات اجلنس من حرج 
شديد, واستطاعت أن تفي بالغرض املوضوعي والفين من خالل وسيلة رفيعة, كما 

مثل هذه العبارة: (... على أن يطأها, فلما قعد منها  جند مثًال يف قصة (الكفل)

                                                 
, أول مســــند الكــــوفيني, حــــديث النعمــــان بــــن بشــــري عــــن النــــيب, رقــــم احلــــديث: مســــند أمحــــدانظــــر:  20

  .رجاله ثقاتو ط : إسناده حسن تعليق شعيب األرنؤو , 17691
  229انظر: خصائص القصة اإلسالمية: ص 21
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وكذلك يف قصة (الرجل واملرأة) حيث يقول الرجل  1مقعد الرجل من امرأته ..)
وهو يراود املرأة عن نفسها: (ال وهللا ما هو دون نفسك) وقوله وهو يصف حاله 

فسها وهي وجند هذه العفة يف العبارة يف قول املرأة ن 2معها: (فلما تكشفتها)
  .3ختاطب الرجل حول هذا املوقف اجلنسي (اتق هللا وال تفض اخلامت إال حبقه)

مل أيضًا وصف حماسن املرأة, وتصوير  وجند أن القصة النبوية  -
  مفاتنها, وما هي عليه من إغراء, يثري تلذذ املتابع للقصة مبشاهد اجلنس املنحرفة.

الضعف واهلبوط, وال يقف عندها مير سريعًا مبواقف  كما نالحظ أنه   -
ا ال تستحق ذلك, وال تستأهله, وهي ليست سوى عارض من  طويًال؛ أل

  عوارض احلياة ال يلبث اإلنسان أن يفيق منه, ويستعلي عليه.
وعلى العكس من ذلك يقف طويًال عند حلظة اإلفاقة واالرتفاع والسمو,  -

ا جديرة يف نظره  ا, وتركيز اإلضاءة بالوقوف الطويل أمامها أل , واإلعجاب 
ا اللحظة الالئقة باإلنسان.   4عليها, أل

                                                 
, ضــعفه 2420انظــر: الرتمــذي, كتــاب صــفة القيامــة والرقــائق والــورع منــه, بــاب منــه, رقــم احلــديث:  1

  الشيخ األلباين.
انظـــــر: مســـــند أمحـــــد, أول مســـــند الكـــــوفيني, حـــــديث النعمـــــان بـــــن بشـــــري عـــــن النـــــيب, رقـــــم احلـــــديث:  2

  ال األرنؤوط: إسناده حسن., ق17691
  3206انظر: صحيح البخاري, كتاب أحاديث األنبياء, باب حديث الغار, رقم احلديث:  3
  382-380انظر: القصص يف احلديث النبوي: ص 4



  األمثال العربية ودور احلديث يف تطّورها
  

  التمهيد
  

األمثال هلا أمهية كبرية لدى كل الشعوب. وهي ال تقتصر على طبقة من طبقات 
اجملتمع, كما ال تقتصر على أمة من األمم. فكل من العامة واحلكماء واألدباء والعلماء 

ا على السواء.   يضربو
جرى املثل على ألسنتهم جمرى الشعر.  لقد عرف العرب املثَل منذ القدم. فقد

م, توّضح لنا أحوال  م وأخالقهم وعادا م حافٌل باألمثال املستقاة من حيا وأد
م وهيئة اقتصادهم, ومعرفتهم ببيئتهم.   معاشر

أفصح العرب. وكان يعرف دور املثل  –صلى هللا عليه وسلم  –كان الرسول 
األمثال املضروبة للناس, وجيد أثرها يف الرّد ومكانته عند قومه, كما كان يتلو آيات 

والتحدي, والرتغيب والرتهيب. فحظي املثل باهتمامه كوسيلة من وسائل معينة على أداء 
  مهمة تبيني اإلسالم

يف الفصل التايل, نتناول الكالم حول املثل, واهلدف من ضربه, وأمهيته ومكانته, 
   عن أثر احلديث النبوي فيه.وتأليف العلماء يف هذا الفّن, وأنواعه, مث
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  األمثال ومكانتها
  األمثال لغًة:

ـــبه. ثَـــل يف اللغـــة كاملِْثـــل, وهـــو الشِّ
َ
ثَـــل, وامل

َ
فاملثـــل: الشـــيء  1األمثـــال, مجـــع كلمـــة امل

: "املثــل يف أصــل كالمهــم 3وبــه قــال الزخمشــري 2الــذي ُيضــرب بشــيء مــثًال فيجعــل مثلــه.
وكـذلك قـال اإلمـام الراغـب  4السـائر مضـربه مبـورده",مبعىن املِثل والنظري ... مث قيل للقـول 

ة  5اإلصــفهاين ثَــل عبــارة عــن قــول يف شــيء ُيشــِبه قــوًال يف شــيء آخــر بينهمــا مشــا
َ
إن "امل

فــإن هــذا القــول يشــبه  6ليبــني أحــدمها اآلخــَر ويصــّوره حنــو قــوهلم "الصــيَف ضــيعِت اللــَنب",

                                  
 11/610انظر: اللسان, حتت مادة (مثل),  1
 611نفس املصدر,  2
هـ) أبو القاسم حممود بن عمـر الزخمشـري جـاُر هللا كـان إمامـاً يف التفسـري والنحـو واللغـة 538الزخمشري: (ت  3

ىت مــذهب املعتــزّيل. مــن مؤلفاتــه: "املفّصــل يف النحــو", و واألدب. واســع العلــم, كبــري الفضــل متفننــاً يف علــوم شــ
"الكشاف عن حقائق التنـزيل", و "كتاب الفائق يف غريب اَحلديث", و "أساس البالغة", و "أطواق الذهب", 

  و "نوابغ الكلم" 
 ]2/415, طبقات املفسرينانظر: [
 1/195انظر: الكشاف للزخمشري:  4
احلسني بن حممد, أبو القاسـم األصـفهاين (األصـبهاين) العـروف بالراغـب.  هـ):502الراغب األصفهاين (ت  5

أديـــب, مـــن احلكمـــاء العلمـــاء. ســـكن بغـــداد, واشـــتهر, حـــىت كـــان يقـــرن باإلمـــام الغـــزايل. مـــن كتبـــه (حماضـــرات 
  األدباء) و (الذريعة إىل مكارم الشريعة) و (األخالق) و (املفردات يف غريب القرآن). 

ات, حممـــد بـــاقر اخلوانســـاري, حتقيــق: حممـــد أســـد هللا, مكتبـــة إمساعيليـــان, طهـــران, إيـــران: روضـــات اجلنـــانظــر: [
 ]1/36؛ كشف الظنون:  249ص

  2/68األمثال:  جممعانظر:  6
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  7قولك أمهلَت وقت اإلمكان أمَرك.
؛ أي اذكـر هلـم ومثِّـل  8اعتبار الشيء بغـريه "واضـرب هلـم مـثًال" وضرب املثل: هو 

أي وصـف وبـّني, وقـوهلم: ضـرب لـه املثـل بكـذا, إمنـا معنـاه  10و "ضرب هللا مـثًال"  9هلم.
  11بّني له ضرباً من األمثال أي صنفاً منها.

  املثل اصطالحاً:
جوانــب خمتلفــة, حــىت لقــد عــرّف العــرب املثــَل فنيــاً بعــد أن عّرفــوه لغــًة, فتنــاولوه مــن 

اجتمعـت لــدينا العديــد مــن التعريفــات لــه, وكــل تعريــف يصــّور لنــا جانبــاً مــن جوانبــه, حــىت 
ـا  نستطيع أن نرى صورة كاملة له. ففي التايل بعض التعريفات للعلماء واللغويني, حناول 

  أن نرى رؤية كاملة للمثل:
كمــة العــرب : "هــذا كتــاب األمثــال, وح12قــال أبــو عبيــد القاســم بــن ســالم -1

ــا يف  ــا مــا حاولــت مــن حاجا ــا كانــت تعــارض كالمهــا, فتبلــغ  يف اجلاهليـة واإلســالم, و
                                  

ت)  -ط-اإلمـــام, حتقيـــق نـــدمي مرعشـــلي, مكتبـــة املرتضـــوية, (د‘ مفـــردات القـــرآن, الراغـــب اإلصـــفهاينانظـــر:  7
 482حتت مادة (مثل), ص

 13يس:  8
 , حتت مادة: ضرب1/545انظر: اللسان,  9

 11التحرمي: آية  10
 , مادة ضرب1/549اللسان:  11
القاسم بن سّالم اهلروي األزدي اخلزاعي, بالوالء, اخلراساين البغدادي, أبو ُعبيد: من كبـار العلمـاء باحلـديث  12

ا. وكان مؤدباً. ورحل إىل بغـدا د فـويل القضـاء بطرسـوس مثـاين عشـرة واألدب والفقه. من أهل هراة. ولد وتعلم 
  سنة, من كتبه (الغريب املصنف) و (الطهور) و (األجناس من كالم العرب) و (أدب القاضي) و (األمثال). 

؛ طبقــات اللغــويني والنحــويني, للزبيــدي, حتقيــق: حممــد 1/418؛ ابــن خلكــان: 2/5تــذكرة احلفــاظ: انظــر: [
  ]5/176؛ األعالم: 215: : (الت), دار املعارف, مصر2أبو الفضل, ط
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املنطــق بكنايــة غــري تصــريح, فيجتمــع هلــا بــذلك ثــالث خــالل: إجيــازاللفظ, وإصــابة املعــىن, 
  1وحسن التشبيه.

 فاألمثال يف هذا التعريف:
 احلكمة الناجتة عن التجربة. .أ

باملثل كناية بطريقـة غـري مباشـرة. وهـذا غـري صـواب ري كما أنه يزعم أن التعب .ب
ألن مثــة أمثــال كثــرية يف األســلوب إذا أخــذنا الكنايــة مبعناهــا االصــطالحي يف علــم البيــان, 

فهــو صــواب, وال   هــذا التعريــف مبعناهــا االصــطالحيالكنايــة يفإذا أخــذنا أمــا التمثيلــي. 
 بأس به إذاً.
, ألن التعبري باملثـل عـن جتربـة أو موقـف والتعبري "إجياز اللفظ" تعبري مصيب .ج

ــــري التجريــــدي  ــــة,وأكثر اختصــــاراً مــــن التعب معــــني, أســــهل يف الصــــياغة مــــن الناحيــــة اللغوي
 املباشر, اخلايل من التصوير.

مــن  )حســن التشــبيه(أبــا عبيــد يعــد تشــري إىل أن والتعبــري "حســن التشــبيه"  .د
غــري أن كتابــه يشــتمل التصــويرية,  إال يف األمثــال ميكــن, ال ال شــكّ مســات األمثــال, فإنــه 

 2على عدد كبري من األمثال غري التصويرية.
, فيعـــــرف املثـــــل مبـــــا يـــــأيت: "املثـــــل لفـــــظ خيـــــالف لفـــــظ 3أمـــــا ابـــــن الســـــكيت -2

                                  
: 1, طحتقيــق : فــؤاد علــي منصــور, عبــدالرمحن بــن أيب بكــر الســيوطياملزهــر يف علــوم اللغــة وأنواعهــا, لانظــر:  1

 1/486: بريوت ,دار الكتب العلميةم, 1998
, م, مؤسسـة الرسـالة1987: 4األمثال العربية القدمية, لرودلـف زهلـامي, ترمجـة رمضـان عبـد التـواب, طانظر:  2

 23بريوت, ص
هـ): إمام يف اللغة واألدب. أصـله مـن خوزسـتان,  244يعقوب بن إسحاق, أبو يوسف, ابن السكيت (ت  3

خوزســتان, تعلــم ببغــداد. اتصــل باملتوكــل العباســي, فعهــد إليــه بتأديــب أوالده, وجعلــه يف عــداد ندمائــه, مث قتلــه, 
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 1املضروب له, ويوافق معناه معىن ذلك اللفظ".
ويظهــر يف هــذا التعريــف أن التعبــري (التصــويري) غــري املباشــر, أمــر ضــروري   .أ
 2كذلك.

املثل على النحو التايل: "وهو قول سائر يشبه به حال الثاين  3ربدويعرف امل -3
 4باألول".
 5يتناول املربد جانباً آخر من املثل, وهو كونه قوًال سائراً. .أ

: املثـل: مـا تراضـاه العامـة واخلاصـة, يف لفظـه ومعنـاه, حـىت 6 ويقول الفارايب -4
                                                                                                      

(القلـب واإلبـدال) و (شـرح ديـوان عـروة لسبب جمهول. من كتبه (إصـالح املنطـق) و (األلفـاظ) و (األضـداد) و 
  ابن الورد) و (شرح ديوان قيس ابن اخلطيم) و (سرقات الشعر) و (األمثال) وغريها. 

 ]73-72؛ الفهرست:  2/309ابن خلكان: انظر: [
 1/6جممع األمثال للميداين: انظر:  1
 24األمثال العربية القدمية, صانظر:  2
لثمــايل األزدي, أبــو العبــاس, املــربد: إمــام العربيــة ببغــداد يف زمنــه, وأحــد أئمــة حممــد بــن يزيــد بــن عبــد األكــرب ا 3

هــــــ. مـــــن كتبـــــه (الكامـــــل) و (املـــــذكر واملؤنـــــث) و 286األدب واألخبـــــار. ولـــــد بالبصـــــرة, وتـــــويف ببغـــــداد عـــــام 
  (املقتضب) و (التعازي واملراثي). 

 ]1/495؛ وفيات األعيان:  116بغية الوعاة: انظر: [
 1/5مع األمثال للميداين: جمانظر:  4
 25األمثال العربية القدمية, صانظر:  5
حممــد بــن حممــد بــن طرخــان بــن أوزلــغ, أبــو نصــر الفــارايب: أكــرب فالســفة املســلمني. تركــي األصــل, مســتعرب.  6

ا أكثر كتبه. اتصل بسيف الدولة, وتويف بدمشـق عـام  هــ.  339انتقل من فاراب إىل بغداد, ونشأ فيها, ألف 
حيسن اليونانية وأكثر اللغات الشرقية املعروفة يف عصره. عرف باملعلم الثاين لشرحه مؤلفات أرسطو (املعلم  كان

األول). لـــه حنـــو مئـــة كتـــب, منهـــا: (الفصـــوص) و (إحصـــاء العلـــوم) و (آراء أهـــل املدينـــة  الفاضـــلة) و (إحصـــاء 
 ]11/224؛ البداية:  2/76وفيات األعيان: انظر: [    اإليقاعات). 
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روا به املمتنع من الدر, ووصلوا به ابتذلوه فيما بينهم, وفاهوه به يف السراء والضراء, واستد
إىل املطالب القصية, وتفرجـوا بـه عـن الكـرب واملكربـة, وهـو مـن أبلـغ احلكمـة, ألن النـاس 

 1ال جيتمعون على ناقص أو مقصر يف اجلودة, أو غري مبالغ يف بلوغ املدى يف النفاسة".
 يربز قضية ثبات األمثال وتداوهلا.هذا التعريف  .أ

كانية التعبري عن أشياء ال يعرب عنهـا بطريـق مباشـر, إال وفيما عدا ذلك, إم .ب
 بصعوبة, وتلك مالحظة صائبة جداً.

, إذ األمثــال تتحـــدث العميــق ويتضــح يف هــذا التعريـــف تــأثري املثــل النفســـي .ج
 على سواء. شخصا كل  حيسّ يف ثوب إنساين عام, وهلذا  عن احلاجة الشخصية

الفنية اليت ميكنأن تكون لألمثال, ويدلل وأخرياً يربز الفارايب, السمة اللغوية  .د
  2على هذا باإلستحسان العام, الذي تلقاه األمثال بني الناس.

فيعــرف املثــل: "املثــل مجلــة مــن القــول مقتضــبة مــن أصــلها, أو  3أمــا املرزوقــي -5
ا, فتتسم بالقبول, وتشتهر بالتداول, فتنقل عما وردت فيـه, إىل كـل مـا يصـح  مرسلة بذا

ا, م ن غري تغيري يلحقهـا يف لفظهـا, وعمـا يوجبـه الظـاهر إىل أشـباهه مـن املعـاين, قصده 
ا اليت خرجت عليها".  4فلذلك تضرب, وإن جهلت أسبا

                                  
  1/486املزهر: انظر:  1
  25األمثال العربية القدمية, صانظر:  2
أمحد بن حممد بن احلسن, أبو علي املرزوقي: عامل باألدب, من أهل أصبهان. كان معلم أبناء بـين بـَُويـه فيهـا.  3

  من كتبه (األزمنة واألمكنة) و (شرح ديوان احلماسة أليب متام) و (شرح املفضليات) و (األمايل). 
ـــرواة علـــى أبنـــاء النحـــاة, جلمـــال الـــدين القطفـــي, حتقيـــق: حممـــد أبـــو  34م5معجـــم األدبـــاء: ظـــر: ان[ ـــاه ال ؛ إنب

  ]159؛ بغية الوعاة:  1/106م, دار الكتب, القاهرة: 1973الفضل, اهليئة املصرية العامة للكتاب, 
  1/486املزهر: انظر:  4
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ة  .أ ففــي هــذا التعريــف توضــيح حلقيقــة املثــل, فهــو يضــرب يف حــاالت مشــا
مـن  ملورده األصلي, كما يظل مثًال يضرب, وإن جهل أسبابه, وال يغري لفظـه يف أيـة حالـة

 1حاالت استعماله.

                                  
  26-25األمثال العربية القدمية, صانظر:  1
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  اهلدف من ضرب األمثال
  

وملا كـان اهلـدف مـن ضـرب األمثـال هـو إدراك املعـاين الذهنيـة اجملـردة، وتقريبهـا مـن 
العقـل، وتكــوين صــورة هلــذا املعـىن يف املخيلــة، ليكــون التــأثر بتلـك الصــورة أشــد وأقــوى مــن 

 الكـــرمي , قـــال ســـبحانه :األفكـــار اجملـــردة، كثـــر االعتمـــاد علـــى هـــذا األســـلوب يف القـــرآن 
  1.﴾نَ وْ رُ كَّ ذَ تَ يَـ  مْ هُ لَّ عَ لَ  لٍ ثَ مَ  لِّ كُ   نْ مِ  آنِ رْ قُ ا الْ ذَ هَ  ِيفْ  اسِ لنَّ ا لِ نَ بْـ رَ ضَ  دْ قَ لَ وَ ﴿

ِإنَّ اهللََّ َال ﴿حــىت ضــربت فيــه األمثــال بــبعض األشــياء التافهــة، كمــا يف قولــه تعــاىل: 
ــا الَّــِذيَن َآَمنُــوا فـَيَـْعَلُمــوَن أَنَّــُه اْحلَــقُّ ِمــْن َيْســَتْحِيي َأْن َيْضــِرَب َمــَثًال َمــا بـَُعوَضــًة َفَمــ ا فـَْوقـََهــا َفَأمَّ

َـَذا َمـَثًال ُيِضـلُّ بِـِه َكثِـريًا َويـَْهـِدي بِـهِ  ِ  ُ  َكثِـريًا َوَمـا َرِِّْم َوأَمَّا الَِّذيَن َكَفُروا فـَيَـُقوُلوَن َماَذا أَرَاَد اهللَّ
  2.﴾ُيِضلُّ ِبِه ِإالَّ اْلَفاِسِقنيَ 

  

  أمهية األمثال ومكانتها
  

  أمهية األمثال االجتماعية:
للمثــــل أمهيــــة كبــــرية بالنســــبة إىل حيــــاة العــــرب االقتصــــادية والبشــــرية واالجتماعيــــة 
والسياســـية والقبليـــة, حـــىت قيـــل ان الشـــعر إذا كـــان ديـــوان العـــرب, فاألمثـــال تـــأيت بعـــده يف 

 4هم بالشـــعر, ولـــذلك قـــال جرجـــي, وقـــد بلغـــت عنـــايُتهم باألمثـــال أحيانـــاً عنـــايتَ 3األمهيـــة

                                  
 27 الزمر: 1
  26 البقرة: 2
 1/695انظر: املوسوعة العربية العاملية,  3
م) جرجــــي بــــن حبيــــب زيــــدان: منشــــئ جملــــة "اهلــــالل" مبصــــر, وصــــاحب 1914-1861جرجــــي زيــــدان ( 4
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ا جتري على ألسنتهم جمرى الشعر".   1زيدان:"إ
كجنس أديب قـائم بذاتـه, كالشـعر   2وقد عّرف العرب املثل فنّـّياً بعد أن عرفوه لغةً  

, وهــذا إن دّل علــى شــيء فــدّل علــى أمهيــة ومكانــة املثــل لــدى العــرب 3واخلطابــة والقصــة
  واهتمامهم به.

مــن أقــدم وأعــرق أنــواع األدب عنــد كــل الشــعوب تقريبــاً, وفيهــا وقــد تعــّد األمثــال 
ــا  تتمثــل روح الشــعب ويــنعكس فيهــا الشــعور والتفكــري وطرائــق التعبــري, كمــا حتمــل يف طيا

  4صورة عن اجملتمع بعاداته وتقاليده ومعتقداته.
  :األدبيةأمهية األمثال 

قتصـر علـى طبقـة مـن , وهـي ال ت5األمثال هلـا أمهيـة أدبيـة رفيعـة لـدى كـل الشـعوب
ا على السـواء,  الناس, فكل من العاّمة طبقات  ال  كمـاواحلكماء واألدباء والعلماء يضربو

  لذا ال جند أمة من األمم إال للمثل فيها وجود. تقتصر على أمة من األمم, 

                                                                                                      
الل (اثنـــني وعشـــرين عامـــاً) وتـــويف التصـــانيف الكثـــرية. ولـــد وتعلـــم ببـــريوت, ورحـــل إىل مصـــر, فأصـــدر جملـــة اهلـــ

ط", و "تـاريخ العـرب قبـل -ط" جـزآن, و "تـاريخ التمـدن اإلسـالمي-بالقاهرة. مـن كتبـه: "تـاريخ مصـر احلـديث
ط" و "تــاريخ -ط" و "الفلســفة اللغويــة-ط" و "تــراجم مشــاهر الشــرق-ط" و "تــاريخ املاســونية العــام-اإلســالم

  ط".-يةط" و "آداب اللغة العرب-اللغة العربية
  ]2/117األعالم للزركلي: انظر: [
 1/57انظر: تاريخ آداب اللغة العربية,  1
  2/758انظر: املعجم املفصل يف األدب,  2
  697-1/696انظر: املوسوعة العربية العاملية,  3
 1/696نفس املصدر:  4
 1/695نفس املصدر:  5
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ــا,  وتقبلهــا بســرعة وتنقــاد ملــا وســبب تــداول األمثــال يرجــع إىل أن الــنفس تــأنس 
   أمر ال ينكره أحد.وهذا ضرب هلا. 

وذلـــك  1,أن األمثـــال كلمـــا ضـــربت ازداد املعـــىن ظهـــوراً ووضـــوحاً وقـــد لـــوحظ أيضـــاً 
ألن األمثـــال تقـــرب املـــراد, وتفهــــم املعـــىن, وتوصـــله إىل ذهــــن الســـامع, وحتضـــره يف نفســــه 
بصورة املثال الذي مّثل به, فقد يكون أقرب إىل تعقله وفهمه, فإن النفس تـأنس بالنظـائر 

  2ه, وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظري.واألشبا
ـــــا عـــــن شــــــعورهم  فالعامـــــة يســـــتخدمون األمثـــــال يف احلـــــاالت املتجــــــددة ليعـــــربوا 

ا إىل  م, ليصلوا  ا عن الكـرب املوأفكارهم وأغراضهم ومعتقدا طالب القصية, ويفرجوا 
مـة: "إذا جعـل الكـالم قولـه يف أمهيـة املثـل يف حيـاة العا 4. فقد أثر عن ابن املقفع3واملكربة

  5مثًال كان أوضح للمنطق, وآنف للسمع, وأوسع لشعب احلديث".
ويضرب احلكمـاء واألدبـاء األمثـال كمـا يسـتعملها العامـة مـن النـاس, وذلـك ليبينـوا 
للنــاس تصــرف األحــوال, بالنظــائر واألشــباه واألشــكال؛ ويــرون هــذا النــوع مــن القــول أجنــح 

                                  
 1/291: م1973بريوت ،  ,دار اجليل, الرءوف سعد حتقيق : طه عبدانظر: اعالم املوقعني, البن قيم اجلوزية,  1
 84انظر: نظرات فقهية وتربوية يف أمثال احلديث, لعبد اجمليد حممود, مكتبة البيان, الطائف, ص 2
 1/375املزهر:انظر:  3
يف عبد هللا بن املقفع: من أئمة الكّتاب, وأول من عين يف اإلسالم برتمجة كتب املنطق. أصله من الفرس. ولد  4

العـــراق جموســـياً وأســـلم, وويل كتابـــة الـــديوان للمنصـــور العباســـي. وتـــرجم لـــه (كتـــب أرســـطوطاليس) الثالثـــة, يف 
). م عــن الفارســية كتــاب (كليلــة ودمنــةاملنطــق, وكتــاب (املــدخل إىل علــم املنطــق) املعــروف بإيســاغوجي. وتــرج
ـــم بالزندقـــة, فقتلـــه يف البصـــرة . ابة)وأنشـــأ رســـائل غايـــة يف اإلبـــداع, منهـــا (األدب الصـــغري) و رســـالة (الصـــح وا

  هـ. 142أمريها سفيان بن معاوية املهليب سنة 
 ]4/140؛ األعالم:  460-3/459؛ خزانة األدب:  10/96البداية والنهاية: انظر: [
 1/8جممع األمثال للميداين, تقدمي نعيم حسن, يف (التقدمي), انظر:  5
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َوَلَقـْد َضـَربـَْنا لِلنَّـاِس ِيف َهـَذا اْلُقـْرَآِن ِمـْن  ﴿قال هللا عز وجـل: مطلباً, وأقرب مذهباً. ولذلك 
َ َلُكـْم َكْيـَف فـََعْلنَـا ﴿, وقال: 1﴾ُكلِّ َمَثلٍ  َوَسَكْنُتْم ِيف َمَساِكِن الَِّذيَن ظََلُموا أَنـُْفَسـُهْم َوتـَبَــنيَّ

  2.﴾ِِْم َوَضَربـَْنا َلُكُم اْألَْمثَالَ 
ا ألن  اخلــرب يف نفســه إذا كــان ممكنــاً فهــو حيتــاج إىل مــا يــدل عليــه والعلمــاء يضــربو

وعلـــى صـــحته, واملثـــل مقـــرون باحلجـــة. أال تـــرى أن هللا عـــز وجـــل لـــو قـــال لعبـــاده: إين ال 
أشــرك أحــداً مــن خالئقــي يف ملكــي, لكــان ذلــك قــوًال حمتاجــاً إىل أن يــدّل علــى العلــة فيــه 

ُكـْم َمـَثًال ِمـْن أَنـُْفِسـُكْم َهـْل َلُكـْم ِمـْن َمـا َضـَرَب لَ ﴿ووجه احلكمة يف استعماله؛ فلما قـال: 
ــــــاُكْم فَــــــأَنـُْتْم ِفيــــــِه َســــــَواٌء َختَــــــاُفونـَُهْم َكِخيَفــــــِتُكْم  ـَـــــاُنُكْم ِمــــــْن ُشــــــرََكاَء ِيف َمــــــا َرَزقْـَن َمَلَكــــــْت أَْمي

كانــت احلجــة مــن تعــارفهم مقرونــة مبــا أراد أن خيــربهم بــه أنــه ال شــريك لــه يف   3﴾أَنـُْفَســُكمْ 
ـــم ال يقـــرون أحـــداً مـــن عبيـــدهم علـــى أن يكـــون فيمـــا ملكـــه مـــ ـــم عـــاملون أ ن خلقـــه, أل

  ملكوه مثلهم.
ـا ومـا دونتـه مـن علومهـا باألمثـال والقصـص عـن  فلذلك جعلت القدماء أكثر آدا

كما يف كتاب كليلـة ودمنـة مـثًال. وإمنـا   –األمم ونطقت ببعضه على ألسن الوحش والطري 
بــار مقرونــة بــذكر عواقبهــا, واملقــدمات مضــمونة إىل نتائجهــا, أرادوا بــذلك أن جيعلــوا األخ

وتصريف القول فيهـا, حـىت يتبـني لسـامعه مـا آلـت إليـه أحـوال أهلهـا عنـد لـزومهم اآلداب 
   4أو تضييعهم إياها.

                                  
 59الروم:  1
 45إبراهيم:  2
 82الروم:  3
  67نقد النثر, ص 4
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 :التارخييةأمهية األمثال 
, 1 قد حتتفظ األمثال بكثري من احلوادث التارخيية, فمـثًال املثـل (أشـأم مـن بسـوس)

ابــين وائــل دامــت أربعــني  3وتغلــب 2) جــرت بــني بكــر534-494(بســوس) حــرب ( فـــ
التغليب أعز العرب يف زمانه باجلاهلية. رأى يومـاً ناقـة البسـوس  4سنة. كان كليب بن ربيعة

. 5بـــن مـــرة البكـــري ترعـــى أرضـــاً هـــي يف محـــاه فـــأمر بقتلهـــا. والبســـوس هـــي خالـــة جّســـاس
لـدم كليـب,  6با, فثارت تغلب بقيادة املهلهلفأخذ جساس يرتقب الفرص حىت اغتال كلي

                                  
 2028, رقم املثل:  1/374جممع األمثال: انظر:  1
َبْكـــر بـــن وائـــل بـــن قاســـط, مـــن بـــين ربيعـــة, مـــن عـــدنن: جـــّد جـــاهلي, مـــن نســـله (بنـــو يشـــكر) و (حنيفـــة) و  2

  (الدؤل) و (مرة) و (بنو عجل) و (تيم هللا) و (ذهل بن شيبان). 
عمــــر رضــــا كحالــــه, دار العلــــم للماليــــني, , ائــــل العــــرب؛ معجــــم قب 460و  290مجهــــرة األنســــاب: انظــــر: [

 ]99-1/93 ,هـ1388بريوت, 
تغلب بن وائل, من بين ربيعة, من عدنان: جد جاهلي, النسبة إليه تغلـيب. كانـت منـازل بنيـه قبـل اإلسـالم يف  3

  ون. اجلزيرة الفرتية جتهات سنجار ونصيبني, أخبارهم يف اجلاهلية واإلسالم كثرية. وهم قبائل وبط
 ]123-1/120معجم قبائل العرب: انظر: [
  ُكَليب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة: جّد جاهلي, يُعرف بنوه ببين (جمد).  4
 ]232األعالم: انظر: [
جســاس بــن ُمــرّة بــن ذهــل بــن شــيبان, مــن بــين بكــر بــن وائــل: شــجاع, شــاعر, مــن أمــراء العــرب يف اجلاهليــة.  5

ن وائـل, فكـان سـبباً لنشـوب حـرب طاحنـة بـني بكـر وتغلـب دامـت أربعـني شعره قليـل. وهـو الـذي قتـل كليـب بـ
  سنة, قتل جساس يف أواخرها. 

هـــ , دار الفكــر, بــريوت: 1411: 1[مشــكاة املصــابيح, حملمــد بــن عبــد هللا التربيــزي, حتقيــق: ســعيد حممــد, ط
  ]246م: 1921؛ شعراء النصرانية بعد اإلسالم, لويس شيخو, دار الفكر, بريوت,  2/197
املهلهل: عدي بن ربيعة بن مرّة بـن هبـرية, مـن بـين جشـم, مـن تغلـب, أبـو ليلـى, املهلهـل: شـاعر, مـن أبطـال  6

العرب يف اجلاهلية. وهـو خـال امـرئ القـيس الشـاعر. لقـب مهلهـًال ألنـه أول مـن هلهـل نسـج الشـعر, أي رققـه.  
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ونشبت احلرب بني احليني, تغلب وبكر, وحلقت جليلة بنت مرّة بأبيها وقومها بعـد مقتـل 
زوجهــا كليــب وكانــت حــامًال فولــدت اهلجــرس فربــاه خالــه جّســاس. وملــا شــب واكتشــف 

وقــال لقومــه  نســبه ألبيــه كليــب قتــل جساســاً وحلــق بقومــه تغلــب. مث اعتــزل املهلهــل احلــرب
م حيبون صالحكم وقد أتت على حـربكم أربعـون سـنة  قد رأيت أن تبقوا على قومكم فإ
وفــين احليــان. وهــاجر إىل الــيمن مث عــاد بعــد زمــن وتــويف بــني أهلــه وعشــريته. وهلــذه احلــرب 

   1أيام مشهورة من أيام العرب أشهرها الذنائب, عنيزة, واردات, قّضة, التحالق.
   يذكر من أهم أيام العرب يف ضمن أمثاله.لذى نرى امليداين

 2وكــذلك الكثــري مــن احلــوادث اإلســالمية الــيت اشــتهرت كحــادث االشــرت النخعـــي
وقـــال:"هلل .................. ـــذا اخلـــرب,  3الـــذي قتـــل مســـموماً, وفـــرح األمـــري املعاويـــة

                                                                                                      
ه بســبب هلــوه وتشــبيبه بالنســاء, وملــا كــان مــن أمجــل النــاس وأفصــحهم. مســي (زيــر النســاء) أي جليســهن يف صــبا

  قتل جساُس أخاه كليباً ثار املهلهل, وانقطع عن الشراب واللهو, وآىل أن يثأر ألخيه. 
 ]115ص ,؛ مجهرة أشعار العرب 99الشعر والشعراء: صانظر: [
 133-132املنجد يف األعالم: صانظر:  1
رت: أمــري, مــن كبــار الشــجعان. كــان رئــيس قومــه. مالــك بــن احلــارث بــن عبــد يغــوث النخعــي, املعــروف باألشــ  2

أدرك اجلاهليــة. وأول مــا عــرف أنــه حضــر خطبــة (عمــر) يف اجلابيــة. وســكن الكوفــة. وكــان لــه نســل فيهــا. شــهد 
الريموك وذهبت عينه فيها. وكان ممن أّلب على (عثمان) وحضـر حصـره يف املدينـة. وشـهد اجلمـل, وأيـام صـفني 

  هـ. وله شعر جيد.  37دها, فمات يف الطريق عام مع علي. وواله علي مصر فقص
ذيب:  8343اإلصابة: ت انظر: [  ]28؛ املؤتلف واملختلف:  10/11؛ 
معاويــة ابــن أيب ســفيان, صــخر ابــن حــرب بــن أميــة بــن عبــد مشــس بــن عبــد منــاف, القرشــي األمــوي: مؤســس  3

ن فصيحاً حليماً وقـوراً. بعـد مقتـل عثمـان رضـي الدولة األموية يف الشام, وأحد دهاة العرب املتميزين الكبار. كا
هللا عنه نشبت احلروب الطاحنة بينه وبني علي. وانتهى األمر بإمامة معاوية يف الشام وإمامـة علـي يف العـراق. مث 

هــــ. ودامـــت اخلالفـــة إىل أن بلـــغ ســـن  41قتـــل علـــي وبويـــع بعـــد ابنـــه احلســـن, فســـلم اخلالفـــة إىل معاويـــة ســـنة 
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  2منها العسل". 1جنود,
ث ذكر يف األمثال ومل يِشْر إليهـا وإذا أمعّنا النظر يف األمثال وجدنا أن هناك حواد

  3املؤرخون يف كتبهم.
أحبهـــا بصـــفات  وااشـــتهر تارخييـــة شخصـــيات  كمـــا احتفظـــت األمثـــال بكثـــري مـــن

" و "أخلــف مــن  6" و "أبلــغ مــن القــس 5 حــامت4مــنهم: "أجــود مــن العــرب أم كرهوهــا, 
  ".  7عرقوب

                                                                                                      
  هـ. من عظماء الفاحتني, بلغت فتوحاته احمليط األتالنطيقي.  60بدمشق عام الشيخوخة. ومات 

 ]6/180؛ الطربي:  4/2الكامل: انظر: [
 , الرقم1/11جممع األمثال: انظر:  1
 133-132املنجد يف األعالم: صانظر:  2
 18/525دائرة املعارف األردية : انظر:   3
 977, الرقم: 1/182جممع األمثال: انظر:  4
حامت بن عبد هللا بن سـعد بـن احلشـرج الطـائي القحطـاين, أبـو عـدي: فـارس, شـاعر, جـواد, جـاهلي. يضـرب  5

املثل جبوده. كان من أهل جند, وزار الشام فتزوج ماويـة بنـت حجـر الغسـانية, ومـات يف عـوارض (جبـل يف بـالد 
فرقــة يف كتــب األدب والتــاريخ. طيــئ). شــعره كثــري, ضــاع معظمــه, وبقــي منــه (ديــوان) صــغري. وأخبــاره كثــرية مت

ذيب ابن عساكر:   ]1/494؛ خزانة األدب:  70؛ الشعر والشعراء: ص 3/420-429[
 567, الرقم: 1/111جممع األمثال: انظر:  6
عرقوب: جاهلي, يضرب بـه املثـل يف إخـالف املواعيـد. قيـل: هـو ابـن سـعد ابـن زيـد منـاة بـن متـيم؛ وقيـل: مـن  7

ل: مــن أهــل خيــرب أو املدينــة. حتكــى عنــه أخبــار, منهــا أنــه وعــد أخــاه بطلــع خنلــة, فلمــا األوس أو اخلــزرج؛ وقيــ
أطلعــت قــال دعهــا حــىت تُــبلح, فلمــا أبلحــت قــال دعهــا حــىت ترطــب, فلمــا أرطبــت قطفهــا ومل يعــط أخــاه شــيئاً. 

  قال كعب بن زهري:
  وما مواعيدها إال األباطيل    كانت مواعيد عرقوب هلا مثالً 

 ]4/225؛ األعالم:  8/497؛ معجم البلدان:  1345, رقم املثل: 1/253مثال: جممع األانظر: [
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  أمهية األمثال ومكانتها عند العرب
  

, لكـــن الشـــرق وخاصـــة الشـــعوب 1املتوارثـــة يف األعقـــاب ال ختلـــوا أمـــة مـــن األمثـــال
الســــامية أميــــل النــــاس إىل ضــــرب احلكمــــة وإرســــال املثــــل. وإذ كــــان العــــرب مــــن الشــــعوب 
ـــاً, وانطلـــق املثـــل مـــن أفـــواههم  الســـامية والشـــرقية نبتـــت احلكمـــة علـــى ألســـنتهم نبتـــاً طبيعي

م يف اجلاهليـــة إىل عصـــورهم ا ملتـــأخرة. زد علـــى ذلـــك أن انطالقـــاً غنيـــاً, وذلـــك منـــذ بـــداء
الـــيت أغنـــت  -العـــرب احتّكـــوا منـــذ القـــدمي بالشـــعوب الســـامية األخـــرى, واحتّكـــوا باهلنـــد 

وفـــارس وأخـــذوا  -اآلداب العامليـــة برتاثهـــا اِحلكمـــي الـــذي ال حيـــّده حـــّد وال حيصـــره نطـــاق 
 بعـد جيـل. عنها من األمثال واحلكم شيئاً كثرياً ضـّموه إىل تُـراثهم وغـّذوا بـه أجيـاهلم جـيالً 

2  
  وهي تصور أمامنا احلياة اإلنسانية, وأحوال املعاشرة واهليئة االقتصادية.

األمثال السائرة, يف العصر اجلاهلي, توضح لنا مقدار معرفة العرب بطبـائع احليـوان 
  3سواء كانت من الوحوش والسباع أو من الدواجن وحشرات األرض.

م اجلاهلية هي مستقاة مـن حيـاة البـدوي وما بلغنا من عدد وفري من األمثال واِحلك
ـا  وأخالقه وعاداته, مصطبغة بصبغته اخلاصة, ملتصـقة شـديد االلتصـاق بالصـحراء وحيوا

م. ا وطريقة العيش فيها, ملتصقة حبروب البدو وغزوا   ونبا
وإن حاولنــــا التعّمــــق يف األمثــــال واحلكــــم اجلاهليــــة خرجنــــا بفلســــفة بدائيــــة طبيعيــــة 

ـــة املـــرء شـــرفُه ... مفاُدهـــا أن احل ـــاة ميـــدان جـــالٍد وكرامـــة, وأن احلـــق فيهـــا للقـــوة, وأن زين ي
                                  

  1/57اللغة العربية, جرجي زيدان,  انظر: تاريخ آداب 1
 3/63العقد الفريد: انظر:  2
 10املستقصى يف أمثال العرب, مقدمة املؤلف: صانظر:  3
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وهكذا تبدو لنا الفلسفة اجلاهلية فلسفًة أخالقيًة عملية, فلسـفة ماديـة روحانيـة, وروحانيـة 
مسحة أخالقية كرمية؛ وهكذا تبدو لنا تلك الفلسفة أنانية قبلية, تضطرب يف حّيز ضـيق, 

لتصــّرف يف حيــاة الباديــة علــى أحســن طريقــة ممكنــة للحفــاظ علــى حتــاول أن تعــاجل حســن ا
احليـــاة الذاتيـــة والقبليـــة, وللحفـــاظ علـــى الشـــرف الـــذايت والقبلـــّي, وللحفـــاظ علـــى الصـــيت 

 1احلسن واحلياة الطّيبة على ألسنة الناس.
ــــا أحــــوال العــــرب يف  ــــرية تعرفن ــــال تكــــّون موســــوعة كب نســــتطيع القــــول إذن أن األمث

م, ومزايا لغة النـاطقني بلغـة القـرآن الكـرمي واحلـديث الشـريف, وهـي مـرآة جاهلية وإسالمه
تعكس أحوال الناس االقتصادية والذهنية, وهـي حتـاكي ميزانـاً نـزن بواسـطته رقـي الشـعوب 

  2واحنطاطها.
يف كتابــه العقــد الفريــد عــن األمثــال وأمهيتهــا: "هــي  3ونكتفــي مبــا قالــه ابــن عبــد ربــه

ـا وشي الكالم, وجوهر اللف ـا العـرب وقـدمتها العجـم, ونطـق  ظ, وحلي املعىن واليت ختري
يف كل زمان, وعلى كل لسان, فهي أبقى من الشـعر, وأشـرف يف اخلطابـة, مل يسـر شـيء 

  4مسريها, وال عم عمومها حىت قيل: أسَري من مثل".

  ميزة األمثال على الشعر:

                                  
  1/69 ,انظر: املوجز يف األدب العربية وتارخيه 1
 10-1/9ع األمثال, يف تقدمي "مقدم الكتاب": جممانظر:  2
): ولد يف قرطبة. من أدباء األندلس شـعراً ونثـراً وأدق علمائهـا. 940-860ابن عبد ربه (أمحد بن حممد) ( 3

  مسّاه املتنيب "مليح األندلس". له "العقد الفريد". 
 ]11املنجد يف األعالم: صانظر: [
 3/63العقد الفريد: انظر:  4
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تعبـري طبقـة مـن النـاس  ولألمثال من هذه الناحية ميزة على الشعر, ذلـك أن الشـعر
يـَُعـــدُّون يف مســـتوى أرقـــى مـــن مســـتوى العامـــة. فالشـــعراء يعـــربون عـــن شـــئون القبيلـــة الـــيت 

م الراقيـــة  وهـــم يعـــربون بألفـــاظ مصـــقولة صـــقًال  –نوعـــاً مـــن الرقـــى  –ارتســـمت يف أذهـــا
يســتوجبه الشــعر. أمــا األمثــال فكثــرياً مــا تنبــع مــن أفــراد الشــعب نفســه, وتعــرب عــن عقليــة 

عامـــة. ولـــذلك جتـــد كثـــرياً منهـــا غـــري مصـــقول, أعـــين أنـــه مل يتخـــري هلـــا ألفـــاظ األدبـــاء وال ال
أُمُّ قـَُعــْيٍس َوأَبُــو قـَُعــْيٍس  وقــوهلم: " 1 العقــالء الــراقني, مثــل قولــه: "أول مــا أطلــع ضــّب ذنبــه"

عربيــة . ورمبــا كــان هــذا هــو الســبب يف أن بعــض األمثــال ال 2" ِكالُمهَــا َخيِْلــُط َخْلــَط اْحلَــْيسِ 
يف كتابـــه مجهـــرة األمثـــال يف  3يفهـــم معناهـــا إمجـــاًال ال تفصـــيًال. قـــال أبـــو هـــالل العســـكري

: "إن معنــاه (أعجــل), وهــو مــن الكــالم الــذي قــد عــرف معنــاه 4شــرح "بعــني مــا أريّنــك" 
مساعـاً مــن غــري أن يــدل عليــه لفظــه, وهــذا يــدل علــى أن لغــة العــرب مل تــرد علينــا بكماهلــا, 

  6 .5  تعرفها العلماء"وأن فيها أشياء مل
  األمثال صوت شعب العرب:

                                  
يقــال ذلــك للرجــل يصــنع اخلــري ومل يكــن َصــَنعه قبــل ؛ 304, الــرقم: 1/62جممــع األمثــال للميــداين: انظــر:  1

 ذلك قال : والعرب ترفع أوَّل وتنصب َذنـََبه على معىن أول ما أطلع َذنـََبه
 302, الرقم: 1/62جممع األمثال للميداين: انظر:  2
د, مــن مؤلفاتــه: كتــاب التبصــرة, مجهــرة األمثــال, هــو أبــو هــالل العســكري احلســن بــن عبــد هللا بنســهل بــن ســع 3

  هـ. 395ا, تويف عام وغريمه
 ]8/233انظر: معجم األدباء : انظر: [
 1/143جممع األمثال للميداين: انظر:  4
 1/236مجهرة أمثال العرب, انظر:  5
 61-60, دار الكتاب العريب, بريوت, ص1969, 10فجر اإلسالم, أمحد أمني, طانظر:  6
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إن ما وصل إلينا مـن الشـعر واخلطابـة وحنـو ذلـك هـو لغـة األدبـاء املصـقولة, ال لغـة 
  الشعب والعامة, ومل يصل إلينا من لغة العامة إال بعض األمثال.

وال يعــين ذلــك أن كــل األمثــال ســاقطة التعبــري غــري مصــقولة األلفــاظ. ولكنهــا متثــل 
شــعب بأمجعــه, فقــد ينبــع املثــل مــن طبقــة راقيــاً مصــقوًال, وقــد ينبــع مــن العامــة فــال يكــون  ال

كذلك. أما الشعر فال ينبع إال من طبقة الشـعراء, وهـم عـادة أرقـى مـن الشـعب, وهـم إن 
فــات بعضــهم رقــّي املعــىن فلــن يفوتــه صــقل اللفــظ, ومــن أجــل هــذا عــرب بعضــهم عــن املثــل 

هذا أيضاً كانت داللة األمثال على لغة الشعب أصدق بأنه "صوت الشعب". ومن أجل 
  1من داللة الشعر.

  األمثال تدل على ناحية العرب العقلية:
مـــن ناحيـــة داللـــة األمثـــال العقليـــة, نســـتطيع أن نـــتفهم الدرجـــة الـــيت وصـــلت إليهـــا 

ا.   العرب, ونستطيع أن نعرف كثرياً من أخالقها وعادا
يت نســــب إىل اجلــــاهليني وجــــدنا ... بعضــــها فــــإن حنــــن نظرنــــا إىل أمثــــال العــــرب الــــ

"؛ وكثـري  3", و "أجـع كلبـك يتبعـك 2نظرات للحياة متناقضة, مثل: "مسِّن كلبك يأكلك
و "إن  4منها نتيجة جتربـة صـادقة نظـر هـادئ حكـيم, مثـل: "أخـو الظلمـاء أعشـى بليـل",

                                  
 61-60فجر اإلسالم, صر: انظ 1
  .كان لرجل من طسم كلب يربيه رجاء الصيدبه فضرى فجاع يوما فوثب عليه حىت افرتسه 2

  ]2/121[املستقصى, 
  .اضطر اللئيم اليك باحلاجة ليقر عندك فإنه اذا استغىن عنك ترككأي:  3

  ]1/50[املستقصى من األمثال, 
خْ  4

َ
  .رََج مما وقع فيهيضرب ملن ُخيْطئ حجَته وال يـُْبِصر امل

 ]1/55[جممع األمثال, 
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و  3ثدييها",و "جتوع احلرة وال تأكل ب 2و "أم الصقر مقالت نزور", 1من احلسن شقوة",
و "بئس العِـَوُض  6و "احلرب مأمية", 5و "الثكلى حتب الثكلى", 4"التمرة إىل التمرة متر",

ـــُده" و "تـــرى الفتيـــان كالنخـــل, ومـــا يـــدريك مـــا  8,و "بيـــنهم داُء الضـــرائر" 7,مـــن مجـــل قْي

                                  
  .وذلك أن الرجل ينظر إىل حسنه فَيْخَتال فيَـْعُدو ًطْوَره فيشقيه ذلك ويبّغضه إىل الناس 1

  ]1/56[جممع األمثال, 
  .يضرب يف ِقلَّة الشيء النفيس 2

  ]1/63[جممع األمثال, 
شــابة وهــو شــيخ فنظــرت ذات يــوم إىل  كانــت زبــا بنــت علقمــة الطــائي حتــت احلــارث بــن ســليل األســدى وهــى 3

شـــباب فتنفســـت الصـــعداء فقـــال هلـــا احلـــارث ذلـــك أراد أن املـــرأة الكرميـــة ترهقهـــا الشـــدة والضـــر وتقاســـى اجلـــوع 
والشــظف وعتقهــا يــأىب عليهــا أن تكــون ظئــرا لقــوم علــى جعالــة كراهــة العــار وإمنــا ضــرب هــذا مــثال هلــا وعريهــا إذ 

  .  وجب احلرية والعتق وقوله وال تأكل ثدييهارآها قد طمحت إىل الشبان ورفضت م
  ]2/20[املستقصى, 

دخــل أحيحــة بــن اجلــالح حائطــا لــه فــرأى متــرة ســاقطة فتناوهلــا فعوتــب ىف ذلــك فقــال هــذه الكلمــة يضــرب يف  4
  .على استصالح املال احلث

  ]308-1/307[املستقصى, 
ا يف الُبَكاء واجلَْزَع 5 ا تَْأَتِسي    .أل

 ]1/152, [جممع األمثال
  .أي يـُْقَتل فيها األزواج فتبقى النساء أيامى ال أزواج هلن 6

  ]1/214[جممع األمثال, 
  أهلك راع مجال ملواله فأتاه بقيده فقال ذلك يضرب ملن اعتاض عن الشيء اخلطري ما ال خطر له 7

  ]2/2[املستقصى, 
  .يضرب لقوم بينهم شر ال ينقطع  8

  ]2/17[املستقصى, 
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  .. اخل 1الدْخل".
عقليــتهم والعــرب حقــاً أجــادوا يف هــذا النــوع مــن األدب, وخّلفــوا لنــا مــا يــدل علــى 

أكثــر ممــا يــدلنا الشــعر والَقصــص, ويظهــر أن ســبب ذلــك أنــه يوافــق مــزاجهم العقلــي, وهــو 
النظــر اجلزئــي املوضــعي ال الكلــي الشــامل, ألن املثــل ال يســتدعي إحاطــة بالعــامل وشــئونه, 
وال يتطلـــب خيـــاًال واســـعاً, وال حبثـــاً عميقـــاً, إمنـــا يتطلـــب جتربـــة حمليـــة يف شـــأن مـــن شـــئون 

  احلياة.

                                  
عثمــة بنــت مطــر مــن بــين غامــد البجلــى وذلــك أن أختــا هلــا امسهــا خــود ذات ميســم ومجــال ولــب  أول مــن قالــه 1

وعمــرو وعلقمــة وعاصــم ومــدرك بنــو مالــك بــن علقمــة ومشــوا بوصــيد  خطبهــا مخســة إخــوة مــن بــين غامــد مالــك
ــا يتعرضــون هلــا وكلهــم جســيم وســيم مل يــر يف زمــنهم مــثلهم فرغبــت ىف مــدرك فأنكحهــا ابوهــا علــى ما ئــة ناقــة با

معها رعاؤها ومائة حلة وألف شاة فقالت هلا أختها عثمـة إن شـر الغريبـة يعلـن وخريهـا يـدفن انكحـى ىف قومـك 
ال يغرك التمام بطول األجسام فقد ترين الفتيان كالنخل وما يدريك مـا الـدخل فلـم تسـمع كالمهـا ومحلوهـا فلـم 

شــفوا وتركــوا النســاء واألمــوال فتــذكرت قــول عثمــة تلبــث فــيهم إال يســريا حــىت صــبحهم بنــو مالــك بــن كنانــة فانك
وبكت فاذا ىف بىن كنانة رجل أفوه أسود مضطرب اخللق غري أنه بطل فقيل هلـا لـو كنـت حليلـة هـذا ملـا أسـلمك 
فقالت أليس مينع احلليلة ويركب الطويلـة ويطلـب البليلـة ويكـرم القبيلـة قـالوا بلـى قالـت فهـذا أمجـل مجـاال وأكمـل  

  .ا له يضرب لذى منظر ال خمرب عندهكماال فجعلوه
  ]2/26[املستقصى, 
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  لة األمثال على حياة العرب االجتماعية:دال
تـــدلنا األمثـــال علـــى حيـــاة العـــرب االجتماعيـــة الـــيت أمجلناهـــا مـــن قبـــل, فنظـــرة إىل 
جمموعة األمثال اليت قيلت يف املرأة, تدل على احنطـاط منــزلتها يف نظـرهم؛ والـيت قيلـت يف 

ا.   1احلياة االقتصادية, تدل على فقر البالد وإجدا
  

  اء يف هذا الفنتأليف العلم
  

ـا اهتمامـاً بالغـاً يـدّل علـى أن العلمـاء جعلـوا  نظراً إىل أمهية األمثـال, اهـتم العـرب 
م مجع األمثال وتدوينها.   من بني اهتماما

عدداً كبرياً من املؤلفـات يف األمثـال منـذ  3يف كتابه الفهرست 2ندميالوقد عّدد ابن 
يــداين يف مقدمــة كتابــه بعــض املصــادر الــيت منتصــف القــرن األول اهلجــري. وهكــذا ذكــر امل

يف كتابـــه (األمثـــال العربيــــة  5كمـــا رتّـــب رودلـــف زهلـــامي  4اســـتفاد منهـــا يف تصـــنيف كتابـــه.
  فممن اهتّم باألمثال: 6القدمية) كتَب األمثال ترتيباً تارخيياً.

                                  
 66-64فجر اإلسالم, صانظر:  1
هــو حممــد إســحاق بــن حممــد بــن إســحاق أبــو الفــرج بــن أيب يعقــوب النــدمي صــاحب كتــاب "الفهرســت", مــن  2

  م. 1047أقدم الرتاجم. وهو بغدادي, متوىف 
  ]5/72لسان امليزان, انظر: [
, 131, 114-112, 109, 108, 91, 90, 85, 84, 67, 06الفهرســت, صــفحة (انظــر:  3

143 ,144 ,171 ,224.(  
  32-1/29جممع األمثال للميداين:  انظر:  4
  ما وجدته. 5
  225-223األمثال العربية القدمية: رودلف زهلامي, صانظر:  6
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  1 عبيد بن شرية -1    م700هـ / 81حوايل 
  2عالقة بن كرمي -2          
  3ياشحار بن عصُ  -3          

  4الشرقي بن القطامي -4      م775هـ / 158 
  5أبو عمرو بن العالء 5  

                                  
ف الكتـب مـن العـرب. هـ): راوية من املعمرين, إن صح خبربه فهو أول من صنّ  67ُعَبيد بن شرية اجلرمهي (م  1

واستحضــره معاويــة مــن صــنعاء إىل دمشــق, فســأله عــن أخبــار العــرب األقــدمني وملــوكهم, فحدثــه,  أدرك النــيب 
فأمر معاوية بتدوين أخباره, فأملى كتابني ُمسي أحدمها (كتاب امللوك وأخبار املاضني) طبع مع كتـاب (التيجـان 

ا) والثـاين (كتـاب األمثـال).  وملوك محـري) حتـت عنـوان (أخبـار عبيـد بـن شـرية يف أخبـار الـيمن وأشـعارها وأنسـا
  وعاش إىل أيام عبد امللك بن مروان.

  ]89الفهرست: صانظر: [
عالقــة بــن كــرمي الكــاليب مــن بــين عــامر بــن كــالب يف أيــام يزيــد بــن معاويــة عــارف بأيــام العــرب وأحاديثهــا وهــو  2

  ابن ندمي مخسني ورقة من هذا الكتاب.  , وقد رأىأحد من أخذت عنه املآثر كتاب األمثال
 ]1/132الفهرست: انظر: [
ُصحار بن عّياش بن شراحيل بن منقذ العبدي, من بين عبد القيس: خطيب مفّوه, كـان مـن بـايع عثمـان. لـه  3

صحبة, وأخبار حسنة. كان ممن شهدوا فتح مصر, وملـا قتـل عثمـان قـام صـحار يطالـب بدمـه. وشـهد (صـفني) 
  سكن البصرة, ومات فيها. وقد ذكره له ابن الندمي (كتاب األمثال). مع معاوية. 

 ]1/132؛ الفهرست:  4036اإلصابة: ت انظر: [
الشرقي بن القطامي: امسه الوليد بن حصني, الكليب: عـامل بـاألدب والنسـب, أسـند إليـه املنصـور تأديـب ولـده  4

  ]1/1457دمشق: ؛ خمتصر تاريخ 8/120هـ. [األعالم: 155املهدي. تويف عام 
أبو عمرو ابن العالء : زبّان بن عمار التميمي املازين البصري, أبو عمرو, ويلقب أبوه بالعالء: مـن أئمـة اللغـة  5

  هـ. 154واألدب, وأحد القرآء السبعة. ولد مبكة, ونشأ بالبصرة, ومات بالكوفة عام 
 ]1/386؛ وفيات األعيان:  1/164فوات الوفيات: انظر: [
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  1املفضل الضيب -6  
  2يونس بن حبيب -7  م790هـ / 174
  3أبو فيد مؤرج -8  م805هـ/189
  4النضر بن مشيل -9  م820هـ / 205

  5أبو عمرو الشيباين -10  

                                  
بن حممد ين يعلي بن عامر الضيب, أبو العباس: راويـة, عالمـة بالشـعر واألدب وأيـام العـرب. مـن أهـل  املفضل 1

الكوفة. هو أوثق من روى الشعر من الكـوفيني. خـرج علـى املنصـور العباسـي, فظفـر بـه وعفـا عنـه. لـزم املهـدي, 
  اين الشعر). وصنف له كتابه (املفضليات) ومساه االختيارات. ومن كتبه (األمثال) و (مع

 ]1/68؛ الفهرست:  7/171إرشاد األريب: انظر: [
يونس بن حبيب الضيب بالوالء. عالمة باألدب, وكان إمام حناة البصرة يف عصره. أعجمي األصـل. أخـذ عنـه  2

ســيبويه والكســائي والفــراء وغــريهم األئمــة. مــن كتبــه: (معــاين القــرآن) كبــري, وصــغري, و (اللغــات) و (النــوادر), و 
 ]44؛ الفهرست: ص 2/416األمثال). [وفيات األعيان: (
مــؤرِّج بــن عمــرو بــن احلــارث, السدوســي, أبــو فيــد: عــامل بالعربيــة واألنســاب. مــن أعيــان أصــحاب اخلليــل بــن  3

أمحد. من أهل البصرة. كان له اتصال باملأمون. رحل معه إىل خراسـان, فسـكن مـدة مبـرو, وانتقـل إىل نيسـابور. 
   القبائل) و (غريب القرآن) و كتاب (األمثال). من كتبه (مجاهري

 ]3/327؛ إنباه الرواة:  400؛ بغية الوعاة:  2/130وفيات األعيان: انظر: [
النضر بن مشيل بن َخَرشة بن يزيد املازين التميمي, أبو احلسن: أحد األعالم مبعرفة أيام العـرب وروايـة احلـديث  4

بصرة, فأقام زمناً. عاد إىل مـرو فـويل قضـاءها. اتصـل باملـأمون العباسـي فأكرمـه وفقه اللغة. ولد مبرو وانتقل إىل ال
هــــ. مـــن كتبـــه (الصـــفات) و (كتـــاب الســـالح) و (املعـــاين) و (غريـــب احلـــديث) و 203وقربـــه. تـــويف مبـــرو عـــام 

  (األنواء). 
 ]60-53؛ طبقات النحويني للزبيدي:  2/161وفيات األعيان: انظر: [
ـا عـام إسحاق بن مرار الش 5 هــ. جـاور بـين 206يباين بالوالء, أبو عمرو: لغوي أديب. سكن البغداد ومـات 
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  1  أبو عبيدة -11  
  2أبو زيد -12  م835هـ/ 220

  األصمعي -13  
  3اللحياين -14  
  4سعدان بن املبارك -15  

                                                                                                      
ـا, وكـان كلمـا عمـل  شيبان وأدب بعض أوالدهم فنسب إليهم. ومجع أشعار نيـف ومثـانني قبيلـة مـن العـرب ودّو

هم أمحـــد بـــن منهـــا قبيلـــة أخرجهـــا إىل النـــاس يف (جملـــد) وجعلهـــا يف مســـجد الكوفـــة. وأخـــذ عنـــه مجاعـــة كبـــار مـــن
  حنبل. من تصانيفه: (كتاب اللغات) و (كتاب اخليل) و (النوادر) و (غريب احلديث). 

 ]1/296؛ األعالم:  6/369؛ تاريخ بغداد:  1/65وفيات األعيان: انظر: [
هــــ. أخـــذ العلـــم عـــن أيب اخلطـــاب  210هـــو أبـــو عبيـــدة معمـــر بـــن املثـــىن, ُولـــد يف البصـــرة  ومـــات فيهـــا عـــام  1

كــرب وأيب عمــرو بــن العــالء وعيســى بــن ُعمــر الثقفــي. كــان أبــو عبيــد واســع العلــم بالشــعر وبأنســاب األخفــش األ
  العرب وأيامها. من كتبه: كتاب غريب القرآن, كتاب الغارات وغري ذلك. 

 ]2/105؛ وفيات األعيان  25-2/24شذرات الذهب: انظر: [
ـــا عـــام أبـــو زيـــد, ســـعيد بـــن أوس بـــن ثابـــت األنصـــاري: أحـــد أئمـــة األ 2 دب واللغـــة, مـــن أهـــل البصـــرة, وتـــويف 

هـــ. مــن ثقــات اللغــويني. مــن تصــانيفه (النــوادر) و (اهلمــز) و (املطــر) و (اللبــأ واللــنب) و (امليــاه) و (لغــات 215
  القرآن) وغريها. 

 ]35-2/30؛ إنباه الرواة:  1/207؛ وفيات األعيان:  1/2061الوايف بالوفيات: انظر: [
ين علـي بـن املبـارك وقيـل: علـي بـن حـازم أبـو احلسـن اللحيـاين. أخـذ عنـه الكسـائي وأيب زيـد أبو احلسن اللحيـا 3

لـه كتـاب النـوادر. مسـي اللحيـاين لعظـم حليتـه وقيـل :  .وأيب عمرو وأيب عبيدة واألصمعي وعمدتـه علـى الكسـائي
   بل ألنه من بين حليان بن هذيل بن مدركة بن إلياس.

  ]1/2984الوايف يف الوفيات: انظر: [
هــــ)  أبـــو عثمـــان: أديـــب, راويـــة, ضـــرير. مـــن أهـــل بغـــداد. كـــوّيف املـــذهب يف 220ســـعدان بـــن  املبـــارك (ت  4

  النحو. كان موىل لعاتكة أم املعلى بن طريف وصنف كتباً, منها (خلق اإلنسان) و (األمثال) و (النقائض). 
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  أبو عبيد -16  
  1ابن األعرايب -17  م850هـ/ 235

  2التوزي -18  
  ابن السكيت -19  
  3حممد بن حبيب -20  
  4الزيادي -21  

                                                                                                      
  ]2/55؛ إنباه الرواة: 254؛ بغية الوعاة: ص4/229إرشاد األريب: انظر: [
ابـــن األعـــرايب: هـــو أبـــو عبـــد هللا حممـــد بـــن زيـــاد املعـــروف بـــابن األعـــرايب, ُولـــد ابـــن األعـــرايب يف رجـــب مـــن ســـنة  1

م). كــان ابــن األعــرايب عاملــاً ورأســاً يف كــالم الغريــب, راويــة ألشــعار القبائــل, غزيــر الروايــة. وهــو  767هـــ (150
  تاب النوادر, كتاب األلفاظ, كتاب النبات. كوّيف املذهب, ولكنه مع ذلك يُقارب البصريني. له: ك

  ]6/131األعالم: انظر: [
. أخـذ عـن أيب هـ)238(عبد هللا بن حممد بن هارون التوزي ويقال التوجي أبو حممد. موىل قريش. تويف سنة  2

قتـه يف عبيدة واألصمعي وأيب زيد وهو من أكابر أئمة اللغة. قرأ على أيب عمر اجلرمي كتاب سـيبويه وكـان يف طب
و  )كتـاب األمثـال( :غري ذلك من العلوم. قال املربد: كان التوزي أعلم من الرياشـي واملـازين. ولـه مـن التصـانيف

  ).  كتاب اخليل) و (كتاب األضداد(
  ]1/2484الوايف يف الوفيات: انظر: [
العبــاس: عالمــة حممــد بــن حبيــب بــن أميــة بــن عمــرو اهلــامشي, بــالوالء, أبــو جعفــر البغــدادي, مــن مــوايل بــين  3

للهجـــرة. مـــن كتبـــه:  245باألنســـاب واألخبـــار واللغـــة والشـــعر. مولـــده ووفاتـــه ببغـــداد. كـــان مؤدبـــاً. تـــويف ســـنة 
ط), و  –ط), و كتاب (املغتالني من األشراف يف اجلاهليـة واإلسـالم  –(كتاب من نسب إىل أمه من الشعراء 

  (األمثال على أفعل). 
  ]6/473األريب: ؛ إرشاد  106الفهرست: صانظر: [
إبــراهيم بــن ســفيان الزيــادي, أبــو إســحاق, مــن أحفــاد زيــاد بــن أبيــه: أديــب, راويــة, كــان يشــبَّه باألصــمعي يف  4
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  1أبو عكرمة -22  م865هـ/ 251
  اجلاحظ -23  
  ابن قتيبة -24  
  2الربقي -25  
  3علي بن مهدي -26  

  4 املفضل بن سلمة -27  م895هـ/282

                                                                                                      
معرفتـــه للشـــعر ومعانيـــه. لـــه شـــعر. وكانـــت فيـــه دعابـــة ومـــزاح. لـــه مـــن الكتـــب (الـــنقط والشـــكل) و (األمثـــال) و 

  و (شرح نكتب كتاب سيبويه).  (تنميق األخبار) و (أمساء السحاب والرياح واألمطار)
  ]1/41؛ األعالم:  1/62؛ إرشاد األريب:  181بغية الوعاة: انظر: [
هـــ): أديــب عراقــي, مـن أهــل ســامراء كــان لغويــاً إخباريــاً, 250عـامر بــن عمــران بــن زيــاد, أبـو عكرمــة الضــيب ( 1

  م).يف أخالقه شراسة. له كتب, منها (األمثال) و (كتاب اخليل) و (اإلبل والغن
  ]274؛ بغية الوعاة: ص 12/39معجم األدباء لياقوت: انظر: [
أمحد بن حممد بن خالد, أبو جعفر ابن أيب عبد هللا الربقي: باحث إمامي, من أهل برقة (من قـرى قـم) أصـله  2

مــن الكوفــة. لــه حنــو مئــة كتــاب, منهــا: (احملاســن) و (البلــدان) و (اخــتالف احلــديث) و (األنســاب) و (أخبــار 
  مم) و (الرجال). األ
  ]1/205األعالم: انظر: [
أبـو احلسـن اهلـاليل الطبيـب مسـع بدمشـق وبغريهـا وقـرأ شـيئا مـن الطـب : علي بن مهدي بن املفرج بـن عبـد هللا 3

  هـ. 552عام  تويف  .واهلندسة
: 1خمتصــر تــاريخ دمشــق, البــن منظــور, حتقيــق: روحيــة النحــاس وريــاض عبــد احلميــد وحممــد مطيــع, طانظــر: [

  ]1/2477هـ, دار الفكر, دمشق: 1404
املفضل بن سلمة بن عاصم, أبو طالب: لغوي, امل بـاألدب. كـان مـن خاصـة الفـتح بـن خاقـان وزيـر املتوكـل.  4

  من كتبه (البارع) يف اللغة, و (الفاخر) يف األمثال). 
  ]1/73؛ الفهرست:  1/460وفيات األعيان: انظر: [
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  1ثعلب -28  
  2األنباري -أ 28  م910هـ/297
  3 نفطويه -29  م925هـ/331
  4ابن األنباري -30  م940هـ/328

  5الرياضي -31  

                                  
م) أبــو  العبــاس أمحــد بــن حيــىي بــن يســار قــول بــين شــيبان,  049 – 815هـــ /  291 – 200ثعلــب: ( 1

ُولد يف بغداد. تلّقى ثعلب العلَم على الفراء بضع سنوات مث الزم ابـن األعـرايب عشـرة سـنوات. وأخـذ النحـو عـن 
  سلمة بن عاصم. ومن مؤلفاته: إعراب القرآن, كتاب الفصيح, حّد النحو, اختالف النحويني. 

  ]214-204, ص5: جتاريخ بغدادانظر: [
حممد بن القاسم بن حممد بن بشار, أبو بكر األنباري: من أعلم أهل زمانه باألدب واللغـة, ومـن أكثـر النـاس  2

هــ. كـان يعلـم أوالد اخلليفـة الراضـي بـاهلل. مـن  328حفظاً للشعر واألخبار. ولد يف األنبار وتويف يف بغـداد عـام 
  طوال اجلاهليات) و (إيضاح الوقف) و (األمثال). كتبه (الزاهر) و (شرح القصائد السبع ال

 ]6/334؛ األعالم:  3/75؛ تذكرة احلفاظ:  91؛ بغية الوعاة:  1/503وفيات األعيان: انظر: [
نفطويه: إبراهيم بـن حممـد بـن عوفـة األزدي العتكـي, أبـو عبيـد هللا, مـن أحفـاد املهلـب بـن أيب صـفرة: إمـام يف  3

  م. 893النحو, تويف سنة 
 ]1/11وفيات األعيان, انظر: [
م) هــو حممــد بــن القاســم بــن حممــد بــن لشــار, أبــو بكــر األنبــاري, مــن أعلــم 940 –م 884ابــن األنبــاري: ( 4

  أهل زمانه بالدب واللغة. 
  ]503, ص1وفيات األعيان, جانظر: [
ــ , الرياضــي البغــدادي.أبــو اليســر إبــراهيم بــن أمحــد الشــيباين 5 ة احملــدثني والفقهــاء وكــان لــه مســاع ببغــداد مــن جل

وهــو . والنحــويني لقــي اجلــاحظ واملــربد وثعلبــا وابــن قتيبــة ولقــي مــن الشــعراء أبــا متــام والبحــرتي ودعــبال وابــن اجلهــم
الذي أدخل إفريقية رسائل احملدثني وأشعارهم وطرائف أخبارهم وكان عاملا أديبا ومرسال بليغا ضاربا يف كل علم 

كتــاب ( و )لقــيط املرجــان(ولــه تــآليف منهــا . مــع براعــة خطــه وحســن وراقتــهوأدب مســع وكتــب بيــده أكثــر كتبــه 
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  1القمي -32  م955هـ/344
  2محزة اإلصفهاين -33  م970هـ/359

  3اإلصطخري -أ 33  
  4اخلالع -34  م985هـ/375

                                                                                                      
  هـ). 298(تويف بالقريوان سنة . يف القرآن ومشكله وإعرابه ومعانيه )سراج اهلدى

نفح الطيب يف غصن األندلس الرطيب, للمقـري, حتقيـق: إحسـان عبـاس, دار الكتـاب العـريب, بـريوت, انظر: [
 ]3/134م: 1949

  هـ.350إبراهيم القمي:قيل الَعّمي.تويف عام أمحد بن  1
 ]1/29؛ إنباه الرواة: 1/85األعالم: انظر: [
محزة بن احلسن األصفهاين: مؤرخ أديـب. زار بغـداد مـرات. كـان مؤدبـاً, وصـنف لعضـد الدولـة ابـن بويـه كتابـه  2

يخ أصـبهان) و (األمثـال الصـادرة (اخلصائص واملوازنة بني العربية والفارسية) تعصب فيه للفارسية. ومن كتبه (تـار 
  عن بيت الشعر). نقل عنه امليداين وأبو هالل.  و (كتاب األمثال على أفعل من كذا). 

 ]282و  168/ 1؛ كشف الظنون:  1/335إنباه الرواة: انظر: [
ـ 3 ا إبراهيم بن حممد الفارسي, االصطخري: جغرايف, رحالة, مـن علمـاء اصـطخر (إيـران). قـام بسـياحة طـاف 

بــالد العــرب وبعــض بــالد اهلنــد, وبلــغ األوقيــانوس, واســتعان بكتــاب (صــور األقــاليم) أليب زيــد البلخــي, ومل تكــن 
مصــــادر علــــم البلــــدان موفــــورة يف عصــــره, فــــأّلف كتابيــــه (صــــور األقــــاليم) علــــى اســــم كتــــاب البلخــــي (مســــالك 

  املمالك). 
 ]1/61األعالم: انظر: [
هــ): أديـب, لـه شـعر حسـن. يقـال: إنـه 388الرافقـي, املعـروف باخلـالع ( اخلالع: احلسني بـن حممـد بـن جعفـر 4

مـــن ذريـــة معاويـــة بـــن أيب ســـفيان. أصـــله مـــن الرافقـــة, قريـــة يف البحـــرين. ســـكن بغـــداد. لـــه كتـــب منهـــا: (األوديـــة 
سـي واجلبال والرمال) و (األمثال) و (ختيالت العرب) و (شرح شعر أيب متام) و (صناعة الشعر). أخذ عنـه الفار 

  والسريايف. 
 ]4/91؛ إرشاد األريب:  235؛ بغية الوعاة:  1/340اللباب: انظر: [
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  1أبو أمحد العسكري -35  
  2أبو بكر اخلوارزمي -أ 35  

  أبو هالل العسكري -36  م1000هـ/390
  الغندجاين 3أبو الندى -أ 36  

  4علي بن احلسن بن هندو -37  م1015هـ/406
  5الطالقاين -38  م1030هـ/421
  6أبو الفضل امليكايل -39  م1045هـ/437

                                  
احلســن بــن عبــد هللا بــن ســعيد بــن إمساعيــل العســكري, أبــو أمحــد: فقيــه, أديــب, انتهــت إليــه رياســة التحــديث  1

بالغــيت العــرب  واإلمــالء والتــدريس يف بــالد خوزســتان يف عصــره. مــن كتبــه (الزواجــر واملــواعظ) و (التفضــيل بــني
  والعجم) و (احلكم واألمثال) و (راحة األرواح) وغريها. 

 ]1/310؛ إنباه الرواة:  1/132؛ ابن خلكان:  1/97خزانة األدب: انظر: [
م) الكاتب الشاعر اللغوي األديـب, الرحالـة, صـاحب الرسـائل املشـهورة شخصـية 995أبو بكر اخلوارزمي: ( 2

ضــت  بــاألدب العــريب. ميتــاز أســلوبه وتفكــريه مبيــزات ال ميثلهــا كانــت ســواه كــان عظيمــة مــن الشخصــيات الــيت 
  حيفظ من آالف األبيات من شعر العرب. 

 ]213الوسيط: ص انظر: [
 1/75وقد ذكره امليداين يف كتابه جممع األمثال, انظر:  3
ب, ولـه شـعر. كـان مـن  علي بـن احلسـني بـن حممـد بـن هنـدو, أبـو الفـرج: مـن املتميـزين يف علـوم احلكمـة واألد 4

كتــاب اإلنشــاء يف ديــوان عضــد الدولــة. ولــبس الدراعــة علــى رســم الكتــاب يف ذلــك العصــر. تــويف جبرجــان عــام 
  هـ. له كتب, منها (الكلم الروحانية من احلكم اليونانية) و (الرسالة املشرقية). 420

 ]1762؛ كشف الظنون:  2/45فوات الوفيات: انظر: [
بن الفضل املؤيدي, قرأ كتابه الذي مسـاه (رسـالة األمثـال البغداديـة الـيت جتـري بـني العامـة) هو أبو احلسن علي  5

  ]205األمثال العربية القدمية: صانظر: [  هـ. 421مع تالميذه يف بلخ عام 
عبيد هللا بن أمحد بن علي امليكايل, أبو الفضل: أمري, من الكتاب الشعراء, من أهل خراسان. صنف الثعاليب  6
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  مؤلف جمهول -40  م1060هـ/452
  1القشريي -أ 40  

  2امليداين -41  م1120هـ/541
  3الزخمشري -42  م1135هـ/529

  

اع كثــــٌري مــــن هــــذه الكتــــب. مــــع ذلــــك وصــــل إلينــــا عــــدد كبــــٌري مــــن تلــــك وقــــد ضــــ
  املؤلفات, منها:

كتاب األمثال للمفضل الضـيب, وكتـاب األمثـال ملـؤرج السدوسـي, وكتـاب األمثـال 
, وكتــاب األمثــال البــن 4أليب عبيــد القاســم بــن ســالم, وكتــاب الفــاخر للمفضــل بــن ســلمة

                                                                                                      
ار القلوب) خلزانته. وأورد يف (يتيمة الدهر) حماسن من نثره ونظمـه, وخمتـارات مـن كتابـه (املخـزون) املسـتخرج (مث

من رسائله. ومساه صاحب فوات الوفيات (عبد الرمحن بن أمحد) وأورد من شـعره مـا يوافـق بعضـه مـا يف اليتيمـة, 
ما شخص واحد.    مما يؤكد أ

  ]27-2/25؛ فوات الوفيات:  268-4/247يتيمة الدهر: انظر: [
عبـــد الكـــرمي بـــن هـــوازن بـــن عبـــد امللـــك ابـــن طلحـــة النيســـابوري الُقشـــريي, , زيـــن اإلســـالم: شـــيخ خراســـان يف  1

هــ. كـان السـلطان ألـب أرسـالن يقدمـه ويكـره. 465عصره, زهداً وعلماً بالدين. أقام بنيسابور وتويف فيهـا عـام 
  اإلشارات) و (الرسالة القشريية). من كتبه (التيسري يف التفسري) و (لطائف

  ]11/83؛ تاريخ بغداد:  1/299الوفيات: انظر: [
أمحـــد بـــن حممـــد بـــن أمحـــد بـــن إبـــراهيم امليـــداين النيســـابوري, أبـــو الفضـــل: األديـــب البحـــاث, صـــاحب (جممـــع  2

فيهـا). مـن كتبـه  األمثال) مل يؤلف مثله يف موضوعه. ولد ونشأ وتويف يف نيسابور, ونسـبته إىل ميـدان آبـاد (حملـة
  (نزهة الطرف يف علم الصرف) و (السامي يف األسامي) و (اهلادي للشادي) و (شرح املفضليات). 

  ]155؛ بغية الوعاة:  1/121؛ إنباه الرواة:  1/46ابن خلكان: انظر: [
  225-223األمثال العربية القدمية: رودلف زهلامي, صانظر:  3
  1/695: املوسوعة العربية العامليةانظر:  4
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, وكتـــاب مجهـــرة 1األمثـــال حلمـــزة اإلصـــفهاين األنبـــاري, وكتـــاب األمثـــال للرياضـــي, وكتـــاب
األمثـــال أليب هـــالل العســـكري, وكتـــاب جممـــع األمثـــال للميـــداين, وكتـــاب املستقصـــى يف 

  أمثال العرب للزخمشري.
وقـــد يعـــّد جممـــع األمثـــال للميـــداين مـــن أكثـــر هـــذه املؤلفـــات دقـــة وتصـــنيفاً ومشـــوًال 

  2وضخامًة مادة.

                                  
  224األمثال العربية القدمية: صانظر:  1
  1/695املوسوعة العربية العاملية: انظر:  2



 

 

249

  أنواع األمثال
  

  ل أنواعاً ثالثة:ذكر الباحثون للمث
ـــل املـــوجز الســـائر: -1 ـــأنق وال تقيُّـــد  املث ـــه وال ت ـــل في وهـــو إمـــا شـــعيب, ال تعمُّ

بقواعد النحو, وإما كتايب صادر عن ذوي الثقافة العالية كالشعراء اخلطباء, كقـوهلم: "ُرب 
ب ريثاً"  وممـا جـاء مـن هـذا النـوع قولـه  2أو "كاملستجري من الرمضاء بالنار". 1 عجلة 

 4. " 3من البيان لسحراً "إن 
وهذا أول ما يتبادر إىل الذهن عند إطالق لفظـة املثـل. ويـدخل فيـه احلكـم املـوجزة 
الــيت شــاعت حــىت أصــبحت أمثــاًال مثــل "الســر أمانــة", و "العــود أمحــد" و "قــد أعــذر مــن 
أنذر". كما يـدخل فيـه أبيـات احلكـم. ويـدخل يف هـذا النـوع أيضـاً األمثـال الـيت علـى وزن 

و "أبلـــغ مـــن القـــس " و "أخلـــف مـــن عـــل مـــن ..." كقـــول العـــرب: "أجـــود مـــن حـــامت" "أف
  5.عرقوب"

سرد وصفي أو قصصي أو صورة بيانية, لتوضيح فكـرة مـا,  املثل القياسي: -2

                                  
 1/472كتاب مجهرة األمثال,  1
  .يضرب ملن هرب من خلة مكروهة فوقع يف ِأشد منها 2

  ]2/149[جممع األمثال, 
  4749البخاري, كتاب النكاح, باب اخلطبة, رقم احلديث:  3
 81يث, لعبد اجمليد حممود: صأمثال احلدانظر:  4
 1/697املوسوعة العربية العاملية: انظر:  5
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, ويسميه البالغيون التمثيل املركـب, فإنـه تشـبيه شـيء بشـيء 1عن طريق التشبيه أوالتمثيل
حملسوسـني إىل اآلخـر, أو اعتبـار أحـدمها بـاآلخر, لتقريب املعقـول مـن احملسـوس, أو أحـد ا

لغرض التأديب والتهذيب أو التوضيح والتصوير, وهذا النوع فيه إطناب إذا قورن بسابقه, 
 2 وجيمع بني عمق الفكرة ومجال التصوير.

وهذا النوع يكاد يكون معدوماً يف مدونات األمثـال العربيـة القدميـة, ولكنـه موجـود 
ــِل ﴿كقولــه تعــاىل:   3الكــرميبكثــرة يف القــرآن  ــَواَهلُْم ِيف َســِبيِل اهللَِّ َكَمَث ــُل الَّــِذيَن يـُْنِفُقــوَن أَْم َمَث

َمثَـــُل (وهكـــذا يف احلـــديث النبـــوي:  4﴾َحبَّـــٍة أَنـَْبَتـــْت َســـْبَع َســـَناِبَل ِيف ُكـــلِّ ُســـْنبُـَلٍة ِمَئـــُة َحبَّـــةٍ 
ـــْوٍم اْســـتَـَهُموا َعَلـــى َســـِفيَنٍة َفَأَصـــاَب بـَْعُضـــُهْم اْلَقـــاِئِم َعَلـــى ُحـــُدوِد اهللَِّ َواْلَواِقـــِع ِفيَهـــا َكمَ  ثَـــِل قـَ

ـــْن  ـــْن اْلَمـــاِء َمـــرُّوا َعَلـــى َم َأْعَالَهـــا َوبـَْعُضـــُهْم َأْســـَفَلَها َفَكـــاَن الَّـــِذيَن ِيف َأْســـَفِلَها ِإَذا اْســـتَـَقْوا ِم
ــْوقـَُهْم فـََقــاُلوا ــا وََملْ  :فـَ ــا ِيف َنِصــيِبَنا َخْرًق ــْو أَنَّــا َخَرقْـَن ــاَل رُُكــوُهْم َوَمــا أَرَاُدوا  ,نـُــْؤِذ َمــْن فـَْوقـََن ــِإْن يـَتـْ َف
يًعا يًعا ,َهَلُكوا مجَِ  5.)َوِإْن َأَخُذوا َعَلى أَْيِديِهْم َجنَْوا َوَجنَْوا مجَِ

هــو حكايــة ذات مغـــزى علــى لســان غـــري اإلنســان, لغـــرض  املثــل اخلـــرايف: -3
أو هــو   6ِكــل الثــور األبــيض".تعليمــي أو فكــاهي ومــا أشــبه ذلــك. كقــوهلم: "ُأكْلــُت يــوم أُ 

                                  
 1/697املوسوعة العربية العاملية: انظر:  1
 82أمثال احلديث لعبد اجمليد حممود: صانظر:  2
 1/697املوسوعة العربية العاملية: انظر:  3
 261البقرة:  4
  2313تهام فيه, رقم احلديث: انظر: البخاري, الشركة, هل يقرع يف القسمة واالس 5
قالــه علــي رضــى هللا عنــه يعــين بــالثور األبــيض عثمــان رضــي هللا عنــه وأن امــره وهــن يــوم قتلــه يضــرب لرجــل يــزرأ  6

م يزعمون أنه كان يف بعض املروج ثالثـة ثـريان أبـيض وأسـود وأمحـر وكـن مـن أرواقهـن يف محـى ال  بأخيه وأصله أ
منهن وقال هلما هذا األبيض يدل ببياض لونـه  ألفنه مث خال باألسود واألمحريرام فخادعهن أسد حىت أنسن به و 
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هـــا العـــرب علـــى ألســـنة احليـــوان أو بنوهـــا علـــى اتلـــك الكلمـــات املـــوجزة الســـائدة الـــيت أجر 
قصص خرايف نسجوه حوله, ومنهـا قـول الضـب حـني احـتكم إليـه األرنـب والثعلـب حـول 

  كما جند ذلك كثرياً يف كتاب كليلة ودمنة.  1مترة: "يف بيته يؤتى اَحلَكم".

                                                                                                      
عليكمـــا الســـبع وال غنـــاء عنـــده فخليـــا بيـــين وبينـــه ال يقتلكمـــا شـــره فأنعمـــا لـــه فافرتســـه وأكلـــه مث خـــال بعـــد ذلـــك 

املــرج كلــه لــك  بــاألمحر وقــال لــه بيــىن وبينــك مناســبة اللــون وهــذا األســود خيالفنــا يف اللــون خــل بيــين وبينــه ليكــون
فرضــي بــذلك وافــرتس األســود أيضــا وأكلــه مث ملــا جــاع هــم بــاألمحر فبكــى األمحــر بكــاء شــديدا وقــال أكلــت وهللا 

  .  يوم أكل الثور األبيض فذهب كلمته مثال
 ]81؛ أمثال احلديث لعبد اجمليد حممود: ص1/418[انظر: املستقصى, 

 1/697املوسوعة العربية العاملية: انظر:  1



 

 

252

 ث النبوي يف األمثالأثر احلدي
 

فــأّدى ه هلــم. نــإليصــال دعــوة اإلســالم إىل النــاس وتبيي حممــداً اختــار هللا عــّز وجــّل 
أساليب اإليضاح والتعلـيم, مـن عدة حسن القيام, واستعمل يف أداءه هذه املهّمة أ النيب 
  أسلوب ضرب املثل.أمهها 

كمـا يفعـل ذلـك كالمه,    لغرض فين ليزّين بهأسلوب املثل  رسول هللا مل يستخدم 
وإلبـــاس املعقـــول لبـــاس وهـــو جتســـيد املعـــاين الذهنيـــة, كـــان أرفـــع منـــه, هدفـــه  وإمنـــا  ,األدبـــاء

  املبهم ويقرتب البعيد.حىت يتضح احملسوس, 
وحيّرضها على حيمل النفس على اخلري, من أساليب الرتبية, ضرب األمثال وكذلك 
يرفـع مسـتوى العقـل وينّمـه وينشــئه و كـذلك وهــوينهاهـا عـن املنكـر واإلمث. العمـل الصـاحل, 

  على التفكري الصحيح والقياس املنطقي السليم.
مواضـع طائفـة مـن األمثـال يف عـّدة  ضرب النيب من أجلها هذه األغراض وغريها 

الـدور الـذي    إذ كـان يعـرف وأكثر اعتماده على هذا األسـلوب النثـري, وقضايا خمتلفة, 
كما كان يتلو آيات األمثال , واملنـزلة اليت كان حيملها املثل,  يلعبه املثل عند قومه كان 

املضروبة للناس، وجيد أثرها يف الرد والتحدي، والرتغيب والرتهيب، فحظـي املثـل باهتمامـه 
  1كوسيلة من وسائل معينة على أداء هذه املهمة.

                                  
 www.islamweb.netمقدمة حول األمثال النبوية: الشبكة اإلسالمية: ر: انظ 1
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  أثر احلديث النبوي يف األمثال
  

يف  لتنويــع فيهــا كصــفة ظــاهرة. فقــد نــوع النــيب وإذا تأملنــا األمثــال النبويــة وجــدنا ا
  املثل كله: يف ممثِّله، وموضوعاته، وأسلوبه، وأقسامه. ويف التايل نتناول كالًّ منها بالرتتيب.

يف املمثِّـــل وضـــارب املثـــل نفســـه، فتـــارة  فقـــد نـــوّع النـــيب  التنويـــع يف املمثِّـــل: -1
َعْن َجـاِبِر بْـِن َعْبـِد اهللَِّ َرِضـَي  :1اريأسند ضرب املثل إىل نفسه، كما ورد يف صحيح البخ

ُهَمـــا قَـــاَل قَـــاَل النَّـــِيبُّ  ُ َعنـْ َمثَلِـــي َوَمثَـــُل اْألَنِْبيَـــاِء َكَرُجـــٍل بـَـــَىن َدارًا َفَأْكَمَلَهـــا َوَأْحَســـنَـَها ِإالَّ  اهللَّ
 2.اللَِّبَنةِ َن َلْوَال َمْوِضُع َمْوِضَع لَِبَنٍة َفَجَعَل النَّاُس َيْدُخُلونـََها َويـَتَـَعجَُّبوَن َويـَُقوُلو 

  وتارة أسند ضرب املثل هلل عّز وجّل كما ورد يف سنن الرتمذي:
ِإنَّ اهللََّ َضـَرَب َمـَثًال ِصـرَاطًا  قَـاَل قَـاَل َرُسـوُل اهللَِّ  3 َعْن النـَّوَّاِس ْبِن َمسَْعاَن اْلِكَالِيبِّ 
ــرَاِط ُزورَاِن  ــَواِب ُســُتوٌر َوَداٍع يَــْدُعو ُمْســَتِقيًما َعَلــى َكنَـَفــْي الصِّ ــَواٌب ُمَفتََّحــٌة َعَلــى اْألَبـْ َهلَُمــا أَبـْ

ـــَالِم َويـَْهـــِدي َمـــْن َيَشـــاُء ِإَىل  ُ يَـــْدُعوا ِإَىل َداِر السَّ ـــرَاِط َوَداٍع يَـــْدُعو فـَْوقَـــُه َواهللَّ َعلَـــى رَْأِس الصِّ
ـ رَاِط ُحـُدوُد اهللَِّ فَـَال يـََقـُع َأَحـٌد ِيف ُحـُدوِد اهللَِّ ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم َواْألَبـْـَواُب الـَِّيت َعلَـى َكنَـَفـْي الصِّ

                                  
حممــد بــن إمساعيــل بــن إبــراهيم بــن املغــرية البخــاري, أبــو عبــد هللا: حــرب اإلســالم, احلــافظ حلــديث رســول هللا,  1

ب صاحب (اجلامع الصحيح) املعروف بصحيح البخاري, و (التاريخ) و (الضعفاء) يف رجال احلـديث, و (األد
  هـ.  256تويف ام  املفرد)

ذيب التهذيب:  2/122تذكرة احلفاظ: انظر: [  ]1/455؛ الوفيات:  9/47؛ 
 3270صحيح البخاري، كتاب املناقف، باب خامت النبيني, رقم احلديث: انظر:  2
ـــد بـــن عبـــد هللا بـــن عمـــرو بـــن قـــرط بـــن عبـــد هللا بـــن أىب بكـــر الكـــالىب ، و يقـــا 3 ل النـــواس بـــن مسعـــان بـــن خال

  .روى له, صحاىب, األنصارى
ذيب الكمال,  ]30/37[ 
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ُر َوالَِّذي َيْدُعو ِمْن فـَْوِقِه َواِعُظ َربِّهِ  تـْ   1.َحىتَّ ُيْكَشَف السِّ
  كما يف حديث البخاري:  2,وتارة أسند ضرب املثل للمالئكة

َوُهــَو نَــاِئٌم فـََقــاَل بـَْعُضــُهْم ِإنَّــُه  ِيبِّ َجــاِبَر بْــَن َعْبــِد اهللَِّ يـَُقــوُل َجــاَءْت َمَالِئَكــٌة ِإَىل النَّــ
بُوا نَاِئٌم َوقَاَل بـَْعُضُهْم ِإنَّ اْلَعْنيَ نَاِئَمٌة َواْلَقْلـَب يـَْقظَـاُن فـََقـاُلوا ِإنَّ ِلَصـاِحِبُكْم َهـَذا َمـَثًال فَاْضـرِ 

اْلَعـْنيَ نَاِئَمـٌة َواْلَقْلـَب يـَْقظَـاُن فـََقـاُلوا َمثـَلُـُه  َلُه َمـَثًال فـََقـاَل بـَْعُضـُهْم ِإنـَُّه نَـاِئٌم َوقَـاَل بـَْعُضـُهْم ِإنَّ 
اَر  اِعَي َدَخـــَل الـــدَّ َكَمثَـــِل َرُجـــٍل بـَـــَىن َدارًا َوَجَعـــَل ِفيَهـــا َمْأُدبَـــًة َوبـََعـــَث َداِعًيـــا َفَمـــْن َأَجـــاَب الـــدَّ

اِعَي ملَْ َيْدُخْل الدَّارَ  وَملَْ يَْأُكْل ِمْن اْلَمْأُدبَِة فـََقاُلوا أَوُِّلوَهـا  َوَأَكَل ِمْن اْلَمْأُدبَِة َوَمْن ملَْ جيُِْب الدَّ
ــالُ  ــٌة َواْلَقْلــَب يـَْقَظــاُن فـََق ــْنيَ نَاِئَم ــاَل بـَْعُضــُهْم ِإنَّ اْلَع َــاِئٌم َوَق ــاَل بـَْعُضــُهْم ِإنَّــُه ن ــا فـََق ــُه يـَْفَقْهَه وا َل

ــٌد  اُر اْجلَنَّــُة َوالــدَّاِعي ُحمَمَّ ــ فَالــدَّ ــًدا  ًدا َفَمــْن َأطَــاَع ُحمَمَّ  فـََقــْد َأطَــاَع اهللََّ َوَمــْن َعَصــى ُحمَمَّ
ــٌد  فـَـْرٌق بـَــْنيَ النَّـاِس تَابـََعــُه قـُتَـْيبَـُة َعــْن لَْيـٍث َعــْن َخالِـٍد َعــْن َسـِعيِد بْــِن  فـََقـْد َعَصـى اهللََّ َوُحمَمَّ

َنا النَِّيبُّ     .3َأِيب ِهَالٍل َعْن َجاِبٍر َخرََج َعَليـْ
ِإنَّ ( حيىي عليه السالم:كحكايته عن عن نيب من األنبياء,   ضرب املثلوتارة حكى 

َـ َـا َويَـْأُمَر بَـِين ِإْسـرَائِيَل َأْن يـَْعَملُـوا ِ ا َوِإنـَُّه  اهللََّ أََمَر َحيَْىي بْـَن زََكرِيـَّا ِخبَْمـِس َكِلَمـاٍت َأْن يـَْعَمـَل ِ
َا فـََقاَل ِعيَسى ِإنَّ اهللََّ أَمَ  َـا َوتَـْأُمَر بَـِين ِإْسـرَائِيَل َكاَد َأْن يـُْبِطَئ ِ َرَك ِخبَْمـِس َكِلَمـاٍت لِتَـْعَمـَل ِ

َـا َأْن  َا فَِإمَّا َأْن تَْأُمَرُهْم َوِإمَّا َأْن آُمَرُهْم فـََقاَل َحيَْىي َأْخَشى ِإْن َسـبَـْقَتِين ِ ُخيَْسـَف َأْن يـَْعَمُلوا ِ
ْوا َعلَـى الشُّـَرِف فـََقـاَل ِيب أَْو أَُعذََّب َفَجَمَع النَّـاَس ِيف بـَْيـِت الْ  َمْقـِدِس فَـاْمَتَألَ اْلَمْسـِجُد َوتـََعـدَّ

                                  
, صـححه 2859, بـاب مثـل هللا لعبـاده, رقـم احلـديث سنن الرتمذي, كتاب األمثال عن رسول هللا انظر:  1

  األلباين.
  3-1مقدمة حول األمثال النبوية: صانظر:  2
 6737الرقم  الرسول  البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسننانظر:  3
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ِـنَّ أَوَُّهلُـنَّ َأْن تـَْعبُـ ُدوا اهللََّ َوَال ِإنَّ اهللََّ أََمَرِين ِخبَْمِس َكِلَماٍت َأْن َأْعَمَل ِِنَّ َوآُمـرَُكْم َأْن تـَْعَملُـوا ِ
بِاهللَِّ َكَمَثِل َرُجٍل اْشتَـَرى َعْبًدا ِمْن َخـاِلِص َمالِـِه بِـَذَهٍب  َأْشَركَ  َمَثَل َمنْ ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا َوِإنَّ 

 أَْو َورٍِق فـََقــاَل َهــِذِه َدارِي َوَهــَذا َعَملِــي فَاْعَمــْل َوأَدِّ ِإَيلَّ َفَكــاَن يـَْعَمــُل َويـُــَؤدِّي ِإَىل َغــْريِ َســيِِّدهِ 
ِلَك َوِإنَّ اهللََّ أََمـرَُكْم بِالصَّـَالِة فَــِإَذا َصـلَّْيُتْم فَــَال تـَْلَتِفتُـوا فَــِإنَّ فَـأَيُُّكْم يـَْرَضـى َأْن َيُكــوَن َعْبـُدُه َكــذَ 

ــَياِم فَــِإنَّ  َمثَــَل َذلِــَك  اهللََّ يـَْنِصــُب َوْجَهــُه ِلَوْجــِه َعْبــِدِه ِيف َصــَالتِِه َمــا َملْ يـَْلَتِفــْت َوآُمــرُُكْم بِالصِّ
ــُه رُِحيَهــا َوِإنَّ رِيــَح ِيف ِعَصــابٍَة َمَعــُه ُصــ َكَمَثــِل رَُجــلٍ  رٌَّة ِفيَهــا ِمْســٌك َفُكلُُّهــْم يـَْعَجــُب أَْو يـُْعِجُب

ــِإنَّ  ــَدَقِة َف ــِح اْلِمْســِك َوآُمــرُُكْم بِالصَّ ــَد اهللَِّ ِمــْن رِي ــاِئِم َأْطَيــُب ِعْن ــٍل الصَّ ــِل رَُج ــَك َكَمَث ــَل َذِل َمَث
ــُدوُّ  ــَرُه اْلَع ــِه  َأَس َــَدُه ِإَىل ُعُنِق ــَأْوثـَُقوا ي ــْنُكْم بِاْلَقِليــِل َف ــِه ِم َــا أَْفِدي ــاَل أَن ــُه فـََق ُموُه لَِيْضــرِبُوا ُعنُـَق َوَقــدَّ

ُهْم َوآُمرُُكْم َأْن َتْذُكُروا اهللََّ فَِإنَّ  َخـرََج اْلَعـُدوُّ  َمَثَل َذلِـَك َكَمثَـِل رَُجـلٍ َواْلَكِثِري فـََفَدى نـَْفَسُه ِمنـْ
ُهْم َكـَذِلَك اْلَعْبـُد َال ُحيْـرُِز ِيف أَثَرِِه ِسرَاًعا َحـىتَّ ِإَذا أَتَـى َعلَـ ى ِحْصـٍن َحِصـٍني فَـَأْحَرَز نـَْفَسـُه ِمـنـْ

  1.)...نـَْفَسُه ِمْن الشَّْيطَاِن ِإالَّ ِبذِْكِر اهللَِّ 
الدراسـة العميقــة لــألدب النبــوي تكشـف لنــا عــن املواهــب  التنويــع يف املمثَّــل: -2

ـــا ســـيدنا  يف املمثَّـــل, وضـــرب  فقـــد نـــوّع النـــيب  .األدبيـــة اإلبداعيـــة الـــيت كانـــت يتمتـــع 
املثـــل للمســـلم املـــؤمن, فمثّلـــه تـــارة بــــ (الفـــرس),  املثـــل لعـــدد كبـــري مـــن األشـــياء. فضـــرب 

ِإَىل آِخيَِّتِه َوِإنَّ اْلُمْؤِمَن َيْسـُهو َمَثُل اْلُمْؤِمِن َكَمَثِل اْلَفَرِس َعَلى آِخيَِّتِه َجيُوُل ُمثَّ يـَْرِجُع وقال: (
ميَانِ ُمثَّ يـَرْ   ةِ لَـالنحْ  لِ ثَـمَ كَ   نِ مِ ؤْ املْـ لُ ثَـمَ وقـال: (تارة أخـرى, لة) (النحبـ  مثّله و , 2)ِجُع ِإَىل اْإلِ

                                  
  , صححه األلباين.2790الرتمذي, باب ما جاء يف مثل الصالة والصيام والصدقة, انظر:  1
  .شعيب األرنؤوط: إسناده ضعيف ,قال10907مسند أمحد,باقي مسند املكثرين,مسند أيب سعيد اخلدري, انظر: 2
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, 1)هُ رْ ِسـكْ تَ  ملَْ  خنـرٍ  دٍ وْ ى ُعـلَـعَ  تْ عَ قَـ وَ  نْ إِ وَ  باً يِّ طَ  تْ عَ ضَ وَ  تْ عَ ضَ وَ  نْ إِ وَ  باً يِّ طَ  تْ لَ كَ أَ  تْ لَ كَ أَ  نْ إِ 
 تْ َخــفِ نُ  نْ إَ  بِ هَ الــذَّ  ةِ كَ يْ بِ َســ لُ ثَــمَ  نِ مِ ؤْ ُمــالْ  لُ ثَــمَ ال: (َ بـــ (ســبيكة الــذهب), وقــ وتــارًة مثّلــه 

  .2)صْ تنقُ  ملَْ  تْ نَ زِ وُ  نْ إِ وَ  تْ رَّ ا امحَْ هَ يْـ لَ عَ 

املثــــل لنفســــه  وكــــأّن هــــذه األمثــــال تتنــــاول مجيــــع أفــــراد اجملتمــــع واألمــــة, فضــــرب 
والقــائم  6مة,, ولألمــة املســل5وللمســلمني واليهــود والنصــارى 4وضــرب للنــاس, 3ولألنبيــاء,

                                  
ــــز العمـــال, لعلـــي بـــن حســـام الـــدين اهلنـــدي, مؤسســـة الرســـاانظـــر:   1 رقـــم احلـــديث: م, 1989لة, بـــريوت, كن

مؤسســة , حممــد بــن حبــان بــن أمحــد أبــو حــامت التميمــي البســيت, صــحيح ابــن حبــان برتتيــب ابــن بلبــان؛ 735
األحاديـــث مذيلـــة بأحكـــام شـــعيب األرنـــؤوط , حتقيـــق : شـــعيب األرنـــؤوطهــــ, 1414: 2, طبـــريوت ,الرســـالة
  حديث حسن.قال شعيب األرنؤوط: , عليها

  أيضاً  2
ـــٍة َفَجَعـــَل النَّـــاُس يَـــدْ َمثَ  3 ـــاِء َكَرُجـــٍل بـَـــَىن َدارًا فََأْكَمَلَهـــا َوَأْحَســـنَـَها ِإالَّ َمْوِضـــَع لَِبَن ُبـــوَن ِلـــي َوَمثَـــُل اْألَنِْبَي ُخُلونـََها َويـَتَـَعجَّ

  ]3270: صحيح البخاري،كتاب املناقف،باب خامت النبيني, رقم احلديثانظر:. [َويـَُقوُلوَن َلْوَال َمْوِضُع اللَِّبَنةِ 
ِبِل اْلِماَئِة َال َتَكاُد جتَُِد ِفيَها رَاِحَلةً  4 َا النَّاُس َكاْإلِ    ِإمنَّ
  ]6017البخاري, كتاب الرقاق, باب رفع األمانة, رقم احلديث: انظر: [
َعَمــًال ِإَىل اللَّْيــِل فـََعِملُــوا ِإَىل ِنْصـــِف َمثَــُل اْلُمْســِلِمَني َواْليَـُهــوِد َوالنََّصــاَرى َكَمثَـــِل َرُجــٍل اْســَتْأَجَر قـَْوًمــا يـَْعَملُــوَن لَـــُه  5

الَِّذي َشَرْطُت فـََعِمُلوا َحىتَّ  النـََّهاِر فـََقاُلوا َال َحاَجَة لََنا ِإَىل َأْجرَِك فَاْسَتْأَجَر آَخرِيَن فـََقاَل َأْكِمُلوا بَِقيََّة يـَْوِمُكْم َوَلُكمْ 
َما َعِمْلَنا فَاْسَتْأَجَر قـَْوًما فـََعِمُلوا بَِقيََّة يـَْوِمِهْم َحىتَّ َغاَبْت الشَّْمُس َواْسَتْكَمُلوا  ِإَذا َكاَن ِحَني َصَالِة اْلَعْصِر قَاُلوا َلكَ 

    .َأْجَر اْلَفرِيَقْنيِ 
  ]525البخاري, كتاب مواقيت الصالة, باب من أدرك ركعة قبل الغروب, انظر: [
ـــٌر أَْم آِخـــرُهُ َمثَـــُل أُمَّـــِيت َمثَـــُل اْلَمطَـــِر َال يـُــْدَرى َأوَّ  6 الرتمـــذي, كتـــاب األمثـــال عـــن رســـول هللا, بـــاب انظـــر: [. لُـــُه َخيـْ

  ]قال الشيخ األلباين : حسن صحيح, 2795الصلوات اخلمس, 
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وضـــرب املثـــل للمـــؤمن  3واجللـــيس الصـــاحل واجللـــيس الســـوء. 2واألمـــراء, 1علـــى حـــدود هللا,
, واملــؤمن الــذي يقــرأ القــرآن والــذي ال يقــرأ, واملنــافق الــذي يقــرأ القــرآن والــذي ال 4والفــاجر

, وللبخيـــــل 3اخلمـــــس, وللمصـــــلي الـــــذي ال يـــــتم ركوعـــــه 2, وللصـــــلوات1, واملنـــــافق5يقـــــرأ 
  .5والذي يعتق عند املوت ويتصّدق, 4واملنفق

                                  
ــْوٍم اْســتَـَهُموا َعَلــى َســِفيَنٍة فََأَصــاَب بـَْعُضــُهْم  1 َالَهــا َوبـَْعُضــُهْم َأعْ َمثَــُل اْلَقــاِئِم َعَلــى ُحــُدوِد اهللَِّ َواْلَواِقــِع ِفيَهــا َكَمثَــِل قـَ

ا َخَرقْـَنا ِيف َنِصـيِبَنا َخْرقًـا وَملَْ َأْسَفَلَها َفَكاَن الَِّذيَن ِيف َأْسَفِلَها ِإَذا اْستَـَقْوا ِمْن اْلَماِء َمرُّوا َعَلى َمْن فـَْوقـَُهْم فـََقاُلوا َلْو أَنَّ 
يًعانـُْؤِذ َمْن فـَْوقـََنا فَِإْن يـَتـْرُُكوُهْم َوَما أَرَاُدوا َهَلُكو  يًعا َوِإْن َأَخُذوا َعَلى أَْيِديِهْم َجنَْوا َوَجنَْوا مجَِ    ا مجَِ

  ]2313البخاري, كتاب القسمة, باب هل يقرع يف القسمة واالستهام فيه, انظر: [
 اَن َوالًِيــا َعَلــْيِهْم فَــأََتى َرُســوَل اهللَِّ قـَتَــَل َرُجــٌل ِمــْن ِمحْيَـــَر َرُجــًال ِمــْن اْلَعــُدوِّ فَــَأرَاَد َســَلَبُه َفَمنَـَعــُه َخالِــُد بْــُن اْلَولِيــِد وََكــ 2

 قَـاَل اْدفـَْعـُه ِإلَْيـِه َفَمـرَّ َعْوُف بْـُن َمالِـٍك فَـَأْخبَـَرُه فـََقـاَل ِخلَالِـٍد َمـا َمنَـَعـَك َأْن تـُْعِطيَـُه َسـَلَبُه قَـاَل اْسـَتْكثـَْرتُُه يَـا َرُسـوَل اهللَِّ 
فَاْستـُْغِضَب  َفَسِمَعُه َرُسوُل اهللَِّ  قَاَل َهْل َأْجنَْزُت َلَك َما ذََكْرُت َلَك ِمْن َرُسوِل اهللَِّ  َخاِلٌد ِبَعْوٍف َفَجرَّ ِبرَِدائِِه ُمثَّ 

ـَـا  ــُتْم تَــارُِكوَن ِيل أَُمرَائِــي ِإمنَّ ٍل اْســتـُْرِعَي َكَمثَــِل َرُجــ  َمــثـَُلُكْم َوَمــثـَُلُهمْ فـََقــاَل َال تـُْعِطــِه يَــا َخالِــُد َال تـُْعِطــِه يَــا َخالِــُد َهــْل أَنـْ
َ َسْقيَـَها فََأْوَرَدَها َحْوًضا َفَشَرَعْت ِفيِه َفَشرَِبْت َصْفَوُه َوتـَرَكَ  ْت َكْدَرُه َفَصْفُوُه َلُكْم وََكـْدرُُه ِإِبًال َأْو َغَنًما فـََرَعاَها ُمثَّ َحتَنيَّ

  ]3297يل, البخاري, كتاب اجلهاد والسري, باب استحقاق القاتل سلب القتانظر: [َعَلْيِهْم 
اِد َال يـَْعَدُمَك ِمـْن َصـاِحبِ  3  اْلِمْسـِك ِإمَّـا َمَثُل اْجلَِليِس الصَّاِلِح َواْجلَِليِس السَّْوِء َكَمَثِل َصاِحِب اْلِمْسِك وَِكِري احلَْدَّ

اِد ُحيْرُِق بَـَدَنَك َأْو ثـَْوبَـَك َأْو جتَِـُد ِمْنـ [البخـاري, كتـاب البيـوع, بـاب يف  ُه رِحيًـا َخِبيثَـةً َتْشَرتِيِه َأْو جتَُِد رَِحيُه وَِكُري احلَْدَّ
  ]1959العطار وبيع املسك, 

َهـا الـرِّيُح َكَفأَتْـَهـا فَـِإَذا اْعتَـَدَلْت َتَكفَّـأُ  4  بِـاْلَبَالِء َواْلَفـاِجُر َكـاْألَْرَزِة َمَثُل اْلُمْؤِمِن َكَمَثِل اْخلَاَمِة ِمْن الـزَّرِْع ِمـْن َحْيـُث أَتـَتـْ
اَء ُمعْ  ُ ِإَذا َشاءَ َصمَّ    َتِدَلًة َحىتَّ يـَْقِصَمَها اهللَّ

  ]5212البخاري, كتاب املرضى, باب ما جاء يف كفارة املرض, انظر: [
ــِة رُِحيَهــا طَيِّــٌب َوَطْعُمَهــا طَيِّــٌب َوَمثَــُل اْلُمــْؤمِ  5 ْقــَرأُ اْلُقــْرآَن  ِن الَّــِذي َال يَـ َمثَــُل اْلُمــْؤِمِن الَّــِذي يـَْقــَرأُ اْلُقــْرآَن َكَمثَــِل اْألُتْـُرجَّ

ِة رُِحيَها طَيٌِّب َوَطْعُمَها ُمرٌّ َوَمَثُل َكَمَثِل التَّْمَرِة َال رِيَح َهلَا َوَطْعُمَها ُحْلٌو َوَمَثُل اْلُمَناِفِق الَِّذي يـَْقَرأُ اْلُقْرآَن َمَثُل الرَّْحيَانَ 
  . ِة لَْيَس َهلَا رِيٌح َوَطْعُمَها ُمرٌّ اْلُمَناِفِق الَِّذي َال يـَْقَرأُ اْلُقْرآَن َكَمَثِل اْحلَْنظَلَ 
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, 8, واجملاهــــد7صــــوم املتطــــوعل, و , 6املثــــل ألمتــــه وهــــم يركبــــون البحــــر ضــــرب   وكــــذلك
 ,4, والــذي يتبــع الســيئات باحلســنات3, والبــن آدم2, ولنســبة الــدنيا إىل اآلخــرة1وللــذاكر

                                                                                                      
  ]5007البخاري, كتاب األطعمة, باب ذكر الطعام, انظر: [
  َمَثُل اْلُمَناِفِق َكَمَثِل الشَّاِة اْلَعائَِرِة بـَْنيَ اْلَغَنَمْنيِ َتِعُري ِإَىل َهِذِه َمرًَّة َوِإَىل َهِذِه َمرًَّة  1
  ]4990حكام, باب, مسلم, كتاب صفات املنافقني وأانظر: [
َع َرُسوَل اهللَِّ  2 يـَُقوُل أَرَأَيـُْتْم َلْو َأنَّ نـََهرًا بِبَـاِب َأَحـدُِكْم يـَْغَتِسـُل ِفيـِه ُكـلَّ يـَـْوٍم َمخًْسـا َمـا تـَُقـوُل  َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة أَنَُّه مسَِ

ُ ِبِه اخلَْطَايَاَذِلَك يـُْبِقي ِمْن َدَرنِِه قَاُلوا َال يـُْبِقي ِمْن َدَرنِِه َشْيًئا قَ    .اَل َفَذِلَك ِمْثُل الصََّلَواِت اخلَْْمِس َميُْحو اهللَّ
  ]497البخاري, كتاب مواقيت الصالة, باب الصلوات اخلمس كفارة, انظر: [
   ائً يْ شَ  هُ نْ عَ  انِ يَ نِ غْ تُـ  َال  ْنيِ تَـ رَ مْ والتَّ  ةَ رَ مْ التَّ  لُ كُ أْ يَ  عِ ائِ اجلَْ  لُ ثَ مَ  هِ دِ وْ جُ سُ  ِيفْ  رُ قُ نْـ يَـ وَ  هُ عَ وْ كُ ُر  مُّ تِ  يُ َال  يْ ذِ الَّ  لُ ثَ مَ  3
: 2, طاملوصـل ,مكتبـة العلـوم واحلكـم, سليمان بن أمحد بـن أيـوب أبـو القاسـم الطـرباين, لاملعجم الكبريانظر: [

  ]4/115, حتقيق : محدي بن عبداجمليد السلفيهـ, 1404
ا ُجبََّتاِن ِمْن َحِديٍد ِمْن ثُِديِِّهَما ِإَىل تـَرَاِقيِهَما فََأمَّا اْلُمْنِفُق فَـَال يـُْنِفـُق ِإالَّ َمَثُل اْلَبِخيِل َواْلُمْنِفِق َكَمَثِل َرُجَلْنيِ َعَلْيِهمَ  4

ــُد َأْن يُـ  ــا اْلَبِخيــُل َفــَال يُرِي ــَرُه َوأَمَّ ــِدِه َحــىتَّ ُختِْفــَي بـََنانَــُه َوتـَْعُفــَو أَثـَ ــَرْت َعَلــى ِجْل زَِقــْت ُكــلُّ ْنِفــَق َشــْيًئا ِإالَّ لَ َســبَـَغْت َأْو َوفـَ
ُعَها َوَال تـَتَِّسعُ    .َحْلَقٍة َمَكانـََها فـَُهَو يـَُوسِّ

  ]6017البخاري, كتاب الرقاق, انظر: [
   .َمَثُل الَِّذي يـَْعِتُق ِعْنَد اْلَمْوِت َكَمَثِل الَِّذي يـُْهِدي ِإَذا َشِبعَ  5

, ضـعفه 2049تق عند املوت, [الرتمذي, كتاب الوصايا عن رسول هللا, باب ما جاء يف الرجل يتصدق أو يع
  ]الشيخ األلباين.

ِة َأْو نَــاٌس ِمــْن أُمَّــِيت ُعِرُضــوا َعَلــيَّ ُغــزَاًة ِيف َســِبيِل اهللَِّ يـَرَْكبُــوَن ثـَــَبَج َهــَذا اْلَبْحــِر ُمُلوًكــا َعَلــى اْألَِســرَّ (رســول هللا) قَــاَل  6
  ]5926, ب من زار قوماً فقال عندهماالستئذان, بااألسرِّة [البخاري, كتاب ِمْثَل اْلُمُلوِك َعَلى 

َا َمَثُل َصْوِم اْلُمَتَطوِِّع َمَثُل الرَُّجِل ُخيْرُِج ِمْن َمالِِه الصََّدَقَة فَِإْن َشاَء أَْمَضاَها َوِإْن َشاءَ  7   َحَبَسَها ِإمنَّ
  ], حسنه األلباين2283النسائي, كتاب الصيام, باب يف النية يف الصيام, انظر: [
ـَل اهللَُّ َمَثُل الْ  8 ُ َأْعَلُم ِمبَْن ُجيَاِهُد ِيف َسِبيِلِه َكَمَثِل الصَّاِئِم اْلَقـاِئِم َوتـَوَكَّ  لِْلُمَجاِهـِد ِيف َسـِبيِلِه ُمَجاِهِد ِيف َسِبيِل اهللَِّ َواهللَّ

   ةٍ بَِأْن يـَتَـَوفَّاُه َأْن يُْدِخَلُه اْجلَنََّة َأْو يـَْرِجَعُه َساِلًما َمَع َأْجٍر َأْو َغِنيمَ 
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والبيــــت  ...............................,  5واهلــــدى الــــذي جــــاء بــــه  ,4باحلســــنات
, 2, ولكـــامت العلـــم1, والـــذي يعـــني قومـــه علـــى غـــري احلـــق7, والقلـــب6فيـــه هللالـــذي يـــذكر 

 .4, والذي يتصّدق مث يرجع3ومعلم الناس اخلري والناسي نفسه

                                                                                                      
  ]2579البخاري, اجلهاد والسري, باب أفضل الناس مؤمن جماهد ... , انظر: [
[البخـاري, كتـاب الـدعوات, بـاب فضـل ذكـر هللا  َمَثُل الَِّذي يَـْذُكُر َربـَُّه َوالـَِّذي َال يَـْذُكُر َربـَُّه َمثَـُل اْحلَـيِّ َواْلَميِّـتِ  1

  ]5928عّز وجّل, 
نـَْيا ِيف ا 2   ِمبَ تـَْرِجُع بِالسَّبَّابَِة ِيف اْلَيمِّ فـَْليَـْنظُْر  )َحيَْىي (ِإالَّ ِمْثُل َما َجيَْعُل َأَحدُُكْم ِإْصبَـَعُه َهِذِه َوَأَشاَر ْآلِخَرِة َواهللَِّ َما الدُّ
  ]5101مسلم, كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهله, باب فناء الدنيا وبيان احلشر يوم القيامة, انظر: [
   َىل َجْنِبِه ِتْسٌع َوِتْسُعوَن َمِنيًَّة ِإْن َأْخطَأَْتُه اْلَمَنايَا َوَقَع ِيف اْهلََرِم َحىتَّ َميُوتَ آَدَم َوإِ  اْبن لُ َمثَ  3
  ], حسنه األلباين2076الرتمذي, كتاب القدر عن رسول هللا, باب ما جاء عن القدرية, انظر: [
احلََْسَناِت َكَمَثِل َرُجٍل َكاَنْت َعَلْيِه ِدرٌْع َضيَِّقٌة َقْد َخنَـَقْتُه ُمثَّ َعِمـَل َحَسـَنًة ِإنَّ َمَثَل الَِّذي يـَْعَمُل السَّيَِّئاِت ُمثَّ يـَْعَمُل  4

   فَانـَْفكَّْت َحْلَقٌة ُمثَّ َعِمَل َحَسَنًة ُأْخَرى فَانـَْفكَّْت َحْلَقٌة ُأْخَرى َحىتَّ َخيْرَُج ِإَىل اْألَْرضِ 
شـــعيب األرنـــؤوط : إســـناده , قـــال 16669بـــة بـــن عـــامر, مســـند أمحـــد, مســـند الشـــاميني, حـــديث عقانظـــر: [

حسن ألنه من رواية عبد هللا بن املبارك ومساعه من ابن هليعة قبل احرتاق كتبه وباقي رجال اإلسناد ثقـات رجـال 
  ]الشيخني غري علي بن إسحاق

ُ بِــِه ِمــْن اْهلـُـَدى َواْلعِ  َعــْن النَّــِيبِّ  5 َهــا نَِقيَّــٌة قَــاَل َمثَــُل َمــا بـََعثَــِين اهللَّ ْلــِم َكَمثَــِل اْلَغْيــِث اْلَكِثــِري َأَصــاَب أَْرًضــا َفَكــاَن ِمنـْ
َهــا َأَجــاِدُب أَْمَســَكْت اْلَمــاَء فـَنَـَفــَع اهللَُّ  َــا النَّــاَس َفَشــرِبُوا قَِبلَــْت اْلَمــاَء فَأَنـَْبتَــْت اْلَكــَألَ َواْلُعْشــَب اْلَكثِــَري وََكانَــْت ِمنـْ ِ 

ـَـا ِهــَي ِقيَعــاٌن َال ُمتِْســُك َمــاًء َوَال تـُْنِبــُت َكــَألً فَــَذِلَك َمثَــُل َمــْن فـَُقــهَ َوَســَقْوا َوَزَرُعــوا َوأَ  َهــا طَائَِفــًة ُأْخــَرى ِإمنَّ ِيف  َصــاَبْت ِمنـْ
ُ ِبِه فـََعِلَم َوَعلََّم َوَمَثُل َمْن ملَْ يـَْرَفْع ِبَذِلَك رَْأًسا وَملَْ يَـ    .اهللَِّ الَِّذي أُْرِسْلُت ِبهِ ْقَبْل ُهَدى ِديِن اهللَِّ َونـََفَعُه َما بـََعَثِين اهللَّ

  ]6017البخاري, كتاب العلم, باب فضل من علم وعلم, انظر: [
ُ ِفيِه َمَثُل احلَْيِّ َواْلَميِّتِ  6 ُ ِفيِه َواْلبَـْيِت الَِّذي َال يُْذَكُر اهللَّ    َمَثُل اْلبَـْيِت الَِّذي يُْذَكُر اهللَّ
  ]1299فرين وقصرها, باب استحباب صالة النافلة ... , مسلم, كتاب صالة املساانظر: [
  .َمَثُل اْلَقْلِب َمَثُل الرِّيَشِة تـَُقلِّبـَُها الرِّيَاُح ِبَفَالةٍ  7
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يف موضــوع املثــل، وخّصــب  فقــد نــوّع النــيب  التنويــع يف موضــوعات املثــل: -2
دة والعبـــادة، املثــل مبواضـــيع متنوعـــة وأغـــراض عديــدة مل يســـبقه أحـــد فيهـــا، مــن أمـــور العقيـــ

  5واألخالق والزهد، والعلم والدعوة، وغري ذلك.
  :-عليه السالم –اليت ساقها ويف التايل نقدم بعض النماذج 

ُ َكَمثَــِل قــال: (( عــن النــيب  6عــن أيب موســى األشــعري - َمثَِلــي َوَمثَــُل َمــا بـََعثَــِين اهللَّ

                                                                                                      
  ], صححه األلباين85[ابن ماجه, املقدمة, يف القدر, 

   ِيف بِْئٍر فـَُهَو َميُدُّ ِبَذنَِبهِ َمَثُل الَِّذي يُِعُني َعِشريََتُه َعَلى َغْريِ احلَْقِّ َمَثُل اْلَبِعِري ُردَِّي  1
تعليــق شــعيب األرنــؤوط :  ,3540أمحــد, مســند املكثــرين مــن الصــحابة, مســند عبــد هللا بــن مســعود, انظــر: [

إسناده حسن عند من يصحح مساع عبد الرمحن بن عبد هللا بن مسعود من أبيـه مطلقـا وضـعيف عنـد مـن يقـول 
  ]إنه مل يسمع منه إال اليسري

    هُ نْ مِ  قُ فِ نْ  يُـ َال فَ  زَ نْـ كَ الْ  زُ نُـ كْ يَ  يْ ذِ ل الَّ ثَ مَ كَ   هِ بِ  ثُ دِّ  حيَُ َال  ُمثَّ  مَ لْ العِ  مُ لَّ عَ تَـ يَـ  يْ ذِ الّ  لُ ثَ مَ  2
حتقيـق: هــ, 1415القـاهرة ،  -دار احلـرمني , القاسـم سـليمان بـن أمحـد الطـرباين , أليبملعجـم األوسـطاانظر: [

  ]1/213, راهيم احلسيينعبد احملسن بن إبطارق بن عوض هللا بن حممد ,
  .هُ سَ فْ نَـ  قُ رِ حيْ وَ  اسِ لنَّ ء لِ يْ يضِ  اجِ رَ السِّ  لِ ثَ مَ كَ   هُ سَ فْ نَـ  ىْ سِ نْ يُـ وَ  رَ يْـ اخلَْ  اسِ النَّ  مُ لِّ عَ يُـ  يْ الذِ  املِِ عَ الْ  لُ ثَ مَ  3
  ]2/165املعجم الكبري, انظر: [
  يـَُعوُد ِيف قـَْيِئِه فـََيْأُكُلُه  َمَثُل الَِّذي يـَْرِجُع ِيف َصَدقَِتِه َكَمَثِل اْلَكْلِب يَِقيُء ُمثَّ  4
  ]1622, رقم احلديث: مسلم, كتاب اهلبات, باب حترمي الرجوع يف الصدقةانظر: [
  3-1مقدمة حول األمثال النبوية: صانظر:  5
عبـد هللا بـن قـيس بـن سـليم بـن حضـار ابـن حـرب، أبـو موسـى،  هــ) 44 -ق هــ  21( أبـو موسـى االشـعري 6

مـا علـي من بـين االشـعر، مـن ق حطـان: صـحايب، مـن الشـجعان الـوالة الفـاحتني، وأحـد احلكمـني اللـذين رضـي 
  ومعاوية بعد حرب صفني.

  ]4/79طبقات ابن سعد, [انظر: 
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ــَينَّ  ــُه َرُجــٍل أَتَــى قـَْوًمــا فـََقــاَل رَأَْيــُت اجلَْــْيَش ِبَعيـْ  َوِإّينِ أَنَــا النَّــِذيُر اْلُعْريَــاُن فَالنََّجــا النََّجــاَء َفَأطَاَعْت
بـَْتُه طَائَِفٌة َفَصبََّحُهْم اْجلَْيُش فَاْجَتاَحُهمْ    1)).طَائَِفٌة َفَأْدجلَُوا َعَلى َمْهِلِهْم فـََنَجْوا وََكذَّ

ـَـا َمثَلِــي َوَمثَــُل النَّــاِس َكَمثَــِل َرُجــٍل اْســتَـ (( - ــا َأَضــاَءْت َمــا َحْولَــُه َجَعــَل ِإمنَّ ْوَقَد نَــارًا فـََلمَّ
نَـُه فـَيَـْقـَتِحمْ  َن ِفيَهـا اْلَفرَاُش َوَهِذِه الدََّوابُّ الَِّيت تـََقُع ِيف النَّاِر يـََقْعَن ِفيَهـا َفَجَعـَل يـَْنـزُِعُهنَّ َويـَْغِلبـْ

  2)).اَفأَنَا آُخُذ ِحبَُجزُِكْم َعْن النَّاِر َوُهْم يـَْقَتِحُموَن ِفيهَ 
يف أســـلوب العـــرض وطريقـــة ضـــرب  فقـــد نـــوّع النـــيب  التنويـــع يف األســـلوب: -3

املثل، فاختذ لضربه طرقاً متعددة، وأساليب خمتلفة. فمن تلك األساليب استخدام اإلشـارة 
اليت تستميل السامعني وتساعدهم على الفهم. ويف هذا األسلوب تشـرتك أكثـر حاسـة يف 

رى اإلشـــارة، ويســـمع العبـــارة، فيكـــون ذلـــك أدعـــى للتـــذكر. عمليـــة التعلـــيم، فاملخاطـــب يـــ
 واملثـــال هلـــذا األســـلوب مـــا ورد يف صـــحيح البخـــاري يف احلـــديث الـــذي أشـــار فيـــه النـــيب 

  بإصبعيه مؤّكداً قرَب بعثِته لقيام الساعة:
ْعُتُه ِمْن َسْهِل بْـِن َسـْعٍد السَّـاِعِديِّ  3قَاَل أَبُو َحازِمٍ  يـَُقـوُل  هللَِّ َصـاِحِب َرُسـوِل ا 4مسَِ

                                  
  6001البخاري, كتاب الرقاق, باب االنتهاء عن املعاصي, رقم احلديث: انظر:  1
  6002نفس املصدر, رقم احلديث:  2
بــو حــازم األعــرج األفــزر التمــار املــدىن القــاص الزاهــد احلكــيم ، مــوىل األســود بــن ســلمة بــن دينــار ، أأبــو حــازم:  3

  .ىف خالفة املنصور, تويف من صغار التابعني , سفيان املخزومى
ذيب الكمال,  ]7/253[ 

مـن أهـل املدينـة.  صـحايب، مـن مشـاهريهم. هـ) 91 م(  سهل بن سعد اخلزرجي االنصاري، من بين ساعدة: 4
  .حديثا 188سنة. له يف كتب احلديث  عاش حنو مئة

 ]3/200[اإلصابة, 
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ــــاَل َرُســــوُل اهللَِّ  ــــبَّابَِة  َق ــــْنيَ السَّ ــــَرَن بـَ ــــاتـَْنيِ َوقـَ ــــْن َهــــِذِه أَْو َكَه ــــِذِه ِم ــــاَعَة َكَه َــــا َوالسَّ ــــُت أَن بُِعْث
  1.َواْلُوْسَطى

بالرســــم التوضــــيحي كوســـــيلة مــــن وســــائل التعلـــــيم  ومــــن ذلــــك أيضــــاً اســـــتعانته 
  نسان, وأجله الذي حييط به:طول أمل اإلواإليضاح، عندما حتدث عن قضية 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخطًّا ُمَربـًَّعا َوَخـطَّ  2َعْن َعْبِد اهللَِّ  ُ َعْنُه قَاَل َخطَّ النَِّيبُّ َصلَّى اهللَّ َرِضَي اهللَّ
انِِبِه الَِّذي َخطًّا ِيف اْلَوَسِط َخارًِجا ِمْنُه َوَخطَّ ُخَططًا ِصَغارًا ِإَىل َهَذا الَِّذي ِيف اْلَوَسِط ِمْن جَ 

ْنَساُن َوَهَذا َأَجُلُه حمُِـيٌط بِـِه أَْو قَـْد َأَحـاَط بِـِه َوَهـَذا الـَِّذي ُهـَو َخـارٌِج  ِيف اْلَوَسِط َوقَاَل َهَذا اْإلِ
ــَغاُر اْألَْعــرَاُض فَــِإْن َأْخطَــَأُه َهــَذا نـََهَشــُه َهــَذا َوِإْن َأْخطَــَأُه َهــَذا نَـ  َهَشــُه أََملُــُه َوَهــِذِه اْخلُطَــُط الصِّ

  3.َهَذا
اتبــاع بالرســم التوضــيحي, هــو ملــا تكلــم عــن قضــية اســتعانته ومثــال آخــر يــدل علــى 

  4 سبيل هللا وصراطه املستقيم والتحذير من سبل الشيطان األخرى:
ِه َفَخــطَّ َخطًّــا َوَخــطَّ َخطَّــْنيِ َعــْن َميِيِنــ َعــْن َجــاِبِر بْــِن َعْبــِد اهللَِّ قَــاَل ُكنَّــا ِعْنــَد النَّــِيبِّ (

 َوَخــطَّ َخطَّــْنيِ َعــْن َيَســارِِه ُمثَّ َوَضــَع يَــَدُه ِيف اْخلَــطِّ اْألَْوَســِط فـََقــاَل َهــَذا َســِبيُل اهللَِّ ُمثَّ تَــَال َهــِذهِ 
  6).5اْآليََة َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َوَال تـَتَِّبُعوا السُُّبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلهِ 

                                  
 .4889صحيح البخاري، كتاب الطالق، باب اللعان, رقم احلديث: انظر:  1
 هو عبد هللا بن مسعود, وقد مّرت ترمجته من قبل. 2
  5938صحيح البخاري، كتاب الرقاق, باب يف األمل وطوله, رقم احلديث: انظر:  3
  3-1مثال النبوية: صمقدمة حول األانظر:  4
  153األنعام:  5
 , صححه األلباين.11, رقم احلديث سنن ابن ماجه، املقدمة، باب اتباع سنة رسول هللا انظر:  6
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يف أقسـام املثـل، وكـان ذلـك أثـراً مباشـراً  فقـد نـوّع النـيب  التنويع يف أنـواع املثـل: -4
  كان متأثراً به أشد التأثر.  للقرآن فيه، ألنه 

وكما مّر الكالم عن أنواع األمثال، ومنها كان املثل القياسي، الذي ال يكاد يوجـد 
ومـن  1 القرآن واحلـديث النبـوي،يف مدونات األمثال العربية القدمية، لكنه موجود بكثرة يف

  أمثاله:
قَاَل َمَثُل اْلَقاِئِم َعَلى ُحـُدوِد اهللَِّ َواْلَواقِـِع ِفيَهـا َكَمثَـِل قـَـْوٍم اْسـتَـَهُموا َعلَـى  َعْن النَِّيبِّ 

ِإَذا اْســتَـَقْوا ِمــْن  َســِفيَنٍة َفَأَصــاَب بـَْعُضــُهْم َأْعَالَهــا َوبـَْعُضــُهْم َأْســَفَلَها َفَكــاَن الَّــِذيَن ِيف َأْســَفِلَها
ــا فَــ ــْؤِذ َمــْن فـَْوقـََن ــا وََملْ نـُ ــا ِيف َنِصــيِبَنا َخْرًق ــْو أَنـَّـا َخَرقْـَن ــاُلوا َل ــْن فـَــْوقـَُهْم فـََق ــرُّوا َعلَــى َم ــاِء َم ِإْن اْلَم

يًعا َوِإْن َأَخُذوا َعَلى أَْيِديِهْم َجنَْوا َوَجنَْوا مجَِ    2.يًعايـَتـْرُُكوُهْم َوَما أَرَاُدوا َهَلُكوا مجَِ
علــى ضــرب املثــل يف األحــداث واملواقــف املتعــددة ألهــداف تربويــة،  وقــد حــرص 

أن يــرد رداً مباشــراً لكنــه آثــر ضــرب املثــل ملــا حيملــه مــن  ففــي بعــض املواقــف كــان يكفيــه 
توجيــه تربــوي وســرعة يف إيصــال املعــىن املــراد وقــد ال يــؤدي غــريه دوره يف هــذا املقــام، فــرياه 

ــْو الصــحابة مــرة نائمــ اً علــى حصــري وقــد أثــر احلصــري يف جنبــه فيقولــون لــه: يَــا َرُســوَل اهللَِّ َل
نـَْيا ِإالَّ َكرَاِكٍب اْسَتَظلَّ َحتْـَت َشـَجَرٍة : (اختََّْذنَا َلَك ِوطَاًء فـََقالَ  نـَْيا َما أَنَا ِيف الدُّ َما ِيل َوَما لِلدُّ

يـاة النـاس ، فـال يلتفتـون إليهـا، وال يلقـون ، حـىت املشـاهد ، الـيت متـر يف ح3ُمثَّ رَاَح َوتـَرََكَهـا)
ـا، ميـر ومعـه الصـحابة  هلا باًال، جيد فيها  أداة مناسبة للتوجيه والتعليم وضـرب األمثـال 

                                  
  1/697املوسوعة العربية العاملية: انظر:  1
 2313صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب هل يقرع يف القسمة واالستهام فيه, الرقم : انظر:  2
, قــال 2299ســنن الرتمــذي، كتــاب الزهــد عــن رســول هللا، بــاب مــا جــاء يف أخــذ املــال حبقــه, الــرقم :  انظــر: 3

 .قال الشيخ األلباين : صحيح, و هذا حديث حسن صحيحالرتمذي:  قال أبو عيسى 
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ــَرْوَن َهــِذِه َهانَــْت َعَلــى َأْهِلَهــا ِحــَني أَْلَقْوَهــا قَــاُلوا ِمــْن علــى ســخلة منبــوذة فيقــول هلــم: ( أَتـَ
َا أَْلَقْوَها يَا رَ  ِ نـَْيا َأْهَوُن َعَلى اهللَِّ ِمْن َهِذِه َعَلى َأْهِلَهاَهَوا    .)1ُسوَل اهللَِّ قَاَل فَالدُّ

  

تؤكـــد مكانـــة األمثـــال يف الســـنة النبويـــة، واهتمـــام  -وغريهـــا كثـــري  -هـــذه الشـــواهد 
ا، وضرورة االعتناء باألمثال النبوية مجعاً وحتليًال ودراسة، واالستفادة املثلى منهـا  النيب 
  2الرتبوية و الدعوية. الربامجالتعليمية و  املناهج يف

                                  
ســـنن الرتمـــذي، كتـــاب الزهـــد عـــن رســـول هللا، بـــاب مـــا جـــاء يف هـــوان الـــدنيا علـــى هللا عـــز وجـــل, رقـــم انظـــر:  1

قــال الشـــيخ , و حــديث حســـن  -أحــد رواة احلـــديث  – قـــال أبــو عيســـى حــديث املســـتورد, 2243: احلــديث
  .األلباين : صحيح

  3مقدمة حول األمثال النبوية: صانظر:  2



 

   فن الرسائل وتأثّره باحلديث النبوي
  

  التمهيد
  

إن الرسالة هي أضعف األجناس األدبية العربية يف العصر اجلاهلي وأقواها بعد 
اإلسالم. وذلك ألن األمية هي الطابع الغالب على العرب, ومنهم قلة تعرف الكتابة. 

سري, وما وصل إلينا فمن الطبيعي أن القدر الذي أنشأه عرب اجلاهلية من الرسائل فهو ي
  من ذلك فهو أيسر.

اللبنة القوية اليت قام عليها الصرح اإلسالمي الشامخ، فقد  كانت رسائل النيب 
بدأت مبعاهدة املشركني مث قبول دعوته، ويف رسائله كان يأخذ األمور بالتدرج بيسر 

 .ة واملوعظة احلسنة والرقة واللنيوسهولة، ويدعو إىل سبيل ربه باحلكم
إىل املدينة املنورة، وجد هناك قبائل يهودية عدة،  ا هاجر رسول هللا ومل

فعاهدهم فدخلوا يف دولة وفاقية حتت سياسته، وكان أول عمل سياسي حققه بعد 
اهلجرة أن عاهد القبائل اليت سكنت بني املدينة وساحل البحر وكانت ديارهم يف طريق 

من هذه مبعاونة حلفائه قصدها النيب  2ومصر 1قريش يف رحلتهم الصيفية إىل الشام
 .سكنوا حول مكةكما عاهد قبائل خزاعة وغريهم ممن القبائل،  

                                  
ـا سـابقاً سـورية علـى العمـوم. كانـت تقسـم إىل سـبعة أجنـاد علـى أيـام العـرب: فلسـطني واألردن  1 الشام: يـراد 

  ومحص ودمشق وقنسرين والعواصم والثغور. 
  ]382املنجد يف األعالم, ص[انظر: 

توســـط وشـــرقاً مصـــر: دولـــة عربيـــة يف مشـــال شـــرقي إفريقيـــا, عاصـــمتها القـــاهرة. حيـــدها مشـــاًال البحـــر األبـــيض امل 2
  فلسطني وخليج العقبة والبحر األمحر وجنوباً السودان وغرباً ليبيا.

  ]665املنجد يف األعالم, ص [انظر:



 

 

267

تكلم عن الرسالة, مث عن (الرسائل يف العصر اجلاهلي), وبعد أففي هذا الفصل س
  حتدث عن أثر احلديث على الرسائل.ألقي الضوء على الرسائل النبوية, وأخرياً سأذلك س
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  ثره باحلديث النبوي فن الرسائل وتأ
  

  الرسالة لغًة:
  

االنبعاث أو هو  1الّرِْفق والتـَُّؤدةالرتسل أو الرسالة من مادة (الّرِْسل أو الّرِْسلة) وهو 
ـْهُل والرَّ  4وَمجَل َرْسـٌل كـذلك 3ناقة َرْسلة سهلة السريويقال  2على التؤدة ْسـُل بـالفتح : السَّ
  .5ضاً : الَبِعري السَّْهُل الّسْريِ َرْسٌل وهو أي ْري ْري يُقاُل : سمن الس

ـــَر قولُـــه َتعـــاَىل :  يط: التْســـل واِإلْرســـال ـــَر ﴿وبـــه ُفسِّ ـــياِطَني َعلـــى َأَملْ تـَ أَنَّـــا أَْرَســـْلنا الشَّ
ا ا خلَّْينــنّــوقيــَل : َمْعنــاُه أ. هموا هلــم بكفــر وا علــْيهم وقيضــأي ســلط 6﴾يَن تـَــُؤزُُّهْم أَزَّاً الَكــاِفرِ 

ْختار األول...  منهم من القبول م نعصمهلم فاهوإيّ  الّشياِطني
ُ
  .  وامل

 وهـو َقرِيـب واِإلْرساُل أيضـاً : اِإلمهـال...  والتخلية هنا : اِإلْطالق وقيل : اِإلْرسالُ 
 أَنبيــاءه ِإْرســاُل ِهللا َعــزَّ وجــلّ  رّســوبــه ف واِإلْرســاُل أيضــاً : التَّوجيــه.. .والتَّخليــة ِمــن اِإلطْــالق

  .يوا ِعبادإليهم َأْن أَْنذر  هَوجّ  هعليهُم السَّالم كأن
 مبعــَىن الّرِســاَلِة يَؤنِّــث والرَُّســول .والرَُّســوُل والرَِّســيلُ  والَفــْتح واالْســُم : الّرَِســاَلُة بالكســر

                                  
  11/281انظر: اللسان:  1
  1/552انظر: مفردات القرآن:  2
  11/281انظر: اللسان:  3
  1/552انظر: مفردات القرآن:  4
  انظر: تاج العروس: حتت مادة (رسل) 5
  38مرمي:  6
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 والرســول يقــال تــارة للقــول املتحمــل, كمــا قالــه اإلمــام راغــب: 7 والرَُّســوُل أيضــاً : اْلُمْرَســلُ 
  .8 الةوتارة ملتحمل القول والرس... 

  يف اشتقاق الرتّسل يف كتابه نقد النثر: 9 وقال قدامة
ـٌل كمـا يقـال توقـَّْفـُت أتوقّـف توقفـاً وأنـا  والرتسُّل من ترسَّلُت أترسَّل ترسًُّال وأنا مرتسِّ
متوّقف. وال يقال ذلك إال ملن يكـون فعلـه يف الرسـائل قـد تكـرر, كمـا ال يقـال تكسَّـر إال 

إرسـاًال وهـو  ذلك مرّة واحـدة أَْرَسـَل يُرِسـل الكسر. ويقال ملن فعلملن تردَّد عليه الفعل يف 
, وذلــك إذا كــان هــو ومــن يُراِســُل مراَســَلًة فهــو مراِســل ُمرِســٌل, واالســم الرســالة. أو راَســلَ 

يراســله قــد اشــرتكا يف املراســلة. وأصــل االشــتقاق يف ذلــك أنــه كــالم يراســل بــه َمــْن بعــد أو 
  10ل, والرسالة من ذلك.غاب, فاشتق له اسم الرتسُّ 

  

                                  
  انظر: تاج العروس: حتت مادة (رسل) 7
  1/552انظر: مفردات القرآن:  8
م): كاتـب مـن البلغــاء الفصـحاء مـن أهــل بغـداد. كـان مســيحياً وأسـلم علـى أيــام 948قدامـة بـن جعفــر (ت  9

  ). املكتفي. وكان من املتقدمني يف علم املنطق. تويف ببغداد. من مؤلفاته (اخلراج), (نقد الشعر), (نقد النثر
  ]546املنجد يف األعالم: صانظر: [

  92, صانظر: نقد النثر 10
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  الفرق بني الرسالة واخلطبة والشعر
  

ان إن الرســـالة واخلطبـــة أســـلوبان نثريـــان مهّمـــان,  ان يف أشـــياء كثـــرية, تتشـــا تتشـــا
أيضاً يف األلفاظ والفواصل, إذ ألفاظ اخلطبـاء متاثـل ألفـاظ الكتّـاب يف السـهولة والعذوبـة, 

ما تتشاكالن ألن كليهمـاك فواصل اخلطب مثل فواصل الرسالة. وكذلك كـالم خيلـو   ما أ
  من الوزن والقافية, وال فرق بينهما من هذه النواحي.

  قال صاحب الصناعتني يبني الفرق بني الرسالة واخلطبة والشعر:
ــا, والرســالة جتعــل خطبــة, واخلطبــة جتعــل " ــا, والرســالة يكتــب  إن اخلطابـة يشــافه 

ذلــك يف الشــعر مــن ســرعة قبلــه وإحالتــه إىل الرســائل رســالة يف أيســر كلمــة؛ وال يتهيــأ مثــل 
  1إال بتكلفة؛ وكذلك الرسالة واخلطبة ال جيعالن شعراً إال مبشقة.

وحتدث عن جمـال كـل فـن مـن فنـون الكـالم, فقـال: (وممـا يعـرف أيضـاً مـن اخلطابـة 
مـــا اختصـــاص, أمـــا  مـــا خمتصـــتان بـــأمر الـــدين والســـطان ... ولـــيس للشـــعر  والكتابـــة أ

ابة فعليها مدار السـلطان واخلطابـة هلـا احلـظ األوفـر مـن أمـر الـدين؛ ألن اخلطبـة شـطر الكت
الصــالة الــيت هــي عمــاد الــدين يف األعيــاد واجلماعــات, وال يقــع الشــعر يف أي شــيء مـــن 

 2."عن غريه من اخلطب والرسائل وغريها اء موقعاً, ولكن له مواضع ال ينجحهذه األشي
 2."وغريها

ّســــل, ألن اخلطيــــب ال يكــــون يف فســــحة أن يصــــلح تعــــدُّ اخلطابــــة أصــــعب مــــن الرت 
  خطأه , يقول يف ذلك قدامة: 

                                  
  130انظر: الصناعتني: ص 1
  131: صنفس املصدر2
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والبالغــــة يف اجلميــــع واحــــدة, والعــــّي قريــــب مــــن قريــــب. إال أن اخلطابــــة ملــــا كانــــت 
مســموعة مــن قائلهــا, ومــأخوذة مــن لفــظ مؤلفهــا, وكــان النــاس مجيعــاً يرمقونــه ويتصــفحون 

ا خموفاً وحمذوراً.وجهه, كان اخلطأ فيها غري مأمون, واحلصر عن   د القيام 
فأما الرسائل فاإلنسان يف فسحة من حتكيكها (أي تنقيحهـا) وتكريـر النظـر فيهـا, 

الرسـول أو طـّي الكتـاب, فقـد   يف شيء منه. مث هي نافذة على يـد وإصالح خلل إن وقع
  ُكِفي صاحُبها املقام الذي ذكرناه, واحلصر الذي وصفناه.

ـل يف البالغـة كـان لـه الفضـل عليـه, كمـا كـان فلهذا صار اخلطيب إذا سـاو  ى املرتسِّ
  الفضل للشاعر إذا ساوى املتكلم يف جتويد املعاين وبالغة اللسان.

: إين لسـت أعجـب ِمـن رجـل تكلـم بـني قـوم فأخطـأ 1وقد قال عبد هللا بـن األهـتم
عنـه يف كالمه أو قّصـر عـن حجتـه, ألن ذا احلجـا قـد تنالـه اخلجلـة ويدركـه احلصـر ويعـُزب 

القــول؛ ولكــن العجــب ممــن أخــذ دواة وقرطاســاً وخــال بفكــره وعقلــه, كيــف يعــزب عنــه مــن 
  2أبواب الكالم يريده, أو وجه من وجوه املطالب يريده".

  

                                  
. هـو خطيـب باألهتم ألن قيس بن عاصم ضرب فمه بقوس فهتم أسـنانهعبد هللا بن سنان: مسي أبوه األهتم  1

  واعظ, كان يدخل على عمر بن عبد العزيز ويعظه ويبكيه.  
  ]1/3648تصر تاريخ دمشق: [انظر: خم

  93انظر: نقد النثر: ص 2



 

 

272

  الرسائل يف العصر اجلاهلي
  

هــذا أمــر صــعب أن نقــف علــى صــورة واضــحة صــحيحة لرســائل العــرب يف العصــر 
رب اجلاهلية من الرسائل يسـري جـّداً, ومـا وصـل اجلاهلي, وذلك ألن القدر الذي أنشأه ع

  إلينا من ذلك القدر فهو أيسر.
والنظــر الفــاحص فيهــا يُظهــر لنــا أن بعــض املنقــول إلينــا هــو عــن طريــق املشــافهة ال 

  الكتابة, وهذا النقل يضعف الثقة يف صحتها.
لـــك م 2إىل أنـــو شـــريوان 1مـــن أشـــهر الرســـائل النثريـــة وأقـــدمها رســـالة املنـــذر األكـــرب

  .وطرفة بن العبد 5املتلمس 4, وصحيفة3الفرس يف صفة جارية أهداها إليه
 7النعمـان بـن محيضـة البـارقي 6وبعض هذه الرسـائل يشـبه الوصـية املكتوبـة, كرسـالة

                                  
  املنذر األكرب: وهو ابن ماء السماء, وقد مرت ترمجته. 1
م). ابـــــن قبـــــاذ. حـــــارب 579-531أنـــــو شـــــريوان: خســـــرو أنوشـــــريوان أو كســـــرى األول: ملـــــك ساســـــاين ( 2

ـــزنطني  وىل علـــى الـــيمن عـــام م. اســـت555يوســـتينياُنس واحتـــل انطاكيـــة والذق. أجـــرب علـــى عقـــد هدنـــة مـــع البي
  م. أهم مشاريعه: مسح األراضي وإصالح نظام الضرائب.570

  ]589[انظر: املنجد يف األعالم, ص
  2/114؛ األغاين:  1/477انظر: تاريخ الطربي:  3
  1/399؛ جممع األمثال:  24/232انظر: األغاين:  4
شـكره حـىت كـادوا يغلبـون علـى نسـبه, خـال , قيـل إنـه ولـد يف أخوالـه بـين يامسه جرير بن عبد املسيحاملتلمس:  5

  طرفة بن العبد. من شعراء اجلاهلية املقلني املفلقني. 
  ]220-24/217[انظر: األغاين: 

  1/130؛ مجهرة خطب العرب:  495-1/493انظر: مجهرة األمثال:  6
  . سعد بالقادسيةبعد الردة وكان من قواد النعمان بن محيضة: أبو محيضة بن النعمان البارقي الذي أسلم  7
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  .1إىل أكثم بن صيفي
وأمجل ما بلغنا من الرسائل اجلاهلية تلك الرسائل املرموزة امللغزة, وفيها ما فيها مـن 

م علـــى حّلهـــا. ومـــن أشـــهر دهـــاء العـــرب وذ  كـــائهم, وحســـن مترســـهم باملعضـــالت, وقـــدر
  3إىل قومه. 2رسائلهم امللغزة رسالة ناشب األعور العنربي

ــاً  علــى الطــرس, فمنهــا ومــن هــذه الرســائل مــا كــان ينقــل مرويــاً باللســان, ال مكتوب
  5إىل مهلهل. 4جّساسُمرّة  أيبرسالة 

  مناذج الرسائل يف العصر اجلاهلي
  

                                                                                                      
ـــــاب عـــــن املؤتلـــــف واملختلـــــف يف األمســـــاء والكـــــن[انظـــــر:  ـــــة هللا, لاإلكمـــــال يف رفـــــع االرتي ـــــن هب : 1, طعلـــــي ب
  ]2/130؛ اإلصابة يف متييز الصحابة: 2/536, بريوت ,دار الكتب العلمية هـ,1411

ة، وأحــد املعمــرين. أكــثم بــن صــيفي بــن ريــاح التميمــي: حكــيم العــرب يف اجلاهليــ هـــ) 9 م( أكــثم بــن صــيفي 1
وأســلم مــن  االســالم، فمــات يف الطريــق، ومل يــر النــيب  وأدرك االســالم، وقصــد املدينــة يف مئــة مــن قومــه يريــدون

وهـو املعــين باآليـة الكرميـة (ومـن خيـرج مــن بيتـه مهـاجرا إىل هللا ورسـوله، مث يدركـه املــوت  بلـغ املدينـة مـن أصـحابه.
  ة.فقد وقع أجره على هللا) أخباره كثري 

  ]1/113انظر: اإلصابة, [
ناشب وهو األعور بن بشامة بن نضلة بن سنان بن جندب بـن احلـارث بـن جهمـة بـن عـدي بـن جنـدب بـن  2

ـا, وقـد ورد قصـته يف  , وهـو مـن خطـب النـيب العنرب بن عمرو بـن متـيم أختـه (صـفية بنـت بشـامة) ومل يـدخل 
  األغاين واملزهر. 

  ]1/444؛ املزهر:  8/154الطبقات: ؛  359, 64[انظر: أسد الغابة: 
  445-1/444انظر: املزهر يف علوم اللغة:  3
  . رة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة عشرة بنني جساس أصغرهم وكانت أختهم عند كليبم 4

  ]5/40[انظر: األغاين: 
  719-716انظر: األدب اجلاهلي, ص 5



 

 

274

ا إذ أغــــار علــــى  نإ -1 املنــــذر األكــــرب أهــــدى إىل أنــــو شــــروان جاريــــة كــــان أصــــا
  :وان يصفها له وقالري فكتب إىل أنو ش 1احلارث األكرب الغساين بن أيب مشر

إين قـــد وجهـــت إىل امللـــك جاريـــة معتدلـــة اخللـــق نقيـــة اللـــون والثغـــر بيضـــاء قمـــراء (
أســيلة اخلــد شــهية القــد جثلــة وطفــاء كحــالء دعجــاء حــوراء عينــاء قنــواء مشــاء زجــاء برجــاء 

الشــعر عظيمــة اهلامـــة بعيــدة مهــوى القـــرط عيطــاء عريضــة الصـــدر كاعــب الثــدي ضـــخمة 
مشاشـــة املنكـــب والعضـــد حســـنة املعصـــم لطيفـــة الكـــف ســـبطة البنـــان لطيفـــة طـــي الـــبطن 
مخيصــة اخلصــر غــريت الوشــاح رداح القبــل رابيــة الكفــل لفــاء الفخــذين ريــا الــروادف ضــخمة 

مـــة الركبـــة مفعمـــة الســـاق مشـــبعة اخللخـــال لطيفـــة الكعـــب والقـــدم قطـــوف املـــأكمتني عظي
املشي مكسال الضحى بضة املتجرد مسوعا لسـيد ليسـت خبنسـاء وال سـعفاء ذليلـة األنـف 
عزيزة النفر مل تغذ يف بـؤس حييـة رزينـة حليمـة ركينـة كرميـة اخلـال تقتصـر بنسـب أبيهـا دون 

يف األدب فرأيهـــا رأي أهـــل  رحكمتهـــا األمـــو فصـــيلتها وبفصـــيلتها دون مجـــاع قبيلتهـــا قـــد أ
الشرف وعملها عمل أهل احلاجة صناع الكفني قطيعـة اللسـان رهـوة الصـوت تـزين البيـت 
ا اشتهت وإن تركتها انتهت حتملق عيناهـا وحتمـر وجنتاهـا وتذبـذب  وتشني العدو إن أرد

  2).شفتاها وتبادرك الوثبة وال جتلس إال بأمرك إذا جلست

                                  
لشام. كانت إقامته بغوطة دمشق. وأدرك اإلسالم, احلارث ابن أيب مشر الغساين: من أمراء غسان يف أطراف ا 1

  كتاباً مع شجاع بن وهب. ومات يف عام الفتح (فتح مكة).   فأرسل إليه النيب 
م, مؤسسة 1987: 2ابن طولون, حتقيق: حممود أرناؤوط, ط[انظر: إعالم السائلني عن كتب سيد املرسلني, 

  ]32, صالرسالة, بريوت
  2/114؛ األغاين:  1/774انظر: تاريخ الطربي:  2
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, فقـد 1نعمان إىل كسرى ينصح له فيها باالعتماد على زيد بن عـديرسالة ال -2
  توّسم النعمان يف زيد كفاءة أبيه عدي وجنابته, فاختاره معيناً لكسرى, وقال يف تقريظه: 

إن عــديا كــان ممــن أعــني بــه امللــك يف نصــحه ولبــه فأصــابه مــاال بــد منــه وانقضــت (
يت وأمـا امللـك فلـم يكـن ليفقـد رجـال مدته وانقطع أكله ومل يصب بـه أحـد أشـد مـن مصـيب

إال جعل هللا له منه خلفا ملا عظم هللا له من ملكه وشأنه وقد أدرك له ابن ليس دونه وقـد 
  2).امللك أن جيعله مكان أبيه فليفعل ىسرحته إىل امللك فإن رأ

أن يقتـــل  4يـــأمر عاملـــه يف البحـــرين 3(عمـــرو بـــن هنـــد) صـــحيفة ملـــك احلـــرية -3
  ا:املتلمس, ونّصه

َكْعــرب(
ُ
إذا أتــاك كتــايب هــذا مــع املــتلمس  5بامســك الّلهــم مــن عمــرو بــن هنــد إىل امل

                                  
  زيد بن عدي: ابن عدي بن زيد الشاعر اجلاهلي, وكاتب كسرى.  1

  ]4/220[انظر: األعالم, 
  2/112؛ األغاين:  1/476انظر: تاريخ الطربي:  2
عمـرو بــن اهلنــد: عمــرو بــن املنــذر اللخمــي, ملــك احلــرية يف اجلاهليــة, عــرف بنســبته إىل أمــه هنــد, متييــزاً لــه عــن  3

صــغر. ملــك بعــد أبيــه, واشــتهر يف وقــائع كثــرية مــع الــروم والغســانيني وأهــل اليمامــة. صــاحب صــحيفة أخيــه األ
  . قتله عمرو بن الكلثوم الشاعر. املتلمس, وقاتل طرفة بن العبد الشاعر. ويف أيامه ولد النيب 

  ]1/154؛ الكامل: 2/265تاريخ ابن خلدون: انظر: [
اصمتها املنامة. حيّدها شرقاً قطر وغرباً اململكة العربية السعودية. وهـي مركـز البحرين: دولة عربية يف اخلليج. ع 4

  اسرتاتيجي هام. أهم جزرها البحرين.
  ]118انظر: املنجد يف األعالم, ص[
  عامل عمرو بن اهلند على عمان وحبرين.  5

  ]24/231[انظر: األغاين: 
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  1).فاْقَطْع يديه ورجليه وادفنه حياً 
مثـل لنـا مثـاال نأخـذ بـه  النعمان بن محيضة البارقي اىل أكثم بـن صـيفيرسالة  -4

مـاال  إن امـامي, عني عرفت فـذرفت, فعرفت حلوه ومره ,قد حلبت الدهر أشطره( :فقال
كـل , يف كل يـوم مـا يكـره, كل زمان ملن فيه, رب سامع خبربي مل يسمع بعذري, أسامى

كفوا ألسنتكم فإن مقتل الرجل بني , تباروا فإن الرب ينمى عليه العدد, ذي نصرة سيخذل
الينفــع مــع اجلــزع التبقــى وال ينفــع ممــا هــو واقــع . إن قــول احلــق مل يــدع يل صــديقا, فكيــه
  2.....).التوقى

  رسالة ناشب األعور العنربي إىل قومه: -5
َمجَعت اللَّهازم لُتغَري على بين متيم وهم غاّرون فرأى ذلك ناشب األعور بن بشـامة 
الَعْنربي وهو أسٌري يف بين سعد بن مالك بن ضبيعة بن قـيس بـن ثعلبـة فقـال هلـم: َأْعطُـوين 

وه مــن بــين أيب ربيعــة فقالــت رســوًال أُْرســله إىل أهلــي أُوصــيهم يف بعــض حــاجيت وكــانوا اشــرت 
وذلك خمافة أن يـُْنذر قوَمه فقال : نعم فأرسـلوا لـه غالمـاً , بنو سعد : تـُْرسله وحنُن حضور

 .موّلداً هلم
فقال هلم ملا أتوه به : أتيتموين بأمحق فقال الغالم : واهلّل ما أنا بأمحق فقال األعـور 

 .: إين أراك جمنوناً قال : ما أنا مبجنون
 .قال : الكواكب وكلٌّ كثري فالّنريان أْكثر أم الكواكبقال : 

فقــال األعــور : إن لــك َلَعيــَين أمحــق , وقــال آخــر : إنــه قــال لــه : واهلّل مــا أنــا بــأَمحق
                                  

  1/399؛ جممع األمثال:  24/232انظر: األغاين:  1
  1/130؛ مجهرة خطب العرب:  495-1/493: مجهرة األمثال: انظر 2
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 وما أراك مبّلغاً عين ! قال بلى لعمري ألُبـَّلَغّن عنك فمأل اَألعور كّفه من الرمل
ال ُأْحصيه فأومـأ إىل الشـمس بيديـه قال : ال أدري وإنه لكثري , فقال: كم يف كّفي

 .فقال : ما تلك قال : الشمس
اْذهـــب إىل أهلـــي فـــأبْلغهم عـــين التحيّـــة وقـــل هلـــم:  قـــال : مـــا أراك إال عـــاقًال شـــريفاً 

لُيْحســـنوا إىل أســـريهم وُيْكرمـــوه فـــإين عنـــد قـــوم حمســـنني إيل مكـــرمني يل وقـــل هلـــم: فـَْلَيعـــروا 
ولريعــوا حــاجيت يف بـين مالــك وأْخـربهم أن الَعْوَســج قــد  ءمجلـي األمحــر ويركبـوا نــاقيت الَعْيسـا

أْوَرق وأن النساء قد اشتكت وليعصوا مهـَّام بـن بشـامة فإنـه مشـؤوم َحمْـدود وليطيعـوا ُهـَذيل 
 .بن األخَنس فإنه حازم ميمون

 فقال له بنو قيس : ومن بنوا مالك هؤالءقال : بنو أخي
حم أنه قال : وإذا أتيَت أّم قدامة فقل هلا وزعم سليمان بن مزا وكره أن يعَلم القوم

: إنكـــم قــــد أســـأمت إىل مجلــــي األمحــــر وأنـَْهْكُتمـــوه ركوبــــاً فــــاْعفوه وعلـــيكم بنــــاقيت الصَّــــهباء 
 .العافية فاقْـَتعدوها

فلما أتاهم الرسول فأبلغهم مل َيْدر عمرو بن متـيم مـا الـذي أرسـل بـه األعـور وقـالوا 
   األعور بَعدنا : ما نعرف هذا الكالم ولقد ُجنّ 

قــال هــذيل للرســول : اقــتص علــّي أول قصــته فقــّص عليــه أول مــا كلمــه بــه األعــور 
 وما رجعه إليه حىت أتى على آخره

 قال هذيل : أبْلغه التحية إذا أتيته وأخربه أنّا َنْستَـْوصي مبا أْوصى به
الرمـُل فشخص الرسول فنادى هَذيل بـَْلَعنرب ! فقال : قد بّني لكم صاحُبكم : أمـا 

الــذي َجعــَل يف يــده فإنــه ُخيــربكم أنــه قــد أتــاكم عــدٌد ال ُحيصــى وأمــا الشــمُس الــيت قــد أوَمــأ 
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إليهــا فإنـــه يقـــول : ذلـــك أوضـــح مـــن الشـــمس وأمــا َمجلُـــه األمحـــر فهـــو الصـــّمان وأمـــا ناقتـــه 
ركم الَعْيساء أو قال الصهباء فهي الدَّهناء يأمركم أن تتحـرَّزوا فيهـا وأمـا بَنـو مالـك فإنـه يـأم

أن تـُْنذروهم ما حذَّركم وأن ُمتسكوا حبْلف ما بينكم وبينهم وأمـا إيـراق الَعْوسـج فـإنَّ القـوم 
ـا  قد أكتسوا سـالحاً  ـن قـد عملـن هلـم عَجـًال يـَْغـُزوَن  وأمـا اشـتكاء الّنسـاء فإنـه ُخيـربكم أ

  1.والعَجلَ 
  رسالة أيب مرّة أيب جّساس إىل مهلهل:  -5

تلــــت جّساســــاً, فــــاكفف عــــن احلــــرب, ودع اللجــــاج (إنــــك قــــد أدركــــت بثــــأرك, وق
  2واإلسراف, وأصلح ذات البني, فهو أصلح للحيني, وأنكأ لعدوهم).

  

                                  
  445-1/444انظر: املزهر يف علوم اللغة:  1
  718انظر: األدب اجلاهلي: ص 2
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  خصائص الرسائل يف العصر اجلاهلي
  

ا  -1   أنواع: هلايظهر من رسائل العصر اجلاهلي أ
, أو (صــحيفة 3(كرســالة املنــذر األكــرب إىل أنــو شــريوان) نــوع مكتــوب علــى طــرس -أ
  .4 لمس وطرفة بن العبد)املت
  .5(كرسالة مرّة أيب جساس إىل مهلهل)ونوع روي عن طريق املشافهة, ال الكتاب  -ب
(كرســالة ناشــب األعــور العنــربي إىل ونــوع تراســل بــه العــرب داخــل بــالد العــرب  -ج

  . 6 قومه)
  .7 خارج اجلزيرة العربية (كرسالة النعمان إىل كسرى)ونوع أرسل إىل أجنيب  -د

, وتعـــــّرب عـــــن مـــــوجزةيظهـــــر مـــــن هـــــذه النصـــــوص أن الرســـــائل يف العصـــــر اجلـــــاهلي, و  -2
واهلجـوم علـى الغـرض خلّوهـا مـن املقـدمات, , ومن مظـاهر اإلجيـاز أقل األلفاظاألفكار, ب

  .بال كلمات متهيديةعادة 
التمهيـــد للغـــرض جبملـــة تقليديـــة مألوفـــة, هـــي ذكـــر اســـم هللا, ومتيـــزت رســـائل قـــريش  -3

  وفة (بامسك اللهم).باملقدمة املأل
  8, بال تكّلف وصنعة.كلماتتعبري األفكار بأوضح   -4

                                  
  2/114؛ األغاين:  1/477انظر: تاريخ الطربي:  3
  1/399؛ جممع األمثال:  24/232انظر: األغاين:  4
  718انظر: األدب اجلاهلي: ص 5
  445-1/444علوم اللغة:  انظر: املزهر يف 6
  2/112؛ األغاين:  1/476انظر: تاريخ الطربي:  7
  719انظر: األدب اجلاهلي: ص 8
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  الرسائل النبوية
وهلا أثر يف حياة البالد, وليس هناك أي حاجة إىل املراسلة عملية حضارية هامة, 

أمهية  فقد أدرك رسول هللا . اإلسالمية شأن هذه العملية انتظم لقيام الدولةأن أن تدلنا 
كثرياً فاختذ عددًا كبريًا من الكتاب, وراسل  لة من وسائل الدعوة واإلعالم, املراسلة كوسي

من ملوك العرب والعجم, وشيوخ القبائل, وزعماء األقوام ... يدعوهم إىل اإلسالم 
  وإجابة الدعوة اإلسالمية.

 3والواقدي 2والطربي 1متفرقة يف سرية ابن إسحاق الرسائل النبوية توجدو 
وكتب احلديث ويف العقد الفريد وصبح األعشى وسواها  5ابن سعد وطبقات 4والبالذري

                                  
حممــد بــن إســحاق بــن يســار املطلــيب بــالوالء: مــن أقــدم مــؤرخي العــرب, أول مــن صــنف يف علــم الســري. رئــيس  1

  هـ.   151أهل املغازي. تويف عام 
  ]6/28؛ األعالم: 2/1012[انظر: كشف الظنون: 

حممد بن جرير بـن يزيـد الطـربي: املـؤرخ املفسـر اإلمـام, وأوثـق مـن نقـل التـاريخ, كـان جمتهـداً مطلقـاً, تـويف عـام  2
  هـ).  له (التاريخ).  310(

  ]6/69؛ األعالم: 1/326[انظر: الفهرست: 
م وأشــهرهم, هـــ) مــن أقــدم املــؤرخني يف اإلســال207حممــد بــن عمــر بــن واقــد الســلمي بــالوالء, الواقــدي: (م  3

  اتصل حبىي الربمكي فواله القضاء , وهو مع عظمته يف العلم ضعيف. من كتبه (تاريخ الفقهاء). 
  ]1/534[انظر: الوايف يف الوفيات: 

أمحــد بــن حيــىي الــبالذري: مــؤرخ جغــرايف, مــن أهــل بغــداد, كــان جييــد الفارســية, وتــرجم عنهــا (عهــد أزدشــري),  4
  ّب البالذر.  أصيب مبا يشبه اجلنون ألكله حَ 

  ]1/267؛ األعالم: 1/64[انظر: الفهرست: 
حممـــد بـــن ســـعد بـــن منيـــع الزهـــري, مـــوالهم, أبـــو عبـــد هللا: مـــؤرخ ثقـــة, مـــن حفـــاظ احلـــديث. ولـــد يف البصـــرة,  5

هـ. وصحب الواقدي املؤرخ, زماناً, فكتب لـه وروى عنـه, وُعـرف بكاتـب  230وسكن بغداد, فتويف فيها عام 
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وسواها ؛ ومن أهم هذه املراجع كتاب الطبقات فقد أفرد ابن سعد فيه فصلني ذكر 
والرسائل والعهود اليت كتبها هلم, كما مجعها احملقق دكتور فيهما وفود القبائل إىل النيب 

للعهد النبوي واخلالفة  السياسية الوثائقجمموعة يف جمموعة مساها (هللا  1محيدحممد 
   .2الراشدة)

  وتقع هذه العهود يف ثالثة أدوار رئيسية:
  

  الدور األول
  

جرة النيب  وينتهي بغزوة اخلندق يف السنة اخلامسة من  هذا الدور يبتدئ 
  نالحظ يف هذه الرسائل:اهلجرة. 

ا  نبوي يف السنوات ختلو من التاريخ وكلها رسائل سياسية, وذلك ألن املركز الأ
على وكان قصده من حمالفته مع القبائل أن يستعني به األوىل من اهلجرة كان شاقاً, 

                                                                                                      
  به (طبقات الصحابة) يعرف بطبقات ابن سعد. الواقدي. أشهر كت

ذيب التهذيب:    ]3/88؛ الوايف بالوفيات:  1/507؛ الوفيات:  9/182[انظر: 
) ينتمـــي إىل عائلـــة مـــن 2002ديســـمرب  17 -- 1908فربايـــر  9حممـــد محيـــد هللا (حممـــد محيـــد هللا, د.  1

وعـامل اإلسـالم والقـانون الـدويل الـذي كـان يعـرف  فقيـه عـامل هنـدي شـهريالعلماء والفقهاء والكتاب واإلداريـني. 
مـــن أجـــل التـــربع لبحـــوث تـــاريخ احلـــديث ، وترمجـــات القـــرآن ، وتقـــدم التعلـــيم اإلســـالمي ، ونشـــر تعـــاليم الـــدين 

  .جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدةمن كتبه الكثرية:  اإلسالمي يف العامل الغريب.
]www.wikipedia.org[  
م, 1987: 6انظر: جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة, مجعها: حممد محيد هللا, د. ط 2

  دار النفائس, بريوت
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 1إضعاف قوة قريش. ولذلك نراه يعقد املعاهدات معهم وهم على حاهلم من اإلشراك.
  :ومن رسائله يف هذا الدور رسالته

  :2إىل نعيم بن مسعود األشجعي
 د بن ُرخيلةَ وْ عُ سْ مَ  نُعيم بنُ  هِ يْ لَ عَ  فَ الَ ا حَ ا مَ ذَ . هَ رَِّحْيمِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن ال "

, وكتب ةً فَ وْ صُ  رٌ حبَْ  لَّ ا بَ ُحد مكانه. مَ أُ  انَ ا كَ مَ  ةِ حَ يْ صِ النَّ وَ  رِ صْ ى النَّ لَ عَ  هُ فَ الَ األشجعي. حَ 
  3علي".

ا وإمنا هو معاهدة حربية يراد اإلسالم على القبائل,  هافي  مل يشرتط النيب -2
   أراد به أن يقوي مركز املسلمني ضد مشركي قريش.

رى فيه قبول النيب مبساواة املسلمني ن, والذي 4الذي كتبه لبين غفارومثله العهد 
  :ما يلي, ونصه 5بغري املسلمني

 ْنيَ مِ لِ سْ مُ لْ ا لِ مَ  مْ هلَُ  ْنيَ مِ لِ سْ مُ الْ  نَ مِ  مْ هُ نـَّ لبين ِغفار: إِ  "قالوا وكتب رسول هللا 

                                  
م, دار العلـــم للماليـــني, 1974: 5انظـــر: تطـــور األســـاليب النثريـــة يف األدب العـــريب, ألنـــيس املقدســـي, ط 1

  24-23بريوت, ص
عي: صــحايب. مــن ذوي العقــل الــراجح. قــدم علــى رســول هللا ســراً أيــام اخلنــدق انظــر: نعــيم بــن مســعود األشــج 2

واجتمــاع األحــزاب اجملتمعــة لقتــال املســلمني, فــألقى الفتنــة بــني قبائــل قريظــة وغطفــان وقــريش, فتفرقــوا. مــات يف 
  هـ. قيل: قتل يوم (اجلمل) قبل قدوم علي رضي هللا عنه إىل البصرة.  30خالفة عثمان عام 

  ]8781؛ اإلصابة: ت  5/33؛ أسد الغابة:  4/19الطبقات:  [انظر:
  1/274انظر: الطبقات الكربى,  3
  .غفار بن جاسم بن عمليق: جد جاهلي قدمي. كانت منازل بنيه بنجد 4

  ]5/121[األعالم, 
  24انظر: تطور األساليب النثرية يف األدب العريب, ص 5
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 مْ هِ سِ فُ نْـ أَ وَ  مْ اهلِِ وَ مْ ى أَ لَ عَ  هِ لِ وْ سُ رَ  ةَ مَّ ذِ وَ  هللاِ  ةَ مَّ ذِ  مْ هلَُ  دَ قَ عَ  ِيبَّ النَّ  نَّ أَ وَ  ْنيَ مِ لِ سْ مُ ى الْ لَ ا عَ مَ  مْ هِ يْ لَ عَ وَ 
 الَّ إِ  هُ رُ صْ نَ  مْ هِ يْ لَ عَ وَ  هُ وْ ابُـ جَ أَ  هُ وْ رُ صُ نْ يَـ لِ  مْ اهُ عَ ا دَ ذَ إِ  ِيبَّ النَّ  نَّ أَ وَ  مِ لْ الظُّ بِ  مْ هُ أَ دَ بَ  نْ ى مَ لَ عَ  رُ صْ النَّ  هُ لَ وَ 
  1".مثٍْ إِ  نَ وْ دُ  لُ وْ  حيَُ َال  ابَ تَ كِ ا الْ ذَ هَ  نَّ أَ وَ  –ما بّل حبر صوفة  – نِ يْ  الدِّ ِيف  بَ ارَ حَ  نْ مَ 

ا من أقدم ما كتبها الرسول  -3 وأكثرها  من مميزات رسائل هذا العصر أ
ى لَ عَ  نَ وْ نُـ آمِ  مْ هُ نـَّ من جهينة: "إِ  4 وبين الربعة 3 ُزرعةبينقوله ل, ومن أمثلتها: 2قصري

 لِ هْ اْألَ وَ  نِ يْ  الدِّ  ِيف الَّ إِ  مْ هُ بَـ ارَ حَ  وْ أَ  مْ هُ مَ لَ ظَ  نْ ى مَ لَ عَ  رُ صْ النَّ  مُ هلَُ  ّنّ◌◌َ أَ وَ  مْ اهلِِ وَ مْ أَ وَ  مْ هِ سِ فُ نْـ أَ 
  5".انُ عَ تَـ سْ مُ الْ هللا ُ وَ  مْ ِِ رَ اضِ ا حلَِ ى مَ قَ اتـَّ وَ  مْ هُ نْـ مِ  رَّ بَـ  نْ مَ  مْ هِ تِ يَ ادِ بَ  لِ هْ ِألَ وَ 

ج    .األخرىالسياسية  رسائلههذا املنهج يف  و
  
  ثاينالدور ال

  

                                  
  1/274انظر: الطبقات الكربى:  1
  25األساليب النثرية يف األدب العريب, صانظر: تطور  2
بنو زرعة: بطن من بين عجالن. يقـيم بالـديار املصـرية. وبنـو عجـالن: مـن قبائـل العـرب يف مصـر, تنقسـم إىل  3

  األفخاذ اآلتية: بنو جابر, قصر, بنو ُزرعة, وبنو مسالوس. 
  ]758و  2/469[انظر: معجم قبائل العرب: 

وكـان يقـال هلـم: بنـو  بعة بن رشدان بن قيس: بطن من جهينة. وفدوا علـى النـيب بنو الربعة: منسوب إىل الرُّ  4
غيــان يف اجلاهليــة, فقــال هلــم: مــن أنــتم؟ قــالوا: بنــو غيــان. فقــال: بــل أنــتم بنــو َرشــدان. قــال: مــا اســم واديكــم؟ 

  قالوا: َعوى. قال: بل هو َرَشد. فلزمتهما. 
: 1لعبــد الكــرمي الســمعاين, تقــدمي: عبــد هللا البــارودي, ط؛ األنســاب,  2/653[انظــر: معجــم مــا اســتعجم: 

  ]1/ 414هـ, دار الكتب العلمية, بريوت: ق 1408
  1/270انظر: الطبقات الكربى,  5
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ويف هذا  1للهجرة فغزوة تبوك. 8اخلامسة وفتح مكة سنة هذا الدور ما بني السنة 
أمر اإلسالم يستقر. نالحظ يف رسائل هذا  بدأ, و 2جنم املكيني باألفول أخذالعصر 
  العصر:

ل ل الدور األول من امليعلى العكس مما كان يفعل يف رسائ - أن النيب  -1
أصبح يف أكثر  –على كفرهم ألجل  ضعف مركزه إىل حمالفة املشركني مع بقاءهم 

فتح مكة   اإلسالم على القبائل املهادنة, على أنه مل يشدد يف ذلك قبلعهوده يشرتط 
هـ) فقد عقد مع زعيمهم عهدًا هذا 6( 3كما نستدل من مالينته لقريش عام احلديبية

  4نصه:
ا حَ لَ طَ اصْ  5روٍ مْ عَ  نَ بْ  لَ يْ هَ سُ  هللاِ  دِ بْ عَ  نُ د بْ مَّ حمَُ  هِ يْ لَ عَ  احلََ ا صَ ا مَ ذَ هَ اللهّم  كَ مسِْ ا(بِ 

 ضٍ عْ بَـ  نْ عَ  مْ هُ ضُ عْ بَـ  فُّ كُ َي◌َ وَ  اسُ النَّ  نَّ هِ يْ فِ  نُ مَ أْ يَ  ْنيَ نِ سِ  رَ شَ عَ  اسِ النَّ  نِ عَ  بِ رْ احلَْ  عِ ضْ ى وَ لَ عَ 

                                  
  23انظر: تطور األساليب النثرية يف األدب العريب, ص 1
  أفل النجم: أي غاب. 2

  , مادة (أفل)]1/21[املعجم الوسيط, 
  مكة, اشتهر بالبيعة اليت حدثت فيه وبالصلح الذي أُبرم بني النيب واملكيني. احلديبية: واٍد قريب من 3

  ]231املنجد يف األعالم, ص [انظر:
  26: تطور األساليب النثرية, صانظر 4
ا يف اجلاهليـة. أسـر  5 سهيل بن عمرو بن عبـد مشـس, القرشـي العـامري, مـن لـؤي: خطيـب قـريش, وأحـد سـاد

لـى دينـه إىل يـوم الفـتح, مبكـة, فأسـلم. مث سـكن املدينـة. وهـو الـذي تـوىل أمـر الصـلح يوم بدر, وافُتدي, فأقام ع
باحلديبيـــة, وجـــاء يف مقدمـــة كتـــاب الصـــلح: (بامســـك اللهـــم. هـــذا مـــا صـــاحل عليـــه حممـــد بـــن عبـــد هللا ســـهيل بـــن 

  عمرو). كان عمر بن اخلطاب خيشى مواقفه يف اخلطابة. مات بالطاعون يف الشام. 
  ]1/172؛ البيان والتبيني: 3566: ت [انظر: اإلصابة
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 عَ مَ  نْ ا ِممَّ شً يْ رَ قُـ  اءَ جَ  نْ مَ وَ  مْ هِ يْ لَ عَ  هُ دَّ رَ  هِ يِّ لِ وَ  نِ ذْ إِ  ْريِ غَ بِ  شٍ يْ رَ قُـ  نْ مِ  هللاِ  لَ وْ سُ ى رَ تَ أَ  نْ مَ  هُ نَّ ى أَ لَ عَ 
 بَّ حَ أَ  نْ مَ  هُ نَّ أَ وَ  لَ َال غْ  إِ َال وَ  1لَ َال سْ  إِ َال  هُ نَّ أَ وَ  ةٌ فَ وْ فُ كْ مَ  ةٌ بَ يْ ا عَ نَ نَـ يْـ بَـ  نَّ أَ وَ  هِ يْ لَ عَ  هُ دَّ رُ تَـ  ملَْ  هللاِ  لِ وْ سُ رَ 
 شٍ يْ رَ قُـ  دِ قْ عَ  ِيفْ  لَ خُ دْ يَّ  نْ أَ  بَّ حَ أَ  نْ مَ وَ  هِ يْ فِ  لَ خَ دَ  هِ دِ هْ عَ وَ  هللاِ  لِ وْ سُ رَ  دِ قْ عَ  ِيفْ  لَ خُ دْ يَّ  نْ أَ 
  2).هِ يْ فِ  لَ خَ دَ  مْ هِ دِ هْ عَ وَ 

م رغبة يف صرف جهوده نفمن هذا الكتاب  رى أن الرسول يوادع قريشًا وحيار
  عنهم إىل جهة أخرى. 

ا والرسل إىل القبائل قريبها وبعيدها. السرايأخذ يبعث  نرى بعد ذلك أنه  -2
رى الناس بعدها يدخلون يف دين نراه ذا القوة النافذة والكلمة العليا, و نويف كتبه إليهم 

  ذكره ابن سعد يف طبقاته:ويتضح هذا يف مثال  3هللا أفواجاً.
فرقع به دلوه فقالت له ابنته ما أراك إال  أتاه كتاب رسول هللا  4ن العرينإ
 ك قارعة, أتاك كتاب سيد العرب فرقعت به دلوك. فمّر به جيش لرسول هللا ستصيب

                                  
  اإلسالل: السرقة. 1

  , مادة (سلل)]1/445[املعجم الوسيط, 
؛ مســـند أمحــد, أول مســـند الكـــوفيني, حــديث املســـور بــن املخرمـــة, رقـــم 1546/ 3انظــر: تـــاريخ الطــربي :  2

مدلسـا وقـد : إسناده حسن حممـد بـن إسـحاق وإن كـان بقولهشعيب األرنؤوط , علق عليه 18930احلديث: 
  .عنعن إال أنه قد صرح بالتحديث يف بعض فقرات هذا احلديث فانتفت شبهة تدليسه

  26انظر: تطور األساليب النثرية يف األدب العريب, ص 3
بعثه إىل بين حارثـة بـن عمـرو بـن قـريط يـدعوهم  كان رسول هللا   ...عبد هللا بن عوسجة العرين العرين: هو  4

ا أسفل دلوهم فقال النيب إىل اإلسالم فأخذوا الص أذهـب هللا عقـوهلم فهـم أهـل سـفه  حيفة فغسلوها ورقعوا 
  .وعجلة
  ]4/202اإلصابة,  [انظر:



 

 

286

فأخربه فقال له رسول هللا ما أصبت من  فاستباحوا كل شيء له فأسلم. وأتى النيب 
  1مالك قبل أن يقسمه املسلمون فأنت أحّق به".

  يف هذا الدور: ومن رسائله 
ا وْ مُ لَ سْ ا أَ مَ  مْ هلُ وَ  مْ هِ دِ َال بِ بِ  نَ وْ نُـ آمِ  مْ هُ نـَّ وهم من جهينة: "إِ  2لبين اجلرمز بن ربيعة -

ِمن بن علي صاحب اليمامة وكان نصرانيًا ( 5إىل َهوذة –ومنها  4املغرية 3وكتب هِ يْ لَ عَ 
 رُ هَ ظْ يَ سَ  ِينْ يْ دِ  نَّ أَ  مْ لَ اعْ ى, وَ دَ اهلُْ  عَ بَ اتـَّ  نِ ى مَ لَ عَ  مٌ َال ؛ سَ يّ لِ عَ  نِ بْ  ةَ ذَ وْ هَ  حمَُّمٍَّد َرُسْوِل ِهللا ِإَىل 

  6.)كَ يْ دَ يَ  تَ ا حتَْ مَ  كَ ُل لَ عَ جْ أَ وَ  مْ لِ سْ تَ  مْ لِ سْ أَ فَ  رِ افِ احلَْ وَ  فِّ ى اخلُْ هَ تَـ نْ  مُ َىل إِ 
                                  

  1/281انظر: الطبقات:  1
منسوب إىل (جرموز بن احلـارث: بطـن مـن شـنوءة, من األَزد, من القحطانيـة, وهـم: بنـو جرمـوز بـن احلـارث بـن  2

بـن ُعـدثان بـن عبـد هللا بـن َزهـران بـن كعـب بـن احلـارث ابـن كعـب بـن عبـد هللا مالك بن َفهم بن َغـنم بـن َدوس 
  بن مالك بن نصر ابن األزد. 
  ]1/183[انظر: معجم قبائل العرب, 

  1/272انظر: الطبقات:  3
م.: هـ) 50م ( و عبد هللاملغرية بن شعبة بن أىب عامر بن مسعود الثقفى، أب 4 م ووال  أحد دهاة العرب وقاد

اوند هـ,  5ايب. أسلم عام صح شهد احلديبية واليمامة وفتوح الشام. وذهبت عينه بالريموك. وشهد القادسية و
  .وهو أول من وضع ديوان البصرة ,حديثا 136 هل ومهدان وغريها.

  ]4/406[انظر: أسد الغابة, 
بــين حنيفــة وخطيبهــا هــوذة بــن علــي بــن مثامــة بــن عمــرو احلنفــي, مــن بكــر بــن وائــل: صــاحب اليمامــة وشــاعر  5

: (أسـلم قبيل اإلسالم ويف العهد النبوي. كان ممن يزور كسرى يف املهمات. وملا ظهر اإلسالم كتب إليه النيب 
بعض األمر؛ فلـم جيبـه وقـال: بـاَد,  تسلم, وأجعل لك ما حتت يديك) فأجاب مشرتطاً أن يكون له مع النيب 

  يل. وباَد ما يف يديه! ومل يعش بعد ذلك غري قل
  ]166-1/165؛ الكامل البن األثري: 1063, 1059, 407[انظر: معجم ما استعجم: 

بعث كتاباً إىل هوذة بن علي صاحب اليمامة  ؛ ويف جممع الزوائد ان النيب 6/365انظر: صبح األعشى:  6
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  :وهو 2ملكي عمان 1كتابه إىل جيفر وعبد ابين اجللندى -
ا مَّ أَ  َسَالٌم َعَلى َمِن اتـََّبَع اْهلَُدىجيفر وعبد ابين اجللندي  ِمن حمَُّمٍَّد َرُسْوِل ِهللا ِإَىل (

ْ إِ فَ  دُ عْ بَـ  ْ إِ ا فَ مَ لِ سْ ا تَ مَ لِ سْ أَ  مِ َال سْ اْإل  ةِ ايَ عَ دِ ا بِ مَ كُ ْو عُ دْ أَ  ّينِ   نْ مَ  رَ ذِ نْ ة ِألُ فَّ آكَ   اسِ  النَّ َىل إِ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  ّينِ
 نْ ا أَ مَ تُ يْ بَـ أَ  نْ إِ ا وَ مَ كُ تُ يْ لَّ وَ  مِ َال سْ اْإلِ ا بِ متَُ رَ رَ قْـ أَ  نْ ا إِ مَ كُ نَّ إِ وَ  نَ يْ رِ افِ كَ ى الْ لَ عَ  لُ وْ قَ الْ  قَّ حيَِ ا وَ يًّ حَ  انَ كَ 
ا مَ كُ كِ لْ مُ  ِيفْ  ِيتْ وَّ بُـ نُـ  رُ هَ ظْ تَ ا وَ مَ كُ تِ احَ سَ بِ  لُّ حتَ  يْ لِ يْ خَ ا وَ مَ كُ نْ عَ  لٌ ائِ ا زَ مَ كُ كَ لْ مُ  نَّ إِ فَ  مِ َال سْ اْإلِ ا بِ رَّ قِ تُ 

  .3)وكتب أيب بن كعب
   ومثل ذلك كتابه إىل أهل جنران: -

                                                                                                      
  .رواه الطرباين وفيه حممد بن إمساعيل لن عياش وهو ضعيفمع سليط بن عمرو, وقال اهليثمي: 

للتفصـــيل انظـــر: جممـــع الزوائـــد, كتـــاب اجلهـــاد, بـــاب عـــرض اإلســـالم والـــدعاء إليـــه قبـــل القتـــال, رقـــم احلـــديث: [
9586[  

جيفر بن اجللندي العماين والصحايب . كان رئيس عمان هو وأخوه عبد بن اجللندي . أسـلما علـى يـد عمـرو  1
  . ومل يرياه وكان إسالمهما بعد خيرب ,إىل عمان ومل يقدما على النيب  بن العاص حيث بعثه رسول هللا 

  ]1/1565[انظر: الوايف بالوفيات: 
ُعمان: سلطنة مستقلة يف اجلنوب الشرقي من شبه اجلزيرة العربية, تشرف على البحر العريب يف اجلنوب وعلـى  2

  خليج ُعمان يف الشرق.
  ]476املنجد يف األعالم, ص[انظر:

عبـــدهللا بــــن يوســـف أبـــو حممـــد احلنفــــي , ة ألحاديـــث اهلدايـــةصـــب الرايــــ؛ ن6/366انظـــر: صـــبح األعشـــى:  3
مـع الكتـاب : حاشـية بغيـة , حتقيـق : حممـد يوسـف البنـوري مصر ، ,دار احلديثهـ, 1357 , (د.ط):الزيلعي

بعث عمرو بن  ؛ ويف جممع الزوائد ان النيب 12/221؛ املعجم الكبري, 4/501, األملعي يف ختريج الزيلعي
رواه الطـرباين وفيـه حممـد بـن إمساعيـل لـن عيـاش ىل ابـين اجللنـدا ملكـي عمـان, وقـال اهليثمـي: العاص إىل جيفر وإ

  .وهو ضعيف
[للتفصـــيل انظـــر: جممـــع الزوائـــد, كتـــاب اجلهـــاد, بـــاب عـــرض اإلســـالم والـــدعاء إليـــه قبـــل القتـــال, رقـــم احلـــديث: 

9586[  
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ْ إِ فَ  دُ عْ بَـ  امَّ أَ  وبَ قُ عْ يَـ وَ  اقَ حَ سْ إِ وَ  مَ يْ اهِ رَ بْـ إِ  لهُ إِ  ِبْسِم اهللَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ (  َىل إِ  مْ كُ ْو عُ دْ أَ  ّينِ
 نْ إْ فَ  ةُ يَ زْ اجلِْ فَ  مْ تُ يْ بَـ أَ  نْ إِ فَ  ادِ بَ عِ الْ  ةِ يَ َال وِ  نْ مِ  هللاِ  ةِ يَ َال وِ  َىل إِ  مْ كُ ْو عُ دْ أَ وَ  ادِ بَ عِ الْ  ةِ ادَ بَ عِ  نْ مِ  هللاِ  ةِ ادَ بَ عِ 
  .1)مِ َال سْ اْإلِ  بِ رْ ِحبَ  مْ كُ تُ نْـ آذَ  دْ قَ فَـ  مْ تُ يْ بَـ أَ 

بعث رسول ) 8ا (سنة يهقال الطربي وف 2وكتابه إىل املنذر بن ساوى العبدي -
  :ساوى العبدي وكتب إليه كتابا فيهإىل املنذر بن  3العالء بن احلضرمي هللا 

 مٌ َال ى سَ اوَ سَ  نِ بْ  رِ ذِ نْ مُ الْ  َىل إِ  هللاِ  لِ وْ سُ رَ  ِيبْ النَّ  دٍ مّ حمَُ  نْ مِ  ِبْسِم اهللَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ (
ْ إِ فَ  كَ يْ لَ عَ   هُ نَّ إِ وَ  كَ لَ سُ رُ وَ  ِينْ اءَ جَ  كَ ابَ تَ كِ   نَّ إِ فَ  دُ عْ ا بَـ مَّ أَ  وَ  هُ الَّ إِ  لهَ  إِ َال  يْ ذِ الَّ  هللاُ  كَ يْ لَ إِ  دُ محَْ أَ  ّينِ
ا مَ  هِ يْ لَ عَ وَ  ْنيَ مِ لِ سْ مُ لْ ا لِ مَ  هُ لَ  مٌ لِ سْ مُ  هُ نَّ إِ ا فَ نَ تَـ لَ بْـ قِ  لَ بَ قْ تَـ اسْ ا وَ نَ تَـ حَ يْ بِ ذَ  لَ كَ أَ ا وَ نَ تَـ َال ى صَ لَّ صَ  نْ مَ 
 سِ وْ جُ مَ ى الْ لَ عَ  نَّ ى أَ لَ عَ   هللاُ  لُ وْ سُ رَ  مْ هُ احلََ صَ فَ  الَ قَ  ةُ يَ زْ اجلِْ  هِ يْ لَ عَ  فَـ َىب أَ  نْ مَ وَ  ْنيَ مِ لِ سْ مُ ى الْ لَ عَ 

  .4)مْ هُ اؤُ سَ نِ  حُ كَ نْ  تُـ َال وَ  مْ هُ حُ ائِ بَ ذَ  لُ كَ ْؤ  تُـ َال  ةُ يَ زْ اجلِْ 

                                  
, قــــال الزيلعي:حــــديث 3/195؛نصــــب الرايــــة, كتــــاب النكــــاح, فصــــل, 6/367انظــــر: صــــبح األعشــــى:  1

  مرسل.
املنـــذر بـــن ســـاوى بـــن األخـــنس العبـــدي, مـــن عبـــد القـــيس, أو مـــن بـــين عبـــد هللا بـــن دارم, مـــن متـــيم: أمـــري يف  2

اجلاهليــة واإلســالم. كــان صــاحب (البحــرين) وكتــب إليــه النــيب رســالة, قبــل فــتح مكــة, مــع العــالء بــن احلضــرمي, 
ومل يصــح خــرب وفــوده علــى النــيب. ومــات قبــل ردة أهــل البحــرين  يــدعوه إىل اإلســالم, فأســلم, واســتمر يف عملــه.

  هـ.  11عام 
  ]8218؛ اإلصابة: ت  4/409[انظر: أسد الغابة: 

العالء بن عبد هللا احلضرمي: صحايب, من رجال الفتوح يف صدر اإلسالم. أصله من حضـرموت, سـكن أبـوه  3
, أقرّه أبو بكر, مث عمـر, ووّجهـه إىل البصـرة, ومـات   هـ. بعد وفاة النيب 8مكة. واله رسول هللا البحرين سنة 

  هـ. يقال: إنه أول مسلم ركب البحر للغزو.  21يف الطريق عام 
  ]5644اإلصابة: ت انظر: [
املصــــنف يف ؛ 10/152؛ املعجــــم الكبــــري, 6/356؛ صــــبح األعشــــى:  2/145انظــــر: تــــاريخ الطــــربي:  4
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د أهل الطائف على النيب يريدون البيعة واإلسالم فأبوا أن حيّيوه هـ وف 9ويف السنة 
لكن  1إال حتّية اجلاهلية وطلبوا منه أن يدع الالت ثالث سنني وأن يعفيهم من الصالة

  :2النيب أىب ذلك وبعد ألي أسلموا, فكتب هلم كتاباً يقول فيه
 نْ مِ  مْ هلَُ  انَ ا كَ مَ  نَّ اِ ه. وَ يْ فِ  مٌ لْ ظُ ه وَ دُ يْ صَ ه وَ اهُ ضَ عِ  امٌ رَ حَ  مْ هِ يْ ادِ وَ  نَّ إِ وَ  هللاِ  ةَ مَّ ذِ  مْ هلَُ  نَّ إِ (

 ِيفْ  َدينٍ  نْ مِ  مْ هلَُ  انَ ا كَ مَ  إنّ ه وَ لِ وْ سُ رَ وَ  هللاِ  نَ رّأ مِ بَـ مُ  اطٌ يَ ِل◌ِ  هُ نَّ اِ فَ  هُ لُ جَ أَ  غَ لَ بَـ فَـ  لٍ جَ  أَ َىل إِ  نٍ َديْ 
 لَ أَ سَ ا وَ وْ الُ (قَ  3اظ). ويف رواية أخرىكَ عُ بِ  طُ َال يُ ه وَ سِ أْ  رَ َىل ى إِ ضَ يقْ  هُ نَّ إِ اظ فَ كَ عُ  اءَ رَ وَ  نْ هَ رَ 
حمَُّمٍَّد َرُسْوِل ِهللا  ِمنْ  ابٌ تَ ا كِ ذَ "وجأ" فكتب هلم: (هَ  مْ هلَُ  مَ رِّ حيَُّ  نْ أَ   هللاِ  لَ وْ سُ رَ  فٍ يْ قِ ثَ  دُ فْ وَ 

 غَ لَ بْـ يُ فَـ  ذُ خَ ؤْ يُـ  هُ نَّ إِ فَ  كَ لِ ل ذَ عَ فْ يَـ  دَ جَ وَّ  نْ مَ فَ  دُ ضَ عْ  يُـ َال  هُ دَ يْ صَ جٍّ وَ وَ  اهُ ضَ عَ  نَّ أَ  ْنيَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  ِإَىل 
. وكتب خالد ابن سعيد بأمر النيب بن هللاِ  لِ وْ سُ رَ  هللاِ  دِ بْ عَ  نِ بْ  دِ مَّ حمَُ  ِيبّ النَّ  رُ مْ ا أَ ذَ هَ . وَ ِيبّ النَّ 

  ).4أمر به حممد رسول هللاعبد هللا فال يتعدينه أحد فيظلم نفسه فيما 
م أو اجلزية من شروط اإلسال ويف هذه الرسائل وغريها, ألزم النيب  -3

                                                                                                      
, الريـاض, مكتبـة الرشـدهــ, 1409: 1, طمد بن أيب شيبة الكويفبكر عبد هللا بن حم , أليباألحاديث واآلثار

؛ جممــع 32634, كتــاب الســري, بــاب مــا جــاء يف وضــع الســري, رقــم احلــديث: حتقيــق : كمــال يوســف احلــوت
رواه الطــرباين يف الكبــري ويف إســناده , قــال اهليثمــي: 64الزوائــد, كتــاب اإلميــان, بابــان يف العبــادة, رقــم احلــديث: 

  .إدريس احللواين ومل أر أحدا ذكره وهو أيضا من رواية أيب عبيدة عن أبيه ومل يسمع منه احلسن بن
  2/180انظر: تاريخ الطربي:  1
  1/135انظر: العقد الفريد:  2
  1/285انظر: الطبقات:  3
؛ ويف مســند اإلمــام 5/34؛ البدايــة والنهايــة, 3/973؛ املغــازي, الواقــدي, 2/179انظــر: تــاريخ الطــربي:  4

) [مسـند أمحـد, مسـند العشـرة املبشـرة, إن صـيدوج وعضـاهه حـرم حمـرم هللأمحد و سنن أيب داؤد بسند ضـعيف (
  ]2032؛ سنن أيب داؤد, كتاب املناسك, باب, رقم احلديث: 1416مسند الزبري بن العوام, رقم احلديث: 
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  معاهداته.
 إىل نشر دعوة اإلسالم انصرف النيب املسلمني يف املدينة,  روملا استقّر أم -4

  بني القبائل.
حركة الدعوة اإلسالمية,  –يف هذه احلركة كبريًا مث لعب فتح مكة دورًا   -5

  1.يرة العربيةأهم حواضر اجلز فأسلمت القبائل على نطاق واسع, وأصبحت اجلزيرة العربية 
  الدور الثالث

  

عهد النبوي وخاصة معظم رسائل هذا العصر يف السنتني األخريتني من الكتبت 
  2يف أخبار السنة التاسعة.الطربي  يف تاريخبعد غزوة تبوك, ووردت بعضها 

احلريب أعلى درجات القوة وبدأ يستفيد من مركزه يف هذا الدور  بلغ النيب 
على القبائل احللفاء على بل أوجببت الزكاُة ل اإلسالم أو اجلزية, ومل يرض بقبو والديين, 

  3وبعث العمال أو األمراء على الصدقات.أساس اإلسالم, 
رسالة ملوك محري اليت أعلن فيها إسالَمه احلارُث على  رّده هذه الرسائل ومن 
  :4بن عبد كالل

ٍد  ِبْسِم اهللَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ (  مِ يْ عِ نَ ل وَ كَال   دِ بْ عَ  نِ بْ  ثِ ارِ  احلَْ َىل إِ  َرُسْوِل هللاِ النَِّيبّ ِمن حمَُّمَّ

                                  
  38-23انظر: تطور األساليب النثرية يف األدب العريب, ص 1
  38-23ساليب النثرية يف األدب العريب, صانظر: تطور األ 2
  38-23نفس املصدر, ص 3
أيضــا علــى صــدقات كنــدة والصــدف مث  احلــارث بــن عبــد كــالل احلمــريي ملــك الــيمن واســتعمله رســول هللا  4

  . واله أبو بكر اليمن وهو الذي افتتح حصن النجري حبضرموت مع زياد
  ]1/456[انظر: االستيعاب: 
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ْ إِ فَ  مْ كُ لِ د ذَ عْ ا بَـ مَّ ومعافر أَ  2ومهدان 1رعني يْ ذِ  لَ يْ قِ  انُ مَ عْ النـُّ ل وَ كَال   دِ بْ عَ  نِ بْ   كَ يْ لَ إِ  دُ محَْ أَ  ّينِ
ا نَ يَـ قِ لَ فَـ  ومِ الرُّ  رضِ مقفلنا من أَ  مْ كُ لُ وْ سُ ا رَ نَ بِ  عَ قَ وَ  دْ قَ  هُ نَّ إِ فَ  دُ عْ ا بَـ مَّ أَ  وَ  هُ الَّ إِ  لهَ  إِ َال  يْ ذِ الَّ  هللاُ 
 دْ قَ  هللاَ  نَّ إِ ني وَ كِ ِر شْ مُ م الْ كُ لَ تَـ قَـ م وَ كُ مِ َال سْ إِ ا بِ نَ أَ بَ نْـ أَ وَ  مْ كُ لَ بْـ ا قَـ  مَ َرب خَ وَ  مْ تُ لْ سَ رْ ا أَ مَ  بلغَ فَ  املدينةِ بِ 
 نَ مِ  مْ تُ يْ طَ عْ أَ وَ  اةَ كَ الزَّ  مُ تُ يْ آتَـ وَ  الصالةَ  مُ تُ مْ قَ أَ ه وَ لَ وْ سُ رَ وَ  م هللاَ تُ عْ طَ أَ وَ  مْ تُ حْ لَ صْ أَ  نْ إِ  هِ تِ ايَ دَ ِِ  مْ اكُ دَ هَ 
عقار عشر الْ  نَ مِ  الصدقةِ  نَ  مِ ْني منِ ؤْ مُ ى الْ لَ عَ  بَ تَ ا كَ مَ وصفيه وَ  هِ يِّ بِ نَ  مَ هْ سَ وَ  هللاِ  سَ مخُُ  امنِِ غَ مَ الْ 
يف   اإلبلِ ِيف وَ  رِ شْ العُ  فصْ نِ  الغربِ قي بِ ا سُ مَ  لُّ كُ وَ  السماءُ  تِ قَ ا سَ مَ وَ  العنيُ  تِ قَ ا سَ مَ 

  ِيف وَ  اةٌ شَ  اإلبلِ  نَ مِ  سٍ مخَْ  ذكر ويف كلِّ  نٍ وْ بُـ لَ  ابنُ  اإلبلِ  نَ مِ   ثالثنيَ ِيف وَ  ونٍ بُ لَ  األربعني ابنةُ 
تبيع  رِ قَ البَـ  نَ مِ  ْنيَ ثِ َال ثَ  لِّ  كُ ِيف وَ  ةٌ رَ قَ بَـ  البقرِ  نَ مِ  أربعنيَ   كلِّ شاتان وِيف  اإلبلِ  نَ مِ  رٍ شَ عَ  كلِّ 
 ضَ رَ فَـ  ِيتْ الَّ  هللاِ  ةُ ضَ يْ رِ ا فَ هَ نـَّ إِ وَ  اةٌ ا شَ دهَ حْ وَ  ةٌ مَ ائِ سَ  مَ نَ غَ الْ  نَ مِ  ْنيَ عِ بَ رْ أَ  لِّ كُ   ِيفْ ة وَ عَ ذْ ج وْ ع أَ جذْ 
 هِ مِ َال سْ ى إِ لَ عَ  دَ هَ شْ أَ وَ  كَ لِ ى ذَ دَّ أَ  نْ مَ وَ  هُ لَّ  رٌ يْـ خَ  وَ هُ ا فَـ رً يْـ خَ  ادَ زَ  نْ مَ فَ  ةِ قَ دَ  الصَّ ِيف  ْنيَ نِ مِ ؤْ مُ ى الْ لَ عَ 
 هللاِ  ةُ مَّ ذِ  هُ لَ وَ  مْ هِ يْ لَ ا عَ مَ  هِ يْ لَ عَ وَ  مْ اهلَُ مَ  هُ لَ  ْنيَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  نَ مِ  هُ نَّ إِ فَ  ْنيَ كِ ِر شْ مُ ى الْ لَ عَ  ْنيَ نِ مِ ؤْ مُ لْ ا رَ اهَ ظَ وَ 
 مْ هِ يْ لَ ا عَ مَ  لُ ثْ مِ  هِ يْ لَ عَ وَ  مْ ا هلَُ مَ  لُ ثْ مِ  هُ لَ  إنَّ فَ  اِينّ رَ صْ نَ  وْ أَ  يّ دِ وْ هُ يَـ  نْ مِ  مَ لَ سْ أَ  نْ مَ  هُ نَّ إِ وَ  هِ لِ وْ سُ رَ  ةُ مَّ ذِ وَ 
 وْ أَ  رٌ كَ  ذَ املِ حَ  لِّ ى كُ لَ عَ  ةُ يَ زْ اجلِْ  هِ يْ لَ عَ ا وَ هَ نْـ عَ  نتُ  يفْ َال  هُ نَّ إِ فَ  هِ تِ يَّ انِ رَ صْ نَ  وْ ه أَ تِ يَّ دِ وْ هُ ى يَـ لَ عَ  انَ كَ   نْ مَ وَ 
 َىل إِ  كَ لِ ى ذَ دَّ أَ  نْ مَ ا فَ ابً يَ ثِ  رضهُ عَ  وْ أَ  افرِ عَ مَ الْ  نَ مِ  هُ تُ مَ يْ قِ  وْ أَ  افٍ وَ  ارٌ نَ يْـ دِ  دٌ بْ عَ  وْ أَ  رٌّ ى حُ ثَ نْـ أُ 

 َرُسْولَ  إنَّ فَ  دُ عْ ا بَـ مَّ أَ  هِ لِ وْ سُ رَ لِ وَ  هللِ  وُّ دُ عَ  هُ نَّ إِ فَ  هُ عَ نَـ مَ  نْ مَ وَ  هِ لِ وْ سُ رَ  ةُ مَّ ذِ وَ  هللاِ  ةُ مَّ ذِ  هُ لَ  نَّ إِ فَ  َرُسْوِل هللاِ 

                                  
 يل ذي رعني واحلارث ونعيما من ملوك محري هـم الـذين بعثـوا الكتـاب والرسـول إىل النـيب النعمان ققيل: إن  1

  . وقيل: إن النعمان كان من رسول محري. وليس النعمان رسول ملوك محري
  ]6/499؛ اإلصابة:  1070[انظر: أسد الغابة: 

ونـزل كثـري معهـم, بعـد . شـرقي الـيمن مهدان بن مالك بن زيد, من قحطان: جّد جـاهلي قـدمي. كانـت منـازل بنيـه يف 2
  اإلسالم, يف بالد احلجاز وغريها. وكانوا أيام اتقاد الفنت بني بعض الصحابة, من شيعة أمري املؤمنني علي. 

  ]2/252؛ تاريخ ابن خلدون:  459, 445,  369[انظر: مجهرة األنساب: 
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ن اذ بْ عَ ا مُ رً يْـ خَ  مْ ِِ  مْ كُ يْ صِ وْ أُ فَ  يْ لِ سُ رُ  مْ كُ تْ تَـ ا أَ ذَ إِ  نْ يزن أَ  يْ ذِ  ةَ عَ رْ  زَ َىل إِ  لَ سِ رْ  أُ ّيب ا النَّ دً مَّ حمَُ  هللاِ 
ُ حَ صْ أَ مالك بن مرة وَ ر وَ ة بن منَِ بَ قْ عَ ة وَ ادَ بَ ن عُ ك بْ الِ مَ وَ  دٍ يْ زَ  نِ بْ  هللاِ  دَ بْ عَ ل وَ بَ جَ   نِ أَ وَ  مْ ا
 نُ بْ  اذُ عَ مُ  مْ هُ رَ يْـ مِ أَ  نَّ إِ وَ  يْ لِ سُ ا رُ هَ وْ غُ لِّ بَـ وَ  مْ كُ يْ فِ الِ خمَُ  نْ مِ  ةِ يَ زْ اجلِْ وَ  ةِ قَ دَ الصَّ  نَ مِّ  مْ كُ دَ نْ ا عِ ا مَ وْ عُ امجَْ 
 هُ لُ وْ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ عَ  هُ نَّ أَ وَ   هللاُ الَّ إِ  هَ لَ  إِ الَّ  نْ أَ  دُ هِ شْ ا يُ دً مَّ حمَُ  نَّ إِ فَ  دُ عْ ا بَـ مَّ ا أَ يً اضِ  رَ الَّ إِ  َنبَّ لِ قَ نْـ  يَـ َال فَ  لٍ بَ جَ 
 ْنيَ كِ ِر شْ مُ الْ  تَ لْ تَـ قَـ  وَ َري ِمحْ  لِ وَّ أَ  نْ مِ  تَ مْ لَ سْ أَ  كَ نَّ أَ  ِينْ ثَ دَّ حَ  دْ هاوي قَ الرَّ  ةَ رَّ مُ  نَ بْ  كَ الِ مَ  نَّ إِ  ُمثَّ 
م كُ ْريِ قِ فَ م وَ كُ يِّ نِ  غَ َىل وْ مَ  هللاِ  َرُسْولَ  نَّ إِ ا فَ وْ لُ ذَ ختَْ  َال وَ ا وْ نُـ وْ  ختَُ َال ا وَ رً يْـ  خَ َري مْ ِحبِ  كَ رُ آمُ وَ  ْريٍ ر ِخبَ شِّ بَ أُ فَ 
َِ كَّ َز يتَـ  اةٌ كَ َز  يَ ا هِ منََّ إِ ألهله وَ  َال حتل حملمد َو◌َ  َال ◌َ  دقةَ الصّ  نَّ إِ وَ   ْنيَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  اءِ رَ قَ ى فُـ لَ ا عَ ى 
 تُ ثْ عَ بَـ  دْ  قَ ينّ إِ ا وَ رً يْـ ه خَ م بِ كُ ُر آمُ وَ  بَ يْ غَ الْ  ظَ فِ حَ  وَ ْرب اخلَْ  غَ لَ بَـ  دْ الكا قَ ن مَ إِ وَ  لِ يْ بِ السَّ  اءِ نَ بْـ أَ وَ 
ِِ كُ ُر آمُ  وأويل علمهم فَ ِين يْ ي وأويل دِ لِ هْ ي أَ احلِِ صَ  نْ م مِ كُ يْ لَ إِ  م هِ يْ لَ إِ  رٌ وْ ظُ نْ ه مَ نّ إِ ا فَ رً يْـ خَ  مْ م 
  1.)هُ اتُ كَ َر بَـ وَ  هللاِ  ةُ محَْ رَ وَ  مْ كُ يْ لَ عَ  مُ َال السَّ وَ 

  
إىل وائل  2ُدومة, وكتابه 1رإىل أكيد 3إىل مهدان, وكتابه 2ومن هذه الكتب كتابه

                                  
ديث عمـرو بـن حـزم, رقـم احلـديث: ؛ سنن النسـائي, كتـاب القسـامة, بـاب ذكـر حـ2/191انظر: الطربي:  1

  , ضعفه الشيخ األلباين.4853
محـد بـن احلسـني بـن علـي بـن موسـى , ألسـنن البيهقـي الكـربى؛ مـن مهـدان: 6/360انظر: صبح األعشـى:  2

, كتـاب حتقيـق : حممـد عبـد القـادر عطـا مكة املكرمة،  ,مكتبة دار البازهـ, 1414, (د.ط): أبو بكر البيهقي
أخــرج البخــاري صــدر هــذا احلــديث عــن ؛ قــال البيهقــي: 3747الشــكر, رقــم احلــديث:  احلــيض, بــاب ســجود

أمحد بن عثمان عن شريح بن مسلمة عن إبراهيم بن يوسف فلم يسقه بتمامـه وسـجود الشـكر يف متـام احلـديث 
  .صحيح على شرطه

ا احلـديث) أن وورد يف رواية بإسناد حسن أمحد  (صححه شعيب األرنؤوط هذ؛  1/288انظر: الطبقات:  3
. [للتفصـيل انظـر: مسـند أمحـد, مسـند كسرى وقيصر وأكيدر دومـة يـدعوهم إىل هللا عـز وجـلكتب إىل    النيب 
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  4.5وأهل حضر موت 3بن حجر
االرسائل نظرة يف لغة هذه    وأسلو

  

  يت مبلّخصها يف التايل:آة تتميز الرسائل النبوية مبزايا خاصّ 
 ما يّتضح من جممل رسائل النيب إّن  التعبري اجملرد عن األفكار واملعاين: -1

دف  ا  يف اختيارها. إىل الغرض الرئيسي دون أي مراعاة للمحسنات اللفظية أو الغلّو أ

                                                                                                      
  ]12378املكثرين من الصحابة, مسند أنس بن مالك, رقم احلديث: 

ـــِدر بـــن عبـــد امللـــك الكنـــدي: ملـــك دومـــة اجلنـــدل (اجلـــوف) يف اجلاهليـــة. كـــان شـــجاعاً مولعـــاً باق 1 تنـــاص ُأَكْي
فارساً من املدينة, فلما قارب حصنه رآه  420خالد بن الوليد يف  الوحش. له حصن وصيق. وجه إليه النيب 

يف نفــر مــن رجالــه يطــاردون بقــر الــوحش, فأحــاط بــه, فاستأســر, فأوثقــه خالــد وأقبــل بــه علــى احلصــن فافتتحــه 
هللا إىل بــالده بعــد أن كتــب لــه كتابــاً مينــع صــلحاً, وعــاد خالــد باألكيــدر إىل املدينــة, فقيــل: أســلم, ورده رســول 

املســلمني مــن التعــرض لقومــه مــا دامــوا يــؤدون اجلزيــة. وملــا قــبض رســول هللا نقــض أكيــدر العهــد, فــأمر أبــو بكــر 
  هـ.  12خالداً أن يسري إليه, فقصده خالد وقتله وفتح دومة اجلندل عام 

   ]1/554؛ اللباب:  3/91[انظر: تاريخ ابن عساكر: 
, قـال اهليثمـي: 16006ظر: جممع الزوائد, كتاب املناقب, باب ما جاء يف وائل بن حجـر, رقـم احلـديث: ان 2

  رواه الطرباين يف الصغري والكبري وفيه حممد بن حجر وهو ضعيف
وائل بن ُحْجر احلضرمي القحطاين: من أقيال حضر موت, وكان أبوه من ملوكهم. وفـد علـى النـيب فرحـب بـه  3

ه فأجلســه معــه عليــه. وقــال: اللهــم بــارك يف وائــل وولــده, واســتعمله علــى أقيــال مــن حضــرموت. وبســط لــه رداء
انتقل أحد أحفاده خالد (املعروف خبلدون) إىل األندلس فكان مـن ولـده (بنـو خلـدون) بإشـبيلية, ومـنهم املـؤرخ 

  الفيلسوف عبد الرمحن بن حممد. 
  ]9102؛ اإلصابة: ت  5/79؛ البداية والنهاية:  5/81[انظر: أسد الغابة: 

  6/284انظر: صبح األعشى:  4
  38-23انظر: تطور األساليب النثرية يف األدب العريب, ص 5
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لسبك, كالمه سهل اللفظ, واضح املعىن, جيد ا مل يهتّم إال أن يوصل إىل الناس فإنه 
هلا ُحسن الفهم وسالمة اإلدراك ملا حتمله من مقاصد سياسية ودينية وأن يتحّقق 
  واجتماعية. 

عند كتابة هذه الرسائل,  هذا هو الغرض األساسي الذي كان مطمع نظر النيب 
أن سائر ما متتاز به من خصائص لغوية أسلوبية نتج عنها وتوجيها وجهة خاّصة, حىت 

  1وأسهم يف تعزيزها.
كان  كّلها تشهد على أن النيب  النيب إن رسائل  اإلجياز والبساطة: -2

فال يوجد يف  2,ويتجّنب من الصناعات اللفظية, اكتفى بأقل األلفاظو يؤثر اإلجياز 
أي شكل من أشكال الصنعة والتكلف, مثل تسجيع األلفاظ, وتقسيم   رسائله

ىل ذلك من ألوان البديع اليت أخذت تغزو العبارات وإعمال التوازن والتقطيع فيها, وما إ
  3الكتابة يف العصور التالية.

وتعبريها أقرب إىل لغة احملادثة  لغة رسائل النيب  اللغة والتعبري: -3
كما أن املعاين ذهنية, فهو يستخدم تعبري الكلمات يف معانيها الوضعية,   4والتخاطب,

أصل وضعها اللغوي, وهي ال جتري يف  وردت حمّملة بالدالالت نفسها اليت كانت هلا يف
  5ساليب بيانية.أصور فنية, وال حتجبها عن األذهان 

                                  
  312انظر: األدب العريب, حلبيب يوسف مغنية: ص 1
  37انظر: تطور األساليب النثرية يف األدب العريب, ص 2
  312انظر: األدب العريب, حلبيب يوسف مغنية: ص 3
  37األساليب النثرية يف األدب العريب, صانظر: تطور  4
  312انظر: األدب العريب, ملغنية: ص 5
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 مْ هُ نـَّ ا(بين زرعة وبين الربعة من جهينة الرسالة اليت كتبها إىل  ونذكر من رسائله 
, نِ يْ الدِّ  ِيفْ  مْ هُ بَـ ارَ حَ  وْ أَ  مْ هُ مَ لَ ظَ  نْ ى مَ لَ عَ  رُ صْ لنَّ ا مُ هلَُ  نَّ أَ , وَ مْ اهلِِ وَ مْ أَ وَ  مْ هِ سِ فُ نْـ ى أَ لَ عَ  نَ وْ نُـ آمِ 
  1).انُ عَ تَـ سْ مُ الْ  هللاُ . وَ مْ ِِ رَ اضِ ا حلَِ ى مَ قَ اتـَّ وَ  مْ هُ نْـ مِ  رَّ بَـ  نْ مَ  مْ هِ تِ يَ ادِ بَ  لِ هْ ِألَ ؛ وَ لِ هْ اْألَ وَ 

 أسلوب طبيعي عفوي, يبعد كل البعد رسائل النيب إن أسلوب  األسلوب: -4
أو وتصرف الذهن عن الغرض األساسي,  تبهم مراد الكالم,اليت , الصور البيانيةعن 

يعيق الفهم عن تدبّر املعاين املقصودة وإدراك مراميها بسهولة وبدّقة متناهية ووضوح 
  2تاّم.

يكّلم عاّمة الناس وخواصهم دومًا  كان النيب  مناسبتها حلال املخاطب: -5
 سهولة احلاضرة جزالة ومجع إىل يف لغة قريش, إال أنه عّلمه ربّه وأّدبه, وآتاه جوامع الكلم
امة وقبائل اليمن بلغتهم   .3البادية فكان خياطب أهل جند و

  5والتيعة 4كالعباهلة  –حال املخاطب تناسب  كلماتالرسائل النبوية   تكثر يفلذا 
وعشرات غريها من األلفاظ اليت يقلُّ أو يندر استعماهلا  1طاوالور  7والسيوب 6والفريش

                                  
  1/270انظر: طبقات ابن سعد:  1
  313انظر: األدب العريب, ملغنية: ص 2
  2/260انظر: صبح األعشى:  3
  . عباهلة اليمن ملوُكهم الذين أُِقرُّوا على ُملكهم 4

  ]11/422[انظر: اللسان: مادة (عبهل), 
  ]8/38مادة (تيع),  ,يعة: األربعون من الغنم. [اللسانالتِّ  5
  . الَفريُش من النبات ما انـَْبسط على وجه اَألرض ومل يـَُقم على ساق 6

  ]6/326مادة (فرش),  نفس املصدر,[انظر: 
  السيوب: الرِّكاز.  7
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  2 يف غري ذلك.
يف الرسائل النبوية أوضاع لغوية خاصة ما ال يوجد يف غري يوجد  لغة:وضع ال -6

  هذه الرسائل, مثل:
أي على الدوام, أو إىل ما , 4أي أبداً  3من أبديات العرب,: ةً فَ وْ صُ  رٌ حبَْ ـ)(الْ  لَّ ما بَ 

  .ال حيد من الزمن
  مل آمث مالكم: أي مل أجازكم على مالكم من أعمال تستوجب اجلزاء.

  كم منذ ساملت: أي مل أقم بأمر فيه نقض لعهد أو إساءة لكم.مل أضع في
  إن هلم سعاية: أي صدقة.

  وليقم فالن: أي ليتوّل األمر أو ليقم بالصالة يف الناس ومجع الصدقات.
  ال حياّقه يف ذلك أحد: أي ال يّدعي ان له حّقا فيه.

  من اطلع أهل مقنا خبري: أي من أسدى إليهم معروفاً.
  والنهار شّد: أي ميّده الليل (خبري) ويشده النهار أي ال ينقص ذلك اخلري شيء .الليل مدٌّ 

فالبن السبيل اللقاط يوسع بطنه من غري أن يقتثم: أن يأكل ما أراد من غري أن 
  يستأصل وحيمل معه.

  وإن هللا ورسوله جاٌر على ذلك: أي حليف أو مناصر.

                                                                                                      
  ]1/477مادة (سيب),  نفس املصدر,[انظر: 

  . ُجيَْمَع بني متفّرقني َأو يفرَّق بني جمتمعنيالِوراُط اَخلِديعُة يف الغنم وهو َأن  1
  ]1/425مادة (ورط),  نفس املصدر,[انظر: 

  36انظر: تطور األساليب النثرية: ص 2
  9/199انظر: اللسان: مادة (صوف),  3
  2/230انظر: جممع األمثال,  4
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  1ود النبوية.وأمثال ذلك األوضاع اليت تكاد تنحصر يف العه
ا: -7 تتابع العبارات يف كثري منها بعطف أو غري عطف دون تكلف  جريا

  التعادل بينها أو صحف التقسيم فيها كقوله:
 هللِّ  ضَ رْ اْألَ  نَّ إِ , وَ ى هللاِ لَ اء عَ رتَِ فْ اْال ب وَ ذِ كَ الْ  كَ ابُ تَ كِ   ِينْ غَ لَ بَـ  -ابِ ذَّ كَ الْ  2ةَ مَ لَ يْـ سَ  مُ َىل (إِ 

  3).َعَلى َمِن اتـََّبَع اْهلَُدى َسَالمُ ال, وَ ْنيَ قِ تَّ مُ لْ لِ  ةُ بَ اقِ عَ الْ وَ  هِ ادِ بَ عِ  نْ مِ  اءُ شَ يَّ  نْ ا مَ هَ ثُـ رِ وْ يُـ 
 ةِ حَ يْ صِ النَّ وَ  رِ صْ ى النَّ لَ عَ  هُ فَ الَ ... حَ  دٍ وْ عُ سْ مَ  نُ بْ  مُ نعيْ  هِ يْ لَ عَ  فَ الَ ا حَ ا مَ ذَ : (هَ 4وقوله

  5).حبر صوفة وكتب علي لَّ ا بَ مَ  هُ انَ كَ َم◌َ  ُحدٌ ان أُ ا كَ مَ 
ا عوائق من أدوات الربط  وهذا ما جعلها تنساب انسيابًا حرًا ال يعيق جريا
والوصل والزوائد اللفظية األخرى إال ما كان منها ضروريًا يسهم يف وضوحها وسالمتها 

                                  
  37تطور األساليب النثرية يف األدب العريب, ص 1
وأنـه أشـرك مـع رسـول حبيـب احلنفـي الـوائلي: متنبـئ, مـن املعمـرين. ادعـى النبـوة مسيلمة بن مثامة بن كبري بـن  2

فـإين قـد أشـركت يف األمـر معـك وأن لنـا نصـف األرض و لقـريش نصـف األرض و ... األمر وكتب إليه : هللا 
ه و أمـا بعـد فــإن األرض يورثهـا مـن يشـاء مـن عبــاد ...:[ كتــب إليـه رسـول هللا , فلكـن قـريش قـوم ال يعـدلون

سـألتين هـذا العـود لـو  :لـهالنـيب فقـال , إن جعـل يل حممـد األمـر مـن بعـده اتبعتـه  . قـال املسـيلمة:العاقبة للمتقني]
  هـ. 12. قتل يف خالفة أيب بكر عام يف يده ما أعطيتكه ولئن أدبرت ليعقرنك هللالعرجون 

  ]140-2/137؛ الكامل:  6/341؛ البداية: 2/270[انظر: تاريخ ابن خلدون: 
؛ جممــــع الزوائــــد, كتــــاب اجلهــــاد, بــــاب النهــــي عــــن قتــــل الرســــل, رقــــم احلــــديث: 1/273انظــــر: الطبقــــات:   3

رواه الطرباين من طريق ابن إسحاق قال : حـدثين شـيخ مـن أشـجع ومل يسـمعه ومسـاه أبـو داود: سـعد , 9599
  .بن طارق وبقية رجاله ثقات

  1/274انظر: الطبقات:  4
  38-37ثرية يف األدب العريب, صانظر: تطور األساليب الن 5
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  1لغوياً ومعنوياً.
  

                                  
  313انظر: األدب العريب, حلبيب يوسف مغنية: ص 1
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 خصائص الرسائل النبوية وأثرها على الرسائل العربية
  

وهي  ريب قبل اإلسالم وأقواها بعد ظهوره.كانت الرسائل أضعف فنون األدب الع
ا وعناصرها.  ا وبنيا ا الصحابة,  فالنيب مدينه لإلسالم يكيا سّن فيها سنناً, عمل 

  مث بعدهم املسلمون. 
الرسائل وخّصبها بأساليب عديدة يف استفتاحها, وافتتاحها,  نوّع النيب 

ا, والسالم, والتحميد بعد السالم, والتشهّ  د بعد التمحيد, والتخّلص إىل وصدار
  املقصود, وحتليتها بآي القرآن الكرمي, واختتامها بالسالم.

أعطت للرسالة هيكلها, ويف التايل نتناول أهّم خصائص الرسائل النبوية, اليت 
  عد مرجع علماء األدباء واملسلمني:واليت ظّلت فيما ب

  

ة تكتب يف أول كتبها أو كانت قريٌش قبل الِبعث استفتاح الكتب بالبسملة: -1
ِبْسِم ﴿ُكتَُبه بـ   رسائلها (باِمسك اللُهم), وملا جاء اإلسالم أبطلها, واستفتح رسول هللا 

ِإنَُّه ِمْن ُسَلْيَماَن َوِإنَُّه ِبْسِم اهللَِّ الرَّْمحَِن وذلك بعد أن نزل قوله تعاىل ﴿ ﴾اهللَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ 
    .2بعده  وصارت سنةً  1﴾الرَِّحيمِ 

كان يكتب كما تكتب قريش   وروى ابن سعد يف طبقاته, أن رسول هللا 
, فكتب 3﴾َوقَاَل ارَْكُبوا ِفيَها ِبْسِم اهللَِّ َجمْرَاَها َوُمْرَساَها(باِمسك اللهّم) حىت نزل عليه ﴿

                                  
  30النمل:  1
  6/211انظر: صبح األعشى:  2
  41هود:  3
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) حىت ْسِم ِهللا الرَّْمحَنِ بِ , فكتب (1﴾ُقِل اْدُعوا اهللََّ أَِو اْدُعوا الرَّْمحَنَ (باسم هللا), حىت نزل ﴿
ِبْسِم اهللَِّ الرَّْمحَِن , فكتب (2﴾ِإنَُّه ِمْن ُسَلْيَماَن َوِإنَُّه ِبْسِم اهللَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ نزل ﴿
  3).الرَِّحيمِ 

  

 اٍل َال بَ  يْ ذِ  رٍ مْ أَ  لُّ (كُ أقوال كثرية يف أمهية البسملة, منها:  –عليه السالم  -وله 
  أي ناقصة الربكة. 4ع)طَ قْ أَ  وَ هُ فَـ  مِ يْ حِ الرَّ  نِ محْ الرَّ  هللاِ  مِ سْ بِ بِ  هِ يْ يُبَدأ فِ 

يف افتتاح كتبه على أسلوب واحد, وإمنا  مل يقتصر النيب  :الكتب افتتاح -2
 فالن), َىل إِ  هللاِ  لِ وْ سُ رَ  دٍ مَّ ن حمَُّ (مِ استخدم عدة أساليب. فكان قد يفتتح الكتاب بلفظ 

  ).وقد يفتتح بلفظ (هذا كتابٌ 
  , مثل:وأهل الشرك كليهمااألسلوبني يف كتبه إىل أهل اإلسالم واستخدم هذين 

  (أهل اإلسالم): 5رسالته إىل خالد ابن وليد -
  

  خالد بن الوليد ِمن حمَُّمٍَّد َرُسْوِل ِهللا ِإَىل (
 

                                  
  110اإلسراء:  1
  30النمل:  2
  1/264انظر: طبقات ابن سعد:  3
  , حديث حسن.2/959انظر: كشف اخلفاء:  4
.  هـــ. مــن القــواد يف فــتح مكــة مــع النــيب  6مني قائــداً. أســلم خالــد بــن الوليــد: صــحايب خمزومــي قاتــل املســل 5

لّقبه النيب (سيف هللا). قائد وفارس شجاع ثقف بفنون احلرب. قاد حبـروب الـردة وظفـر. قـاد اجليـوش اإلسـالمية 
 21يف فتوح فارس والشام. انتصر علـى فـارس واحتـل احلـرية, وهـزم الـروم باجنـادين والريمـوك. تـويف باملدينـة عـام 

  هـ. 
ذيب ابن عساكر:  1/413[انظر: اإلصابة:    ]1/268؛ وصفة الصفوة:  114-5/92؛ 



 

 

301

ْ إِ ف كَ يْ لَ عَ  مٌ َال سَ    1.......)). َال  يْ ذِ الَّ  هللاُ  كَ يْ لَ إِ  دُ محَْ أَ  ّينِ
  (أهل الكفر): 2إىل ِهَرْقل رسالته  -
 َسَالٌم َعَلى َمِن اتـََّبَع اْهلَُدىهرقل عظيم الروم  ِمن حمَُّمٍَّد َرُسْوِل ِهللا ِإَىل (

  3...). أما بعد فإين أدعوك بدعاية اإلسالم أسلم تسلم أسلم يؤتك هللا
  من اليمن: 4إىل قبيلة مهدان وكرسالته  -
جناب اهلضب  لِ هْ أَ وَ  5ارفف خَ َال مخْ لِ  هللاِ  لِ وْ سُ رَ  دٍ مَّ حمَُ  نْ مِ  ابٌ تَ ا كِ ذَ هَ ((

                                  
؛ ســرية ابــن هشــام, 6/353؛ صــبح األعشــى:  2/194؛ تــاريخ الطــربي:  5/98انظــر: البدايــة والنهايــة:  1
5/292  
محـل علـى  م) بيزنطية. عرف عهـده حروبـاً كثـرية وتطـورات جذريـة يف الشـرق.641-610هرقل: امرباطور ( 2

م). وعندها بـدأ فـتح املسـلمني 630-22الفرس فردهم إىل ما وراء الفرات واحتل تربيز واسرتد عود الصليب (
  وانكسرت جيوش هرقل وخسرت االمرباطورية سورية وفلسطني وبالد ما بني النهرين ومصر.

  ]727انظر: املنجد يف األعالم,ص[
؛ صــحيح البخــاري, كتــاب التفســري, بــاب 6/353: ؛ صــبح األعشــى2/266انظــر: تــاريخ ابــن خلــدون:  3

  4278سورة آل عمران, رقم احلديث: 
جــد جــاهلي قــدمي. كانــت منــازل بنيــه يف  مهــدان بــن مالــك بــن زيــد بــن أو ســلة،من بــين كهــالن، مــن قحطــان: 4

  شرقي اليمن. ونزل كثري منهم، بعد االسالم، يف بالد احلجاز وغريها.
  ]369[انظر: مجهرة األنساب, ص

خارف (وامسه مالك) بـن عبـد هللا بـن كثـري بـن مالـك بـن جشـم، مـن بـين مهـدان، ) 000 – 000: (خارف 5
  . كتابا  من قحطان: جد جاهلي. كانت ديار بنيه باليمن، وكتب إليهم النيب 

 ]2/293األعالم: : انظر[
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  2...)). 1بن منطوحقاف الرمل مع وافدها ذي املشعار ملالك 
  

  إىل قومه: 3كرسالته, مع رِفاعة بن زيد  -
  4.لرِفاعة بن زيد, ...) هللاِ  لِ وْ سُ رَ  دٍ مَّ حمَُ  نْ مِ  ابٌ تَ ا كِ ذَ هَ (

  

  وأحياناً افتتح بلفظ (سلِّم أنت):
  ه إىل املنِذر بن ساَوى:ككتابُ   -
ْ إِ م أنت فسلِّ (  وَ  هُ الَّ إِ  لهَ  إِ َال  يْ ذِ الَّ  هللاُ  كَ يْ لَ إِ  دُ محَْ أَ  ّينِ

                                  
أيب شـاعر، مـن  مالـك بـن منـط بـن قـيس اهلمـداين االرحـيب، أبـو ثـور: صـح) 000 – 000: (الـك بـن منـطم 1

هــ وكـان يلقـب بـذي املشـعار، لـه خطبـة بـني  9على من أسلم من قومـه (سـنة و  رؤساء مهدان. استعمله النيب 
  ]5/267األعالم: انظر: . [يدي النيب صلى هللا عليه وآله أوردها ابن عبد ربه يف خرب وفود مهدان

يض, بـــاب ســـجود الشـــكر, رقـــم ؛ مـــن مهـــدان: ســـنن البيهقـــي, كتـــاب احلـــ6/360انظـــر: صـــبح األعشـــى:  2
أخرج البخاري صدر هذا احلديث عن أمحد بن عثمان عن شريح بن مسـلمة ؛ قال البيهقي: 3747احلديث: 

  .عن إبراهيم بن يوسف فلم يسقه بتمامه وسجود الشكر يف متام احلديث صحيح على شرطه
مجاعـة   هدنة احلديبية، قبل خيـرب، يفيف قدم على النيب  .رفاعة بن زيد بن وهب اجلذامي، من بين الضبيب 3

لرســول هللا غالمــاً أســود، امســه مــدعم، املقتــول  علــى قومــه، وأهــدى وعقــد لــه رســول هللا  .مــن قومــه فأســلموا
زيـد، غـين  هـذا كتـاب مـن حممـد رسـول هللا لرفاعـة بـن :بسـم هللا الـرمحن الـرحيم" :إىل قومـه خبيرب، وكتـب لـه كتابـاً 

ففــي حــزب هللا، ومــن أدبــر فلــه  ه عامــة ومــن دخــل فــيهم، يــدعوهم إىل هللا وإىل رســوله، فمــن أقبــلىل قومــإبعثتــه 
    .فلما قدم رفاعة إىل قومه أجابوا وأسلموا ."أمان شهرين

  ]2/290[انظر: أسد الغابة: 
  ؛ جممـــع الزوائـــد,5/52؛ املعجـــم الكبـــري, 6/367؛ صـــبح األعشـــى:  5/296انظـــر: ســـرية ابـــن هشـــام:  4

رواه , قــال اهليثمــي يف جممــع الزوائــد: 9592كتــاب اجلهــاد, بــاب عــرض اإلســالم والــدعاء إليــه, رقــم احلــديث: 
الطرباين متصال هكذا ومنقطعا خمتصـرا عـن ابـن إسـحاق مل جيـاوزهم ويف املتصـل مجاعـة مل أعـرفهم وإسـنادمها إىل 

  .ابن إسحاق جيد
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  1.... )أما بعد فإن من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا 
  

كما افتتح بلفظ (أّما بعُد), وهذا األسلوب خيلو االبتداء والتصدير بالسالم 
  والتحميد:
  أهل جنران: ككتابه إىل  -

  قال بعد البسملة
  2...)). أما بعد فإين أدعوكم إىل عبادة هللا من عبادة العباد((
يأيت يف صدور الكتب بالسالم. فكان  كان رسول هللا   صدارة الكتب: -3

  , كما قال خلالد بن الوليد:3يقول يف خطاب املسلم (سالم عليك)
 ن الوليدخالد ب ِمن حمَُّمٍَّد َرُسْوِل ِهللا ِإَىل (
ْ إِ ف كَ يْ لَ عَ  مٌ َال سَ    4.......)). وَ  هُ الَّ إِ  لهَ  إِ َال  يْ ذِ الَّ  هللاُ  كَ يْ لَ إِ  دُ محَْ أَ  ّينِ

د  1ورمبا قال: (السالم على من آمن باهلل ورسوله),   :2كما كتب إىل بين 

                                  
؛ مصـنف ابـن أيب 10/152؛ املعجـم الكبـري, 6/563؛ صبح األعشـى:  2/145انظر: تاريخ الطربي:  1

؛ جممــع الزوائــد, كتــاب اإلميــان, 32634شــيبة, كتــاب الســري, بــاب مــا جــاء يف وضــع الســري, رقــم احلــديث: 
رواه الطــــرباين يف الكبــــري ويف إســــناده احلســــن بــــن إدريــــس , قــــال اهليثمــــي: 64بابــــان يف العبــــادة, رقــــم احلــــديث: 

  .أيضا من رواية أيب عبيدة عن أبيه ومل يسمع منه احللواين ومل أر أحدا ذكره وهو
,قــــال الزيلعــــي: حــــديث 3/195؛ نصــــب الرايــــة, كتــــاب النكاح,فصــــل, 6/367انظــــر: صــــبح األعشــــى:  2

  مرسل.
  6/352انظر: صبح األعشى:  3
؛ ســـــرية ابـــــن هشـــــام, 6/353؛ صـــــبح األعشـــــى:  2/194؛ تـــــاريخ الطـــــربي:  5/98انظـــــر: البدايـــــة والنهايـــــة:  4
5/292  
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د  ِمن حمَُّمٍَّد َرُسْوِل ِهللا ِإَىل ((   بين 
  3... )). السالم على من آمن باهلل ورسوله

كرسالته إىل    4),َسَالٌم َعَلى َمِن اتـََّبَع اْهلَُدىويف خطاب الكافر, كان يقول: (
  كسرى أبـَْرِويَز, ملك الفرس:

  ِكسرى عظيم فارس.  ِمن حمَُّمٍَّد َرُسْوِل ِهللا ِإَىل (
  5, ... )).هِ لِ وْ سُ رَ وَ  اهللِ بِ  نَ آمَ وَ  َسَالٌم َعَلى َمِن اتـََّبَع اْهلَُدى

  .7, أو إىل النجاشي6يلمة الكذابأو كرسالته إىل مس

                                                                                                      
  6/352انظر: صبح األعشى:  1
ـد بـن زيـد بـن ليـث بـن سـود بـن أسـلم بـن  2 د بن زيد: بطن من قضاعة, من القحطانية,وهم: بنـو  َ د:  بنو 

  . احلايف بن قضاعة, كانت منازهلم باليمن. كتب إليهم النيب 
  ]3/1197؛ معجم قبائل العرب:  1/317؛ صبح األعشى:  572/2[انظر: األنساب للسمعاين: ق 

؛ كنـــز العمـــال, وفـــد بـــين متـــيم, رقـــم احلـــديث: 6/354؛ صـــبح األعشـــى:  1/166 ,انظـــر: املثـــل الســـائر  3
  , ال يصح, فيه جمهولون وضعفاء.30326

  6/352انظر: صبح األعشى:  4
عبـد هللا بـن بعـث  ؛ ويف مسند أمحد أن النـيب 2/133؛ تاريخ الطربي:  6/306انظر: البداية والنهاية:  5

, 2184. [مسند أمحد, مسند بـين هاشـم, مسـند عبـد هللا بـن عبـاس, رقـم احلـديث: تابه إىل كسرىحذافة بك
  ]إسناده صحيح على شرط الشيخنيوقال شعيب األرنؤوط: 

؛ جممــــع الزوائــــد, كتــــاب اجلهــــاد, بــــاب النهــــي عــــن قتــــل الرســــل, رقــــم احلــــديث: 1/273انظــــر: الطبقــــات:   6
ق قال : حـدثين شـيخ مـن أشـجع ومل يسـمعه ومسـاه أبـو داود: سـعد رواه الطرباين من طريق ابن إسحا, 9599

  .بن طارق وبقية رجاله ثقات
؛ صـــحيح مســـلم,  6/353؛ صـــبح األعشـــى:  2/194؛ تـــاريخ الطـــربي:  5/98انظـــر: البدايـــة والنهايـــة:  7

  1774إىل ملوك الكفار يدعوهم إىل هللا, رقم احلديث:  كتاب اجلهاد والسري, باب كتب النيب 
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  , كرسالته إىل صاحب مصر:1ورمبا أسقط السالم من صدر الكتاب
 2صاحب مصر ِمن حمَُّمٍَّد َرُسْوِل ِهللا ِإَىل (

  3...). أما بعد فإن هللا أرسلين رسوال وأنزل علي قرآنا
يف صدور الكتب بالتحميد بعد  كان قد يأيت  التحميد بعد السالم: -4

ْ إِ م. فيقول: (فَ السال , ككتابه إىل خالد بن 4)وَ  هُ الَّ إِ  لهَ  إِ َال  يْ ذِ الَّ  هللاُ  كَ يْ لَ إِ  دُ محَْ أَ  ّينِ
د1. ورمبا ترك التحميد6, أو إىل املنذر بن ساوى5الوليد . (وقد مّرت 2, ككتابه إىل بين 

                                  
  6/352نظر: صبح األعشى: ا 1
صاحب مصر: هو املقوقس: وهو لقـب لكـل مـن ملـك مصـر واالسـكندرية, واملـراد بـه هنـا جـريج بـن مينـا بـن  2

  )6/374(اإلصابة,  أمري القبط مبصر من قبل ملك الرومقرقب, 
خـر مرسـل أخرجه البيهقي يف "دالئـل النبـوة" بسـند آ؛ وقال الزيلعي يف نصب الراية 6/364: صبح األعشى 3

بعــث حاطــب بــن أيب  مــن طريــق ابــن إســحاق حــدثين الزهــري عــن عبــد الــرمحن ابــن عبــد القــاري أن رســول هللا 
بلتعة إىل املقوقس صاحب اإلسكندرية بكتاب فقبل الكتاب وأكرم حاطبـا وأحسـن نزلـه وسـرحه إىل النـيب صـلى 

دامها أم إبـــراهيم وأمـــا األخـــرى : هللا عليـــه وســـلم وأهـــدى لـــه مـــع حاطـــب كســـوة وبغلـــة مســـروجة وخـــادمتني: إحـــ
ألحد أصحابه. [نصب الرايـة, كتـاب البيـوع, بـاب فصـل فيمـا يكـره] وقـد ورد يف البخـاري  فوهبها رسول هللا 

بغلــة بيضــاء ... [صــحيح البخــاري, كتــاب الزكــاة,  أن ملــك األيلــة (وهــو املقــوقس املــذكور) أهــدى إىل النــيب 
  ]1411باب خرص التمر, رقم احلديث: 

  6/352انظر: صبح األعشى:  4
   5/98انظر: البداية والنهاية:  5
؛ مصـنف ابـن أيب 10/152؛ املعجـم الكبـري, 6/356؛ صبح األعشـى:  2/145انظر: تاريخ الطربي:  6

؛ جممــع الزوائــد, كتــاب اإلميــان, 32634شــيبة, كتــاب الســري, بــاب مــا جــاء يف وضــع الســري, رقــم احلــديث: 
رواه الطــــرباين يف الكبــــري ويف إســــناده احلســــن بــــن إدريــــس , قــــال اهليثمــــي: 64حلــــديث: بابــــان يف العبــــادة, رقــــم ا

  .احللواين ومل أر أحدا ذكره وهو أيضا من رواية أيب عبيدة عن أبيه ومل يسمع منه
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  األمثلة).
أيضاً,   قد يأيت بعد التحميد بالتشّهد كان النيب   التشّهد بعد التحميد: -5

  كرسالته إىل املنذر بن ساوى:
 املنذر بن ساوى سالم عليك َىل إِ  هللاِ  لِ وْ سُ رَ  دٍ مَّ ن حمَُّ مِ  مِ يْ حِ الرَّ  نِ محْ الرَّ  هللاِ  مِ سْ بِ (

ْ إِ فَ   هُ لُ وْ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ عَ اً دمَّ حمَُ  نَّ أَ وَ   هللاُ الَّ إِ  هَ لَ  إِ الَّ  نْ أَ  دُ هَ شْ أَ وَ  وَ  هُ الَّ إِ  لهَ  إِ َال  يْ ذِ الَّ  هللاُ  كَ يْ لَ إِ  دُ محَْ أَ  ّينِ
  3....) دُ عْ ا بَـ مَّ أَ 

  .4وقد ال يأيت به, ككتابه إىل خالد بن الوليد
  

يتخلص من صدر الكتاب إىل املقصود  كان النيب   :التخّلص إىل املقصود -6
  بن عمرو:  6, ككتابه إىل فروة5 تارة بـ (أما بعد)

                                                                                                      
  6/352انظر: صبح األعشى:  1
احلـــديث: ؛ كنـــز العمـــال, وفـــد بـــين متـــيم, رقـــم 6/354؛ صـــبح األعشـــى:  1/166 ,انظـــر: املثـــل الســـائر  2

  , ال يصح, فيه جمهولون وضعفاء30326
تـاريخ ؛ 2/352هــ: 1366انظر: انظر: عيون األثر, ابن سيد الناس, مطبعة القدسـي والسـعادة, القـاهرة,  3

؛ مصــنف ابــن أيب شــيبة, كتــاب 10/152؛ املعجــم الكبــري, 6/356؛ صــبح األعشــى:  2/145الطــربي: 
؛ جممـع الزوائـد, كتـاب اإلميـان, بابـان يف العبـادة, 32634ديث: السري, باب ما جاء يف وضع السري, رقم احل

رواه الطــرباين يف الكبــري ويف إســناده احلســن بــن إدريــس احللــواين ومل أر أحــدا , قــال اهليثمــي: 64رقــم احلــديث: 
  .ذكره وهو أيضا من رواية أيب عبيدة عن أبيه ومل يسمع منه

   5/98انظر: البداية والنهاية:  4
  6/352ح األعشى: انظر: صب 5
هـــ): مــن بــين نفاثــة, مــن جــذام: أمــري. كــان قُبيــل اإلســالم ويف عهــد النبــوة,  12فــروة بــن عمــر بــن النــافرة (ت  6

عــامًال للــروم علــى قومــه بــين النــافرة (بــني خلــيج العقبــة وينبــع) وعلــى مــن كــان حــوايل معــان مــن العــرب. وملــا ظهــر 
بإسـالمه وأهـدى إليـه بغلـة بيضـاء. وعلمـت  بعث إىل رسول هللا اإلسالم, مبكة واملدينة, وحدثت وقعة تبوك, 
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  ورٍ مْ عَ  نِ بْ  ةَ وَ إىل فرْ  هللاِ  لِ وْ سُ رَ  دٍ مَّ ن حمَُّ مِ (
   1ُلك ....).وْ سُ ا رَ نَ يْـ لَ عَ  ِدمَ قَ  دْ قَ د, فَـ عْ ا بَـ مَّ أَ 

  وقد مرت أمثلة غري هذا املثال.
  النهدي وقومه: 3, ككتابه إىل ِطهفة2 )أَمَّا بـَْعدُ وتارة قصد املقصود بغري (

  .دٍ هْ نَـ  ِينْ إىل بَ  هللاِ  لِ وْ سُ رَ  دٍ مَّ ن حمَُّ مِ (
  4....).... هِ لِ وْ سُ رَ وَ  اهللِ بِ  نَ آمَ  نْ ى مَ لَ عَ  مُ َال السَّ 
بالقرآن, واقتباسه منه يف  كما مّر عن تأثّر النيب   :االقتباس من القرآن -7

لذا ال جند رسالة صدرت منه إال  5من األمثال والقصة واخلطبة. مجيع أساليب كالمه 
  إىل هرقل: 6وفيها آية من آي الذكر احلكيم. فمثًال رسالته

                                                                                                      
حكومة (قيصر) باتصاله هذا, فسلطت عليه احلارث (السـادس أو السـابع) بـن أيب مشـر الغسـاين (ملـك غسـان) 

  فاعتقله وصلبه بفلسطني. 
  ]5/86؛ البداية والنهاية:  2/256[انظر: ابن خلدون: 

  6/354صبح األعشى:  1
  6/352األعشى: انظر: صبح  2
يف ســنة تســع حــني وفــد أكثــر العــرب فكلمــه بكــالم فصــيح  وفــد علــى رســول هللا  :طهفــة بــن زهــري النهــدي 3

د بن زيد وأجابه رسول هللا    ]1/2299[انظر: الوايف يف الوفيات:  . مبثله وكتب له كتاباً إىل قومه بين 
العمـــال, وفـــد بـــين متـــيم, رقـــم احلـــديث:  ؛ كنـــز6/354؛ صـــبح األعشـــى:  1/166 ,انظـــر: املثـــل الســـائر 4

  , ال يصح, فيه جمهولون وضعفاء30326
  راجع صفحة (            ) من هذا البحث. 5
؛ مسلم: كتاب اجلهـاد والسـري:  7انظر: البخاري: كتاب الوحي, باب كيف كان بدء الوحي, رقم احلديث:  6

  1783ديث: إىل هرقل يدعوه إىل اإلسالم, رقم احل باب كتاب النيب 
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ٍد َعْبِد اهللَِّ َوَرُسولِِه ِإَىل ِهَرْقَل َعِظيِم الرُّوِم َسَالٌم ِبْسِم اهللَِّ الرَّْمحَِن ( الرَِّحيِم ِمْن ُحمَمَّ
ْسَالِم َأْسِلْم َتْسَلْم يـُْؤِتَك اهللَُّ َأجْ  َرَك َعَلى َمْن اتـََّبَع اْهلَُدى أَمَّا بـَْعُد فَِإّينِ أَْدُعوَك ِبِدَعايَِة اْإلِ

نَـَنا ﴿ِإنَّ َعَلْيَك ِإْمثَ اْألَرِيِسيَِّني وَ َمرَّتـَْنيِ فَِإْن تـََولَّْيَت فَ  يَا َأْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإَىل َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ
َنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد ِإالَّ اهللََّ َوَال ُنْشرَِك ِبِه َشْيًئا َوَال يـَتَِّخَذ بـَْعُضَنا بـَْعًضا أَْربَابًا ِمْن ُدو  ِن اهللَِّ فَِإْن َوبـَيـْ

  1.﴾لَّْوا فـَُقوُلوا اْشَهُدوا بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ تـَوَ 
  :إىل النجاشي 2ورسالته

إىل النجاشي األصحم ملك احلبشة  هللاِ  لِ وْ سُ رَ  دٍ مَّ ن حمَُّ مِ  مِ يْ حِ الرَّ  نِ محْ الرَّ  هللاِ  مِ سْ بِ (
ْ إِ فَ  تَ نْ أَ  مْ لِّ سَ   نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ وَ  3﴾ْؤِمُن اْلُمَهْيِمنُ اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السََّالُم اْلمُ ﴿هللا  كَ يْ لَ إِ  دُ محَْ أَ  ّينِ
 تْ لَ مَ حَ ة فَ نَ يْـ صِ ة احلَْ بَ يِّ ل الطَّ وْ تُـ بَ الْ  4﴾وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإَىل َمْرميََ ﴿ ح هللاِ وْ  رُ ميَ رْ مَ  نَ ى بْ سَ يْ عِ 
ْ إِ وَ  هُ خَ فَ نَـ وَ  هِ دِ يَ بِ  مَ آدَ  قَ لَ ا خَ مَ كَ   هُ خَ فَ نَـ وَ  هِ حِ وْ ن رُّ هللا مِ  هُ قَ لَ خَ ى فَ سَ يْ عِ بِ  ه دَ حْ هللا وَ  ىلإِ  كَ وْ عُ دْ أَ  ّينِ

 وَ  هُ لَ  كَ يْ رِ  شَ َال 
َ
ْ إِ ين فَ اءَ جَ  يْ ذِ الَّ ن بِ مِ ؤْ تُـ  وَ ِين عَ بِ تَّ تَـ  نْ أَ وَ  هِ تِ اعَ ى طَ لَ ة عَ اَال وْ امل  دْ قَ وَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  ّينِ

  نَ مِ  هُ عَ ا مَّ رً فَ نَـ وَ  راً فَ عْ جَ  يْ مِّ عَ  نَ ابْ  كَ يْ لَ إِ  تُ ثْ عَ بَـ 
ُ
ْ إِ  فَ ربُّ جَ التَّ  عِ دَ وَ  مْ هُ رَّ قِ أَ فَ  كَ ءَ اا جَ ذَ إَ فَ  ْنيَ مِ لِ سْ امل  ّينِ

 عَ بَ اتـَّ  نِ ى مَ لَ عَ  مُ َال السَّ وَ ﴿ي حِ صُ ا نُ وْ لُ بَـ اقْـ فَ  تُ حْ صَ نَ وَ  تُ غْ لَ بَـ  دْ قَ  هللا فَـ َىل إِ  كَ دَ وْ نُـ جُ وَ  كَ وْ عُ دْ أَ 

                                  
  64آل عمران:  1
؛ صـــحيح مســـلم,  6/353؛ صـــبح األعشـــى:  2/194؛ تـــاريخ الطـــربي:  5/98انظـــر: البدايـــة والنهايـــة:  2

املسـتدرك ؛ 1774إىل ملوك الكفار يدعوهم إىل هللا, رقم احلديث:  كتاب اجلهاد والسري, باب كتب النيب 
(كتاب اهلجـرة األوىل إىل احلبشـة), رقـم املرسلني), باب على الصحيحني, كتاب (تواريخ املتقدمني من األنبياء و 

  4244احلديث: 
  23احلشر:  3
  171النساء:  4
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  1.﴾ىدَ اهلُْ 
يف أثناء كتبـه بلفـظ  كان يعّرب عن نفسه  :عليه السالم –تعبريه عن نفسه ـ  8

ــا) و (يل) و (جــاءين) و (وفــد علــّي) ومــا أشــبه ذلــك, ورمبــا أتــى بلفــظ اإلفــرا د: مثــل: (أن
  2اجلمع مثل (بلغنا) و (جاءنا) وحنو ذلك.

خياطــب املكتــوَب إليــه عنــد اإلفــراد بكــاف اخلطــاب,  :خطابــه املكتــوب عليــهـ  9
نيـة مثل: (لك) و (عليك) وتاء املخاطب, مثل: (أنَت قلَت كـذا وفعلـَت كـذا), وعنـد التث

بلفظهــــا, مثــــل: (أنتمــــا) و (لكمــــا) و (عليكمــــا), وعنــــد اجلمــــع بلفظــــه, مثــــل: (أنــــتم) و 
  3(لكم) و (عليكم), وما أشبه ذلك.

) هُ اتُـكَ َر بَـ وَ  هللاِ  ةُ ْمحَـرَ وَ  مْ كُ يْ لَ عَ  مُ َال السَّ وَ كان خيتم كتبه بـ ( :اختتام كتبه بالسالمـ  10
  4تـََّبَع اْهلَُدى).تارة, ورمبا اقتصر على (والَسَالٌم َعَلى َمِن ا

  

                                  
  47طه:  1
  352-6/351: صبح األعشى 2
  أيضاً  3
  6/352: نفس املصدرانظر:  4
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  أثر احلديث على الرسائل
  

أسوة حسنة للصحابة والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم  كان الرسول 
م.   الدين يف مجيع شؤون حيا

يف كتابة  –عليه السالم  -ساروا على منواله  فنرى اخللفاء الراشدين بعده 
هم الكثرية اليت اقتفوا فيها أثر املصطفى الرسائل, ومل حييدوا عن سننه مثلما فعلوا يف خطب

 .1  
والرسائل يف رسائله.  يقتفي أثر الرسول  –رضي هللا عنه  – الصديق 2فأبو بكر

رضي  –كما أنه   ,ول هللا إىل فالٍن)تُفَتَتح بلفظ (من أيب بكر خليفة رساليت صدرت عنه 
التحميد, ويتخّلص إىل ويعقب السالم بكان يأيت يف صدور كتبه بالسالم,  –هللا عنه 

  املقصود بـ (أما بعد), وخيتتم كتابه (بالسالم).
يف خطابه  سار على خطى هدي رسول هللا  –رضي هللا عنه  –كما أنه 

و (تاء املخاطب), واالثنني بـ (التثنية),  (املكتوب إليه), وخاطب الواحد بـ (الكاف)
ة رسول) يف اجلانب األمين مث (إىل وعنونُتها (من أيب بكر خليف .واجلماعة بـ (اجلمع)

فالن الفالين) يف اجلانب األيسر على ما يقتضيه الرتتيب املقدم. ككتابه إىل أهل الرّدة 
  : حني ارتّدوا عن اإلسالم بعد وفاة النيب 

من أيب بكر خليفة رسول هللا إىل من بلغه كتايب هذا من عامة وخاصة أقام ( -
                                  

  310, ص1982انظر: دراسات يف أدب الدعوة اإلسالمية, حملمود حسني. مكتبة اخلاجني, القاهرة,  1
, لـه مناقـب  بعـده خليفـةأول و  اهلجـرة ويف الغـار يف  هللا رسـول صـاحببن عثمـان القرشـي التيمـي,  عبد هللا 2

  كثرية. 
  ]1/638أسد الغابة: انظر: [
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على من اتبع اهلدى ومل يرجع بعد اهلدى إىل الضاللة  على اإلسالم أو رجع عنه سالم
والعمى فإين أمحد إليكم هللا الذي ال إله إال هو وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك 

 له وأن حممدا عبده ورسوله وأقر مبا جاء به وأكفر من أىب وأجاهده
ريا ونذيرا وداعيا إىل هللا فإن هللا أرسل حممدا باحلق من عنده إىل خلقه بش أَمَّا بـَْعدُ 

  1.....) بإذنه وسراجا منريا لينذر من كان حيا وحيق القول على الكافرين
فأسلوبه يف خطابه إىل ,  كذا كان خالد بن الوليد شديد التأثر بأسلوب النيب 

متام  يقّلد أسلوب الرسول وإىل غريه  –أيب بكر رضي هللا عنه  -خليفة الرسول 
  التقليد:

  ب أيب بكر إىل خالد ومن معه باليمامة:كتا  -
  ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحْيم(

إىل خالد بن الوليد ومن معه من  من عبد هللا أيب بكر خليفة رسول هللا 
  املهاجرين واألنصار والتابعني باإلحسان.

 الذي فاحلمد هلل أَمَّا بـَْعدُ سالم عليكم فإين أمحد إليكم هللا الذي ال إله إال هو. 
  2أجنز وعده, ونصر دينه, وأعّز ولّيه, وأذّل عدّوه, .....).

  كتاب خالد إىل أيب بكر خبرب الفتح يف أجنادين  -
  ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحْيم(

 املسلول, من خالد بن الوليد سيف هللا  لعبد هللا أيب بكٍر خليفة رسول هللا 

                                  
  270-6/369انظر: صبح األعشى:  1
, دار 1987: 7انظر: جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة, مجعها: حممـد محيـد هللا, ط 2
  .على األديان ؛ السنن الكربى, كتاب السري, باب إظهار دين النيب  377ائس, بريوت, صالنف
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إليك هللا الذي ال إله إال هو. أما بعد فإين على املشركني. سالم عليك. فإين أمحد 
  1.نا التقينا حنن واملشركون .....)أخربك, أيها الصّديق, أ

  كتاب خالد إىل رؤساء أهل فارس, ملا غلب على أحد جانيب السواد  -
  ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحْيم(

  من خالد بن الوليد إىل ملوك فارس:
حّل نظاَمكم, ووهَّن كيدكم, وفّرق كلمتكم. ولو مل أما بعُد: فاحلمد هلل الذي 

يفعل ذلك بكم كان شرّاً لكم. فادُخلوا يف أمرنا َنَدعكم وأرضكم وجنوز إىل غريكم. وإالّ  
  2كان ذلك وأنتم كارهون على َغَلب, على أيدي قوٍم حيّبون املوت كما حتّبون احلياة).

ّتب ديوان الرسائل الذي أّسسه مث جاء اخلليفة الثاين العادل عمر الفاروق, ور 
  .رسول هللا 

ا اقتفت أثر الرسول  –رضي هللا عنه  –ويالحظ على رسائل اخلليفة عمر   أ
  يف رسائله وعهوده.

فقال عمر رضي هللا رسول هللا),  خليفةِ  بعد أن توّىل عمر اخلالفة قيل: (يا خليفةَ 
رسول هللا بل أنتم  خليفةِ  خليفةِ  عنه هذا أمر يطول كلما جاء خليفة قالوا يا خليفةَ 

  3.املؤمنون وأنا أمريكم فسمي أمري املؤمنني
فلما تلّقب بأمري املؤمنني أثبت هذا اللقب يف كتبه, وزاد يف ابتدائها لفظ (عبد 
هللا) قبل امسه, فكان يكتب: (من عبد هللا عمَر بن اخلطاب أمِري املؤمنني). وباقي 

                                  
  395-394انظر: جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة, ص 1
  384-383؛ جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة, ص 2/321انظر: تاريخ الطربي:  2
  7/137؛ البداية والنهاية:  1/282؛ تاريخ ابن خلدون:  2/569ريخ الطربي: انظر: تا 3
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والصّديق بعده يف التصدير والتعبري عن نفسه بلفظ  الكتاب كما مّر يف كتب النيب 
اإلفراد, مثل (أنا ويل وعلّي), وعن املكتوب له بكاف اخلطاب, مثل (لك, وعليَك), 

  1وتاء اخلطاب, مثل (قلَت, وفعلَت). وتبعه اخللفاء على ذلك.
 يبدأ رسالته مبثل بداية الرسول بالبسملة واحلمد هلل –رضي هللا عنه  –كان عمر 

  :2نه إىل أمري اجليش النعمان بن مقر كرسالت  ,والثناء عليه, وخيتمها بالسالم
من عبد هللا عمر أمري املؤمنني إىل النعمان بن مقرن سالم  ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحْيم(

عليك فإين أمحد إليك هللا الذي ال إله إال هو أما بعد فإنه قد بلغين أن مجوعا من 
اوند فإذا أتاك كتايب هذا فسر بأمر هللا وبعون هللا  األعاجم كثرية قد مجعوا لكم مبدينة 

وبنصر هللا مبن معك من املسلمني وال توطئهم وعرا فتؤذيهم وال متنعهم حقهم فتكفرهم 
وال تدخلنهم غيضة فإن رجال من املسلمني أحب إيل من مائة ألف دينار والسالم 

  3.)عليك
لتوضيح  4, ككتابه الشهري إىل أيب موسى األشعريوكان قد حيذف احلمد أيضاً 

                                  
  6/372انظر: صبح األعشى:  1
النعمان بن مقرن بن عائذ املزين: صحايب فاتح. من األمـراء القـادة الشـجعان. كـان معـه لـواء (مزينـة) يـوم فـتح  2

دم إىل تسـرت, فشـهد وقائعهـا, وعـاد إىل املدينـة مكة. سكن البصرة, مث حتول عنها إىل الكوفة. هزم اهلرمزان. وتقـ
اوند فاستشهد فيها.    بشرياً فتح القادسية. غزا أصفهان ففتحها, وهاجم 

ذيب:  2/211الكامل: انظر: [   ]2/456؛ 
  2/518تاريخ الطربي:  3
مــن عبــد هللا بــن قــيس بــن ســليم بــن حضــار ابــن حــرب, أبــو موســى, مــن بــين األشــعر, مــن فحطــان: صــحايب,  4

مــا علــي ومعاويــة بعــد حــرب صــفني. قــدم مكــة عنــد  الشــجعان الــوالة الفــاحتني. وأحــد احلكمــني اللــذين رضــي 
ظهــور اإلســالم فأســلم, وهــاجر إىل أرض احلبشــة. اســتعمله رســول هللا علــى زبيــد وعــدن. واله عمــر بــن اخلطــاب 
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  مهّمة القاضي املسلم:
 ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحْيم(
ما بعد فان القضاء فريضة حمكمة وسنة متبعة فافهم اذا أديل اليك فانه ال ينفع أ

تكلم حبق ال نفاذ له آس بني الناس يف جملسك ووجهك حىت ال يطمع شريف يف 
اف ضعيف من جورك والبينة على من ادعى واليمني على من انكر حيفك وال خي

والصلح جائز بني املسلمني إال صلحا حرم حالال او أحل حراما وال مينعك قضاء قضيته 
باألمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك ان ترجع عنه فان احلق قدمي ومراجعة 

يتلجلج يف صدرك مما مل يبلغك يف  احلق خري من التمادي يف الباطل الفهم الفهم عندما 
كتاب هللا وال سنة النيب إعرف االمثال واالشباه وقس االمور عند ذلك مث إعمد اىل 
أحبها اىل هللا وأشبهها باحلق فيما ترى واجعل للمدعي حقا غائبا او بينة أمدا ينتهي اليه 

للشك وأجلى فان احضر بينته أخذت له حبقه وإال وجهت عليه القضاء فان ذلك أنفى 
للعمى وأبلغ يف العذر املسلمون عدول بعضهم على بعض اال جملودا يف حد او جمربا 
عليه شهادة زور او ظنينا يف والء او قرابة فان هللا قد توىل منكم السرائر ودرأ عنكم 
بالشبهات مث إياك والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر للخصوم يف مواطن احلق اليت 

ا الذخر فانه من خيلص نيته فيما بينه وبني هللا تبارك  يوجب هللا ا االجر وحيسن 
وتعاىل ولو على نفسه يكفه هللا ما بينه وبني الناس ومن تزين للناس مبايعلم هللا خالفة 

  1.)منه هتك هللا سرتة وأبدى فعله والسالم عليك
  

                                                                                                      
  حديثاً.  355هـ. له  44هـ. تويف يف الكوفة عام  17البصرة سنة 

  ]1/225؛ صفة الصفوة:  4889؛ اإلصابة: ت  4/79الطبقات: [انظر: 
  1/272؛ تاريخ ابن خلدون:  1/237انظر: البيان والتبيني:  1
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عن القرآن الكرمي  يف مجيع أعماله ورسائله ال حييد –رضي هللا عنه  –كان  عمر 
   .1والسنة النبوية املطهرة قيد أمنلة, بل يسري يف ضوء اهلدي القرآين وهدي النيب حممد 

مع أمني األمة أيب عبيدة بن  –رضي هللا عنه–من مراسالته الكثرية نقّدم مراسلته 
  : كنموذج, لنرى مدى اتباع هذين البطلني اإلسالميني لرسول هللا   2اجلرّاج

  

  أيب عبيدة ومعاذ بن جبل إىل عمر على خرب وفاة أيب بكر: كتاب  -
. من أيب عبيدة اجلرّاح ومعاذ بن جبل إىل عمر بن ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحْيم(

اخلطاب. سالم عليك. فإنا حنمد إليك هللا الذي ال إله إال هو. أما بعد: فإنا عهدناك 
, أمحرها  ُوليت أمر أمة حممد  وأمر نفسك لك مهم, وإنك يا عمر أصبحت وقد

وأسودها ..... وإنا نذّكرك يوم تبلى فيه السرائر, وتكشف فيه العورات, وتظهر فيه 
املخبآت, وتعيد فيه الوجوه مللك قاهر قهرهم جبربوته, والناس له داخرون ... والسالم 

  3عليك ورمحة هللا وبركاته).
  كتاب عمر يف جواب كتاب أيب عبيدة ومعاذ:  -
  ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحْيم(

                                  
  311انظر: دراسات يف أدب الدعوة اإلسالمية: ص 1
عامر بن عبد هللا بن اجلراح بن هالل الفهـري القرشـي: األمـري القائـد, فـاتح الـديار الشـامية, والصـحايب, أحـد  2

العشرة املبشـرين باجلنـة. كـان لقبـه أمـني األمـة. مـن السـابقني إىل اإلسـالم. شـهد املشـاهد كلهـا. واله عمـر قيـادة 
اجلــيش الزاحــف إىل الشــام, بعــد خالــد بــن الوليــد. تعلقــت بــه قلــوب النــاس لرفقــه وأناتــه وتواضــعه. تــويف بطــاعون 

  حديثاً.  14هـ. له  18عمواس عام 
  ]1/239االستيعاب: ؛ 3/486[انظر: اإلصابة: 

  460-459انظر: الوثائق: ص 3
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من عبد هللا عمر أمري املؤمنني إىل أيب عبيدة بن اجلرّاح ومعاذ بن جبل. سالم 
عليكما. فإين أمحد إليكما هللا الذي ال إله إال هو. أما بعد فإين أوصيكما بتقوى هللا, 

رمحكما هللا ....... وإين ال غىن يل عنكما وال عن رأيكما ونصحكما. فتعاهداين 
  1.كما. والسالم عليكما ورمحة هللا)بكتاب

وقد خّلف لنا اخلليفة الراشد من جراء عمله هذا يف توسيع رقعة الدعوة اإلمسية 
وتوطيد البالد املفتوحة فقهًا كثريًا بسبب اجتهاده, بعد استقائه ما يلزم لكل قضية 

الراشدي الكرمي لعمر بن . وعلى هذا اهلدى  ومسألة من كتاب هللا وسنة املصطفى 
رضي هللا عنه, سار الفاحتون بعد عمر منِظمون معاملة من يدخل يف  –اخلطاب 

اإلسالم, ويضمنون له حقوقه يف ضوء الرسائل والعهود اليت خّلفها أمري املؤمنني عمر بن 
  2اخلطاب رضي هللا عنه.

يف كتِبه,  لنيب أيضًا يتبع أساليب ا –رضي هللا عنه  – 3واخلليفة الثالث عثمان
رضي  –حني خرج علي  –كّرم هللا وجهه   –ومن كتبه ما كتب إىل علي بن أيب طالب 

  واختلف الناس على عثمان: 4إىل الينبع –هللا عنه 

                                  
  461-460انظر: الوثائق: ص 1
  311انظر: دراسات يف أدب الدعوة اإلسالمية: ص 2
ومـــن  تلقـــب بـــأمري املـــؤمنني.و ثالـــث اخللفـــاء الراشـــدين، هـــو أحـــد العشـــرة املبشـــرين باجلنـــة،عثمـــان بـــن عفـــان:  3

اإلسكندرية مث أرمينية والقوقاز وخراسان وكرمان  تهيف أيام خالف فتحت ذو النورين. هالسابقني إىل اإلسالم. كنيت
  هـ.  35استشهد يف فتنة ظهرت يف الفرتة األخرية من خالفته عام وسجستان وإفريقية وقربص. 

  ]4/210؛ األعالم:  2/123[انظر: اللباب: 
ا وقوف لعلي بن أيب طالب  4    عنه. تقع بني مكة واملدينة. رضي هللا –يـَْنُبُع: حصن به خنيل وماء وزرع, و

  ]450-5/449[انظر: معجم البلدان: 
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يَـْني, وَطِمع ّيف َكلُّ من كان  (أما بعُد, فقد بلغ السيُل الزُّىب وجاوز اِحلزام الطُبـْ
  مثُل ُمَغلَّب, فأقِبل إّيل صديقاً كنَت أو عدّواً: يضعف عن الدفع عن نفسه, ومل يغِلْبكَ 

(......  
ا تُفَتَتُح بلفظ (أما بعُد), وهو كما ذكرنا يف األساليب  ويالحظ يف هذه الرسالة أ
النبوية أن هذا األسلوب خيلو االبتداء والتصدير بالسالم والتحميد, ويكون االفتتاح فيه 

  1باملقصد.
, كانت األحوال مضطربة, وأراد علي رضي هللا عنهلي وملا صارت اخلالفة إىل ع

دعت على العرب املسلمني الظروف العصبية اليت مّرت لكن  2أن يسري باحلزم والعدل,
ا دورًا كبريًا فيما أخذ إىل  يشجر بينهم من خالفات حول أن توّسع من جماهلا فتنيط 

فيما بعد بني علي  لية, واخلالف الذي نشبعدد من األمور من بينها سياسة عثمان املا
وأصحاب اجلمل ومعاوية بن أيب سفيان وايل الشام من من جهة  –رضي هللا عنه  –

تعدَّدت وما استتبع ذلك من أحداث جسام جرت يف خضّمها مكاتبات جهة أخرى؛ 
اماً. أغراضها, وقيل كالم متشعب املناحي اماً أو يدفع ا   3يوّجه إ

  رضي هللا عنه: –كالمه يف معىن قتل عثمان بن عفان ب  من ذلك الكت
يت عنه لكنُت ناصراً. غري أن من نصره ال " لو أمرُت به لكنت قاتًال. أو 

ومن خذله ال يستطيع أن يقول نصره من هو يستطيع أن يقول خذله من أنا خري منه. 
مت اجلزع. وهلِل حكم أوأنا جامع لكم أمره: استأثر فأساء األثرة, وجزعتم فأسخٌري مين. 

                                  
  6/375انظر: صبح األعشى:  1
  307انظر: تاريخ األدب العريب, لعمر فروخ, ص 2
  322-321انظر: األدب العريب, مغنية, ص 3
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  1واقع يف املستأثِر واجلازع".
تشري إىل أّن له يٌد وراء هذا احلادث, أو اشرتاك أّي شبهة علي رضي هللا عنه  يردّ 

فهو كما يقول مل يأمر ...  أو أنه قّصر يف عونه ونصرته قتل عثمان رضي هللا عنه,أمر ب
مل يدافع عنه بسيفه, ومل يأمر غريه بقتل عثمان وإال كان قاتًال, ومل ينه عن قتله, أي 

  2بالقتال دونه, وإال كان ناصراً له.
  , يدعوه فيها إىل بيعته وطاعته:رضي هللا عنه رسالة كتبها ملعاويةومن رسائله 

 .من عبد هللا علي أمري املؤمنني إىل معاوية بن أيب سفيان .ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحْيم(
متك وأنت بالشام ألنه بايعين القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر أما بعد فإن بيعيت لز 

ما بايعوا عليه فلم يكن لشاهد أن خيتار وال لغائب أن يرد وإمنا الشورى  ىوعثمان عل
للمهاجرين واألنصار فإذا اجتمعوا على رجل ومسوه إماما كان ذلك رضا فإن خرج من 

ه فإن أىب قاتلوه على اتباعه غري سبيل أمرهم خارج بطعن أو رغبة ردوه إىل ما خرج من
املؤمنني وواله هللا ما توىل ويصله جهنم وساءت مصريا وإن طلحة والزبري بايعاين مث نقضا 
ما على ذلك حىت جاء احلق وظهر أمر هللا وهم   بيعيت وكان نقضها كردمها فجاهد

فية إال أن تعرض كارهون فادخل فيما دخل فيه املسلمون فإن أحب األمور إيل فيك العا
للبالء فإن تعرضت له قاتلتك واستعنت هللا عليك وقد أكثرت يف قتلة عثمان فادخل 
فيما دخل يف الناس مث حاكم القوم إيل أمحلك وإياهم على كتاب هللا فأما تلك اليت 
تريدها يا معاوية فهي خدعة الصيب عن اللنب ولعمري لئن نظرت بعقلك دون هواك 

من دم عثمان واعلم يا معاوية أنك من الطلقاء الذين ال حتل هلم  لتجدين أبرأ قريش

                                  
ج البالغة, شرح الشيخ حممد عبده, مؤسسة األعلمي للمطبوعات, بريوت, (دت)  1   76-1/75انظر: 
  323-322انظر: األدب العريب, مغنية, ص 2
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اخلالفة وال تعرض فيهم الشورى وقد أرسلت إليك وإىل من قبلك جرير بن عبد هللا وهو 
  1.)من أهل اإلميان واهلجرة فبايع وال قوة إال باهلل

  

وه وكان معاوية قد أرسل إىل اإلمام علّي يطلب منه أن يرتك له الشام ويدع
وخيّوفه , 2حشاشات أنفسللشفقة على العرب الذين أكلتهم احلرب ومل يبَق منهم إال 

باستواء العدد يف رجال الفريقني, ويفتخر بأنه من أمية وهو وهاشم من شجرة واحدة. 
  :رضي هللا عنه  -فأجابه علي

(فأما طلُبك الشام فإين مل أكن ألعطيك اليوم ما منعتك أمس. وأّما قوُلك إّن 
احلرب قد أكلِت العرَب إال حشاشات أنفس بقيت, أال ومن أكله احلق فإىل اجلنة ومن 
أكله الباطل فإىل النار. وأّما استواؤنا يف احلرب والرجال فلست بأمضى على الشك مين 

وأما وليس أهل الشام بأحرص على الدنيا من أهل العراق على اآلخرة. على اليقني. 
ليس أمّية كهاشم وال حرٌب كعبد املطلب, فكذلك حنُن؛ ولكن قولك إنّا بنو عبد َمناف 
  4وال املهاجر كالطليق...). 3وال أبو سفيان كأيب طالب

                                  
  59/128انظر: تاريخ دمشق:  1
  حشاشات أنفس (مجع) ُحشاشة: وهي بقية الروح.  2

  [انظر: لسان العرب: مادة: حشش]
, وكافلــه ومربيــه  عبــد منــاف بــن عبــد املطلــب بــن هاشــم, مــن قــريش, أبــو طالــب: والــد علــي, وعــم النــيب  3

 هاشم ورؤسائهم, ومن اخلطباء العقالء األباة. وله جتـارة كسـائر قـريش. دعـاه النـيب ومناصره. كان من أبطال بين
  إىل اإلسالم, فامتنع خوفاً من أن عريه العرب برتكه دين آبائه, ووعد بنصـرته ومحايتـه, واسـتمر علـى ذلـك إىل

  ق هـ.  3أن تويف عام 
  ]2/34؛ الكامل:  1/75[انظر: طبقات ابن سعد: 

ج  4   17-3/16البالغة: انظر: 
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من استفاد كثريًا  رضي هللا عنه اً يبدو واضحًا من هذه الرسائل وغريها أن علي
من البيان بلغ هذا املستوى الرفيع  لذا, يف حّله وترحاله  رسول هللابالغة القرآن ومرافقة 

وكان على ذلك يتحّلى بوسائل  1,يف صراحة القول, وبالغة األداء, وسالمة الذوق
ما  2وسديد املنطق, وذرب اللسان, وحّدة العاطفة,طبيعية من نري العقل, وثقافة الدين, 

على التعبري عن أفكاره ومعانيه بأسلوب يلتحم به الكالم التحامًا معًىن  أّهله على التعبري
والرتاكيب تتكّشف بسهولة وُيسر عن ظالل معنوية واضحة ؛ بل إن األلفاظ ومبىنً 

تّد إليها مربأة من التعقيد والغموض, على الرغم من األبعاد القصّية اليت متالداللة, 
  3والعميق الذي تنفذ إليه.

  أسلوب الكتب الصادرة عن خلفاء بين أمية:
م على ما تقّدم من الكتب عن اخللفاء من الصحابة يف التصدير  كان أسلو

والتعبري, إال أنه يعربَّ عن اخلليفة بأمري املؤمنني, ورمبا ُعربِّ عنه بلفظ اإلفراد, مثل: (فعلُت, 
وأفعُل) وما أشبه ذلك. أما اخلطاب للمكتوب له, فبكاف اخلطاب وتاء املخاطب, مثل 

ا: (عن  عبد هللا فالٍن أمري (إنَك أنَت قلَت كذا, وفعلت كذا), وما أشبه ذلك. وعنوا
  املؤمنني).

  مث هي على أسلوبني:
إما أن يفتتح بلفظ (من عبد هللا فالٍن أمري املؤمنني إىل فالٍن), كما كتب عبد  -

                                  
  1/372انظر: املوجز يف األدب العريب وتارخيه,  1
  1/371انظر: املوجز,  2
  326انظر: األدب العريب, مغنية, ص 3
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  رضي هللا عنه:–إىل احلجاج, وقد بلغه تعرُّضه ألنس بن املالك  1امللك بن مروان
  جاج بن يوسف.( من عبد هللا عبد امللك بن مروان أمري املؤمنني إىل احل

  2.ٌد علْت بك األمور فطغيَت .....)أما بعد, فإنك عب
أو يفتتح الكتاب بلفظ (أما بعد) ويقع الشروع منه يف املقصد, كما كتب زيد  -

  بن معاوية إىل أهل املدينة النبوية, وقد بلغه خالُفهم عليه:
  .)قوم حىت يغريوا ما بأنفسهم, ...(أما بعد, فإن هللا ال يغريِّ ما ب

  :4عبد العزيز إىل عدّي بن أرطاة 3أو كما كتب عمر بن
                                  

م. نشــأ يف املدينــة,  1 عبــد امللــك بــن مــروان بــن احلكــم األمــوي القرشــي, أبــو الوليــد: مــن أعــاظم اخللفــاء ودهــا
سـنة. انتقلـت إليـه اخلالفـة مبـوت  16تعمله معاويـة علـى املدينـة وهـو ابـن فقيهاً واسع العلم, متعبداً, ناسكاً. اسـ

أبيه, فضـبط أمورهـا وظهـر مبظهـر القـوة, فكـان جـرباً علـى معانديـه, قـوّي اهليبـة. واجتمعـت عليـه كلمـة املسـلمني 
ما مع احلجاج. نقلت يف أيامه الدواوين من الفارسي ة والرومية إىل بعد مقتل مصعب وعبد هللا ابين الزبري يف حر

  هـ. 86العربية. تويف يف دمشق عام 
  ]8/56؛ الطربي:  4/198[انظر: الكامل: 

  6/376انظر: صبح األعشى:  2
عمر بن عبد العزيز بن مروان احلكم األمـوي القرشـي, أبـو حفـص: اخلليفـة الصـاحل, وامللـك العـادل, ورمبـا قيـل  3

م. ويل  اخلالفة ومل تطل مدتـه, سـنتان ونصـف. أخبـاره يف عدلـه وحسـن له خامس اخللفاء الراشدين تشبيهاً له 
  هـ. 101سياسته كثرية. تويف سنة 

ذيب التهذيب:    ]3/76؛ ابن خلدون:  7/475[انظر: 
عــدّي بــن أرطــاة الفــزاري, أبــو وائلــة: أمــري, مــن أهــل دمشــق. كــان مــن العقــالء الشــجعان. واله  عمــر بــن عبــد  4

فاســتمر إىل أن قتلــه معاويــة بــن يزيــد بــن املهلــب, بواســط, يف فتنــة أبيــه (يزيــد)  هـــ. 99العزيــز علــى البصــرة ســنة 
  هـ. 102بالعراق عام 

صـطفى البـايب احللـيب, م, مكتبـة م1936: 1الكامل يف اللغة واألدب, للمـربد, حتقيـق: زكـي مبـارك, طانظر: [
  ]2/149مصر: 
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 أما بعد فإذا أمكنتك القدرة على املخلوق فاذكر قدرة اخلالق عليك واعلم أن ما(
  1.)لك عند هللا مثل ما للرعية عندك

الطريق السابق املسنون, ومل يزل األمر يف املكاتبات يف الدولة األموية جاريا على 
فجود  ,2إىل أن ويل الوليد بن عبد امللكناية بالغرض املنشود, بالغة طبيعية, وع

إال  ,وتبعه من بعده من اخللفاء على ذلك ,وفخم املكاتبات ,وجلل اخلطوط ,القراطيس
ما جريا يف ذلك على طريقة السلف ,عمر بن عبد العزيز ويزيد بن الوليد    .فإ

هلم ثقافة فارسية, جبانب  فلما كان آخر الدولة األموية, وتوىل الكتابة كّتاب
اختذت الرسالة العربية اجتاهاً جديداً قائماً على التفصيل والتطويل, وظهر ثقافتهم العربية, 

وكان املثل يضرب  ,4عبد احلميد بن حيىي الكاتب 3وكان رأس هؤالء الكتابفيها التأّنق, 

                                  
  6/377انظر: صبح األعشى:  1
. امتــدت يف زمنــه 715حــىت  705حكــم مــن  .بــن احلكــم األمــوي القرشــي الوليــد بــن عبــد امللــك بــن مــروان 2

مــن  حــدود الدولــة اإلســالمية مــن املغــرب األقصــى وإســبانيا غربــا إىل بــالد اهلنــد وتركســتان فــأطراف الصــني شــرقا.
طقـا آثار الوليـد اخلالـدة يف العمـارة اجلـامع األمـوي بدمشـق وكـان يعـد مـن عجائـب الـدنيا، وال يـزال حـىت اليـوم نا

ان بغوطــة و بعظمــة الوليــد. ومــن آثــاره عمــارة املســجد النبــوي واملســجد األقصــى الــذي بــدأ بــه أبــوه. تــويف بــدير مــر 
   سنة ومدة حكمه عشر سنوات وبضعة أشهر. 48ودفن يف دمشق وكان عمره م, 715عام دمشق 

  ]8/97؛ الطربي:  5/3[انظر: الكامل البن األثري: 
  104عباسي: صالفنون األدبية يف العصر ال 3
هـو عبـد احلميــد الكاتـب البليـغ املشــهور, وضـرب بــه املثـل يف البالغـة حــىت قيـل: فتحـت الرســائل بعبـد احلميــد  4

وخــتم بــابن العميــد, كــان إمامــاً يف الكتابــة ويف كــل فــن مــن العلــم واألدب. وهــو أول مــن اســتعمل التحميــد يف 
  . 132ية. قتل مع مروان سنة فصول الكتب. كان كاتب مروان بن حممد آخر ملوك بين أم

  ]232-3/228[انظر: وفيات األعيان: 
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  1مت بابن العميد).(فتحت الرسائل بعبد احلميد وختببالغة إنشائه يف الرسائل, فيقال: 
اإلطناب وإطالة التحميدات فكان أسلوبه يتألف من عناصر خمتلفة, من عنصر 

, املنطق والرتتيب الذي استمده من الروح اليونانيةاستمّده من الفرس, وعنصر ذي ال
ه أحوال الدولة وتنظيمها اإلداري والسياسي وعنصر التوضيح والتفصيل الذي أّدت إلي

  2واملايل.
 3م الدولة العباسية, ازداد االختالط بالفرس, وزاد معه التطويل واإلطناب,مع قيا

, وأمر الرشيد أن يكتب كتابة الصالة على فبدأ الكّتاب يتقّننون يف التحميد والبسملة
, وكل من جاء بعد الرشيد كان يزيد يف هم, والناس على دين ملوك4النيب بعد البسملة 

وصارت هلا تقاليد ال ينبغي اخلروج عليها, وقنت هلا  تلك الصبغ حىت تعقدت الرسائل,
وأصبح الرتف يف  القوانني, وصارت علمًا جتب معرفته ملن أراد أن يكون كاتب إنشاء, 

كتابة الرسائل كالرتف يف احلياة العباسية نفسها, إذ كانوا يتفننون يف زركشة مالبسهم, 
م, وتلوين آنيتهم, املرسل وازدهر األسلوب املقيد,  وانكمش األسلوب 5ومننمة عمارا

وكثر االستعارات, والتشبيهات, والكنايات, واإلشارات, واجلناس, واالقتباس والتضمني 
من القرآن واحلديث النبوي, والشعر والنثر بعامة, واقرتب بذلك النثر من الشعر يف 

   6.اخلياالت
                                  

  1/307انظر: تاريخ آداب اللغة العربية, جرجي زيدان,  1
  411-1/410انظر: املوجز يف األدب العريب وتارخيه,  2
  1/433انظر: تاريخ آداب اللغة العربية,  3
  467انظر: العصر العباسي األول, ص 4
  105ية يف العصر العباسي: صانظر: الفنون األدب 5
  217-207انظر: تطّور األساليب النثرية يف األدب العريب: ص 6
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م اهلبوط يف آخر الدولة األموية ويف الد ولة العباسية من إن العرب وإْن أصا
ناحية األسلوب, إذ استحّبوا اإلطناب على اإلجياز, وآثروا التكّلف والتصنع على 

  البساطة والعفوية, غري أننا نرى أثر القرآن واحلديث يف كتبهم أثراً واضحاً:
م من ناحية اإلجياز  مع أن هناك فرق بني أسلوب النيب  -1 وأسلو

  ن أساليب االستفتاح والصدارة, منها:واإلطناب, لكنهم أثبتوا بعضاً م
  االستفتاح بالبسملة. -أ

افتتاح أكثر كتبهم بلفظ (من فالن بن فالن), وتارة بـ (أما بعُد), ورّمبا  -ب
  افتتحوها بغريها من احلمد أو الدعاء.

م زادوا بعد اسم اخلليفة لفظ (اإلمام الفالين) بلقب اخلالفة, أو غريها  إال أ
  .األلقاب والكىن

  التحميد والسالم. -ج
فلما صارت اخلالفة إىل الرشيد زاد بعد التحميد (ويسأله أن يصلي على  -د

  ). حممد عبده ورسوله 
  االقتباس من احلديث:

وال شّك أن أحاديثه الشريفة أيضًا يف ذروة يف ذروة البالغة,  كان الرسول 
 النبوية متثل قمة البيانفإن السنة وإذا كان القرآن ميثل القمة البالغية بإطالق, البالغة. 
هو جوامع احلكم,  األداء.إذ كان فيه فصاحة اللفظ, وجودة املعىن, وحسن البشري, 

   روائع احلكم.وفيه 
  :  وقد قال اجلاحظ يف وصف كالمه 

هو الكالم الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه وجل عن الصنعة ونزه عن 
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ك وتعاىل قل يا حممد (وما أنا من املتكلفني) فكيف وقد التكلف وكان كما قال هللا تبار 
عاب التشديق وجانب اصحاب التقعري واستعمل املبسوط يف موضع البسط واملقصور يف 
موضع القصر وهجر الغريب الوحشي ورغب عن اهلجني السوقي فلم ينطق اال عن 

وهذا . ر بالتوفيقمرياث حكمة ومل يتكلم اال بكالم قد حف بالعصمة وشيد بالتأييد ويس
الكالم الذي ألقى هللا احملبة عليه وغشاه بالقبول ومجع له بني املهابة واحلالوة بني حسن 
االفهام وقلة عدد الكالم ومع استغنائه عن اعادته وقلة حاجة السامع اىل معاودته مل 
تسقط له كلمة وال زلت له قدم وال بارت له حجة ومل يقم له خصم وال أفحمه خطيب 

ل يبذ اخلطب الطوال بالكالم القصري وال يلتمس اسكات اخلصم اال مبا يعرفه اخلصم ب
وال حيتج اال بالصدق وال يطلب الفلج اال باحلق وال يستعني باخلالبة وال يستعمل املواربة 
وال يهمز وال يلمز وال يبطىء وال يعجل وال يسهب وال حيصر مث مل يسمع الناس بكالم 

صدق لفظا وال أعدل وزنا وال امجل مذهبا وال اكرم مطلبا وال احسن قط أعم نفعا وال ا
   .1 موقعا وال اسهل خمرجا وال افصح عن معناه وال أبني يف فحواه من كالمه

اهرة من هذا املنبع جبانب الرسول البالغة البفكان طبيعيًا أن يستقي الصحابة 
قد فهم كل جانب  الرسول  إذ يكونمن بداية دعوته حىت لقاء ربه,  –عليه السالم 

يف  ومن ذلك اخللفاء الراشدون هم أقرب الصحابة إىل الرسول يف الدين واحلياة. 
  .الدين والتقوى ويف التعبري لفن القول

يف سيد املرسلني من كالم اقتبسوا بعدهم والتابعون ومن جاء فكان الصحابة 
أثر واضح بعض رسائل ما فيها وللمثال نقدم مجيع أنواع كالمهم خطبة كان أو رسالة. 

  األحاديث املقتبسة فيها:ونشري إىل من احلديث الشريف, 
                                  

  1/221انظر: البيان والتبيني:  1
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  :إىل أيب موسى األشعري –رضي هللا عنه  –عمر رسالة فمنها  -
 ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحْيم(

اما بعد فان القضاء فريضة حمكمة وسنة متبعة فافهم اذا أديل اليك فانه ال ينفع 
يف جملسك ووجهك حىت ال يطمع شريف يف  2ال نفاذ له آس بني الناس تكلم حبق

على من ادعى واليمني على من انكر  3حيفك وال خياف ضعيف من جورك والبينة
حالال او أحل حراما وال مينعك قضاء  4والصلح جائز بني املسلمني إال صلحا حرم

نه فان احلق قدمي قضيته باألمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك ان ترجع ع
ومراجعة احلق خري من التمادي يف الباطل الفهم الفهم عندما يتلجلج يف صدرك مما مل 

 5.)....يبلغك يف كتاب هللا وال سنة النيب إعرف االمثال واالشباه 
يف النبوي أثري احلديث من ت :دخول املصطلحات اإلسالمية اجلديدة فيها

دخلته املصطلحات اإلسالمية اجلديدة  أنه , األدب العريب, ومنه الكتب والرسائل

                                  
  (آِس يف الناس بني وجهك وعدلك) 1/85انظر: اعالم املوقعني:  2
, رقـم احلـديث: انظر: سنن الرتمذي: كتـاب األحكـام: بـاب أن البينـة علـى املـدعي واليمـني علـى املـدعى عليـه 3

قــال يف خطبتــه البينــة علــى  عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده : أن النــيب ( , صــححه األلبــاين1341
  ).املدعي واليمني على املدعى عليه

الصـلح جـائز ( 1352انظر: الرتمذي: كتاب األحكـام: بـاب مـا ذكـر يف الصـلح بـني النـاس: رقـم احلـديث:  4
ال أو أحــل حرامــا واملســلمون علــى شــروطهم إال شــرطا حــرم حــالال أو حــل بــني املســلمني إال صــلحا حــرم حــال

؛ سـنن الـدارقطين,  2353؛ ابن ماجه: كتاب األحكام: باب الصلح: رقـم احلـديث: , صححه األلباين)حراما
هــ: 1386بـريوت،  ,دار املعرفـة, حتقيق : السيد عبد هللا هاشم ميـاين املـدين, علي بن عمر الدارقطين البغدادي

  4/206كتاب عمر إىل أيب موسى األشعري), (
  1/272؛ تاريخ ابن خلدون:  1/237انظر: البيان والتبيني:  5
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كالصالة والزكاة واحلج واجلهاد والصدقة واملشرك والكافر، والفريضة، والسنَّة، والنافلة، 
واحلسنة، والسيئة، والنفاق، وغريها من األلفاظ اإلسالمية واملصطلحات اليت ال يعرفها 

  .ح عليه اإلسالم ـ وإن كانت عربيةالعرب ميثل ما اصطل



  الشعر العريب وتأثّره باحلديث النبوي 
  

  التمهيد
  

كان األدب حيتّل مكانة مرموقة يف نفوس العرب. وكان العرب أقوى األمم 
  شاعرية وأقدرهم على النظم.

مث ملّا جاء اإلسالم نفى هللا عن نبيه الشعَر يف كتابه العزيز يف عّدة مواضع, 
لنهي عن الشعر, ما جعل الناس يف ا –عليه السالم  –وكذلك ورد يف بعض أقواله 

يا األمة اإلسالمية عن الشعر مطلقاً.   التباس كأن هللا عّز وجّل ونبيه 
ع إىل كالم بعض الشعراء, ميست الوقت نفسهيف  –عليه السالم  –لكننا نراه 

ويشّجع عليه بعض اآلخرين, فما هو السّر هناك؟ وما سبيل اجلمع بني هذه األقوال 
  املباركة؟ 
تكلم فيما يلي بالتفصيل عن: الشعر, ونشأته, ومكانته والشعراء, مث عن أس

  .موقف اإلسالم احلقيقي منه



 

 

329

  الشعر لغًة واصطالحاً 
  الشعر لغًة:
 ةً رَ وْ عُ ا وُشــــرً وْ عُ ى وُشــــرَ عْ ى وُشــــرَ عْ رة وِشــــْع◌ِ را وَشــــعْ را وَشــــعْ م ِشــــر وكــــرُ َصــــشــــعر بــــه كنَ 

لــه وليــت شــعري فالنــا و لــه وعنــه مــا قَ ن لــه وعَ ه وفِطــم بــِلــعَ  :اءَ ورَ عُ ْشــومَ  عورةً ْشــومَ  عوراً ْشــومَ 
منــا إعرا ال يريدونــه بــه مــن الشــعر املبيــت ر ِشــرت بكــذا أشــعُ وشــعَ  1,صــنع أي ليتــين شــعرتُ 

و أشـــعره األمـــر وأشـــعره بـــه  2,لـــه وعلمـــت بـــه ومنـــه ليـــت شـــعري أي علمـــي نـــتُ معنـــاه فطِ 
...  أي وما يدريكم 3﴾نَ وْ نُـ مِ ؤْ  يُـ َال  تْ اءَ ا جَ ذَ إِ ا هَ نـَّ أَ  مْ كُ ُر عِ شْ ا يُ مَ وَ ﴿ :يلنـز اه ويف التأعلمه إيّ 

وقائله شاعر ألنه يشـعر مـا ال ...  و الشعر منظوم القول غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية
  4.و شعر أجاد الشعر ورجل شاعر واجلمع شعراء...  يشعر غريه أي يعلم

  الشعر اصطالحاً:
ىن االصـــطالحي مـــن صـــلة, فقـــال وعـــرف نقـــاد العـــرب مـــا بـــني املعـــىن اللغـــوي واملعـــ

قدامــة بــن جعفــر: "والشــاعر مــن َشــَعر يشــُعر ِشــعراً وهــو شــاعر, والشــعر املصــدر. ونظــريه 
ذا الكفـل. وإمنـا مسِّـي  5الكافل؛ يقال: كفل يكفل ِكفًال وهـو كافـل؛ ومنـه مسِّـي ذو الكفـل

ا كــان إمنــا شــاعراً ألنــه يشــعر مــن معــاين القــول وإصــابة الوصــف مبــا ال يشــعر بــه غــريه. وإذ

                                  
احمليط, للفريوز آبادي, إعداد وتقدمي: حممد عبـد الـرمحن املرعشـلي, دار إحيـاء الـرتاث العـريب, القاموس انظر:  1

  585-1/584), د.تبريوت (
   2/922كتاب العني انظر:   2
  109األنعام:  3
  , حتت مادة (شعر) 4/409اللسان: انظر:  4
   85: عريب ذكر يف سورة األنبياء نيب 5
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يستحق اسم الشاعر مبا ذكرنا فكل مـن كـان خارجـاً عـن هـذا الوصـف فلـيس بشـاعر وإن 
  6أتى بكالم موزون مقّفى".

وكان قدامة من أوائل من عّرف الشعر وحّدد معناه, ومّيزه عن النثر. وعبـارة قدامـة 
يف  يف تعريــف الشــعر تــدل علــى أنــه أول مــن حــاول هــذا التحديــد إذ يقــول: "ولــيس يوجــد

العبــارة عــن ذلــك أبلــغ وال أوجــز مــع متــام الداللــة مــن أن يقــال فيــه: إنــه قــول مــوزون مقّفــى 
  8". 7يدل على معىن

ويؤخــــذ علــــى قدامــــة بــــأن تعريفــــه للشــــعر لــــيس مانعــــاً إذ يــــدخل يف هــــذا التعريــــف 
كمـا أنـه يطـرأ عليـه , املنظومات العلمية اليت ألفت لتسـهيل حفـظ قواعـدها علـى املتعلمـني

مل يقف طويًال عند كلمة (املعىن) ميحصها, ويدقق يف أمرها, حـىت يسـتطيع ألنه  الغموض
  أن خيرج من الشعر هذه املنظومات العلمية

ـا أما النقص  مـا كانـت معروفـة فال يصح أن يعـرتض عليـه باملنظومـات العلميـة؛ أل
وأن  يقــوم بتحديــد هــذا الفــن اجلميــل مــن ناحيــة,أول مــن والغمــوض فعــذره أنــه  .يف عصــره

حتديد املعىن الشعري صعب دقيق, ورمبا كان ممـا يلـتمس لـه مـن العـذر أيضـاً أن كتابـه كلـه 
  9شرح خلصائص الشعر من ناحية اللفظ والوزن والقافية واملعىن.

وبعـــد قدامـــة تعـــرض العديـــد مـــن النقـــاد لتعريـــف الشـــعر, لكـــن املؤلـــف الـــذي حـــدد 

                                  
  77نقد النثر: صانظر:  6
نقـــد الشـــعر: أليب الفـــرج قدامـــة بـــن جعفـــر, حتقيـــق: كمـــال مصـــطفى, الناشـــر: مكتبـــة اخلـــاجني مبصـــر, انظـــر:  7
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صــره, فعبــد الـرمحن بــن خلــدون, الشـعر, وكانــت هــذه املنظومـات قــد عرفــت وشـاعت يف ع
الـــذي مل يـــرتض تعريـــف األقـــدمني للشـــعر, ورآه غـــري مصـــور هلـــذا الفـــن مـــن القـــول تصـــويراً 

  صادقاً. فيقول يف مقدمته: فال بد من تعريف يعطينا حقيقته من هذه احليثية, فنقول: 
ة "الشعر هو الكالم البليغ, املبين على االستعارة واألوصـاف: املفصـل بـأجزاء متفقـ

يف الوزن والروي, مستقل كل جزء منها يف غرضه ومقصده عما قبلـه وبعـده, اجلـاري علـى 
أساليب العرب املخصوصة به. فقولنا: الكالم البليـغ جـنس. وقولنـا: املبـين علـى االسـتعارة 
واألوصاف فصل عما خيلو من هذه, فإنه يف الغالب لـيس بشـعر. وقولنـا: املفصـل بـأجزاء 

روي فصـل لـه عـن الكـالم املنثـور الـذي لـيس بشـعر عنـد الكـل. وقولنـا: متفقة يف الـوزن والـ
مســتقل كــل جــزء منهــا يف غرضــه ومقصــده عمــا قللــه وبعــده بيــان للحقيقــة, ألن الشــعر ال 
تكون أبياته إال كذلك, ومل يفصل به شيء. وقولنا: اجلاري على األساليب املخصوصة به 

وفــة, فإنــه حينئــذ ال يكــون شــعراً إمنــا هــو  فصــل عمــا مل جيــر منــه علــى أســاليب العــرب املعر 
كالم منظوم ألن الشعر له أساليب ختصه ال تكون للمنثور وكذا أساليب املنثـور ال تكـون 
ــذا  للشــعر فمــا كــان مــن الكــالم منظومــاً ولــيس علــى تلــك األســاليب فــال يكــون شــعراً و

يـرون أن نظـم املتنبـئ  االعتبار كان الكثري ممـن لقينـاه مـن شـيوخنا يف هـذه الصـناعة األدبيـة
ما مل جيريا على أساليب العرب من األمم عنـدما  واملعري ليس هو من الشعر يف شيء أل
يــرى أن الشــعر يُوجــد للعــرب وغــريهم ومــن يــرى أنــه ال يوجــد لغــريهم فــال حيتــاج إىل ذلــك 

  10ويقول مكانه اجلاري على األساليب املخصوصة".
دامـة, نـرى أن ابـن خلـدون قـد حـاول أن يـربز وباملوازنة بني هذا التعريف وتعريف ق

اخلصائص األساسـية للشـعر أكثـر ممـا فعـل قدامـة, وإن كـان يف حتديـد ابـن خلـدون للشـعر 
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  فعل الزمن وتطوره.
فالشــعر عنــده لــيس قــوًال, ولكنــه قــول بليــغ, أمــا (املعــىن) الــذي أطلقــه قدامــة فقــد 

صــه بــأن يكــون جاريــاً علــى خصــه ابــن خلــدون بأنــه مبــين علــى اخليــال واألوصــاف, كمــا خ
أســــاليب العــــرب, وهــــو يف ذلــــك أقــــرب إىل احلقيقــــة يف تصــــور الشــــعر, كمــــا كــــان العــــرب 

  يتصورونه, إذ يرونه مؤسساً على األركان اآلتية:
ـــم وجـــدوه مـــؤثراً يف الـــنفس, ويرتفـــع بأســـلوبه عـــن الكـــالم أوالً  : الكـــالم البليـــغ, أل

الـنفس فحسـب, ولكـن أن حيـرك نفـس سـامعه, العادي, فهو ال يـراد بـه إيصـال املعـىن إىل 
  ويؤثر يف قلبه.

: اخليـــال, وكـــان الـــذي يصـــور اخليـــال عنـــد العـــرب اجملـــاز, ومـــا تفـــرع عنـــه: مـــن ثانيـــاً 
  التشبيه واالستعارة.

  الوزن والقافية.ثالثا: 
: أن جيري على منهجهم يف أغراضهم املختلفة, من مدح: وهجـاء, ونسـيب, رابعاً 

ن هــذا املــنهج باإلبعــاد يف التكلــف, والتعمــق يف التفكــري؛ فيخــرج ووصــف, وأال خيرجــوا عــ
ذا عن املنهج العريب املألوف.   11الشعر 

كجرجــي   –ومــن النقــاد مــن ال يعــّد الــوزن والقافيــة مــن عناصــر أساســية يف الشــعر 
الذي اعرتض على تعريف ابن خلدون للشعر, فقال: "فهو جيعـل التقفيـة والـوزن  –زيدان 

ر ... وهو تقييد ال باعـث لـه إذ قـد تـرى يف الكـالم املنثـور معـاين تـؤثر يف من شروط الشع
  12نفسك تأثري الشعر, وذلك كثري يف كالمهم, واحلكم فيه للذوق".
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وقــال أيضــاً: "فالشــعر بــاملعىن ال بــالوزن والقافيــة. وقــد رأينــا بعــض متقــدمي العــرب 
, 13كـالم وأجــوده أشــعره" يـرون هــذا الـرأي يف تعريــف الشـعر, فقــد قــال بعضـهم: "الشــعر  

ومل يقيــده بــالوزن وال القافيــة. وقــال آخــر: "الشــعر شــيء جتــيش بــه صــدورنا, فنقذفــه علــى 
  14.15ألسنتنا" 

نقـاد العـرب ال يطلقـون كلمـة (الشـعر) علـى غـري املـوزون املقفـى, مهمـا اشـتد  لكنّ 
ائل األخوانيـة, الشبه بني الكالم املنثور والشـعر مـن ناحيـة التـأثري واألسـلوب, كمـا يف الرسـ

ورسائل الوصف, وكلمات التأبني, ومع ذلك ال جند نقاد العرب يطلقون على شيء منها 
اســــم الشــــعر أبــــداً. وذلــــك يــــدلنا علــــى أن العــــرب ونقــــادهم ال يعرفــــون الشــــعر إال موزونــــاً 

  16مقفى.
  نشأة الشعر اجلاهلي:

وكــان كــان ظهــور الشــعر مــع ظهــور شــعور العــرب, وكــان الشــعر ترمجــان نفوســهم, 
زفــرة وابتســامة, ودمعــة ومدامــة, وكــان بــوق فخــر وســنان قتــال, وكــان حكمــة عصــور وعــربة 

  أجيال. 
نشأ الشعر اجلاهلي على ظهر الناقة والفرس. ويف ظل واحات النخيـل, فـوق رمـال 

عـــــاً علـــــى نغمـــــات الطبيعـــــة, ورنّـــــة احلـــــوافر وحتـــــت مســـــاء الفيـــــايف الواســـــعة, موقالصـــــحراء, 
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  17مث حبوراً خمتلفة التفاعيل متباينة األنساب واألوزان... واألخفاف, حداًء ورجزاً 
وملا وصل إلينا الشعر اجلـاهلي, كـان ذا أوزان مسـتقيمة, ومعـان ال ختلـو مـن تفكـري 

  وعمق, وأخيلة وأصباغ ال ختلو من ذوق وفن, ومراٍم وأهواء ال ختلو من قيمة.
اعيف اجملـاميع األدبيـة الشعر العريب القدمي نتٌف ومقطوعات وقصائد مبثوثـة يف تضـ

وبعــض الــدواوين. واجملــاميع هــذه وضــعت يف عصــور خمتلفــة مــا بــني القــرن التاســع والســابع 
عشـــر للمـــيالد, ومـــن أشــــهرها: (ديـــوان احلماســـة) أليب متــــام (القـــرن التاســـع), و (كتــــاب 
األغــاين) أليب الفــرج األصــبهاين (القــرن العاشــر), و (كتــاب الشــعر والشــعراء) البــن قتيبــة 

القرن التاسـع), و (الكامـل) للمـربد (القـرن التاسـع), و (خزانـة األدب) للبغـدادي (القـرن (
  18السابع عشر).
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  مكانة الشعر والشعراء عند العرب
  مكانة الشعر عند العرب:

ــا كالرســم  إذا كانــت شــعوب األرض كّلهــا تعــّد الشــعر فّنــاً مــن الفنــون الــيت تبــاهي 
ا يعّدونـه الفنـون كّلهـا. فيـه اجتمعـت ثقـافتهم, و هليـة كـانوالنحت واملوسيقا, فإّن عـرب اجلا

وعهم إىل اإلبــداع, وحــب نـــز وإليــه تناهــت عبقــريتهم, وبــه وحــده كــان اجلــاهليون يصــّورون 
  19اجلمال, والشوق إىل التسامي عن الواقع, بعد أن يصوروا هذا الواقع أدّق تصوير.

م مطبـــوعني علـــى نظـــم الكـــالم وى األمـــم شـــاعرية , وهـــم أقـــ20كـــان العـــرب بفطـــر
أقدرهم على النظم يف الشعر الغنائي بال خوف, يدلنا على ذلك عـدد شـعرائهم وضـروب 

  , ولذلك عدة أسباب: 21شعرهم يف قرن واحد وبعض القرن قبيل اهلجرة
إن العـرب كــانوا متميــزين بالصــراحة واجلــراءة يف التعبــري عمــا جيــيش بصــدورهم,  -1

م, فكانوا يقدرون الكالم اجليد املثري الذي يتميز بـالتعبري وقد كانت الروح الفنية غالبة فيه
اجلميــــل, وحيمــــل اخليــــال الرائــــع وحيفظونــــه ويروونــــه, وإن كــــان مــــن كــــالم األعــــداء, وكــــانوا 

  22صادقني أمناء يف نقل الكالم, وكان ذلك لشغفهم بالشعر.
, إن العريب بفطرته ذو نفس حساسة وشعور راق وأرحييـة وأنفـة, سـريع الطـرب -2

سريع الغضب, فيه بديهة وارجتال, ومن كان هذا شـأنه ال يلبـث حـني جيـيش صـدره مبعـىن 
أن يلفظـــــه لســـــانه .. ولـــــذلك كـــــان أكثـــــر شـــــعرهم غنائيـــــاً أو موســـــيقياً, يعـــــربون بـــــه عـــــن 

                                  
  66ات وعرفان األشقر, صماألدب اجلاهلي, لغازي طليانظر:  19
  1/89العصر اجلاهلي والعصر اإلسالمي,  –تاريخ األدب العريب انظر:  20
  1/61تاريخ آداب اللغة العربية, جلرجي زيدان, انظر:  21
  1/89مي), تاريخ األدب العريب (العصر اجلاهلي واإلسالانظر:  22
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إحساسهم ويصورون به شعورهم وهو يصدر عن أحد فواعيل: الرغبـة, والرهبـة, والطـرب, 
  23والغلب.
ـــا الـــيت تســـعف املعـــرب, وتوانيـــه إن لغـــتهم شـــعرية غنا -3 ـــا حافلـــة مبرتادفا ئيـــة, أل

ـا رنـني  ـا. ويف كلما ا, ثرية مبفردا ا, غنية بأساليبها وجمازا بالقافية. وهي دقيقة يف دالال
   24وجرس يالئم الشعر واملوسيقى.

إن العريب من أنطق األمم ولغته أوسع اللغات ولفظهـا أدل مـن سـائر األلفـاظ  -4
ألمثـال واحلكــم .. وللغـة شــأن كبـري يف تســهيل الـنظم حــىت علـى أبنــاء البلـد الواحــد وفيهـا ا

والنســــب الواحــــد. فــــالعرب مــــع اشــــرتاكهم يف الطبــــائع واحلــــس ودقــــة الشــــعور والشــــاعرية, 
فـإن  –يالحظ أن الذين كـانوا مـنهم يتكلمـون غـري لسـان مضـر (املبـني) مل ينظمـوا الشـعر 

ان شـــائعاً يف معظـــم اجلزيـــرة العربيـــة إال الـــيمن ومهـــرة هـــذا اللســـان ويقـــال لـــه لســـان معـــد كـــ
ذا اللسـان يف احلجـاز وجنـد وإن مل يكونـوا  وعمان. وقد انتشرت الشاعرية بني املتكلمني 
عرباً, حىت اليهود والعبيد من الزنج والنوبة. واعترب ذلك بعد اإلسالم بانتشـار اللغـة العربيـة 

م مـن الـروم والفـرس والـرتك والرببـر وغـريهم, وذلـك يف األقطار, فقد نبـغ فيهـا شـعراء أصـله
  من تأثري اللسان.

صــــفاء جــــّوهم وتفــــّرغهم للتأمــــل يف الطبيعــــة, فــــإن أهــــل اجلــــّو الصــــايف تكــــون  -5
م صــافية, وخصوصــاً إذا كــانوا أهــل خيــال وتصــور مثــل العــرب .. فيزيــدهم الصــفاء  أذهــا

د ومراقبــة أحــوال الطبيعــة, كمــا كــان شــاعرية, وال ســيما إذا كــانوا متفــرغني للنظــر يف الوجــو 
م, غـــري مـــا بعـــثهم علـــى قـــول الشـــعر مـــن املنافســـات واحلـــروب يف أيـــامهم  العـــرب يف بـــداو

                                  
  1/61تاريخ آداب اللغة العربية, جلرجي زيدان, انظر:  23
  164احلياة العربية يف الشعر اجلاهلي, صانظر:  24
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  25وغريها.
  مكانة الشاعر عند العرب:

تم بإعداد  كان للقبيلة عدة شعراء, تقدم واحدًا منهم تسميه شاعر القبيلة. وهي 
تم بإعداد القائد واخلطيب .. فيقال إن قائد القبيلة الفالنية فالن وفارسها  الشاعر, كما 

  , ألن الشعراء محاة األعراض وحفظة اآلثار ونقلة األخبار. 26فالن وشاعرها فالن
ورمبا فضلوا نبوع الشاعر فيهم على نبوغ الفارس, ولذلك كانوا إذا نبغ فيهم شاعر 

ا به وصنعت األطعمة وا جتمع النساء يلعنب من قبيلة .. أتت القبائل األخرى فهنأ
باملزاهر كما يصنعن يف األعراس, وتتباشر الرجال والولدان العتقادهم أنه محاية 

م وختليد ملآثرهم وإشادة لذكرهم.    27ألعراضهم ودفاع عن أحسا
م وسيلة  وكانوا يتخذون الشعراء واسطة يف االسرتضاء أو االستعطاف أو جيعلو

ا. لحال القبيإلثارة احلروب, فيكون الشاعر لسان  ة يعرب عن غرضها وينطق بلسا
  28ولذلك فالقبيلة مطالبة برعاية شاعرها, والقيام مبا حيتاج إليه وإكرامه وتقدميه.

مث أصبح الشاعر نور وحي وهداية, وأصبح الشعر يف الذروة العليا من القيمة 
لقوم يف الغارات واخلطر ألنه ديوان األجماد, وسجل املفاخر واملآثر. وكان الشاعر لسان ا

م إىل أخذ الثأر, وإىل محاية اجلار, ودفع كل عار؛ وكان يف السلم  والغزوات, يهيب 
ساحر اجلماهري تنقاد له صاغرة؛ وكان على كل حال "حكيم القوم, ومرشدهم, 

                                  
  62-1/61 ,احلياة العربية يف الشعر اجلاهليانظر:  25
  4األغاين, انظر:  26
: 3ي الــــدين, طالعمــــدة يف حماســــن الشــــعر وآدابــــه ونقــــده, البــــن رشــــيق القــــريواين, حتقيــــق: حممــــد حمــــانظــــر:  27

  1/49م, مطبعة السعادة, مصر, 1963
  88-1/87تاريخ  آداب اللغة العربية, جرجي زيدان, انظر:  28
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وخطيبهم, ونائبهم املتكلم بامسهم .. ومؤرخهم وعاملهم ..." وكان يعرف أنساب القبيلة 
مية ويقف على مآيت عظمائها, ويعرف ما هلا من احلقوق يف املراعي وأخبارها القد

وخطوط ختومها. وكان عليه فوق ذلك, بصفته مدركًا ملواطن الضعف النفسي يف القبائل 
اليت تنازع قبيلته ولنقائصهم التارخيية, أن يشهر هذه املثالب, ويفضح هذه القبائل, 

  1وجيعلها موضوع هزء وسخرية.
شأن  2ايف القوم, خيشى جانبه وتسمع كلمته, ويفتخر به,وهكذا كان صح

الصحف الرمسية اليوم .. فإن الصحيفة الرمسية إذا قالت قوًال, علم الناس أن احلكومة 
  3تريده. وهذا هو سبب ما كان يظهر من تأثري الشعر يف السياسة.

ملستشرق ورّمبا نافس الشاعر رئيس القبيلة, وأوشك يبزّه, حّىت أصبح كما يقول ا
نولدكه: "نيب قبيلته, وزعيمها يف السلم, وبطلها يف احلرب. تطلب الرأي عنده يف البحث 
عن مراع جديدة. وبكلمته وحدها تضرب اخليام وحتّل, كما كان حيدو الرحالة العطاش 

  4يف التنقيب عن املاء".
, فتفتح له واألعشى 5وإْن أتى امللوك كان سفري قومه لدى األمراء كالنابغة الذبياين

                                  
  129ص  1 –مطول  –فيليب حيت: تاريخ العرب انظر:  1
  1/110املوجز يف األدب العربية وتارخيه, حنا الفاخوري, انظر:  2
  88-1/87تاريخ  آداب اللغة العربية, جرجي زيدان, انظر:  3
  68األدب اجلاهلي, صانظر:  4
زياد بن معاوية بن ضباب الذبياين الغطفاين املضـري, أبـو أمامـة: شـاعر جـاهلي, مـن الطبقـة األوىل. مـن أهـل  5

احلجــاز. أحــد األشــراف يف اجلاهليــة. كــان حظيــاً عنــد النعمــان بــن املنــذر, حــىت شــبب يف قصــيدة لــه بــاملتجردة 
  ن, ففر النابغة زمناً. مث رضي عنه فعاد. شعره كثري. له ديوان. (زوجة النعمان) فضغب النعما

اية األرب:  11/3األغاين: انظر: [   ]38؛ الشعر والشعراء:  3/59؛ 
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له أبواب القصور, وتوطأ له صدور اجملالس, فيؤاكل الكرباء وينادمهم, ويسعى يف مصاحل 
قبيلته يستعطف ويستعدي, وحيالف من يتوّسم يف حمالفته نصرة قومه. فإذا عرَّض به أو 
بقومه أمري, أو حاول انتقاص شرفه ملك حتّدى وتوعد, وثأر لشرفه قبل أن يثلم, كما 

  من عمرو بن هند. 1كلثومثأر عمرو بن  
ويف مضمار احلرب حيارب الناس بسالح واحد, وحيارب الشاعر بسالحني: سيفه 
ولسانه. فيكون مثلهم يف النـزال, وال يكونون مثله يف اللََّسن. بل قد يدفعه حّب 
املفاخرة. وقدرته على تصوير البطولة إىل أن يفوق الناس يف العمل كما فاقهم يف القول, 

, ويذود عن األشراف وهو عبد كعنرتة بن 2الظعائن حّيًا وميتاً, كربيعة بن مكّدمفيحمي 
  3.شداد

                                  
: شـاعر جـاهلي, مـن الطبقـة األوىل. ولـد ق هــ) 40م بن مالك بـن عتّـاب, مـن بـين تغلـب (م عمرو بن كلثو  1

ل فيهـا ويف الشـام والعـراق وجنـد. وكـان مـن عـز النـاس نفسـاً, وهـو مـن يف مشال جزيرة العرب يف بالد ربيعة. وجتـو 
  وهو الذي قتل امللك عمرو بن هند.الفتاك الشجعان. ساد قومه (تغلب) وهو فىت, وعمر طويًال. 

  ]8/92ذيب التهذيب: انظر: [
له أخبار أشهرها محايته ربيعة بن ُمكدَّم بن عامر, من بين كنانة: أحد فرسان مضر املعدودين, يف اجلاهلية.  2

الظعن بعد مقتله. وذلك أنه خرج يف ظعن كنانة فلقيتهم نبيشة ابن حبيب السلمي غازياً. فتقدم ربيعة فقاتل 
نبيشة ومن معه طويًال, فأصابه سهم, فعاد إىل الظعن وأمه فيه, فشدت على جرحه عصابة, فكر راجعاً يقاتل 

ة واتكأ على رحمه وهو على منت فرسه, يرونه فال يتقدم أحد منهم, مث رموا والدم ينـزفه, فهابه القوم, فاختار عقب
  فرسه بسهم فقمصت, وانقلب عنها ميتاً, وكان الظعن قد جنا. 

جة األثري, طانظر: [ ت) مطابع دار د.: (3بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب, لآللوسي, حتقيق: حممد 
  ]1/144الكتاب العريب, مصر: 

شداد بن عمرو بن معاوية العبسي: أشهر فرسان العرب يف اجلاهلية, ومن شعراء الطبقة األوىل. من  عنرتة بن 3
أهل جند. أمه حبشة امسها زبيبة, سرى إليه السواد منها. وكان من أحسن العرب شيمة ومن عزهم نفساً, 
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فإذا هدأت احلرب, وأعمدت السيوف, ظل الشاعر مشهور اللسان, لريثي 
بن ثعلبة.  2 قتلى قومه بين سعد 1القتلى, ويضمد اجلرحى, كما رثى عبيد بن األبرص

الشاعر بصرية, فلم تقنع من اإلبصار مبا  وإذا عصبت العصبية عني العقل بقيت عني
تبصر العيون, بل شقت سجف الغيب عن املستقبل, وأدركت أّن احلرب َمْهَلَكٌة 
للفريقني, وأنطقت صاحبها باحلكمة واملوعظة احلسنة, ونقلته من ميدان احلرب إىل 

  3حمراب السالم, كما فعل زهري بن أيب سلمى يف حرب داحس والغرباء.
ملصادر التارخيية عن املكانة الرفيعة اليت كان يتبوأها الشاعر ؛ فهو احلكيم وحتدثنا ا

صاحب العقل الراجح الذي يقضي بني الناس, وُيسأل عّما عّز على اجلميع من القوم 
م؛  م وأنسا معرفته ؛ وهو الراوية املوثوق, حيدث مبا مضى من أخبار قومه, وحيفظ آدا

طوب واحلروب, فيقرع النفري, وحيّمس املقاتلني, ويذكي وهو مالذهم يزعون إليه يف اخل
صّدى لألعداء يرد عن أبناء قبيلته ما يرميهم به عدّوهم تفيهم روح القتال والتضحية. وي

                                                                                                      
ش طويًال, وقتله يوصف باحللم على شدة بطشه, ويف شعره رقة وعذوبة. شهد حرب داحس والغرباء, وعا

  األسد الرهيض أو جّبار ابن عمرو الطائي. ينسب إليه ديوان شعر.
  ]75والشعراء: ص الشعر ؛1/62؛خزانة األدب:8/237األغاين:انظر: [
َعبيــد بــن األبــرص بــن عــوف بــن جشــم األســدي, مــن مضــر, أو زيــاد: شــاعر, مــن دهــاة اجلاهليــة وحكمائهــا.  1

ر طويًال حـىت قتلـه النعمـان بـن املنـذر عـام وهو أحد أصحاب (اجملهرات) املعد ودة طبقة ثانية عن املعلقات. وعمِّ
  للهجرة, وقد وفد عليه يف يوم بؤسه. له (ديوان الشعر).  23

  ]1/323؛ خزانة األدب:  19/84؛ األغاين:  84الشعر والشعراء: صانظر: [
: بنـو سـعد بـن ثعلبـة بـن ذبيـان بـن بغـيض بنو سعد بن ثعلبة: بطن من ذبيان ابـن بَغـيض, مـن العدنانيـة, وهـم 2

  بن َريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن َعيالن. 
  ]2/514؛ معجم قبائل العرب:  2/306تاريخ ابن خلدون: انظر: [
  68األدب اجلاهلي: صانظر:  3
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من جارح القول وفاحش اهلجاء, ويقابله بقول أشّد إيالماً, وهجاء أكثر إقذاعا, ويشيد 
م وا م.. بل إن الشاعر يف إحدى املراحل بفضائل قومه ومبآثرهم, ويتغّىن ببطوال نتصارا

ـزلة نورمبا أنزلوه فيهم م 1التارخيية كان عند العرب قبل اإلسالم أرفع قدرًا من اخلطيب,
األنبياء يف األمم. ويظّل شاعرهم هكذا موضع اعتزازهم وتكرميهم, ويقدمونه عليهم يف 

قبيلة, وقد ينفرد دونه يف ترؤس اجملالس, فمنـزلته فيهم كانت دائمًا تلي منـزلة شيخ ال
القصيدة إذا  أنّ والشعراء وفودهم إىل القبائل األخرى. وكان من شدة احتفائهم بالشعر 

م ومن هجاء خصومهم, خّلدوها  ما القت يف نفوسهم استحسانًا ملا فيهما من إشادة 
لثوم" بقصيدة شاعرهم وشيخهم "عمرو بن ك 2 كابر, كما فعل بنو تغلبأوتوارثوها عن 

اليت هّدد فيها قبيلة بكر وتوّعدها, وأشاد بالتغلبيني أبناء قومه, وعّدد فضائلهم 
ا إىل ما بعد اإلسالم, حىت  م, كالشجاعة والقوة والبأس والسطوة؛ وظّلوا يرّددو ومكرما

  3قال شاعر يهجوهم:
  قصيدة قاهلا عمرو بن كلثوم    أهلى بنو تغلب عن كّل مكرمة

ا مذ ك   4يا للرجال لفخر غري مسؤوم    همـان أوليفاخرون 
م وعلومهم  ويف الواقع أن ما بقي لنا من أخبار عرب اجلاهلية وآدا

                                  
  3/272البيان والتبيني: انظر:  1
ن قاســط بــن هنــب بــن أفصــي بــن منســوب إىل تغلــب بــن وائــل: قبيلــة عظيمــة تنتســب إىل تغلــب بــن وائــل بــ 2

  خاضت مع بكر عدة حروب.  ُدعِمّي بن َجديلة ابن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. قبيلة حربية
  ]121-1/120معجم قبائل العرب: انظر: [
  49-11/49األغاين : انظر:  3
  71-70األدب العريب, حلبيب يوسف مغنية, صانظر:  4
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لذا مسي الشعر ديوان العرب يف  1,وأخالقهم, إمنا هو منقول عن أشعارهم
م كانوا أميني, ومل تكن الكتابة فيهم إال ألهل احلرية ومن تعّلم منهم.  اجلاهلية أل

ا ووقائعها, ومستحسن فإمنا ُحفِ  ظْت مآثُرها, وأخباُر أوائلها, ومذكوُر أحسا
أفعاهلا ومكارمها بالشعر الذي قيل فيها ونقلته الرواة عن شعرائها. ولوال الشعر ما 

وأوالد َجْفنة. لكن  3, وَهرِم بن ِسَنان2ُعرف جود حامت طئ, وكعب بن مامة
فقال الفرزدق يف حامت ن فخرهم, الذي قيل فيهم من الشعر أشاد بذكرهم وبّني ع

  طئ:
ا نفُس حامت     لى ساعة لو أّن يف القوم حامتاً ع   4على جوده ضّنت 

  وقال ُزَهري يف َهرِم:
  السماحة منه والندى ُخُلقا يلَق     مــن يـَْلَق على ِعّالته َهرِماً 

  5أُْفَق السماء لنالْت كفُّه األفقا    لو نال حّي من الدنيا مبكرمةٍ 
  

                                  
  88-1/87لعربية, جرجي زيدان, تاريخ آداب اللغة اانظر:  1
كعب بن مامة بن عمرو بـن ثعلبـة اإليـادي, أبـو داؤد: كـرمي, جـاهلي. يضـرب بـه املثـل يف حسـن اجلـوار. وهـو   2

  صاحب القصة املشهورة يف اإليثار (إسق أخاك النمري), من أجواد العرب. 
  ]193 و 189؛ الشعر والشعراء:  123, و1/109جممع األمثال للميداين: انظر: [
هــرم بــن ســنان بــن أيب حارثــة املــري, مــن مــرة بــن عــوف بــن ســعد بــن ذبيــان: مــن أجــواد العــرب يف اجلاهليــة.  3

يضـــرب بـــه املثـــل. وهـــو ممـــدوح زهـــري بـــن أيب ســـلمى. اشـــتهر هـــو وابـــن عمـــه (احلـــارث بـــن عـــوف بـــن أيب حارثـــة) 
  النعمان. ين أسد, وهو متوجه إىل ومات هرم قبل اإلسالم, يف أرض لببدخوهلما يف اإلصالح بني عبس وذبيان. 

  ]8/82؛ األعالم:  143-9/141األغاين: انظر: [
  2/316طبقات فحول الشعراء , انظر:  4
  57-56ديوان طرفة: صانظر:  5
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ري هذا مما قيَّد على األبطال ذكر شجاعتهم, وشهر يف الناس ذكرهم وعرفنا إىل غ
  به َغَناءهم يف مواقعهم, وآثاَرهم يف وقائعهم. فقال عنرتة:

  1قوُل الفوارس:ويَك عنرت أْقدم!    ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها
  حلزة اليشكري: 2وقال احلارث بن

  4ل حبُس والعناء ما طا  3بعد    وفَككنا ُغلَّ امرئ القيس  عنه
م, ويتوجسون منهم شرًا خشية أن يتحرك لسان  وكانوا يهابون الشعراء, وخيافو

جاء أحدهم فينـزل من قدره ويلحق به عاراً ال يسقط عنه أبد الدهر    5.6شاعر 
وقــد قيــل عــن األعشــى أنــه مــا مــدح أحــداً إال رفعــه, ومــا ذم أحــداً إال وضــعه, وممــا 

عــن األعشــى واجتهــاد قــريش  7ورد يف األغــاين الــذهن العــريب مــا يــدل علــى تــأثري الشــعر يف
  ومدحه خوفاً من تأثريه شعره. لصرفه عن النيب 

أو اتبعه ليضرمن عليكم نريان احلرب  وقد قال أبو سفيان: (وهللا لئن أتى حممداً 

                                  
  9/254األغاين: انظر:  1
ــَزة بــن مكــروه بــن يزيــد اليشــكري الــوائلي: شــاعر جــاهلي, مــن أهــل باديــة العــراب. وهــو أحــد  2 احلــارث بــن حّل
  حاب املعلقات. كان أبرص فخوراً, ارجتل معلقته بني يدي عمرو بن هند امللك, باحلرية. أص
  ]154؛ األعالم:  11/42؛ األغاين:  53الشعر والشعراء: صانظر: [
, وكانت غسان أسـرت امـرأ القـيس ابـن املنـذر ملـك احلـرية يـوم قتـل املنـذر, فأغـارت 11/50األغاين: انظر:  3

  لشام فقتلوا ملكاً من ملوك غسان واستنقذوا امرأ القيس.بكر على بعض بوادي ا
  80نقد النثر: صانظر:  4
  264, ص1اجلاحظ, كتاب احليوان, ت حممد السالم هارون (القاهرة, ال. ت) جانظر:  5
  71-70األدب العريب, حلبيب يوسف مغنية, صانظر:  6
   9/148األغاين: انظر:  7
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  1بشعره).
حىت ال  2وكانوا إذا أسروا شاعرًا أخذوا عليه املواثيق, ورمبا شدوا لسانه بنسعة 

ي حني ُأِسَر يوم الكالب, بن وقاص احلارث 3يهجوهم كما صنع بنو تيم بعبد يغوث
  فقال:

  أَمعشَر تـَْيٍم أطِلقوا من ِلَسانَِيا    أقوُل وقد شّدوا ِلَساين بِـِنسَعةٍ 
وإىل ذلك كان األسياد واألشراف يُعنون بالشاعر أشّد العناية رغبًة يف مدحه 

إىل مّد سلطان وتكوين لرأٍي عام. وكانوا يبذلون كل ما يف  ودفعًا لشرّه؛ أو توّصالً 
م ويتنافسون يف ذلك أشّد املنافسة, وجيزلون هلم  وسعهم لإلتيان بالشعراء إىل بالطا
العطاء من إبل ومالبس وحلّي وقيان, حىت يذيعوا امسهم يف العرب, ويعلوا من قدرهم 

ويسهلوا هلم طرق االستيالء على حركة  فيما بينهم, وخيّلدوا ذكرهم على مّر السنني,
م على التخوم وعلى طرق القوافل التجارية. وهكذا كان  األعراب فيأمنوا شّرهم وغارا
املمدوحون حريصني أشّد احلرص على مديح الشاعر, ولَئن أعيتهم احليلة ومل جيدوا وسيلة 

                                  
   1/89ر اجلاهلي والعصر اإلسالمي العص –تاريخ األدب العريب انظر:  1
ا األسري.  2   النسعة: القطعة من احلبل يشد 
  القاموس احمليط: مادة: نسع]انظر: [
عبد يغوث بن ُصـالءة بـن ربيعـة (ويف خزانـة األدب: عبـد يغـوث بـن وقـاص بـن صـالءة), مـن بـين احلـارث بـن   3

قومـــه مـــن بـــين احلـــارث وقائـــدهم, وهـــو كعـــب, مـــن قحطـــان: شـــاعر جـــاهلي ميـــاين, وفـــارس معـــدود. كـــان ســـيد 
صاحب القصيدة اليت مطلعها: (أال ال تلوماين كفى اللـوم مابيـا) وأسـر يف بعـض الوقـائع, فخـري كيـف يرغـب أن 

  ق هـ.  40ميوت, فاختار أن يشرب اخلمر صرفاً ويقطع عرقه األكحل, فمات نزفاً عام 
  ]1/317؛ خزانة األدب:  76-15/69األغاين: انظر: [
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  1إىل إرضائه باتوا يف كآبٍة خيشون مغّبة اهلجاء.
ر املواسم واألسواق أحاط به الناس يكنفونه بالرعاية ويتسقطون إْن شهد الشاع

أخباره, ويتناقلون أشعاره, وخيصونه من دون الناس بقبة من أدم, ألنه خيّلد مناقب قومه, 
كالم,   كلويعدد مآثرهم, ويدفع عنهم هجوم اخلصوم وافرتاء األعداء, فيغدو كالمه فوق  

قبل النقض, وتسري أبياته يف اآلفاق, ترفع وتضع, ويصبح رأيه قضاء ال يرد, وحكمًا ال ي
  2وتشرف وحتقر.

ومل يكونوا يقدمون الشاعر ألنه يدافع عنهم فقط, ولكنهم كانوا جيلون الشعر 
نفسه ملا كان له من الواقع يف نفوسهم .. يدلك على ذلك تعليق املعلقات بأستار 

  3.4الكعبة إجالًال هلا
عر أّن كّل قبيلة كانت حترص كّل احلرص على أن وحسبنا دليًال على منـزلة الشا

ينبغ فيها شاعٌر كما حترص اليوم كل دولة على أن يكون هلا إذاعة وصحافة. وأنّه إذا ّمت 
ا الوفود مهنئة أو حاسدة,  هلا ماتريد أوملت الوالئم, ودعت اَجلَفلى إىل املآدب, فأ

لشعراء ليحفظوا ما يقولون, ويتعلموا مما واتقاها الناس خائفني. وأن الرواة كانوا يالزمون ا
  1بن حجر. 5كان زهري بن أيب سلمى رواية أوس  ايسمعون, ويـَْثقفوا صناعة القريض, كم

                                  
  1/110املوجز يف األدب العربية وتارخيه, حنا الفاخوري, نظر: ا 1
  68األدب اجلاهلي, صانظر:  2
  3العقد الفريد: جانظر:  3
  88-1/87تاريخ  آداب اللغة العربية, جرجي زيدان, انظر:  4
به أوس بـــن َحَجـــر بـــن مالـــك التميمـــي, أبـــو ُشـــريح: شـــاعر متـــيم يف اجلاهليـــة, أو مـــن كبـــار شـــعرائها. يف نســـ 5

اختالف بعد أبيه حجر. وهو زوج أّم زهري بن أيب سلمى. كان كثري األسفار, وأكثر إقامته عند عمرو بن هند, 
يف احلرية. عّمر طويًال, ومل يدرك اإلسـالم. يف شـعره حكمـة ورقـة, وكانـت متـيم تقدمـه علـى سـائر شـعراء العـرب. 
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  وكان غزًال مغرماً بالنساء. له ديوان شعر. 

  ]81؛ طبقات فحول الشعراء: ص 2/235؛ خزانة البغدادي:  11/70ين: األغاانظر: [
  68األدب اجلاهلي, صانظر:  1
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  موقف اإلسالم من الشعر
  

فال شك أن لإلسالم موقف مع كل أمر من أمور احلياة إمـا باإلجيـاب أو السـلب, 
يمكن أن فـــ  ابتغـــاء مرضـــاة ربنـــا,فـــديننا هـــو دســـتور حياتنـــا, وعلـــى قواعـــده وأسســـه نســـري

يتوضــح موقــف اإلســالم مــن الشــعر بــالعودة إىل مصــدر التشــريع اإلســالمي األول, القــرآن 
  الكرمي, مث مبعرفة النهج الذي اتبعه الرسول واخللفاء الراشدون يف تعاملهم مع الشعراء.

  ما جاء يف مدح الشعر:
حسن الكالم, وقبيحه  موقف اإلسالم من الشعر كموقفه من الكالم, حسنه ك

كما   2فما جاز يف الكالم جاز فيه, وما مل جيز يف ذلك مل جيز فيه, 1كقبيح الكالم,
 حِ يْ بِ قَ كَ   هُ حُ يْ بِ قَ وَ  المِ كَ الْ  نِ سَ حَ كَ   هُ نُ سَ حَ فَ   المِ كَ الْ  ةِ لَ ـزِ نْ مبَِ  عرُ الشِّ "قال:  ثبت أن النيب 

  3".المِ كَ الْ 
  القرآن الكرمي والشعر:

قف القرآن من الشعر, ال بّد من حصر اآليات اليت تطرق حىت نتعرف على مو 
أشار القرآن الكرمي إىل (الشعر) يف آية واحدة, وأشار إىل  إليها عن الشعر والشعراء.
  4(الشعراء) يف مخس آيات.

                                  
تفسـري القـرطيب, حملمـد بـن أمحـد بـن أيب بكـر القـرطيب, حتقيـق: أمحـد عبـد العلـيم الـربدوين, دار الشـعب, انظر:  1

  13/137هـ, 1372: 2القاهرة, ط
  77نقد النثر, صانظر:  2
  , صحح األلباين.865, كتاب الشعر, باب من الشعر احلكمة, رقم احلديث: فرداألدب املانظر:  3
), د.تاملعجــم املفهــرس أللفــاظ القــرآن الكــرمي, فــؤاد عبــد البــاقي, دار إحيــاء الــرتاث العــريب, لبنــان, (انظــر:  4

  حتت مادة (شعر)
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ْعَر َوَما يـَْنَبِغي َلُه ِإْن وردت كلمة (الشعر) يف سورة ياسني يف آية ( َوَما َعلَّْمَناُه الشِّ
  1).الَّ ِذْكٌر َوقـُْرَآٌن ُمِبنيٌ ُهَو إِ 

نـزلت هذه اآلية ملا رأى املشركون للقرآن من األثر يف نفوس كل من يستمع إليه, 
فاعرتضوا عليه أن أثَر القرآِن يف النفوس كأثر الشعر فيها, وليس هو شيء أعلى ال يقدر 

  عليه اإلنسان. 
عاملًا ينظم القصيد. فما  فينفي القرآن الكرمي أن القرآن شعر وأن يكون الرسول

  2يتلوه ليس شعراً وإمنا هو قرآن أنـزل هلداية البشر وإنذارهم.
وهكذا إشارة القرآن إىل الشعراء ﴿َوَما ُهَو ِبَقْوِل َشاِعٍر قَِلْيًال مَّا تـُْؤِمنُـْوَن. َوَال ِبَقْوِل  

ا, وإمنا قصد  3َكاِهٍن قَِلْيًال مَّا َتذَكَُّرْوَن﴾ ا تفنيد افرتاءات الكفار من مل تقصد لذا
عندما راحوا يشيعون بأن النيب شاعر أو ساحر أو كاهن, وأن ما  قريش على النيب 

  ينـزل عليه إمنا هو شعر من وحي الشيطان. 
فكان أن نـزلت اآليات بتكذيبهم مقررة أن حممدًا إمنا هو نيب مرسل وأن ما ينـزل 

  كون شاعراً أو غري ذلك مما يزعمون.عليه إمنا هو من هللا تعاىل, نافية أن ي
ويصور القرآن الكرمي استبداد احلرية بالكفار وتوّزعهم الفكري والنفسي وعجزهم 

امهم يف أمر واحد. فمرة يقولون بأن ما يأيت به حممد  من الوحي إن هو  عن تركيز ا
ه شاعر: ﴿َبْل إال رؤيا كاذبة, ومرة سحر, ومرة افرتاء, ومرة أخرى يعودون إىل قوهلم بأن

                                  
  69: سي 1
اية العصر الراشديانظر:  2   76), صاألدب العريب (من ظهور اإلسالم إىل 
  42-41احلاقة:  3
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  1قَاُلْوا َأْضَغاُث َأْحَالٍم َبِل افْـتَـرَاُه َبْل ُهَو َشاِعر﴾.
َأملَْ تـََر أَنـَُّهْم ِيف ُكلِّ َواٍد  رَاُء يـَتَِّبُعُهُم اْلَغاُووَن.َوالشُّعَ ومما نزل يف وصف الشعراء بـ ﴿

ضحة إىل موقف ات إشارة واهذه اآليفي ف 2﴾يـَُقوُلوَن َما َال يـَْفَعُلونَ  َوأَنـَُّهمْ  .يَِهيُمونَ 
ال حيارب هذا الفن األديب لذاته, وإمنا حيارب فئة خاصة , وهو أنه القرآن من هذا الفن

شعرهم يف هجائه, كما حيارب الغاوين الضالني أنشدوا من الشعراء, وهم أولئك الذين 
ا بني الناس.   من الشعراء الذين جعلوا يتغّنون بأشعارهم ويذيعو

م, ويتبعون أهواءهم  لك الشعراء الذين كانوا مث أضاف إىل ذ يعمهون يف طغيا
وينشرون بشعرهم األعراض, فيهتكون بني احلق والباطل, صالحية التمييز الضالة, وفقدوا 

ن, الفواحش,  ويذّمون من من ال يستأهل الثناء, ويثنون على ويقذفون احملصنات ويرمو
ويريدون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا,  يفعلون, ال يستحق الذم, وهم فوق ذلك يقولون ما ال

م ال يفعلونه, ويذّمون البخل وهم يأتونه.   فيشيدون باجلود مع أ
هذه اآليات اليت نّدد فيها بضروب من الشعر وأصناف  وقد أردف هللا عّز وجل

  من الشعراء بقوله عّز وجل:
َكُروا اهللََّ َكِثريًا َوانـَْتَصُروا ِمْن بـَْعِد َما ظُِلُموا ِإالَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َوذَ ﴿

  3﴾َوَسيَـْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا 
وذكروا هللا  وصّدقوا رسوله, وأطاعوه يف أقواهلم وأعماهلم, فالشعراء الذين آمنوا باهلل 

 –زمرة تلك التثناهم القرآن الكرمي, أخرجهم من اس أولئك الذيكثرياً, وتكّلموا بنعمه, 

                                  
  5األنبياء:  1
  226-224الشعراء:  2
  227الشعراء:  3
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م ﴿آمنوا وعملوا , زمرة (الشعراء الغاوين) م على سائر الشعراء, ووصفهم بأ ورفع شأ
  1الصاحلات﴾.

  من الشعر والشعراء: موقف الرسول 
وكان يعرف أمهية  إىل قوم كان الشعر جيري يف نفوسهم جمرى الدم,  النيب بُعث

م, ْعَر َحىتَّ َتدَُع  حىت قيل فيهم: 2الشعر عندهم, وبُعد تأثريه يف قلو (َال َتدَُع اْلَعرُب الشِّ
ِبُل اْحلَِنْني).   3اْإلِ

ا قومه وأحبوها وأثرت يف  فالرسول  ينظر للشعر على أنه ملكة فنية اشتهر 
أنه  , وقد روي عنه 4مث إن من الشعر كالمًا طيبًا رفيعًا يوافق احلقنفوسهم وأذواقهم, 

أيب  عن و 5.)الَكَالم حُ يْ بِ قَ  هُ حُ يْ بِ قَ وَ اْلَكَالِم  نُ سَ حَ  َحسُنهفَ ِة اْلَكَالِم ِمبَْنزِلَ  مٌ َال كَ  الشَّعرُ ( قال:
  6.)ةٌ مَ كْ حِ  رِ عْ الشِّ  نَ مِ  نَّ إِ : (قال  أن النيب -رضي هللا عنه  –بن كعب 

كان يسمع الشعر واستنشده   وتنقل إلينا املصادر التارخيية واألدبية والدينية أنه 

                                  
حنـــــو مـــــذهب إســـــالمي يف األدب والنقـــــد, عبـــــد الـــــرمحن رأفـــــت الباشـــــا, دار الـــــربدى للنشـــــر والتوزيـــــع, انظـــــر:  1

  20-18ت) ص-ط-السعودية, (د
  77األدب العريب, حلبيب مغنية, صانظر:  2
  3/127: إحياء علوم الدين, حملمد بن حممد الغزايل, دار املعرفة, بريوت, يف نسب هذا القول إىل النيب  3
م, مؤسســــة 1993هـــــ/1414: 4شــــعر املخضــــرمني وأثــــر اإلســــالم فيــــه, لــــدكتور حيــــىي اجلبّــــوري, طانظــــر:  4

  43الرسالة, بريوت, ص
قــــاهر ؛ دالئــــل اإلعجــــاز, عبــــد ال, صــــحيه لغــــريه7976, رقــــم احلــــديث: 3/1039كنـــــز العمــــال, انظــــر:   5

  39م, ص1995: 1اجلرجاين, دار الكتاب العريب, بريوت, ط
  4357البخاري, كتاب األدب, باب ما جاء يف الشعر, رقم احلديث: انظر:  6
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  1نشد يف مسجده وعلى منربه.وأثاب عليه وأُ 
  فمما روي عن مساعه الشعر:

يـَْوًمـا فـََقـاَل َهـْل َمَعـَك ِمـْن  َعْن أَبِيِه قَاَل َرِدْفُت َرُسـوَل اهللَِّ  2َعْن َعْمرِو ْبِن الشَّرِيدِ 
فـََقــاَل ِهيــْه ُمثَّ أَْنَشــْدتُُه َشــْيٌء قـُْلــُت نـََعــْم قَــاَل ِهيــْه َفأَْنَشــْدتُُه بـَْيتًــا  3ِشــْعِر أَُميَّــَة بْــِن َأِيب الصَّــْلتِ 

 روايــةَوِيف  "ِإْن َكــاَد لُِيْســِلمُ "قَــاَل  "... ويف روايــة أنــهبـَْيًتــا فـََقــاَل ِهيــْه َحــىتَّ أَْنَشــْدتُُه ِمائَــَة بـَْيــتٍ 
 4.فـََلَقْد َكاَد ُيْسِلُم ِيف ِشْعرِهِ : قَاَل 

وإذا راقه ه, كان يستمع إىل الشعر ويتمثل ب  ويظهر من هذا احلديث أن النيب 
شدُة معاداة أمية له   ومل يكن مينعه. أظهر إعجابه به عمق أو حكمة أو روعة بيان

, اليت بلغت املئة بيت يف موقف واحد من اإلصغاء إىل أبياته شعرهوللدعوة اإلسالمية 
) أن أمية بن أيب الصلت(كاد "........ : 5وبلغ من إعجابه بشعره احلكمي أنه قال

                                  
  77نقد النثر: صانظر:  1
  . من أصحاب النيب ( الشريد) عمرو بن الشريد حجازي تابعي ثقة وأبوه  2
 هــ,1405: 1, طحتقيـق: عبـد العلـيم عبـد العظـيم البسـتوي, لـيأمحد بن عبد هللا العجمعرفة الثقات, انظر: [

  ]1/177: املدينة املنورة ,مكتبة الدار
أميـــة بـــن عبـــد هللا أيب الصـــلت الثقفـــي: شـــاعر جـــاهلي حكـــيم, مـــن أهـــل الطـــائف. كـــان مطلعـــاً علـــى الكتـــب  3

ع آيــات مــن القــرآن, فتبعتــه القدميــة, كــان ممــن حرمــوا علــى أنفســهم اخلمــر ونبــذوا عبــادة األوثــان يف اجلاهليــة. مســ
علــى احلــق. خــرج إىل الشــام وهــاجر رســول هللا إىل املدينــة, وحــدثت  قــريش تســأله عــن رأيــه, فشــهد أن النــيب 

وقعــة بـــدر, عـــاد أميـــة مـــن الشـــام, يريـــد اإلســـالم, فعلـــم مبقتـــل أهـــل بـــدر وفـــيهم ابنـــا خـــال لـــه, فـــامتنع. مـــات يف 
  هـ.  5الطائف سنة 

  ]1/377؛ نفح الطيب:  1/80 وفيات األعيان:انظر: [
  4185مسلم, كتاب الشعر, باب , رقم احلديث: انظر:  4
  78األدب العريب, حبيب يوسف مغنية, صانظر:  5
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  1.يسلم"
 كان يشّجع الصحابة على أن يدافعوا عنه   ك عّدة روايات تدّل على أنه وهنا

  وعن اإلسالم, فمنها: 
ْعِر ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ُجيَاِهُد بِنَـْفِسِه َوَمالِِه َوالَِّذي نـَْفُس ُحمَمٍَّد  " قوله  بَِيِدِه   اْهُجوا بِالشِّ

َا يـَْنَضُحوُهْم بِالنَّْبلِ    2."َكَأمنَّ
َهــا ِمــْن َرْشــٍق بِالنَّْبــِل  َشــَة َأنَّ َرُســوَل اهللَِّ َعــْن َعائِ و  قَــاَل اْهُجــوا قـَُرْيًشــا فَِإنَّــُه َأَشــدُّ َعَليـْ

ُمثَّ  3َفَأْرَسَل ِإَىل اْبِن َرَواَحـَة فـََقـاَل اْهُجُهـْم فـََهَجـاُهْم فـَلَـْم يـُـْرِض َفَأْرَسـَل ِإَىل َكْعـِب بْـِن َمالِـكٍ 
ـاُن قَـْد آَن َلُكـْم َأْن تـُْرِسـُلوا ِإَىل َهـَذا  4اِبتٍ أَْرَسَل ِإَىل َحسَّاَن ْبِن ثَ  فـََلمَّا َدَخَل َعَلْيـِه قَـاَل َحسَّ

نـَُّهْم اْألََســـِد الضَّـــاِرِب ِبَذنَِبـــِه ُمثَّ أَْدلَـــَع ِلَســـانَُه َفَجَعـــَل ُحيَرُِّكـــُه فـََقـــاَل َوالَّـــِذي بـََعثَـــَك بِـــاحلَْقِّ َألَْفـــرِيَـ 
َا َوِإنَّ ِيل  َقاَل َرُسوُل اهللَِّ بِِلَساِين فـَْرَي اْألَِدِمي فَـ  َال تـَْعَجْل فَِإنَّ أَبَا َبْكٍر َأْعلَـُم قـُـَرْيٍش بِأَْنَسـاِ

                                  
  , صححه األرنؤوط.19482انظر: مسند أمحد, مسند الكوفيني, حديث الشريد بن السويد, رقم احلديث:  1
تعليـــق , 15235رقـــم احلـــديث: لـــك األنصـــاري, مســـند أمحـــد, مســـند املكيـــني, مســـند كعـــب بـــن ماانظـــر:  2

شعيب األرنـؤوط : إسـناده حسـن مـن أجـل عبـد العزيـز بـن حممـد الـدراوردي وبقيـة رجالـه ثقـات رجـال الصـحيح 
  .فمن رجال أيب داود والرتمذي وأخرج له البخاري تعليقا وهو ثقة -وهو ابن بري القطان  -غري علي بن حبر 

ني, األنصــاري الَســَلمي اخلزرجــي: صــحايب, مــن أكــابر الشــعراء, مــن أهــل كعــب بــن مالــك بــن عمــرو بــن القــ  3
. وشــهد أكثــر الوقــائع. مث كــان مــن أصــحاب املدينــة. اشــتهر يف اجلاهليــة, وكــان يف اإلســالم مــن شــعراء النــيب 

. عثمان, وأجنده يوم الثورة, وحّرض األنصار على نصرته. وملا قتل عثمان قعد عن نصرة علـي فلـم يشـهد حروبـه
  ) سنة. له ديوان شعر. 77وعمي يف آخر عمره وعاش (

  ]2/73؛ رغبة اآلمل:  7433اإلصابة: ت انظر: [
حسان بن ثابت: ولد يف يثرب. من الشعراء املخضرمني. اتصل بالغساسنة ومدحهم ولقي يف بالطهم النابغة  4

  ر النيب). له ديوان. . هجا القريشيني. لقب (شاعالذبياين وعلقمة. أسلم وغدا من أنصار النيب 
ذيب التهذيب:  1/326اإلصابة: انظر: [   ]1/111؛ خزانة البغدادي:  2/247؛ 
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ـاُن ُمثَّ َرَجـَع فـََقـاَل يَـا َرُسـوَل اهللَِّ قَـْد خلَـََّص ِيل  ـَص لَـَك َنَسـِيب َفأَتَـاُه َحسَّ ِفيِهْم َنَسًبا َحىتَّ يـَُلخِّ
ــْعَرُة ِمــْن اْلَعِجــِني قَاَلــْت َعاِئَشــُة َنَســَبَك َوالَّــِذي بـََعَثــَك بِــ ُهْم َكَمــا ُتَســلُّ الشَّ احلَْقِّ َألَُســلَّنََّك ِمــنـْ

ــاَن ِإنَّ ُروَح اْلُقــُدِس َال يـَــزَاُل يـَُؤيِّــُدَك َمــا نَاَفْحــَت َعــْن اهللَِّ  َفَســِمْعُت َرُســوَل اهللَِّ  يـَُقــوُل حلَِسَّ
  :َشَفى َواْشتَـَفى قَاَل َحسَّانُ يـَُقوُل َهَجاُهْم َحسَّاُن فَ   َوَرُسولِِه َوقَاَلْت مسَِْعُت َرُسوَل اهللَِّ 
ًدا   َذاَك اجلَْزَاءُ  يـَوِعْنَد اهللَِّ فِ     َعْنُه  َفَأَجْبتُ  َهَجْوَت ُحمَمَّ
ًدا   اْلَوفَاءُ  ُتهُ َـ ِشيم َرُسوَل اهللَِّ     ًفا ـَحِني بـَرًّا َهَجْوَت ُحمَمَّ
  ْم ِوقَاءُ ُـ ِمْنك ِلِعْرِض ُحمَمَّدٍ     ْرِضي ـَوعِ  فَِإنَّ َأِيب َوَواِلَدُه 
  َكنَـَفْي َكَداءِ   نْ ـتُِثُري النـَّْقَع مِ     تـََرْوَها  مْ ـلَ    َثِكْلُت بـُنَـيَِّيت ِإنْ 

  اِفَها اْألََسُل الظَِّماءُ ـَعَلى َأْكتَ     ْصِعَداٍت ــمُ   يـَُبارِيَن اْألَِعنَّةَ 
  النَِّساءُ   رِ ــتـَُلطُِّمُهنَّ بِاْخلُمُ     َراٍت ــُمَتَمطِّ    ِجَياُدنَا َتَظلُّ 

  وََكاَن اْلَفْتُح َواْنَكَشَف اْلِغطَاءُ     ْرنَا ـاْعَتمَ   فَِإْن َأْعَرْضُتُمو َعنَّا
ُ ِفيِه َمنْ     ْوٍم ـيَ   َوِإالَّ َفاْصِربُوا ِلِضرَابِ    اءُ ـــَيشَ   يُِعزُّ اهللَّ
ُ َقْد أَْرَسْلُت عَ    َخَفاءُ  هِ ـبِ  ُل احلَْقَّ لَْيَس يـَُقو     ْبًدا ـَوقَاَل اهللَّ

ُ َقْد َيسَّْرتُ    اءُ ـُهْم اْألَْنَصاُر ُعْرَضتُـَها اللِّقَ     ْنًدا ـجُ   َوقَاَل اهللَّ
  َجاءُ ــِسَباٌب أَْو ِقَتاٌل َأْو هِ     دٍّ ــلََنا ِيف ُكلِّ يـَْوٍم ِمْن َمعَ 

  َواءُ ــسَ   رُهُ َويـَْنصُ  َوَميَْدُحهُ     َفَمْن يـَْهُجو َرُسوَل اهللَِّ ِمْنُكمْ 
  1َلُه ِكَفاءُ  َوُروُح اْلُقُدِس لَْيسَ     ْربِيٌل َرُسوُل اهللَِّ ِفيَنا ــَوجِ 

  ومطلع هذه القصيدة:

                                  
؛ ديـــوان  4545مســـلم, كتـــاب فضـــائل الصـــحابة, بـــاب فضـــائل حســـان بـــن ثابـــت, رقـــم احلـــديث: انظـــر:  1

  9-8حسان: ص
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  1 إىل عذراء منـزهلا خالء    عفت ذات األصابع فاجلواء
  ومنها هذا البيت:

  2 تثري النقَع, موعدها كداء    عدمنا خيلنا إن َملْ تـََروَها
ان سَّ حَ  الَ قَ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  لَ يْ ا اخلَْ وْ لُ خِ دْ عليه الصالة والسالم: "أَ قال وجاء فتح مكة, 

  3يريد ما قاله يف البيت السابق, فدخلت اخليل مكة يوم الفتح من باب "كداء". ...
  4 ذلك إال إعزازاً للشعر وإكراماً للشعراء ؟ ! فهل فعل رسول هللا 

  نشد:بن زهري على منربه وهو يُ  يُقعد كعبَ  كما كان 
  5 ولـمتيم إثرها, مل يـُْفَد مكب  بانت سعاُد فقليب اليوم مبتول

خلـــع بردتـــه وألقاهـــا علـــى  فلمـــا مســـع شـــعره, أعجـــب بـــه إعجابـــاً بالغـــاً حـــىت 
   :6 كعب بن زهري مكافأة له

  بلغ إىل قوله:  وملا
  7 لُ وْ لُ سْ مَ  هللاِ  فِ وْ يُـ سُ  نْ مِ  مٌ ارِ صَ وَ   هِ بِ   اءُ ضَ تَ سْ يُ  رٌ وْ نُـ لَ   لَ وْ سُ الرَّ   نَّ إِ 
  8 قوله. باإلصغاء إىلإىل الناس  أشار

                                  
  7: ص1961ديوان حسان بن ثابت, حسان بن ثابت, دار صادر, بريوت, انظر:  1
  8ديوان حسان: صنظر: ا 2
  2/319 البداية والنهاية:انظر:  3
  24من قضايا األدب اإلسالمي: صانظر:  4
  60ديوان كعب: صانظر:  5
  2/189الكامل البن األثري, انظر:  6
  67ديوان كعب: صانظر:  7
  78نقد النثر, صانظر:  8
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َأْكثـََر ِمْن ِماَئِة َمرٍَّة َفَكاَن َأْصَحابُُه  َجاَلْسُت النَِّيبَّ  قال 1جابر بن مسرة عن و
َا تـَبَ  ْعَر َويـََتَذاَكُروَن َأْشَياَء ِمْن أَْمِر اْجلَاِهِليَِّة َوُهَو َساِكٌت فـَُرمبَّ   2.سََّم َمَعُهمْ يـَتَـَناَشُدوَن الشِّ

ل, نــز ل يف الشـعر مـا أنــز : (إن هللا تعاىل قد أ عن كعب بن مالك أنه قال للنيب و 
ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ُجيَاِهـُد ِبَسـْيِفِه َوِلَسـانِِه َوالـَِّذي نـَْفِسـي بِيَـِدِه َلَكـَأنَّ َمـا تـَْرُمـونـَُهْم بِـِه : فقال النيب 
  3).َنْضُح النَّْبلِ 

  عر واجلواب عنه:الش ذمّ ما جاء يف 
  يف قوله :  أما حول ما ورد عن رسول هللا 

  4)راً عْ شِ  ئَ لِ تَ ميَْ  نْ أَ  نْ مِ  هُ لَّ  رٌ يْـ ا خَ حً يْ م قَـ كُ حدِ أَ  فُ وْ جَ  ئَ لِ تَ ميَْ  نْ َألَ (
, وهو جزء من الرواية اليت وردت مفّصلة يف مسند أمحد مل يكتمل,فهذا احلديث 

  وهي:

                                  
زهــرة. لــه وألبيــه صــحبة. نــزل هـــ): صــحايب, كــان حليــف بــين  74جــابر بــن مســرة بــن جنــادة  الســوائي (ت  1

ا داراً وتويف يف والية بشر على العراق. له    حديثاً يف الصحيحني وغريمها.  146الكوفة وابتىن 
ذيب التهذيب:  1/67تذكرة احلفاظ: انظر: [   ]95-9/93؛ البداية والنهاية:  2/38؛ 
, 2777شـاء الشـعر, رقـم احلـديث: سنن الرتمـذي, كتـاب األدب عـن رسـول هللا, بـاب مـا جـاء يف إنانظر:  2

  صححه األلباين.
هـــ, 1403: 2شــرح الســنة, للحســن بــن مســعود البغــوي, حتقيــق: شــعيب األرنــؤوط وحممــد زهــري, طانظــر:  3

املكتــــب اإلســــالمي, بــــريوت ؛ ويف (االســــتيعاب يف معرفــــة األصــــحاب, البــــن عبــــد الــــرب, حتقيــــق: علــــي حممــــد 
ضـــة مصـــر, القـــاهرة,  ) أنـــه قـــال: (يـــا رســـول هللا مـــاذا تـــرى يف الشـــعر؟ 1/411م, 1960البجـــاوي, مكتبـــة 

ل: إن املــؤمن جياهــد بســيفه ولســانه؛ مســند أمحــد, مســند القبائــل, حــديث كعــب بــن مالــك, رقــم احلــديث: فقــا
  .تعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني, 27218

عـن ذكـر هللا لب على اإلنسان الشعر حـىت يصـده البخاري, كتاب األدب, باب ما يكره أن يكون الغاانظر:  4
  5688, رقم احلديث: والعلم والقرآن
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َنَما َحنُْن َنِسُري َمَع َرُسوِل اهللَِّ َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ قَ  بِاْلَعرِْج ِإْذ َعَرَض  اَل بـَيـْ
ُخُذوا الشَّْيطَاَن أَْو أَْمِسُكوا الشَّْيطَاَن َألَْن َميَْتِلَئ َجْوُف  َشاِعٌر يـُْنِشُد فـََقاَل َرُسوُل اهللَِّ 

ٌر َلُه ِمْن َأْن َميَْتِلَئ ِشْعرًا    1.)َرُجٍل قـَْيًحا َخيـْ
ن هذا الشاعر كان يسلك سلوكا غري مهذب, بأن هر من هاتني الروايتني أويظ

 اعرتض طريقهم يهجو أو يقول شرا. 
أما الشعر الذي خدم الدين أو مل يتعرض للعقيدة اإلسالمية بسوء فذلك ال 

القريواين ".. إمنا هو من غلب الشعر على  2يندرج حتت هذا احلديث, يقول ابن رشيق
حىت أشغله عن دينه؛ وإقامة فروضه ومنعه عن ذكر هللا تعاىل وتالوة  قلبه, وملك نفسه

 3.القرآن.. "
فإن املعقول من معىن االمتالء أن يشغل املالئ قدامة بن جعفر:  وهذا ما يقوله

 للشيء مجيع أجزائه حىت ال يكون فيها فضل لغريه. وإن كان هكذا فإمنا أراد النيب 
الشعر حىت ال يكون فيه موضع للذكر وال حلفظ القرآن ذا القول من امتأل جوفه من 

                                  
تعليـق شـعيب , 10635مسند أمحد, باقي مسند املكثرين, مسند أيب سعيد اخلـدري, رقـم احلـديث: انظر:  1

األرنــؤوط : إســناده صــحيح علــى شــرط مســلم رجالــه ثقــات رجــال الشــيخني غــري حيــنس مــوىل مصــعب بــن الــزبري 
  .من رجال مسلمف
احلسن بن رشيق القريواين, أبو علي: أديب, نقاد, باحـث. كـان أبـوه مـن مـوايل األزد. مـال إىل األدب, وقـال  2

الشــعر. ورحــل إىل القــريوان ومــدح ملكهــا, واشــتهر فيهــا. حــدثت فتنــة فانتقــل إىل جزيــرة صــقلية, وأقــام بـــ (مــازر) 
ا إىل أن تـــويف عـــام  (العمـــدة يف صـــناعة الشـــعر ونقـــده) و (قراضـــة الـــذهب) و هــــ.  مـــن كتبـــه 463إحـــدى مـــد

  (الشذوذ يف اللغة) و (أمنوذج الزمان يف شعراء القريوان). 
  ]1/298؛ إنباه الرواة:  1/133وفيات األعيان: انظر: [
  1/12 يف صناعة الشعر ونقده, العمدةانظر:  3
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وال لعلم الشرائع واألحكام والسنة يف احلالل واحلرام. وهذا ظاهر ملن تدبّره. ويزيده 
وضوحًا ما ُروي عنه عليه السالم من أنه مسع قومًا يقولون فالن عّالمة, فقال: (وما هو 

ا ووقائعها, فقال: (ذلك علم ال ينفع عّالمة) فقيل: يعلم أيام العرب وأشعارها وأنسا
َمْن َعِلمه وال يضّر َمْن َجِهله, وإمنا العلم آية حمكمة, أو فريضة عادلة, أو سنة قائمة, 

  1وما خالهن فهو فضل).
ولعل ما يؤيد هذا املعىن, أن البخاري صنف هذا احلديث حتت عنوان "باب ما 

  2.يصده عن ذكر هللا والعلم والقرآن"يكره أن يكون الغالب على اإلنسان الشعر حىت 
هذا مع هذا  : قال علماؤنا وإمنا فعل النيب مفسراً هذا احلديث 3القرطيب ويقول

الشاعر ملا علم من حاله فلعل هذا الشاعر كان ممن قد عرف من حاله أنه اختذ الشعر 
لناس يف طريقًا للتكسب فيفرط يف املدح إذا أعطي ويف اهلجو والذم إذا منع فيؤذي ا

أمواهلم وأعراضهم وال خالف يف أن من كان على مثل هذه احلالة فكل ما يكتسبه 
بالشعر حرام وكل ما يقول من ذلك حرام عليه وال حيل اإلصغاء إليه بل جيب اإلنكار 

  4عليه.

                                  
  79-78نقد النثر, صانظر:  1
عـن ذكـر هللا ما يكره أن يكون الغالب على اإلنسان الشعر حـىت يصـده البخاري, كتاب األدب, باب انظر:  2

  5688, رقم احلديث: والعلم والقرآن
حممد بن أمحد بن أيب بكر اخلزرجي القرطيب, أبو عبد هللا: من كبار املفسـرين, صـاحل متعبـد. رحـل إىل الشـرق  3

و بتفسري القـرطيب, جزءاً يعرف  20كام القرآن) هـ. من كتبه (اجلامع ألح671نية (مصر) وتويف فيها عام واستقر مب
  (قمع احلرص بالزهد والقناعة) و (األسىن يف شرح أمساء احلسىن) و (التذكار يف أفضل األذكار). 

  ]1/428نفح الطيب: انظر: [
  13/137تفسري القرطيب: انظر:  4
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 رٌ وْ كُ ذْ مَ  لٌ جُ رَ  كَ لِ : (ذَ عليه السالم – من شأن امرئ القيس وقوله وما ُروي عنه 
, وهذا 1)ارَ النَّ  مُ هُ دُ رِ وْ  يُـ ىتَّ حَ  اءِ رَ عَ الشُّ  اءُ وَ لِ  هُ عَ مَ وَ  ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ يَـ  ِيتْ أْ يَ  ةِ رَ خِ  اْآل ِيف  يٌّ سِ نْ ا مَ يَ نْـ  الدُّ ِيف 

خاص يف كّفار الشعراء. والدليل على ذلك إمجاع األمة  -عليه السالم  -القول منه 
منني الذين كانوا على أن حّسان بن ثابت, وكعب بن زهري وغريمها من شعراء املؤ 

بأشعارهم, وجياهدون معه بألسنتهم وأيديهم, خارجون عن  يناضلون عن رسول هللا 
  2مجلة من يرد النار مع امرئ القيس.

  
  شعرًا: النيب هل قال 

 الشعر ويصغي إليه, وكانكان حيب الشعر,   اتفقت الروايات على أن النيب 
قادرًا على يف إذا  تلكّنها اختلف 3,ّتى لهأحّب إليه من كثري من الكالم, لكنه ال يتأ

  رواية الشعر صحيح الوزن وعدمه.
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يقول الشعر وال يزنه وكان إذا وروي أنه  

ومن ذلك أنه  ,املعاين فقط  حاول إنشاد بيت قدمي متمثال كسر وزنه وإمنا كان حيرز
  أنشد يوما قول طرفة :
   4ويأتيك من مل تزوده باألخبار    يام ما كنت جاهالستبدي لك األ

                                  
ــ1356: 1فــيض القــدير, لعبــد الــرؤوف املنــاوي, طانظــر:  1 ؛ 1/186ة الكــربى, مصــر, هـــ, املكتبــة التجاري

,رقـــم احلـــديث: 1/318؛ جممـــع الزوائـــد, كتـــاب اإلميـــان, بـــاب يف أهـــل اجلاهليـــة,18/100املعجـــم الكبـــري, 
417  

  78نقد النثر, صانظر:  2
  15/48تفسري القرطيب, انظر:  3
  15/48تفسري القرطيب, انظر:  4
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  ويف غري هذه الروايات أنه كان يصيب الوزن أحياناً, ففي ذلك أقوال:
  1إذا استثقلت باملشركني املضاجع    ه ــفراش يبيت جيايف جنبه عن 

  2فهي إىل النثر أقرب منها إىل الشعر.ة هذه األبيات إذا صحت روايفعند ابن عبد ربه 
  3, كقوله يوم حنني:والسريعواملشطور, واملنهوك, روي أنه نظم من الرجز فقد 

  4ويف سبيل هللا ما لقيتِ     هل أنِت إال إصبع دميتِ 
  وقوله يف غريه:

  5 أَنَا اْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلبْ     أَنَا النَِّيبُّ َال َكِذْب 

   :ويور 

  6واملهاجره  األنصار ك يف فبار     اآلخره إنه ال خري إال خري اللهم 

  وروي أيضاً:

  7واملهاجره األنصار  فأكرم      اآلخره   اللهم ال عيش إال عيش 

 ويف البخاري: 

                                  
  أيضاً  1
  80األدب العريب, حلبيب مغنية, صانظر:  2
  13/150القرطيب,  تفسريانظر:  3
  2648البخاري, كتاب اجلهاد والسري, باب من ينكب يف سبيل هللا, الرقم: انظر:  4
  2815البخاري, كتاب اجلهاد والسري, باب من قال خذها وأنا ابن فالن, رقم احلديث: انظر:  5
  3791البخاري, كتاب املغازي, باب غزوة اخلندق وهي األحزاب, رقم احلديث: انظر:  6
  2801, رقم احلديث: : أصلح األنصار واملهاجرة البخاري, كتاب املناقب, باب دعاء النيب انظر:  7
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َنا  ا اْهَتَديـَْنا ــَلْوَال أَْنَت مَ  قْـَنا َوَال َصلَّيـْ  َوَال َتَصدَّ

َنا    َسِكيَنةً   َلنْ نـز َفأَ  َنا  َعَليـْ  َوثـَبِّْت اْألَْقَداَم ِإْن َالقـَيـْ

َنا ـِإنَّ اْألَُىل َقْد بـَغَ  نَ ـِإَذا أَرَاُدوا فِ   ْوا َعَليـْ َنًة أَبـَيـْ   1 اتـْ
ما جرى على لسان النيب و  ,ليسا من الشعر الرجُز املشطور واملنهوكوقال اخلليل: 

  2ال يكون شعراً. )نهوك(املشطور, واملمن 
ه. شعرًا وعدم واختلف احملققون القدماء يف كون ما جرى به لسان النيب 

وذهبت طائفة أخرى  3ويدين هذا الرأي الزحمشري,فذهبت طائفة إىل أنه ليس بشعر, 
, وإصابة القافيتني وغريه ال لكّن التمّثل بالبيت النـزرشعٌر,  إىل أن ما جرى بلسانه 

أّن من خاط جيعله شاعرًا وال عاملًا بالشعر, لذا ال يسمى شاعرًا باّتفاق العلماء, وهذا ك
  4ون خياطاً.خيطاً ال يك

                                  
  2625البخاري, كتاب اجلهاد والسري, باب حفر اخلندق, رقم احلديث: انظر:  1
  65-6/64كتاب العني, انظر:   2
  3/292الكشاف: انظر:  3
  15/48تفسري القرطيب, انظر:  4
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  أثر احلديث على الشعر العريب
  

  التمهيد
  

لقد أحدث اإلسالم تغيريًا عظيمًا يف نفوس العرب, وشعورهم, وأفكارهم, 
وسلوكهم, وجمتمعهم. والشعر العريب كمعربِّ حقيقي عن وجدان العرب وعاطفتهم وما 

تمعهم إىل اخلري جيول بني ضلوعهم من األماين واآلمال, وترمجانًا لبيئتهم, وموجهًا جمل
والشّر, ومسجًال ملفاخرهم, ومدافعًا عن األحساب واألنساب ... فال بّد أن يسّجل 

م.   التغيري الذي أحدثه اإلسالم يف حياة العرب وجمتمعهم وطريقة حيا
مصدر أساسي لإلسالم بعد القرآن. فمن الطبيعي أنه أثّر  فاحلديث النبوي 

  األديب املهّم أي يف الشعر.تأثرياً عميقاً يف هذا اجلنس 
  ففي هذا الفصل يدور الكالم حول هذه القضية املهّمة.
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  العريب أثر احلديث على الشعر
  

ففـــي الســـطور التاليـــة نتـــاول ذلـــك التـــأثري الـــذي جـــاء يف الشـــعر مـــن أجـــل احلـــديث 
  :  النبوي

كـــان العـــرب قبـــل اإلســـالم ينظمـــون  اإلضـــافة اجلديـــدة يف أغـــراض الشـــعر: -1
). وملـا جـاء اإلسـالم وغريهـايف موضوعات خمتلفة مثل (اهلجاء, واملدح, والوصـف,  الشعر

ــا, مثــل: الــذّب عــن الــدين اإلســالمي واحلــب  نشــأت أغــراض جديــدة غــري مــا كــانوا يألفو
    1وظهور أثر األخوة اإلسالمية يف عواطفهم ومشاعرهم. لنبيه الكرمي 

  ففيما يلي نتناول بعض تلك األغراض:
خلــــق هللاُ اإلنســــاَن ليعبــــده واحــــد, وال يشــــرك بــــه شــــيئاً, مث مــــا تركــــه : يــــدالتوح -أ

يكتفــــي علــــى عقلــــه ألن العقــــل ال يكفيــــه للتمييــــز بــــني اخلــــري والشــــر, فأرســــل األنبيــــاء إىل 
 –البشرية إنقاذاً لألمم من الوثنية والشرك. وتتابع نزول األنبياء حىت ختمت النبوة مبحمد 

  صلى  هللا عليه وسلم.
ان التوحيـــد ركنـــاً أساســـياً مـــن األركـــان الـــيت قامـــت عليهـــا تلـــك الرســـاالت. وقـــد كـــ

فالتوحيــد هــو أهــم مــا دعــا الرســول إليــه, وميككنــا أن نــرى مشــاعر مــن أســلم وتــرك الوثنيــة 
  والشرك وآمن باهلل وحده خالل شعره.
, وقـف ينهـى -حني هدمت الالت, وُحّرقت  – 2فهذا شداد بن عارض اُجلشمي

                                  
  2/59ب العريب, حملمد رشيد احلسين الندوي, وحممد الرابع احلسين الندوي, تاريخ األدانظر:  1
  شداد بن عارض اجلشمي: صحايب, كان شاعراً مشهوراً.  2

  ]3/322اإلصابة: [انظر: 
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  :3ميان ونبذ الشرك والوثنية, قالثقيفاً إىل اإل
  وكيف ينصر من هو ليس ينتصر    ال تنصروا الالت إن هللا مهلكها
  ومل يقاتل لدى أحجارها هـدر    إن اليت ُحّرِقت بالسُّدِّ فاشتعلت

ا من أهلها بشـر    إن الرسول مىت ينـزل بالدكم   يظعن وليس 
  

  ة:وهو يرى تكسري األصنام يف مك 4وقال فضالة الليثي
  بالفتِح يوَم تكسَّر األصنــامُ   لو ما رأيَت حممداً  وجنوَده 

  5والشرَك يغشى وجهه اإلظالُم     لرأيَت نوَر ِهللا أصبـَح بيِّناً 
  

  وقال آخر:
  حممٌد, وهو ِقرُم احلاضِر البادي    مسعُت بالدين, دين احلقِّ  جاء به
  ـدادٍ ومن عبادة  أوثاٍن  وأنـ    فجئُت منتقًال من ديــن باغية

  نسيُكها  غائـٌب ذو َلوثٍَة عادِ     ومن ذبائح  أعياٍد  مضّللَـــةٍ 
  6عن الَعَمى, والتُّقى من خِري أزوادِ     إن اهلداية  لإلسالم  نائبـــة

  
  

  يف ذم األصنام:  7وقال جبري بن زهري

                                  
  5/153؛ سرية ابن هشام:  4/346؛ البداية والنهاية:  3/652السرية النبوية, البن كثري, انظر:  3
): فضـــالة بـــن شـــريك بـــن ســـلمان بـــن خويلـــد: شـــاعر, مـــن أهـــل الكوفـــة.أدرك هــــ 64فضـــالة بـــن شـــرك (ت  4

  اجلاهلية, واشتهر يف اإلسالم.شعره حجة عند اللغويني. 
  ]308[انظر: معجم الشعراء, ص

  4/364أسد الغابة: انظر:  5
  1/116معجم البلدان: انظر:  6
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  فتنجـو  إذا كان النجاء وتسلم    وحده–ال العزَّى وال الالت–إىل هللا
  8من النار إىل طاهر القلب مسلم    و وليس مبفـلتلدى يوم , ال ينج

  

  9وكذلك الشاعر ذيّان بن احلارث التميمي ملا أسلم طّلق صنمه "فرّاضاً", قال:
  وخــّلفُت  فرَّاضاً بدار هوان    تبعت رسول هللا إذ  جاء  باهلُدى

  كأن مل يكن, والدهر ذو حدثان    شـــددت عليه شّدة  فرتكته
  

  10 بدر:يفبن مالك يقول كعب 
  

  ألصحابه مستبسُل النفس  صابر    فلما لقيناهم  وكل  جماهد
  11وأن رسول هللا باحلق ظاهــر    شهدنا بأن هللا ال ربه غريه 

  أيضاً:بن مالك ويقول كعب 
  يقوَم الديُن معتدال حنيفا    ألمر هللا واإلسالم حـىت
  12ونسلبها القالئد والشنوفا     وننسى الالت والعزى وودّ 

  

  ألعشى:ويقول ا
  

                                                                                                      
  . الشعراءما أبومها فأحد املربزين الفحول من : كان شاعراً حمسناً هو وأخوه كعب. وأبن أيب سلمى جبري بن زهري 7
  ]1/1356الوايف يف الوفيات: انظر: [
  4/369البداية والنهاية: انظر:  8
اية األرب:  1/342الطبقات الكربى البن سعد: انظر:  9   154-18/153؛ و

  3/282سرية ابن هشام: انظر:  10
م, دار ابن كثري, 2001: 1األعظمي الندوي, طيف ضوء الواقع والقريض, سعيد  شعراء الرسول انظر:  11

  54بريوت, ص
  5/50؛ سرية ابن هشام:  92, ص شعراء الرسول انظر:  12
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  13وال تعبد األوثاَن وهللاَ  فاعبدا    وذا النصب املنصوَب ال تنسكنه
كـــان يســـدن صـــنماً بقريـــة كانـــت تعظمـــه بنـــو   14ففـــي ســـرية ابـــن كثـــري قصـــة رجـــل

فســـمع  –أي الذبيحـــة  –, فعـــرت يومـــاً عنـــد الصـــنم عتـــرية مهـــرة و حطامـــة وبنـــوالصـــامت 
األكـرب فيـه سـالمة مـن حـر سـقر,  صوتاً من الصنم عن بعثة نـيب يف مضـر وظهـور ديـن هللا

مث عرت مرة أخرى بعد أيام, فسمع مرة أخرى صوتاً ينّبهه باتباع نيب مرسـل جـاء بـاحلق. مث 
 أمحــد لــه يقــال رجــل ظهــر:  فقــال ؟ وراءك اخلــرب مــاقــدم عليــه رجــل مــن احلجــاز فقــال لــه: 

 .هللا داعي أجيبوا: أتاه ملن يقول
 حـىت هراحلتـ ركـب و جـذاذا هفكسـر  الصـنم إىل رافث ".مسعت ما نبأ هذا":  الفق

 قال يف ذلك شعراً:و  فأسلم لإلسالم هصدر  هللا فشرح  هللا رسول على قدم
 بتضالل ضال به نطيف ربا    لنا كان و أجذاذا جر يا كسرت
  بال على مين دينه يكن ومل    اللتناــض من  هدانا  باهلامشي

  15قايل  جر يا ريب قال ملن إين    اـوإخوا  عمرا  بلغن راكبا يا

                                  
ــــدين, طانظــــر:  13 ــــه: مهــــدي حممــــد ناصــــر ال ــــن قــــيس, شــــرحه وقــــدم ل ــــري, ميمــــون ب ــــوان األعشــــى الكب : 1دي

  51م, دار الكتب العلمية, بريوت ص1987
خلطامي النبهاين الطائي: جد جاهلي. من الصحابة. مـن أهـل ُعمـان. مازن بن الغضوية بن غراب بن بشر ا 14

  وأسلم.  وفد على النيب 
  ]7587اإلصابة: ت انظر: [

  1/149سرية ابن كثري: انظر:  15
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  تثبيت الرسالة:  -ب
  

  يقول حسان بن ثابت:
  

  يقول احلق إن نفَع البالءُ     وقال هللا قد أرسلُت عبداً 
  16 فقلتم  ال نقوم وال نشاءُ     شهدُت به فقوموا صدقوه

  

الــذي أســلم قبيــل فــتح مكــة, وعلــى الــرغم مــن حداثــة  17وقــال العبــاس بــن مــرداس
  18عره واضح متميز:إسالمه, فإن أثر اإلسالم يف ش

  

  باحلق كل هدى السبيل ُهداكا    يا خاَمت النبآء إنك مرسل
  19يف خلقه وحممداً مسّـــاكا     إن اإلله بىن عليـك حمبةً 

  

  وقال يف قصيدة أخرى:
  

                                  
  9-8ديوان حسان, صانظر:  16
اء العباس بن ِمرداس بن أيب عامر السلمي, من مضر, أبو اهليثم: شاعر فارس, من سادات قومه. أمه اخلنس 17

م. يُــدعى فــارس الُعَبيــد. كــان  الشــاعرة. أدرك اجلاهليــة واإلســالم. وأســلم قبيــل فــتح مكــة. وكــان مــن املؤلفــة قلــو
بدوياً قحاً, مل يسكن مكة وال املدينة, وإذا حضر الغزو مع النيب صلعم مل يلبث بعده أن يعود إىل منـازل قومـه. 

ن ممـن ذم اخلمـر وحّرمهـا يف اجلاهليـة. مـات يف خالفـة عمـر. لـه وكان ينـزل يف بادية البصرة, وبيته يف عقيقها, كا
  ديوان شعر. 

  ]101؛ الشعر والشعراء:  4/15؛ ابن سعد:  4502اإلصابة: ت انظر: [
  290شعر املخضرمني, صانظر:  18
  1/2336؛ الوايف يف الوفيات:  3/645سرية ابن كثري: انظر:  19
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  رضينا  به فيه اهلدى والشرائع    ولكن دين هللا ديُن  حممد
  20وليس ألمر محَّه هللا دافــعُ     أقام به بعد الضاللة أمرنا

  

  العبادات: -ج
  

  21ويقول األعشى:
  

  وال حتمد الشيطاَن وهللا فامحدا    وصلِّ على حني العشيات والضحى
  

  يف الصوم: وقال آخر:
  

  فهل مرجع منكم لوشك انصرامه  أال إن شهر الصوم عنكم قد انقضى
  هـــوقيام وما فاته من صومه   ل فيكم مستوحش لفراقه ـــوه

  هــمتام وأدوا زكاة الفطر عند   حّقه  إخراج وم ــفال تغفلوا يا ق
  هــلصيام  ومل تُقَض إال طُهرًة   وهـــَلغ وما شرعت إال لتكفري 

  22عامه تكفري  وحاز بشهر الصوم   هــلربِّ  زّكى وصّلى  فقد فاز من 
  

ــاَل ويف هــذه األبيــات إشــارة إىل احلــديث التــايل:  ُهَمــا َق ُ َعنـْ ــِن ُعَمــَر َرِضــَي اهللَّ َعــْن اْب
  23.َصَدَقَة اْلِفْطرِ  َض النَِّيبُّ فـَرَ 

  

                                  
  1/396نف, ؛ الروض األ 5/131سرية ابن هشام: انظر:  20
  51ديوان األعشى, صانظر:  21
يف هــذه األبيـات ومــا بعـدها اقتبــاس مــن األحاديـث الكثــرية املشـهورة يف فضــائل الصـوم, وزكــاة الفطــر, انظـر:  22

  وفضائل رمضان, ونزول الكتاب املقدسة فيه.
  1415البخاري, كتاب الزكاة, باب صدقة الفطر على احلر واململوك, رقم احلديث: انظر:  23



 

 

368

  وقال آخر:
  

  هه شهراً ومشروبِ مطعومِ     نـع صام هلل   لعبد ىبطو 
  هــبأكاذيب   هُ بْ شُ ومل يَ     اخلنا صومه وصان عن قول

  هـه يف ترك حمبوبمن ربِّ     األجر على صومه  والتمسَ 
  24هــنبيه, وهللا جيزي ب    صّح عن هلل كما  فالصوم 

  

  ري يف األبيات الفوقانية إىل احلديث التايل:والشاعر يش
ــَرَة َعــْن النَّــِيبِّ  ــْوُم ِيل َوأَنَــا َأْجــزِي بِــِه يَــدَُع  َعــْن َأِيب ُهَريـْ ُ َعــزَّ َوَجــلَّ الصَّ قَــاَل يـَُقــوُل اهللَّ

ــاِن فـَرْ  ــاِئِم فـَْرَحَت ــْوُم ُجنَّــٌة َولِلصَّ ــُه َوُشــْربَُه ِمــْن َأْجِلــي َوالصَّ َحــٌة ِحــَني يـُْفِطــُر َوفـَْرَحــٌة َشــْهَوَتُه َوَأْكَل
  25.ِحَني يـَْلَقى َربَُّه َوَخلُُلوُف َفِم الصَّاِئِم َأْطَيُب ِعْنَد اهللَِّ ِمْن رِيِح اْلِمْسكِ 

  

  وقال آخر:
  كما أتى يف األثر املشهور    سيُد الشهورِ  شهر الصيام 

جة ون    ومل يزل يف سالف الدهور   ورــحمرتماً ذا 
  ورـنـُّزل بالتوراة يوم الط    املذكور فيه كما يف اخلرب 

  فاستكثروا فيه من القصور    والزبور واإلجنيل  والذكر 
  واجتنبوا اللغَو وقول الزور    ورـيف جّنة اخللد بال ُقص

  26ورـقبل حلول ظلمة القب    والنشور للعرش  وانتبهوا 
                                  

: 1االزدهار يف ما عقده الشـعراء مـن األحاديـث واآلثـار, للسـيوطي, حتقيـق: علـي حسـني البـواب, طانظر:  24
  69-68هـ, املكتب اإلسالمي, بريوت, ص: ص1411

  6938البخاري, كتاب التوحيد, باب قول هللا تعاىل يريدون أن يبدلوا كالم هللا, رقم احلديث: انظر:  25
  69االزدهار: صانظر:  26
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  ولألحاديث التالية أثر واضح يف األبيات:
ــــَة بْــــِن اْألَْســــَقِع َأنَّ َرُســــوَل اهللَِّ َعــــْن قـََتــــاَدَة َعــــْن َأِيب الْ  قَــــاَل أُْنزِلَــــْت  َمِلــــيِح َعــــْن َواثَِل

ــْورَاُة ِلِســتٍّ َمَضــْنيَ ِمــْن  ــْت التـَّ ــْن َرَمَضــاَن َوأُْنزَِل ــٍة ِم َل ــَالم ِيف أَوَِّل لَيـْ ــِه السَّ ــرَاِهيَم َعَلْي ُصــُحُف ِإبـْ
جنِْيُل لَِثَالَث َعْشَرَة َخَلْت  ِمـْن َرَمَضـاَن َوأُنْـزَِل اْلُفْرقَـاُن ِألَْربَـٍع َوِعْشـرِيَن َخلَـْت ِمـْن َرَمَضاَن َواْإلِ

  27.َرَمَضانَ 
ــاَل َرُســوُل اهللَِّ  ــْيَس هللَِّ َحاَجــٌة ِيف َأْن يَــدََع  َق ــْن َملْ يَــدَْع قـَــْوَل الــزُّوِر َواْلَعَمــَل بِــِه فـََل َم

  28.َطَعاَمُه َوَشرَابَهُ 
  

  وقال آخر:
  

  ذو الطول فيه بفضله واختاره    د خّصهشهر الصيام مبارٌك ق
  29ارهــللصائمني له وأغلق ن  هــفإذا أتى فتح اإلله جنان

  

والشــــاعر يــــتكلم يف هــــذين البيتــــني عــــن فــــتح أبــــواب اجلنــــة وإغــــالق أبــــواب جهــــنم 
  للصائم, ما ورد ذكره يف احلديث التايل:

ــاَل َرُســوُل اهللَِّ  ــَواُب  ِإَذا َدَخــَل َشــْهُر َرَمَضــاَن فـُتَِّحــتْ  َق ــَماِء َوُغلَِّقــْت أَبـْ ــَواُب السَّ أَبـْ
  30.َجَهنََّم َوُسْلِسَلْت الشََّياِطنيُ 

                                  
تعليــق شــعيب , 16370مســند أمحــد, مســند الشــاميني, حــديث واثلــة بــن األســقع, رقــم احلــديث: ظــر: ان 27

  .األرنؤوط : حديث ضعيف تفرد به عمران القطان وهو ممن ال حيتمل تفرده
  1770البخاري, كتاب الصوم, باب من مل يدع قول الزور والعمل به يف الصوم, رقم احلديث: انظر:  28
  69-68صاالزدهار, انظر:  29
البخاري, كتاب الصوم, باب هل يقال رمضان أو شهر رمضـان ومـن رأى كلـه واسـعاً, رقـم احلـديث: انظر:  30
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  قال بعضهم:
  صيام ثالثٍة من كّل شهر    إذا حاولَت صوَم الدهر فاقصد

  يكفِّر  كل معصية وِوْزر    وشهر الصرب, إن الصوم  فيـه
  31ولطفاً منه واحدًة بعشر    وجيزي الربُّ فعل العبد  فضالً 

  

ــــات, مــــا ورد ذكرهــــا يف  ــــاول الشــــاعر عــــن عــــدة موضــــوعات يف هــــذه األبي لقــــد تن
َوَقْد ُرِوَي ِيف بـَْعِض احلَِْديِث َأنَّ َمـْن َصـاَم َثَالثَـَة أَيـَّاٍم ِمـْن ُكـلِّ , وهي:   األحاديث النبوية

  32.َشْهٍر َكاَن َكَمْن َصاَم الدَّْهرَ 
ـــَرَة و  ْعـــُت َرُســـوَل اهللَِّ َعـــْن َأِيب ُعْثَمـــاَن َأنَّ أَبَـــا ُهَريـْ ـــْربِ  َقـــاَل مسَِ [أي يـَُقـــوُل َشـــْهُر الصَّ
  33.َوَثَالثَُة أَيَّاٍم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر َصْوُم الدَّْهرِ رمضان] 

َم ِمْن َذنِْبهِ  َرُسوُل اهللَِّ وقال    34.َمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإميَانًا َواْحِتَسابًا ُغِفَر َلُه َما تـََقدَّ
  

  
  التوبة: -د

  

  لشاعر:قال ا

                                                                                                      
1766  

[للحـديث انظـر: النسـائي,   من صام ثالثة أيام من الشهر فقد صام الدهر كلـهوردت أحاديث يف أن انظر:  31
  ]90؛ االزدهار: صاأللباين, صححه 2366كتاب الصيام, باب ذكر االختالف ..., رقم احلديث: 

الرتمذي, كتاب الصوم عن رسول هللا, باب ما جاء يف صـوم ثالثـة أيـام مـن كـل شـهر, رقـم احلـديث: انظر:  32
  , صححه األلباين.692

  صححه األلباين. 2366, رقم احلديث: ... النسائي, كتاب الصيام, باب ذكر االختالف انظر:  33
  37اب صوم رمضان احتساباً من اإلميان, رقم احلديث: البخاري, كتاب اإلميان, بانظر:  34
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  أفما ترى ذا اللُّطف  باإلنسان  سبحان ذي الكرم العميم على الورى
د مث يذ   كره  به ويُقرُّ   بالعصيــان  يُـــدين أخا الذنب املوحِّ
يــان  فإذا أقرَّ به وقد رجــــعْت  به   شفتاه عند احلاكم الدَّ
ـــا   35واليوم أشفع  ذاك  بالُغفـران  ناداه يف الدنيا عليك   سرتُ

  

  لقد تناولت هذه األبيات موضوع احلديث التايل:
  

ُهَمــا  ُ َعنـْ َنَمــا أَنَــا أَْمِشــي َمــَع ابْــِن ُعَمــَر َرِضــَي اهللَّ َعــْن َصــْفَواَن بْــِن ُحمْــرٍِز اْلَمــاِزِينِّ قَــاَل بـَيـْ
ْعـُت يـَُقـوُل ِيف النَّْجـ آِخٌذ بَِيِدِه ِإْذ َعَرَض َرُجٌل فـََقاَل َكْيَف مسَِْعَت َرُسـوَل اهللَِّ  َوى فـََقـاَل مسَِ

ــَب   َرُســوَل اهللَِّ  ــِرُف َذْن ــُه َوَيْســتُـرُُه فـَيَـُقــوُل أَتـَْع ــِه َكنَـَف ــْؤِمَن فـََيَضــُع َعَلْي يـَُقــوُل ِإنَّ اهللََّ يُــْدِين اْلُم
ْفِسـِه أَنـَُّه َهلَـَك َكَذا أَتـَْعِرُف َذْنَب َكَذا فـَيَـُقوُل نـََعْم َأْي َربِّ َحـىتَّ ِإَذا قـَـرَّرَُه ِبُذنُوبِـِه َورََأى ِيف نَـ 

ــا اْلَكــاِفرُ  ــاَب َحَســَناتِِه َوأَمَّ ــْوَم فـَيُـْعَطــى ِكَت َــا َأْغِفُرَهــا َلــَك اْليَـ نـَْيا َوأَن ــَك ِيف الــدُّ ــاَل َســتَـْرتـَُها َعَلْي  َق
  36. َعَلى الظَّاِلِمنيَ َواْلُمَناِفُقوَن فـَيَـُقوُل اْألَْشَهاُد َهُؤَالِء الَِّذيَن َكَذبُوا َعَلى َرِِّْم َأَال َلْعَنُة اهللَِّ 

  

  وقال آخر:
  كشفوا فيه  القناعا  إن هلل عبــــاداً 
  مل مواله   قضاعا    هل رأيتم  خادماً  عا

  قد مسعناه  مساعـا    وسأرويكم  حديثـاً 
  37راً منه  ذراعــاً     من دنا من ربه شبـ

                                  
  57االزدهار: صانظر:  35
  2261, رقم احلديث: اهللَِّ َعَلى الظَّاِلِمنيَ َلْعَنُة بَاب قـَْوِل اهللَِّ تـََعاَىل َأَال انظر: البخاري, كتاب املظامل والغصب,  36
  104-103االزدهار: انظر:  37
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  ويف هذه األبيات اقتباس احلديث التايل:
  

ُ َعزَّ َوَجلَّ أَنَا ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي ِيب َوأَنَـا  قَاَل َرُسوُل اهللَِّ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل  يـَُقوُل اهللَّ
 َمَعــُه ِحــَني يَــْذُكُرِين ِإْن ذََكــَرِين ِيف نـَْفِســِه ذََكْرتُــُه ِيف نـَْفِســي َوِإْن ذََكــَرِين ِيف َمــَإلٍ ذََكْرتُــُه ِيف َمــَإلٍ 

ُهْم َوِإْن تـََقــرَّبَ  ــٌر ِمــنـْ رًا تـََقرَّبْــُت ِإلَْيــِه ِذرَاًعــا َوِإْن تـََقــرََّب ِإَيلَّ ِذرَاًعــا تـََقرَّبْــُت ِمْنــُه  ُهــْم َخيـْ ِمــينِّ ِشــبـْ
ثـََنا أَبُو َبْكـِر بْـُن َأِيب َشـْيَبَة َوأَبُـو ُكَريْـٍب قَـاَال َحـدَّ  ثـََنا أَبُـو بَاًعا َوِإْن أَتَاِين َميِْشي أَتـَْيُتُه َهْرَوَلًة َحدَّ

ْسَناِد وَملَْ َيْذُكْر َوِإْن تـََقرََّب ِإَيلَّ ِذرَاًعا تـََقرَّْبُت ِمْنُه بَاًعاُمَعاِويََة َعْن اْألَ  ََذا اْإلِ   38.ْعَمِش ِ
, عبــد هللا بــن حبيــب, وقــد أســلم مــع مــن أســلم مــن 39وشــاعر ثقيــف, أبــو حمجــن

قومه, يف السنة التاسـعة للهجـرة. وقـد اشـتهر بشـربة اخلمـر, والعكـوف عليهـا يف اجلاهليـة, 
ســتمر علــى ذلــك يف اإلســالم, وقــد حــّده عمــر مــراراً فلــم يكــف عنهــا, حــىت اضــطر إىل وا

  40نفيه ... وأخرياً تاب منذ ذلك احلني توبة نصوحاً عن معاطاة اخلمر.
ا علـــى نفســـه, وإنـــه  وقـــد حكـــى أبـــو حمجـــن مـــا كـــان مـــن تعلقـــه بـــاخلمر, وســـيطر

                                  
  2675رقم احلديث:  احلث على ذكر هللا تعاىل,بَاب ء والتوبة واالستغفار, انظر: مسلم, كتاب الذكر والدعا 38
أبو حمجن: اختلـف يف امسـه, قيـل عبـد هللا بـن حبيـب, وقيـل: مالـك بـن حبيـب, وقيـل امسـه كنيتـه. صـحايب.  39

وال من الشجعان األبطال يف اجلاهلية واإلسالم. شاعر, منهمك يف الشـراب ال يكـاد يقلـع عنـه, وال يردعـه حـد 
رأى أن املشـركني قـد أصـابوا مـن و فلما أكثر عليهم سـجنوه وأوثقـوه فلمـا كـان يـوم القادسـية  لوم الئم, جلد مراراً 

حـــىت حلـــق بـــالقوم فجعـــل ال يـــزال حيمـــل علـــى رجـــل  , ففعلـــت,ســـبيله أن ختلـــياملســـلمني فأرســـل اىل امـــرأة ســـعد 
ســعد قصــته أقســم أال جيلــده أبــداً, وأقســم أبــو فلمــا عــرف  .القيــود كمــا كــان ورجــع إىلحــىت هــزمهم هللا , فيقتلــه

  حمجن أن لن يشرب اخلمر أبداً. 
  ]1/561االستيعاب: انظر: [

  226طبقات الشعراء: صانظر:  40
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  41يستهني حىت بإقامة احلد عليه يف سبيلها:
  حلادث  دهر يف احلكومة جائر    ومل أُك جازعاً ضربت فلم أجزع 

  ولسُت عن الصهباء يوماً بصابر    وإين لذو صرب وقد  مات  إخويت
ا يبكون حـول املعاصر    رماها أمري املؤمنني حبتفـــها   فخال
  مبا أنزل الرمحن يف اخلمر  عاملُ     أال سقين يا صاح  مخراً فإنـين 

ا صرفاً ألزداد مـأمثاً  ا صرفاً تتم املــآمث    ُوجد يل    ففي شر
  وقضيُت أوطاري وإن الم الئمُ     هي النار إال أنين نلُت  لــذة 

  

وذلـــك كـــان يف عهـــد الغوايـــة والضـــالل, واإلصـــرار علـــى املعصـــية. أمـــا وقـــد تـــاب, 
  42فيعاهد هللا أال يعود إليها, ويأمل مغفرة من عند هللا, فهو الغفور الرحيم, يقول:

  

  غفوٌر لذنب املرِء ما مل يُعــاود    الــرحيم فأنّهأتوُب إىل هللا  
  وال تابٍع قوَل السفيه املعانِـــدِ     ولسُت  إىل الصهباء يوماً بعائد
  أعوُذ هلا وهللاُ  ذو العرش شاهدي    وكيف وقد أعطيُت ريب مواثقاً 

  43وإن َرِغمت فيها أنوُف حواسدي    سأترُكها مذمومًة ال  أذوُقهـا
  

  النواهي: -هـ
  44ول األعشى:ويق

                                  
  188شعر املخضرمني, صانظر:  41
  189, صانظر: نفس املصدر 42
م, املطبعـة 4196: 2ديوان أيب حمجن, صنعة أيب هالل العسكري, نشره: صالح الـدين املنجـد, طانظر:  43

  12النموذجية, مصر: ص
  103-11ديوان األعشى, صانظر:  44
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  وال تأخذن سهماً حديداً لتفصدا    فإياك وامليتان ال تأكلنها
  

  يف هجر اخلمر: -وقد مّر ذكره  –أبو حمجن يقول 
لك الرجل احلليما    صاحلة وفيها  رأيت اخلمر   مناقب  

ا حيايت ا أبداً سقيما     فـال وهللاِ  أشرُ   45وال أشـفى 
  

  ويقول يف ذّمها وباطلها:
ايقول  رجا   إذا القوُم نالوها أصــابوا املغامنا    ٌل يل اشرِب  اخلمَر إ

  بعدما كان حاملا أخـاها  سفيها      فقلـت هلم جهًال كذبتم أمل َتروا
  نفـى الديَن عنه واستحلَّ احملارما   إذا شرب املرُء اللبيــُب مدامةً 
  46 وحسُبك عاراً أن ترى املرء هائما    وأضحى وأمسى  مستخفاً مهيما

  

  فقيل يف ذم النبيذ:
  وال نرى أحدا يزري به املاء    أما النبيذ فقد يزري شاربه 

  47داءـويف النبيذ إذا عاقرته ال    كلهم املاء فيه حياة الناس 
  ويقول األعشى يف ذّم الزنا:

  

  48عليك حراٌم فانكحن أو تأبدا     وال تقربّن جارًة إن سرها
بعـد أن  قـال للنـيب  –ذكره آنفاً  الذي مرّ  –ومنها ما حدث ملازن بن الغضوية 

                                  
   19/3األغاين: انظر:  45
  15ديوان أيب حمجن: صانظر:  46
  48/180تاريخ دمشق: انظر:  47
  103ديوان األعشى: صانظر:  48
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 أحلــت و اخلمــر شــرب و النســاء إىل لهولبــا و بــالطرب مولــع امــرؤ إين هللا رســول يــاأســلم: 
 مـا عـين يـذهب أن هللا عُ ادْ فَـ ولـد يل لـيس و السـراري وأهزلن األموال فأذهنب السنون علينا
 .ولد يل يهب و باحلياء يأتينا و أجد

ــــ ربِ الطَّ بِــــ هُ ْلــــدِ بْ أَ  مَّ ُهــــاللَّ (:   النــــيب فقــــال  مثِْ اْأل بِــــ وَ  لَ َال اْحلَــــ امِ رَ احلَْ بِــــوَ  آنِ رْ ُقــــالْ  ةاءَ رَ ِق
  .)ادً لَ وَ  هُ لَ  بْ هَ وَ  اءِ يَ احلَْ بِ  هِ آتِ وَ  ةٌ فَّ عِ  رِ هْ عَ الْ بِ وَ 

 وحفظــت حرائــر أربــع وتزوجــت عمــان وأخصــبت أجــد مــا عــين هللا فأذهــب قــال
 : يقول أنشأ و مازن بن حيان يل ووهب القرآن شطر

 العرج إىل عمان من الفيايف جتوب  مطييت  تــخب هللا رسول إليك
 جــبالفل  فأرجع ريب يل فيغفر  احلصى  وطئ من خري يا يل لتشفع
  شرجي   شرجهم وال رأيي رأيهم فال  مـدينه  هللا يف خالفت معشر إىل

 جـبالنه  اجلسم آذن حىت شبايب  مولعا  العهر و باخلمر امرءا وكنت
  فرجي يل فحصن إحصانا وبالعهر  ةـــوخشي خوفا رباخلم فبدلين

  49جيــح ما وهلل صومي ما فلله   يتـوني   اجلهاد يف مهي فأصبحت
  األخالق:  -و

  الرفق:

                                  
, ه ؛ انظر: جممع الزوائد, كتاب عالمات النبوة, باب فيمن أخرب بنبوت1/149سرية ابن كثري: انظر:  49

رواه الطرباين من طريق هشام بن حممد بن السائب الكليب عن أبيه , وقال اهليثمي: 13911رقم احلديث: 
  .وكالمها مرتوك
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  فاستأِن يف رفٍق تالِق جناحــا    الرفق ُميٌن واألناُة  سعادةٌ 
  1والشكُّ َوْهٌن إن أردَت سراحا     ال خري يف حزٍم بغري رويّةٍ 

  

  يتني ذكر احلديث التايل:ففي هذين الب
  

َر أَْو َمْن ُحيَْرْم الّرِْفَق ُحيَْرْم اْخلَيـْرَ  قَاَل َرُسوُل اهللَِّ    2.َمْن ُحرَِم الّرِْفَق ُحرَِم اْخلَيـْ
  

  الرحم: 
  

  من يف السماء فباِعْد عنك َوسواساً   الرامحون ملن يف األرض يرمحهم
  3ال يرحم النـاسال يرحم هللا َمْن   وقل أعوذ برب الناس منك إذا

  

  4 وقال آخر:
  وال تكن من قليل العرف  حمتشما    بادر إىل اخلري يا ذا اللب مغتنماً 
  فالشكر يستوجب اإلفضال والكرما    واشكر ملوالك ما أوالك من نعمٍ 

  فإمنا يرحم هللا من رمحــــا    وارحم بقلبك خلَق هللا وارَعهم
  

  احلديث التايل:تتناول هذه األبيات 
ُ َمْن َال يـَْرَحُم النَّاسَ  قَاَل قَاَل َرُسوُل اهللَِّ  5رِيِر ْبِن َعْبِد اهللَِّ َعْن جَ    1.َال يـَْرَحُم اهللَّ

                                  
  (طبعة دار صادر) 28؛ ديوان النابغة: 7/166تاريخ بغداد انظر:  1
  4696مسلم, كتاب الرب والصلة واآلداب, باب فضل الرفق, رقم احلديث: انظر:  2
  82زدهار: صاالانظر:  3
  97-96االزدهار: صانظر:  4
إىل  ووجهـه رسـول هللا  أسلم يف السـنة الـيت قـبض فيهـا النـيب  :عمرو أبو ,جرير بن عبد هللا البجليانظر:  5

ـــا دارا يف جبيلـــة وتـــويف بالســـراة هــــ. [الطبقـــات:  46عـــام  ذي اخللصـــة فهدمـــه ونـــزل الكوفـــة بعـــد ذلـــك وابتـــىن 
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  1.النَّاسَ 
  :آخروقال 

  يف هواكم, وقد عدمنا الغداءَ     يا ملوَك اجلمال حنن أسارى
  2 ـه تعاىل من خلقه  الرمحاءَ     فارمحونا, فإمنا يرحم  اللـ

  

  حلديث التايل:ففي هذين البيتني ورد ذكر ا
  

ُهَما َأنَّ ابـَْنًة لِلنَِّيبِّ  3َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيدٍ  ُ َعنـْ  أَْرَسَلْت ِإلَْيِه َوُهَو َمَع النَّـِيبِّ  َرِضَي اهللَّ
ــَالَم َويـَُقــوُل ِإنَّ  َهــا السَّ هللَِّ َمــا  َوَســْعٌد َوُأَيبٌّ َحنِْســُب َأنَّ ابـَْنــِيت قَــْد ُحِضــَرْت فَاْشــَهْدنَا َفَأْرَســَل ِإلَيـْ

َأَخــَذ َوَمــا َأْعطَــى وَُكــلُّ َشــْيٍء ِعْنــَدُه ُمَســمًّى فـَْلَتْحَتِســْب َوْلَتْصــِربْ َفَأْرَســَلْت تـُْقِســُم َعَلْيــِه فـََقــاَم 
َنا النَّـِيبِّ  َوُقْمَنا فـَرُِفَع الصَِّيبُّ ِيف َحْجِر النَِّيبِّ  النَِّيبُّ  اَل لَـُه فـََقـ َونـَْفُسُه ُجئُِّث فـََفاَضْت َعيـْ

ــاِدِه َوَال  ُ ِيف قـُُلــوِب َمــْن َشــاَء ِمــْن ِعَب َســْعٌد َمــا َهــَذا يَــا َرُســوَل اهللَِّ َقــاَل َهــِذِه َرْمحَــٌة َوَضــَعَها اهللَّ
ُ ِمْن ِعَباِدِه ِإالَّ الرَُّمحَاءَ    4.يـَْرَحُم اهللَّ

  
  

  العفو والسمح:
  

                                                                                                      
6/355[  
  6828, كتاب التوحيد, باب قول هللا تعاىل (قل ادعوا هللا أو ادعوا الرمحن), رقم احلديث: انظر: البخاري 1
  98-97االزدهار: صانظر:  2
حيبه حباً مجّاً. هاجر مـع النـيب  أسامة بن زيد بن حارثة: صحايب جليل. نشأ على اإلسالم, كان رسول هللا  3

عشرين. رحـل إىل وادي القـرى بعـد وفـاة الرسـول, مث انتقـل إىل الشـام إىل املدينة, وأّمره رسول هللا, قبل أن يبلغ ال
  حديثاً.  128هـ. له  54يف أيام معاوية. عاد إىل املدينة وتويف فيها عام 

ذيب:  4/42الطبقات: انظر: [   ]1/29؛ اإلصابة:  399-2/391؛ 
  5223البخاري, كتاب املرضى, باب عيادة الصبيان, رقم احلديث: انظر:  4
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  1 قال الشاعر:
  اً ويف النعيم مقيماً ـه قريب    ْد أن تكوَن من رمحة اللـإن تُرِ 

  إمنا يرحُم الرحيم الرحيما     فارحِم الناس رأفًة واعُف عنهم
  

  :الشاعروقال 
  منه ذنوٌب وقُعها يعُظمُ     ساِمْح أخاك الدهر مهما بدتْ 

  2فربُّنا يرحُم من يرحُم     دٍ ـغ يف  وارحم لتلقي رمحة 
  

  

  ففي هذه األبيات جاء ذكر احلديثني التاليني:
  

فـََقـاَل ِيل يَـا ُعْقبَـُة بْـَن َعـاِمٍر ِصـْل َمـْن  قَـاَل َلِقيـُت َرُسـوَل اهللَِّ  3َة ْبِن َعـاِمرٍ َعْن ُعْقبَ 
  4... َقَطَعَك َوَأْعِط َمْن َحَرَمَك َواْعُف َعمَّْن ظََلَمَك 

  5.اْمسَْح ُيْسَمْح َلكَ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل اهللَِّ 
  

                                  
  98االزدهار: صانظر:  1
  أيضاً. 2
وشهد صـفني مـع معاويـة,  عقبة بن عامر بن عبس بن مالك اجلهين: أمري. من الصحابة. كان رديف النيب  3

وويل غزو البحـر. ومـات  47هـ, وعزل عنها سنة  44وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص. وويل مصر سنة 
  رئاً, من الرماة. وهو أحد من مجع القرآن. هـ. كان شجاعاً فقيهاً شاعراً قا 58مبصر عام 

  ]5603اإلصابة: ت انظر: [
, قـال شـعيب 16810مسند أمحد, مسـند الشـاميني, حـديث عقبـة بـن عـامر اجلهـين, رقـم احلـديث: انظر:  4

  إسناده حسناألرنؤوط: 
, صـححه 2122مسند أمحد, من مسند بـين هاشـم, بدايـة مسـند عبـد هللا بـن عبـاس, رقـم احلـديث: انظر:  5

  شعيب األرنؤوط.
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  اجلهاد: -ز
اإلنسانية إىل مسارها الصحيح, مل يكن من اليسري أن إلسالم إلعادة وملا جاء ا

ينساب إىل مجيع القلوب, وإمنا واجه مشاكل كثرية يف حترير الفكر من الوثنية, واجتثاث 
رواسب الشرك. وإزاء هذا املسعى كان ال بّد أن تكون هناك صيغ جديدة يف التفاعل 

ة مع مشركي قريش بعد أن يصبحوا   يشكلون خطراً يرتبص باإلسالم ويهدده. واجملا
فكان تعاليم اٍإلسالم (القرآن واحلديث) يف هذا اجلانب تشكل توجهًا جديدًا يف 
أسلوب املعاجلة, وطريقًا متميزًا يف إهلاب مشاعر املسلمني وإعدادهم خلوض معارك 

  اإلسالم.
ثِّلها, بعد أن كان الشعر أيضًا أمينًا يف استلهام تلك التعاليم واملبادئ, ومت

أضحت جزءاً من عقيدة العرب وأخالقيتهم. فحرص الشعراء املسلمون على إبراز تعاليم 
اإلسالم من قيم اجلهاد واإلقدام, وعلى بيان مغزى التضحية, واستطابة املوت دفاعًا عن 
الرسالة, فصّوروا قيمة الشهادة, وما أعّد هللا للشهيد من منـزلة وفضل يف اآلخرة, وجمد 
مؤثل يف احلياة, ومل يغفلوا عن اإلشارة إىل آداب احلرب اإلسالمية, مثل رعاية األسرى, 

  وغريها من القيم الكرمية.
  

  اجلهاد واإلقدام:
مبشراً ونذيراً, ليبشر من آمن به واتبع ما جاء به,  –عليه السالم  –بعث هللا نبيه 

, وظّل يدعو قريشًا يف مكة يف دعوته ولينذر من كفر به واتبع هواه. واستمر النيب 
  ) سنة, فما آمن منهم إال قليل, وظل أكثرهم أعداء لإلسالم وأهله. 13(

كان الرسول الكرمي منوذجًا لصرب, ورمزًا لتحمل جحود املشركني وعنادهم 
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م, واستكربوا عن  األعمى. وكان كلما دعاهم إىل سبيل هللا جعلوا أصابعهم يف آذا
, واستمروا يف غّيهم وأوغلوا يف اضطهاد املسلمني وتعذيبهم, مما االستجابة للحق واخلري

  محلهم إىل اهلجرة.
وملا أصبحت حرية العقيدة مهددة, فكان ال بد من تغيري سياسة املساملة اليت 
انتهجها اإلسالم, وظهر جليًا ضرورة الدفاع عن النفس ضد أي عدوان, والدفاع عن 

أُِذَن ﴿سل واملسلمني للمواجهة مع قوى الشرك بقوله: حرية العقيدة, أذن هللا نبيه املر 
الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم ِبَغْريِ  .لِلَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن بِأَنـَُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اهللََّ َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديرٌ 

واعث اجلهاد وأسباب, وما أعّد وكذلك أّكد القرآن على ب 1﴾َحقٍّ ِإالَّ َأْن يـَُقوُلوا َربـَُّنا اهللَُّ 
ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِيف َسِبيِل  ﴿هللا من أ جر وثواب للمجاهدين: 

ا َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدو  وقال: ﴿ 2﴾اهللَِّ أُولَِئَك يـَْرُجوَن َرْمحََة اهللَِّ َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 
وأيضاً  3﴾ِيف َسِبيِل اهللَِّ َوالَِّذيَن َآَوْوا َوَنَصُروا أُولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّا َهلُْم َمْغِفَرٌة َورِْزٌق َكرِميٌ 

َد الَِّذيَن َآَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِيف َسِبيِل اهللَِّ بَِأْمَواهلِِْم َوأَنـُْفِسِهْم َأْعَظُم َدَرَجًة ِعنْ  قال: ﴿
  4﴾اهللَِّ َوأُولَِئَك ُهُم اْلَفائُِزونَ 

كما هناك عدة أحاديث متثل صورة اإلميان الصادقة لتحقيق كلمة هللا لتكون 
نـَْيا َوَما العليا. فقال عليه الصالة والسالم: ( ٌر ِمْن الدُّ َغْدَوٌة أَْو َرْوَحٌة ِيف َسِبيِل اهللَِّ َخيـْ

                                  
  40-39احلج:  1
  218البقرة:  2
  74األنفال:  3
  20التوبة:  4
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ولكون اجلهاد فرضًا أمره هللا تعاىل فهو أعلى مراتب العبادة اليت يؤديها اإلنسان  5)ِفيَها
على هذه الناحية. فعن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا  جتاه خالقه, وقد أكد الرسول 

 ) :ٌر ِمْن ِصَياِم َشْهٍر َوِقَياِمهِ قال   .6 )رِبَاُط يـَْوٍم َخيـْ
ح, بل إن اإلنفاق يف سبيل هللا, وجتهيز إن اجلهاد ال يقتصر على محل السال

 ياً ِيفْ ازِ غَ  زَ هَّ جَ  نْ : (مَ اجملاهدين, ورعاية عوائلهم هو وجه آخر من وجوه اجلهاد , فقال 
  .7 ا)زَ غَ  دْ قَ فَـ  ْريٍ ِخبَ  هِ لِ هْ أَ  ِيفْ  هُ لفَ خَ  نْ مَ ا, وَ زَ غَ  دْ قَ , فَـ هللاِ  لِ يْ بِ سَ 

َعْن َأِيب : د عليه الرسول وكما ورد يف القرآن شرف اجملاهدين وفضلهم, أكّ 
َسِعيٍد قَاَل قَاَل َرُجٌل َأيُّ النَّاِس أَْفَضُل يَا َرُسوَل اهللَِّ قَاَل ُمْؤِمٌن ُجيَاِهُد بِنَـْفِسِه َوَمالِِه ِيف 

َعاِب يـَْعُبُد َربَّهُ  َوَيدَُع النَّاَس ِمْن  َسِبيِل اهللَِّ قَاَل ُمثَّ َمْن قَاَل ُمثَّ َرُجٌل ُمْعَتزٌِل ِيف ِشْعٍب ِمْن الشِّ
َوالَِّذي نـَْفُس ُحمَمٍَّد بَِيِدِه َلَوِدْدُت َأّينِ َأْغُزو ِيف أيضًا يف شرف اجلهاد: ( . وقال 8)َشرِّهِ 

  .9)َسِبيِل اهللَِّ َفأُقْـَتُل ُمثَّ َأْغُزو َفأُقْـَتُل ُمثَّ َأْغُزو َفأُقْـَتلُ 
ء بعدهم, اليت دفعتهم إىل لقد استقّرت قيمة اجلهاد يف نفوس الصحابة ومن جا

م, وكانوا يرون املوت يف سبيل  اخلروج من جزيرة العرب, قوافل هادرة, امتثاًال ألمر ر
  ذلك أمنية غالية وعزيزة, وسعادة متناهية ال تعادهلا سعادة.

والنابغــة اجلعــدي منــوذج للشــاعر اجملاهــد الــذي آمــن باجلهــاد ملبيــاً لإلســالم (القــرآن 
                                  

  1881, كتاب اإلمارة, باب غدوة أو روحة يف سبيل هللا, رقم احلديث: مسلم 5
, قــال )6366مســند أمحــد, مســند املكثــرين مــن الصــحابة, مســند عبــد هللا بــن عمــرو بــن العــاص, (انظــر:  6

  .وهذا إسناد ضعيف صحيح لغريهاألرنؤوط: 
  3494رقم احلديث: مسلم, كتاب اإلمارة, باب فضل الغدوة والروحة يف سبيل هللا, انظر:  7
  3502رقم احلديث: مسلم, كتاب اإلمارة, باب اجلهاد والرباط, انظر:  8
  3484رقم احلديث: مسلم, كتاب اإلمارة, باب اجلهاد واخلروج يف سبيل هللا, انظر:  9
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  10سمع نداء زوجته, ومل يلتفت لدموعها:واحلديث), ومل ي
  والدمُع ينهلُّ من  شأنيِهما  سبال    باتْت تذّكرين باهلل  قاعـــدةً 

  الـفع ُكرهاً وهل أمنعنَّ هللا ما     كتاب هللا أخرجين  11يا بنَت عّمي
  وإن حلقُت بريب  فابتغي  بـدال    فإن رجعُت فربُّ  الناس  يُرجعين

  أو ضارعاً من ضًىن مل يستطْع ِحوال    ذرينما كنُت أعرَج أو أعمى فيع
  

بن الغضوية الطائي بعد أن أسلم وحسن إسالمه, وحفـظ شـطراً مـن القـرآن  فمازن
  الكرمي, قال:

  12فلله ما صومي وهلِل ما حّجي    فأصبحت ّمهي يف اجلهاِد ونييت
  

بـن وبعث باألبيات التاليـة إىل الزاهـد الناسـبك الفضـيل  13خرج عبد هللا بن املبارك
  عياض, وهو جماوراً مبكة:

  لعلمَت أّنك يف العبادة  تلَعـبُ     يا عابَد احلرمني لو أبصــرتـََنا

                                  
: 1هجريــة, إعــداد: أيهــم عبــاس محــودي, ط 23لعقيــدة يف عصــر صــدر اإلســالم حــىت ســنة شــعر اانظــر:  10

  157هـ, مكتبة النهضة العربية, بريوت: ص1406
النابغــة اجلعــدي, يــا ابنــة عمــي شــعر ويف م, مصــر, مــادة (كتــب), 1973: 2انظــر: أســاس البالغــة, للزحمشــري, ط 11

194  
  7-5/6أسد الغابة: انظر:  12
بارك بن واضح احلنظلي بالوالء, التميمي, املروزي أبو عبد هللا الـرمحن: احلـافظ شـيخ اإلسـالم, عبد هللا بن امل 13

اجملاهــد التــاجر, صــاحب التصــانيف والــرحالت. أفــىن عمــره يف األســفار, حاجــاً وجماهــداً وتــاجراً. ومجــع احلــديث 
يـت (علـى الفـرات) منصـرفاً والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء. كـان مـن سـكان خراسـان, ومـا ت 

  و (الرقائق). هـ. له كتاب يف (اجلهاد) 181من غزو الروم سنة 
  ]1/295؛ شذرات الذهب:  8/162؛ حلية األولياء:  1/253تذكرة احلفاظ: انظر: [
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  فنحورنا  بــدمائنا  تتخضَّبُ     من كان َخيِضُب ِجيَدُه بدموعه
  فخيــولُنا يوم الصبيحة تَتَعبُ     أو كان يُتِعب خيَله يف  باطـلٍ 
  السناِبِك والغُباُر األطيب َوَهـجُ     رِيُح العبِري لكم, وحنن  عبيـرُنا
  قوٌل, صحيح صادٌق, ال يكذب:    ولقد أتانا ِمن مقاِل  نبيِّنـــا
  أنِف امرٍئ, ودخاُن ناٍر  تلهـب    ال تستوي أغباُر خيـِل  هللا يف
  14ليس الشهيد مبيٍِّت ال  يكـذب     هذا كتاُب هللا  يَنِطُق  بيننــا

  

, مث ذكــر احلــديث يف فضــيلة اجملاهــد: قذرفــت عينــاه مث قــال صــد األبيــات فلمــا قــرأ
أن رجــال قــال يــا رســول هللا علمــين عمــال أنــال بــه ثــواب اجملاهــدين يف ســبيل هللا فقــال لــه 

هل تستطيع أن تصلي فال تفرت وتصوم فال تفطـر فقـال يـا نـيب هللا أنـا اضـعف مـن  النيب 
لغــت فضــل فوالــذي نفســي بيــده لــو طوقــت ذلــك مــا ب أن اســتطيع ذلــك مث قــال النــيب 

فتكتــــب بــــذلك اجملاهــــدين يف ســــبيل هللا أمــــا علمــــت أن فــــرس اجملاهــــدين ليســــنت يف طولــــه 
  .احلسنات

عـن أيب هريـرة ويف هذه األبيات إشارة إىل احلديث الشريف ورد يف سـنن الرتمـذي: 
اللَّـَنبُ ِيف الضَّـرِْع َال يَِلُج النَّاَر َرُجٌل َبَكى ِمْن َخْشَيِة اهللَِّ َحـىتَّ يـَُعـوَد  قال : قال رسول هللا 

  15.َوَال َجيَْتِمُع ُغَباٌر ِيف َسِبيِل اهللَِّ َوُدَخاُن َجَهنَّمَ 
  

  الزهد: -ح
  

                                  
   7-5/6أسد الغابة: انظر:  14
, 1557رقــم احلــديث:  ســنن الرتمــذي: كتــاب فضــائل اجلهــاد, بــاب يف فضــل الغبــار يف ســبيل هللا,انظــر:  15

  صححه األلباين, قال أبو عيسى الرتمذي: حديث حسن صحيح.
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  الشاعر:وقال 
  َتضَحى إىل كلِّ األنام حبيباً   كن زاهداً فيما َحَوْت أيدي  الورى

  16فغدا ربيباً يف احلجور  قريبا  أو ما ترى اخلطّاف حّرم زادهــم
  

  :آخر وقال
  

  من الناس موثوقاً بكل وثاق    شئت أن تستجلب الوّد  دائماً  إذا
  17وفارق موّدات اهلوى بطالق    فكن زاهداً فيما حوته أكفهــم

  
  

  :احلديث التايلتتناول هذه األبيات موضوع الزهد الوارد يف 
  

ــاِعِديِّ قَــاَل أَتَــى النَّــِيبَّ  18َعــْن َســْهِل بْــِن َســْعدٍ  ُســوَل اهللَِّ ُدلَّــِين َرُجــٌل فـََقــاَل يَــا رَ  السَّ
ُ َوَأَحبَِّين النَّاُس فـََقاَل َرُسوُل اهللَِّ  نـَْيا حيُِبَّـَك  َعَلى َعَمٍل ِإَذا أَنَا َعِمْلُتُه َأَحبَِّين اهللَّ اْزَهـْد ِيف الـدُّ

ُ َواْزَهْد ِفيَما ِيف أَْيِدي النَّاِس حيُِبُّوكَ    19.اهللَّ
  

ديــد مــن الشــعر بعــد ظهــور اإلســالم. عــّرف اإلســالُم األدَب العــريب بصــنف ج -2
ـــج الشـــعراء املســـلمون ملـــدح الرســـول  منهجـــاً جيمـــع بـــني دقـــة الغـــزل وقـــوة املـــدح  لقـــد 

وصــدق الوصــف, حــىت صــار مثــل هــذا املــدح فيمــا بعــد غرضــاً شــعرياً بعينــه, مســي يف اللغــة 

                                  
  48االزدهار, صانظر:  16
  74االزدهار, صانظر:  17
هــــ): صـــحايب, مـــن مشـــاهريهم. مـــن أهـــل  91ســـهل بـــن َســـعد اخلزرجـــي األنصـــاري, مـــن بـــين ســـاعدة (ت  18

  حديثاً.  188املدينة. عاش حنومئة سنة. له يف كتب احلديث 
  ]3526اإلصابة: ت ظر: ان[

  , صححه األلباين.4092سنن ابن ماجه, كتاب الزهد, باب الزهد يف الدنيا, رقم احلديث: انظر:  19
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  20العربية بـ (النبوية) وبلغات إسالمية أخرى بـ (النعت).
ـــا لغـــات ومل تـــؤثر هـــذا الصـــنف  مـــن الشـــعر يف الشـــعر العـــريب فقـــط, وإمنـــا تـــأثرت 

أخرى غري العربيـة, مثـل الفارسـية واألرديـة واهلنديـة والبشـتو وغريهـا مـن اللغـات. والقصـائد 
  فهي كثرية جداً, غري أننا نذكر بعضاً منها, ونقدم مناذجها: اليت نظمت يف مدح النيب 

  

  لعْفُو عنَد رسوِل ِهللا مأُمولُ وا    نـُبِّئُت أّن رسوَل ِهللا أوعـــدين
  ـقرآِن فيِه مواعيٌط وتفصيلُ     َمهًال هداَك الذي أعطَاك نافلَة الـ

  21ُمَهنٌَّد من سيوِف هللا مسلولُ     إّن الرسوَل لُنوٌر ُيسَتضاُء بـــه
  

بردتـه,  يروى أن كعب ملا قال هذا البيت (إّن الرسول لنور ...) خلع عليه النـيب 
  22فيه, ومن ذلك إطالق اسم (الربدة) على القصيدة.وألقاها على كت

  وشاعر اإلسالم حسان بن ثابت يقول:
  

  من هللا مشهود يـــلوح  وُيشَهد  أغـــرُّ  عليه للـنبّوة خامتٌ 
  إذا قــال  يف اخلَمِس املؤذِّن أشهد  وضّم اإلله اسَم الـنيب إىل اِمسه
  ـوٌد وهذا حممدفذو العرش حممــ  وشّق له مـــن  اِمسه لُيِجلَّه
  من الرسول واألوثاُن يف األرض تُعَبد  نيب أتانا بعد   يأس  وفــرتةٍ 

َهنَّد  فأمسى سراجاً مستنرياً وهـادياً 
ُ
  يــلوُح  كما  الح  الصقيُل امل

  وعلَّمنا اإلسالَم فاهلَل  حنمــــدُ   وأنَذَرنا ناراً وبشَّر  جنَّـــةً 
  عمَّرُت يف  الناس  أشهـد بذلك ما  وأنَت إله اخللِق ريب وخـالقي

                                  
  2/60تاريخ األدب العريب, حملمد رشيد احلسين الندوي, وحممد الرابع احلسين الندوي, انظر:  20
  66-65ديوان كعب, قصيدة بردة, صانظر:  21
  1/441ب العريب وتاريخ, حلنا الفاخوري, املوجز يف األدانظر:  22
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  سَواَك إهلاً أنت أعَلى وأجمَــــدُ   تعاليَت ربَّ الناس عن قول من دعا
  23فإيَّاك نسَتهِدي وإيّاك نعبــــد  لك اخللُق والنعماُء واألمُر ُكلُّه

  

: "إمنـا بعثـت  إن اإلسالم دين مكارم األخالق واملثل العليا. فقد قال النيب  -3
ُ َعلَـى اْلُمـْؤِمِنَني ِإْذ بـََعـَث فِـيِهْم وقال هللا عـز وجـل:  24الق".ألمتم مكارم األخ َلَقـْد َمـنَّ اهللَّ

لُــو َعَلــْيِهْم َآيَاتِــِه َويـُــزَكِّيِهْم َويـَُعلُِّمُهــُم اْلِكَتــاَب َواحلِْْكَمــَة َوِإْن َكــانُو  ا ِمــْن َرُســوًال ِمــْن أَنـُْفِســِهْم يـَتـْ
ِمــْن َحْولِــَك  َولَــْو ُكْنــَت َفظًّــا َغلِــيَظ اْلَقْلــِب َالنـَْفضُّــوايضــاً: وقــال أ 25.قـَْبــُل َلِفــي َضــَالٍل ُمبِــنيٍ 

... 26  
م  وقــــد عــــىن اإلســــالم بالضــــعفاء, ودعــــا إىل نصــــفتهم ومعــــونتهم, ورفــــع مــــن شــــأ
وخباصـــة النســـاء واألطفـــال واليتـــامى, فمـــن ضـــمن حقـــوقهم يف املـــرياث والـــزواج, كمـــا عـــىن 

ملاديــة الواســعة بــني املســلمني, فأكــد الزكــاة وهــي يف باحليــاة املعيشــية, فوضــع حــداً للفــروق ا
ــى عــن اكتنــاز األمــوال, مــن ذهــب  مصــلحة الفقــري, كمــا حــث علــى اإلنفــاق والصــدقة, و
وفضة, وحّرم الربا, وكان مستفحًال يف جمتمع مكة ويف املدينة, وخباصة عند اليهـود, وعنـد 

  27نصارى جنرى.
بالصقل والتهذيب, فوجه النـاس حنـو اآلداب أما احلياة اخللقية فقد تناوهلا اإلسالم 

                                  
  48-47ديون حسان: صانظر:  23
, 4221, كتاب تواريخ املتقدمني مـن األنبيـاء, مـن كتـاب آيـات رسـول هللا, رقـم احلـديث: املستدركانظر:  24

  .تعليق الذهيب قي التلخيص : على شرط مسلم, ث صحيح على شرط مسلم و مل خيرجاههذا حدي
  164آل عمران:  25
  159آل عمران:  26
  75و  67فتوح البلدان: صانظر:  27
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العامــة, وجعــل مــن خلــق املســلم احليــاء وغــض األبصــار عــن النســاء, وحــّرم اخلمــر وامليســر 
والزنا, وأبطل أنواعاً مريبة مـن الـزواج, وجعـل الـزواج عقـداً بـني طـرفني, فحـظ كيـان األسـرة 

  وحدد عدد الزوجات, وفضل واحدة.
حقوقه, وجعل من شيم املسلم الصـرب يف البأسـاء,  وحّث على مراعاة اجلار وحفظ

واحللــم والتســامح, والعفــو عنــد االقتــدار, والعــدل وحفــظ الــذمم, ووفــاء العهــود واألمانــة, 
والــدعوة إىل اإلحســان والعمــل الصــاحل, وحماربــة اإلمث والعــدوان والبغــي, وقــد جعــل الطــيش 

ا. والتهور, والتناصر بالباطل, ومحية اجلاهلية وعصبيتها,   28من رذائل اجلاهلية وضالال
فكــان مــن الطبيعــي أن متحــو املثــل الرديئــة الضــارة الــيت كانــت تســود البيئــة اجلاهليــة 
واليت جعلت سلوك العـرب اجلـاهليني, ِمثـل االمتيـازات القبليـة واهلجـو ووأد البنـات وشـرب 

ُثل اليت سّببت االحنطاط اخللقي يف العصر اجلاهلي.
ُ
  اخلمر وغريها من امل

وكمـــــا أن األدب مـــــرآة اجملتمـــــع, فـــــأثُر اإلســـــالِم هـــــذا يف اجملتمـــــع العـــــريب جلـــــيٌّ يف 
شعرهم. فنرى أن كثرياً من أغراض الشـعر اجلـاهلي ضـعفت مبجـيء اإلسـالم وحلّـت حمّلهـا 

  أغراض إسالمية أخرى.
كـــان العـــرب قومـــاً مشـــركني, يعبـــدون   تطهـــري الشـــعر مـــن الشـــرك والوثنيـــة: -4

) صــنماً. ومــن أصــنامهم: 360كــان حــول الكعبــة حــوايل (  النــيب  األصــنام. وملــا بُعِــث
 29منـــاة الـــيت كانـــت تعظمهـــا األوس واخلـــزرج ومـــن ينــــزل املدينـــة ومكـــة ومـــا قـــرب منهمـــا,

                                  
  33شعر املخضرمني وأثر اإلسالم فيه , صانظر:  28
م, دار الكتــب املصــرية, 1924: 2األصــنام, هشــام بــن حممــد الكلــيب, حتقيــق: أمحــد زكــي باشــا, طانظــر:  29

  13القاهرة: ص
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والعزى وكانـت  30والالت اليت اختذها أهل الطائف, وكانت قريش وسائر العرب تعظمها,
قولــون: والــالت والعــزى ومنــاة وكــان العــرب يطوفــون بالكعبــة وي 31أعظــم األصــنام عنــدهم,

ا بنات هللا وشـفعاؤه  ا الغوانيق العال, وإن شفاعتهن لرتجتى. وزعموا أ الثالثة األخرى, فإ
َت َواْلُعزَّى.أَفَـ ﴿إليه, قال تعاىل:   .أََلُكـُم الـذََّكُر َولَـُه اْألُنـْثَـى .َوَمنَـاَة الثَّالِثَـَة اْألُْخـَرى َرأَيـُْتُم الالَّ

ـــَك ِإًذا  ـــْن  .ِقْســـَمٌة ِضـــيَزىتِْل َـــا ِم ِ  ُ ـــَزَل اهللَّ ـــا أَنـْ َـــاؤُُكْم َم ـــُتْم َوَآب ـــا أَنـْ ـــَي ِإالَّ َأْمسَـــاٌء َمسَّْيُتُموَه ِإْن ِه
  .32﴾ ...ُسْلطَانٍ 

ومن أصنامهم األخرى: سواع, وود, ويغوث, ويعوق, نسرا. وهذه األصـنام ذكرهـا 
ــَذُرنَّ  ﴿هللا تعــاىل يف كتابــه الكــرمي:  ــاُلوا َال َت ــَذُرنَّ َودًّا َوَال ُســَواًعا َوَال يـَُغــوَث َوَق َآِهلـَـَتُكْم َوَال َت

  33.34﴾َويـَُعوَق َوَنْسرًا
ـــة والشـــرك. وكانـــت شـــيمة  والشـــعر اجلـــاهلي أيضـــاً حافـــل مبـــا يشـــري إىل هـــذه الوثني

ا, فمن أشعارهم فيها:   العرب أن يذكروا األصنام بأمسائها واالفتخار 
  يقسم طرفة بالنصب يف قوله:

  

  35مبتلَفٍة ليست ِبَغْبط وال خفض    مت عند النصِب إين هلالكفأقس
  

  :36وأقسم املتلمس باألنصاب وبالالت يف قوله يهجو عمرو بن املنذر

                                  
  16األصنام: صانظر:  30
  أيضاً  31
  23-19النجم:  32
  23نوح:  33
  388احلياة العربية يف الشعر اجلاهلي, صانظر:  34
  63شرح ديوان طرفة: صانظر:  35



 

 

389

  

  37والالت واألنصاب ال تَِئُل     أطردتين َحذَر اهلجاء , وال
  وأقسم عبد العزى بن وديعة املزين مبناة:

  

  38آل اخلزرج مبناة عند حمل     إين حلفت ميني صدق بـَرَّةً 
  

م, فكـــانوا ينـــذرون أن يـــذحبوا عنـــد  علـــى كـــّل, فقـــد كـــان للوثنيـــة دور هـــاّم يف حيـــا
  األصنام, ويستقسمون عندها ...

وهلــم فيهــا شــعر كثــٌري, منهــا مــا ذكــر اجلــاحظ أن الرجــل كــان ينــذر أن يــذبح عنــد 
لتأويـــل, األصـــنام كـــذا عتـــرية, إذا بلغـــت إبلـــه أو غنمـــه كـــذا, فـــإذا اكتمـــل العـــدد اســـتعمل ا

وقال: إمنا قلـت إين أذبـح كـذا شـاة, والظبـاء شـاء كمـا أن الغـنم شـاء, فيجعـل قربانـه شـاء  
  , ولذلك يقول احلارث بن حلزة اليشكري يف معلقته:39كله مما يصيده من الظباء

  غــــازيهم  ومنا اجلزاء  أم عــلينا جناح كندة  أن  يغنم 
  40جرة الرَّبيض الظباء تر عن حُ   عنناً بطال, وظلماً,  كما  تُعـــ

                                                                                                      
عمرو بن املنذر اللخمي: ملك احلرية يف اجلاهلية. عرف بنسبته إىل أمه هند (عمة امرئ القيس الشاعر)  36

بن النعمان متييزاً له عن أخيه عمرو األصغر (ابن أمامة) أما نسبه فهو: عمرو بن املنذر الثالث ابن امرئ القيس 
بن األسود, من بين خلم, من كهالن. ملك بعد أبيه. واشتهر يف وقائع كثرية مع الروم والغسانيني وأهل اليمامة. 

. واستمر ملكه مخسة وهو صاحب صحيفة املتلمس, وقاتل طرفة بن العبد الشاعر. ويف أيامه ولد النيب 
  عشر عاماً. وقتله عمرو بن كلثوم الشاعر. 

  ]1/154؛ الكامل:  2/265خلدون:  ابنانظر: [
  16األصنام: انظر:  37
  14ص نفس املصدر, 38
  1/18احليوان: انظر:  39
  128شرح القصائد العشر انظر:  40
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وكــان كثــري مــنهم خيضــع ملــا تتخــريه لــه قداحــه, وللقــداح الــرأي الفصــل, قــال مشعلــة 
  أخضر الضيب: 41بن

  42ضرب القداح إذا استشارا  وىس    عه رئـيسز رئيس مـا ينا
  
  

وكــان فــيهم عبــاد الشــمس, يســجدون هلــا إذا أشــرقت, وإذا توســطت الســماء, وإذا 
ى رسول هللا   عن الصالة يف هذه األوقات, كما قال طرفة يف األسنان:  غربت, لذا 

  43بـــرداً أبيض مصفو اُألُشر    بـدلته الشمس مـن منبتا
  

ــــن  ــــه دي ــــع أنواعهــــا يف أي صــــورة كــــان, ألن فلمــــا جــــاء اإلســــالم نفــــى الشــــرك جبمي
ــــيب  ــــذي مــــن أجلــــه خــــالف املشــــركون اإلســــالم وآذوا الن  التوحيــــد. وكــــان الشــــرك هــــو ال

  واملسلمني. 
  فنرى يف القرآن آيات تذّم آهلة املشركني, قال تعاىل: 

َت َواْلُعـزَّى.أَفَـ ﴿ تِْلـَك ِإًذا  .أََلُكـُم الـذََّكُر َولَـُه اْألُنـْثَـى .َوَمنَـاَة الثَّالِثَـَة اْألُْخـَرى َرأَيـُْتُم الـالَّ
ــُتْم َوَآبَــاؤُكُ  .ِقْســَمٌة ِضــيَزى ــْن ُســْلطَانٍ ِإْن ِهــَي ِإالَّ َأْمسَــاٌء َمسَّْيُتُموَهــا أَنـْ َــا ِم ِ  ُ ــَزَل اهللَّ ــا أَنـْ  ...ْم َم

﴾44.  
عليــــه  –أســـلوب القــــرآن, فـــأظهر برائتـــه مـــن هــــذه األصـــنام, فقـــال  فـــاتبع النـــيب 

                                  
ا مقتل بسطام بن قيس الشـيباين,  41 مشعلة بن األخضر بن هبرية الضيب: شعر فارس جاهلي. له أبيات يذكر 

  وهو من شعراء (احلماسة) وله فيها أبيات أيضاً.  يوم (الشقيقة) بعد البعثة النبوية بقليل.
  ]141؛ املؤتلف واملختلف:  4/16التربيزي: انظر: [

  4/104البيان والتبيني: انظر:  42
  65ديوان طرفة: انظر:  43
  23-19النجم:  44
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َت َواْلُعزَّى َواهللَِّ َال َأْعُبُد أََبًدا الصالة والسالم:   1.َواهللَِّ َال َأْعُبُد الالَّ
وأن يعبدوا هللا وحده , فها هـو  أصحابه أن هذه األصنام ليست بشيء , وعّلم 

  يقّدم على من سأله عما جاء به قال الرجل: 
َملْ آِتُكــْم ِإالَّ ِخبَــْريٍ أَتـَْيــُتُكْم َأْن تـَْعبُــُدوا اهللََّ َوْحــَدُه  فَــَدَخْلُت فـَُقْلــُت ِمبَ أَتـَْيتَـنَــا بِــِه قَــاَل 

َت َواْلُعــزَّى وَ  ...َال َشــرِيَك لَــُه  َأْن ُتَصــلُّوا بِاللَّْيــِل َوالنـََّهــاِر َمخْــَس َصــَلَواٍت َوَأْن َوَأْن تَــَدُعوا الــالَّ
ــاِئُكْم فـَتَـُردُّوَهــا َعَلــى  ــوا اْلبَـْيــَت َوَأْن تَْأُخــُذوا ِمــْن َمــاِل َأْغِنَي ــَنِة َشــْهرًا َوَأْن َحتُجُّ َتُصــوُموا ِمــْن السَّ

ـرًا َوِإنَّ فـَُقرَاِئُكْم قَاَل فـََقاَل َهْل بَِقَي ِمْن اْلِعْلِم َشْيٌء َال  ُ َعزَّ َوَجـلَّ َخيـْ تـَْعَلُمُه قَاَل َقْد َعِلَم اهللَّ
ُ ِإنَّ اهللََّ ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة َويـُنَـّزُِل اْلَغْيَث َويـَْعَلُم مَ  ا ِيف اْألَْرَحـاِم ِمْن اْلِعْلِم َما َال يـَْعَلُمُه ِإالَّ اهللَّ

  2.َما َتْدرِي نـَْفٌس بَِأيِّ أَْرٍض َمتُوُت ِإنَّ اهللََّ َعِليٌم َخِبريٌ َوَما َتْدرِي نـَْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا وَ 
  2.َخِبريٌ 

أن يعبـد  –عليـه السـالم  –فاجرتأ الناس علـى ذم األصـنام, فمنهـا قصـة مـن عّلمـه 
ـــؤّدي الصـــلوات اخلمـــس, والزكـــاة  ـــداد وال يشـــرك بـــه شـــيئاً, وي هللا وحـــده, وخيلـــع هـــذه األن

َعَلى قـَْوِمِه فَاْجَتَمُعوا ِإلَْيِه َفَكـاَن أَوََّل َمـا َتَكلَّـَم بِـِه َأْن قَـاَل بِْئَسـِت  ُمثَّ َخرََج َحىتَّ َقِدمَ واحلج, 
ُت َواْلُعزَّى قَاُلوا َمْه يَا ِضَماُم اتَِّق اْلبَـَرَص َواجلَُْذاَم اتـَِّق اْجلُنُـوَن قَـاَل َويـَْلُكـْم ِإنـَُّهَمـا َوا هللَِّ َال الالَّ

َفَعــ ــِه ِممَّــا  َيُضــرَّاِن َوَال يـَنـْ َقذَُكْم ِب ــِه ِكَتابًــا اْســتَـنـْ ــَزَل َعَلْي ــْد بـََعــَث َرُســوًال َوأَنـْ اِن ِإنَّ اهللََّ َعــزَّ َوَجــلَّ َق
ًدا َعْبـُدُه َوَرُسـو  ُ َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه َوَأنَّ ُحمَمَّ لُُه ِإّينِ قَـْد ُكْنُتْم ِفيِه َوِإّينِ َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اهللَّ

                                  
تعليــق , 17268مســند أمحــد, مســند الشــاميني, حــديث جــار خلدجيــة بنــت خويلــد, رقــم احلــديث: انظــر:  1

  .رنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري صحابيهشعيب األ
, قـال 22046مسند أمحد, باقي مسند األنصار, أحاديث رجال من أصحاب النـيب, رقـم احلـديث: انظر:  2

  .صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخني غري صحابيهقال شعيب األرنؤوط: 
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ـــْوِم َوِيف ِجْئـــ ـــَواهللَِّ َمـــا أَْمَســـى ِمـــْن َذلِـــَك اْليَـ ُتُكْم ِمـــْن ِعْنـــِدِه ِمبـَــا أََمـــرَُكْم بِـــِه َونـََهـــاُكْم َعْنـــُه قَـــاَل فـَ
  1.َحاِضرِِه َرُجٌل َوَال اْمَرأٌَة ِإالَّ ُمْسِلًما

  فالشعراء أيضاً قالوا يف هذه األصنام ما قالوا من الذم, فهذا جببري بن زهري يقول:
  فتنجـو  إذا كان النجاء وتسلم    وحده–ال العزَّى وال الالت–إىل هللا

  من النار إىل طاهر القلب مسلم    لدى يوم , ال ينجو وليس مبفـلت
  

  2وكذلك الشاعر ذيّان بن احلارث التميمي ملا أسلم طّلق صنمه "فرّاضاً", قال:
  

  نوخــّلفُت  فرَّاضاً بدار هوا    تبعت رسول هللا إذ  جاء  باهلُدى
  كأن مل يكن, والدهر ذو حدثان    شـــددت عليه شّدة  فرتكته

  

 أكثـــر النـــاس تـــأثراً بـــالقرآن الكـــرمي. فـــالقرآن أثّـــر يف روحـــه  كـــان الرســـول   -5
كــان يقتــبس مــن القــرآن كثــرياً يف   وفكــره وشخصــيته تــأثرياً عميقــاً. ونــتج عــن ذلــك أنــه 

  يف خطبه ووعظه .... –حياته اليومية 
طا الصحابة خطواته, وأخذوا يقتبسون من القرآن, متبعـني قـول هللا فما لبث أن خ

  3.َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ عّز وجّل: 
فنرى كثرياً من الشعراء اإلسالميني الذين زيّنوا شعرهم بألفاظ القرآن ومبعانيه, ومـن 

  أمثلتها:

                                  
, 2260ي مسند األنصار, بداية مسند عبد هللا بن عباس, رقم احلـديث: انظر: مسند أمحد, مسند بين هاشم, باق 1

  حسنه شعيب األرنؤوط.
اية األرب:  1/342الطبقات الكربى البن سعد: انظر:  2   154-18/153؛ و
  21األحزاب:  3
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لك
ُ
  :1قال ابن سناِء امل

  

  2أنا باخع نفسي على آثارهم    ُمسائًال عن دارهم رحلوا فلستُ 
  قال ابن الرومي يف اهلجاء:

  

  ـك ما أخطأَت يف َمْنِعي    لئن أخطأُت يف َمْدِحيـ
  3بِـــواٍد غِري ِذْي زرعٍ     لــقد أنزلُت حاحايت

  

ـــة يف أبيـــات للحصـــني بـــن احلمـــام, وهـــي مـــن  4وكـــذلك وردت معـــاٍن وألفـــاظ قرآني
  قصيدة مطلعها:

  5 قرضُت من الشعر أمثـاهلا    غري  أنسيـــة  وقافية 
  وقال:

  ونفٌس تعاجلُ  آجـــاهلا    فلم يبَق من ذاك إال التقى

                                  
عيد: هبــة هللا بــن جعفــر بــن ســناء امللــك أيب عبــد هللا حممــد بــن هبــة هللا الســعدي, أبــو القاســم, القاضــي الســ 1

هـــ. كــان وافــر الفضــل, رحــب النــادي, جيــد 608شــاعر مــن النــبالء. مصــري املولــد. تــويف يف مصــر أيضــاً عــام 
  احليوان). الشعر, بديع اإلنشاء. كتب يف ديوان اإلنشاء مبصر مدة. له (دار الطراز) و (فصوص الفصول) و (روح 

  ]5/35؛ شذرات:  2/188ابن خلكان: انظر: [
  2/457: خزانة األدبانظر:  2
  2/456خزانة األدب: انظر:  3
اُحلَصـْني بــن ُمحَــام بــن ربيعــة املــرّي الــذبياين, أبــو يزيــد: شــاعر فــارس جــاهلي. كــان ســيد بــين ســهم بــن مــرة (مــن  4

ذبيـــان) ويلقـــب (مـــانع الضـــيم) يف شـــعره حكمـــة. هـــو ممـــن نبـــذوا عبـــادة األوثـــان يف اجلاهليـــة. مـــات قبيـــل ظهـــور 
  م. له ديوان شعر. اإلسالم, وقيل: أدرك اإلسال

  ]247؛ الشعر والشعراء: ص 91املؤتلف واملختلف: صانظر: [
  101؛ املفضليات: ص 15-14/14األغاين: انظر:  5
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  ِء مـقاديُر  تنـزل  أنزاهلا    أموٌر من  هللا فوَق السما
  ِت يوَم ترى النفُس أعماهلا    أعوُذ بريب  مـن املخزيَا
  اوزلزلت  األرض  زلـزاهل    وخفَّ املوازين بالكافرين
  ِر فهبوا  لتربز أثقـــاهلا    ونادى مـناٍد بأهل القبو
  1 ُب وكان السالسُل أغالهلا    وسعرِت الناُر  فيها العذا

  

  االقتباس من احلديث: -6
هـــو احلـــديث الشـــريف. واملســـلمون هـــم  –بعـــد القـــرآن  –املصـــدر الثـــاين لإلســـالم 

ـــًال أكثـــرهم تـــأثراً بـــه بعـــد القـــرآن. وال تقتصـــر أمهيـــة احلـــديث يف ك ونـــه مبيِّنـــاً للقـــرآن, ومفصِّ
ومقيِّداً له, بل له أمهية أدبية كبرية. إن احلديث هو كالم اإلنسان الذي علَّمه ربُّه فأحسن 

  ومواعظ احلكم. 3والذين أويت جوامع الكلم 2تعليمه, وأدَّبه فأحسن تأديبه,
ئـب. فـأّدى فكانت الصحابة يلقون السمع إىل كالمه, وحيفظونه, ويبلِّغونـه إىل الغا

  ذلك إىل تأثُّرهم الشديد بكالمه.
وبعـده أخـذوا يقتبسـون مـن احلـديث الشـريف, وبـدأوا يزيّنـون  فالشعراء يف عصره 

أشــــعارهم بــــُدَرِر كالِمــــه, حــــىت صــــار هــــذا العمــــل فنّــــاً مــــن فنــــون علــــم البــــديع املعــــروف بـــــ 
  "االقتباس". 

                                  
  أيضاً  1
  .ضعفه املناوي والسخاوي ),31895؛ ( 11/534 , ز العمالـنانظر:ك 2
ســرية شــهر), رقــم احلــديث: (نصــرت بــالرعم م البخــاري, كتــاب اجلهــاد والســري, بــاب يف قــول النــيب انظــر:  3

2815  
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  :1وقال أبو جعفر األندلسي
م   قلَّما يُرَعى غريُب الوطن    ال تعاِد الناس يف أوطا
  2 خالق الناس  خبُُلٍق حسن    وإذا ما شئَت عيشاً بينهم

  :3وقال الصاحب
  مـن اِهلجران مقبَلًة علينا    أقول وقد رأيُت له سحاباً 
طلٍ    4 حوالينا  الصدوُد وال علينا    وقد سحَّت غواديها 

  
   الشعر امللتزم: -7

فهو أن يلتزم األديب يف كل ما يصدر عنه مـن االلتزام يف اصطالح األدباء والنّقاد 
أدب فكــراً حمــّدداً مــن األفكــار, أو عقيــدة مــن العقائــد, أو نظريــة مــن النظريــات أو فلســفة 
مـن الفلســفات ســواء أكـان مــا يلتــزم بـه دينيــاً أم سياســياً أم اجتماعيـاً أم حنــو ذلــك, حبيــث 

  5حائد عنه, أو خارج عليه.يكون أدبه نابعاً مما اعتقده ممّثًال ملا اعتنقه, غري 

                                  
هــ) أديـب قـوي اإلدراك, أجـاد يف فـين الـنظم والنثـر وجـرت لـه لسـان الـدين 772أبو جعفر األندلسـي(م حنـو  1

  بن اخلطيب مباحثات ومراسالت, وله ديوان شعر. 
  ]5/117تاريخ دمشق: انظر: [
  2/473خزانة األدب: انظر:  2
ين: لقـب بالصـاحب لصـحبته مؤيـد الدولـة. وزيـر غلـب عليـه األدب. الصاحب: هو إمساعيل بن عبـاد الطالقـا 3

  فكان من نوادر الدهر علماً وفضًال وتدبرياً. 
  ]1/316األعالم: انظر: [
  2/472خزانة األدب: انظر:  4
  119حنو مذهب إسالمي يف األدب والنقد , صانظر:  5
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فالشعر اإلسالمي ولد على االلتزام, ونبـت يف منابتـه منـذ انطلقـت أول قافيـة علـى 
لسان أول شـاعر مـن شـعراء الرسـول صـلوات هللا وسـالمه عليـه يف املدينـة, مث عـاش ملتزمـاً 

 إىل أن يـــرث هللا األرض –بتوفيـــق هللا  –طـــوال تلـــك القـــرون الـــيت خلـــت, وســـيظل ملتزمـــاً 
  ومن عليها.

أصـحابه الشـعراء الـذين سـكتوا عـن نظـم الشـعر  كيـف أرشـد النـيب   1وقد أخذنا 
ه, وفّهمهم ما أراد هللا بـه, حـىت شـّجعهم علـى نظـم الشـعر يف الـدفاع  ملا نزل القرآن يف ذمِّ
عــن اإلســالم, واضــعاً هلــم إطــاراً مــا إن التــزم املســلمون بــه فمقبــول وإال ال, وهــذا اإلطــار: 

  الشعر احلق (أي اإلسالم), وصاحبه ملتزم به.موافقة 
  3بن عبد املطلب حيث يقول خماطباً املشركني: 2فنستمع إىل نوفل بن احلارث

  

  تربأت من دين الشيوخ األكابر    إليكم, إليكم ... إنين لسُت منكم
  وما  أنا  إذ أسلمت يوماً بكافر    لعـمـُرَك ما دين بشيء  أبـيعه

  أتى بـاهلُدى  من ربه والبصائر    حممداً  شهــدت  على  أن النيب
  وأن رسـول  هللا  ليس بشاعر    وأّن رسـوَل  هللا يدعو إىل التـَُّقى
  وأثوي عليــه  ميًتا يف املقابر    على ذاك أحيا مث أُبعُث مــوقناً 

  

                                  
  يف هذا البحث. راجع "موقف اإلسالم من الشعر" 1
م. نوفــل بــن احلــ 2 ارث بــن عبــد املطلــب اهلــامشي القرشــي: صــحايب, كــان مــن أغنيــاء قــريش وأجــوادهم وشــجعا

أخرجــه قومــه يــوم (بــدر) لقتــال املســلمني, وهــو كــاره, فأســر مث أســلم. ورجــع إىل مكــة. مث هــاجر أيــام اخلنــدق. 
  مر. يوم حنني. وعاش إىل خالفة ع وشهد فتح مكة. وحضر حنيناً والطائف. وثبت مع رسول هللا 

  ]5/46؛ أسد الغابة:  8828؛ اإلصابة: ت  4/30الطبقات: انظر: [
  46-4/45الطبقات: انظر:  3
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ـذا الـدين  فالشاعر يتربأ من دين اآلباء واألجداد, ويعتنق يدين القيِّمة, وهو يلتـزم 
تنقــه حيــاً وميتــاً, فبــه يواجــه النــاس يف الــدنيا, ويلَقــى هللا يف اآلخــرة, وعلــى شــرعته الــذي اع

  1يثوي يف املقابر بني الدارين.
  2وكذلك نستمع إىل الشاعر ذيّان بن احلارث السعدي التميمي:

  

  وخــّلفُت  فرَّاضاً بدار هوان    تبعت رسول هللا إذ  جاء  باهلُدى
  كأن مل يكن, والدهر ذو حدثان    شـــددت عليه شّدة  فرتكته

  أجبت رسـول هللا حني  دعاين    دينـه فلما رأيت هللا أظـهـر  
  وألقيت فيها كلكلي   وجـراين    ناصرا ما عشت   –فأصبحت لإلسالم 
  شـريت  الذي  يبقى بآخر فان    أنين العشرية  فـمن  مبلغ  سعد 

  

  "فرّاضاً".  لقد قال الشاعر هذه األبيات بعد أن أسلم وطّلق صنمه
كان الشاعر يسكن مع قومه بين متيم يف جند, فخّلف ديار قومه وراءه ومضـى إىل 
دار النبــوة يف املدينــة, وألقــى رحلــه فيهــا, وأقــام يف رحــاب النــور واهلـُـدى, وطفــق ينهــل مــن 

  3ينابيع الرسالة اخلالدة ويعيش يف أَلِق اإلميان.
التزامـه جبهـاد املشـركني بلسـانه ويـده  يفخـر, ويعلـن 4وهذا عبد هللا بن أنيس اجلهين

                                  
  127-126حنو مذهب إسالمي يف األدب والنقد , صانظر:  1
اية األرب:  1/342الطبقات الكربى البن سعد: انظر:  2   154-18/153؛ و
  127-126حنو مذهب إسالمي يف األدب والنقد , صانظر:  3
عبد هللا بن أنـيس: أبـو حيـىي, مـن بـين وبـرة, مـن قضـاعة, ويعـرف بـاجلهين, ولـيس جبهـين: صـحايب, مـن القـادة  4

الشــجعان. مــن أهــل املدينــة. شــهد العقبــة. كــان حليفــاً لبــين ســلمة مــن األنصــار, ويقــال لــه اجلهــين والقضــاعي 
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  فيقول:
  نوائح تـَْفري كلَّ جيب مقّدد    تـركت ابَن  ثور كاُحلوار وحوله

  أنا ابن أنيس فارساً غري قعدد   -والسيف يعجم رأسه  -أقول له: 
  حـنيٍف على دين النيب حممد  ماجد وقـلت لـه: خذها بضربة 
  1إليه باللسان وباليد  سبقـت   بــكافر وكنت إذا هـّم  النيبُّ  

  

علــى كــلٍّ فــإن الشــعر العــريب يف هــذا العهــد صــار شــعراً ملتزمــاً بــالقيم اجلديــدة الــيت 
ا اإلسالم (القرآن واحلديث) واليت التزمها أبناء هـذا العهـد بتـأثري الـدين اإلسـالمي,  جاء 

  .وصحبة رسوله الكرمي حممد 
عهــــد عــــن التعبــــري عــــن خلجــــات ولكــــن هــــذا االلتــــزام مل يكــــن مينــــع شــــعراء هــــذا ال

م مــــن ســــرور وحــــزن ورضــــا وســــخط وعتــــاب واســــتعتاب ووصــــف  نفوســــهم وخــــواطر قلــــو
  وحكمة ما دام ال خيرج من إطاره املرسوم.

إذا طالعنـا النصــوص الشــعرية رأينــا يف نصــوص بعضــهم جوانــب غــري إســالمية, فهــو 
ـــوا الرت  بصـــورة  بيـــة النبويـــة إمـــا ألن األشـــخاص الـــذين تـــأخر دخـــوهلم يف اإلســـالم مل يتلقَّ

ا مــن مكــان صــحبة الرســول  وبيئتــه اإلســالمية املثاليــة, وإمــا  واســعة, وإمــا لبعــد أصــحا
ا فقصـــروا يف  ألن عوامـــل ومـــؤثرات عاطفيـــة خاصـــة أثـــرت علـــى نفـــوس عـــدد مـــن أصـــحا
االحتفاظ باملثالية, ولذلك كله جند أمثلة للنمـاذج مل ختضـع للسـمة اإلسـالمية بـل حـادت 

                                                                                                      
األصـنام يف الظـالم. وقـاد بعـض السـرايا واألنصاري والَسَلمي. صلى إىل القبلتني وشهد العقبـة. دأب علـى كسـر 

  هـ يف الشام. 54يف العصر النبوي. ورحل بعد ذلك إىل مصر, وإفريقية. وتويف عام 
  ]4541اإلصابة: الرتمجة انظر: [
اية األرب:  2/358ابن هشام: انظر:  1   17/129؛ و
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  1اإلسالمي الرزين. عن اخلط
  

  حتديد األدب اإلسالمي:  -8
وخلفائــــه الراشــــدين عهــــداً أساســــياً لــــألدب اإلســــالمي  لقــــد كــــان عهــــد الرســــول 

حتــددت فيــه حــدوده وظهــرت يف مناذجــه األوليــة وانبثقــت منهــا اخلطــوط العريضــة لــألدب 
ة وتـــأثري اإلســـالمي, ظهـــرت فيهـــا منـــاذج نثريـــة وشـــعرية كثـــرية محلـــت روح الفكـــرة اإلســـالمي

  اإلسالمي. ومحلت طابع هذا العصر املثايليف صورها األدبية املختلفة,  الرتبية النبوية 
غري أن هناك نصوص بعـض الشـعراء ال تبلـغ إىل درجـة املثاليـة اإلسـالمية, كنمـاذج 
شعر احلطيئة, فأعماله اليت مل يتمكن فيها الشاعر من االلتـزام بالسـمة اإلسـالمية فـال تعـد 

ة, لكــــــن صــــــاحبها يعــــــد إســــــالمياً لكــــــون غالبيــــــة نصوصــــــه صــــــافية وفقــــــاً للنظــــــرة إســــــالمي
  2اإلسالمية.

  

ملـا جـاء اإلسـالم أحـدث تغـرياً عظيمـاً يف  ذيب بعـض األغـراض اجلاهليـة: -9
اجملتمـــع العـــريب اجلـــاهلي وعقليـــة أهلـــه مـــن خـــالل املفـــاهيم الـــيت حيملهـــا كالبعـــث والنشـــور 

ال ســـيما مـــا يذيعـــه الوعـــاظ والنســـاك ســـواء يف املســـاجد والثـــواب والعقـــاب واجلنـــة والنـــار, 
اجلامعــة أو عــرب اجليــوش الغازيــة. وبــذلك أثّــر اإلســالم (القــرآن واحلــديث) يف كــل أغــراض 

  3الشعر, فمثًال:
كان العرب قبل اإلسالم ينظرون يف رثائهم إىل قيمة املرثي الدنيوية, لكنهم بعـد   -

                                  
  61-2/60حلسين الندوي, تاريخ األدب العريب, حملمد رشيد احلسين الندوي, وحممد الرابع اانظر:  1
  61-2/60تاريخ األدب العريب, حملمد رشيد احلسين الندوي, وحممد الرابع احلسين الندوي, انظر:  2
  67, ص1963 – 7ط –عصر اإلسالم  –شوقي ضيف انظر:  3
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مــا كــانوا يفكــرون مبقــدار مــا يتمثــل فيــه مــن إميــان اإلســالم مل يكونــوا ينظــرون إليهــا بقــدر 
, ككعـــب بـــن مالـــك فقـــد أخضـــع رثـــاءه كمـــا أخضـــع فنونـــه األخـــرى إىل 1وعقيـــدة صـــادقة

  املقاييس اإلسالمية. 
حيـث أتـيح لـه  مسـتقّر الرسـول  –وسببه أن مالكـاً أسـلم مبكـراً, ونشـأ يف يثـرب 

ســرية مل تكــن العــرب قبــل اإلســالم , فتحــدث ب فرصــة كبــريًة, يف أن يــنعم بعنايــة الرســول 
  3والّرب والوفاء. 2تعرفها, فيها اجملد والتقوى واإلسالم, وفيها اخلري

الـــيمن يســـتغل فكـــرة احلـــالل  4وكــذلك شـــعر الغـــزل اتســـم بالعذريـــة فهـــذا وضـــاح -
  واحلرام ويشفعها بفتوى الرتخص يف اللمم فيقول:

  

   من فعل ما َحُرمْ وقالت عاذ هللا    إذا قلُت يوماً نّوِليين تبسـمتْ 
  5وعّلمُتها ما رّخص هللا يف اللَِّمْم     فما نّولت حىت تضّرعُت  عندها

  

أمـــا اهلجـــاء فلـــم خيـــل مـــن التـــأثري الـــديين, فجـــاء بعيـــداً عـــن التهتـــك والطعـــن يف  -

                                  
هـــ, دار الكتــب العلميــة, بــريوت: 1407: 1ديــوان كعــب, كعــب بــن زهــري, حتقيــق: علــي فــاعور, طانظــر:  1

173 ,90, 198 ,216 ,261  
  114ديوان كعب: انظر:  2
  238شعر العقيدة: صانظر:  3
وضاح اليمن: شـاعر, مـن أمجـل العـرب, كـان يتشـّبب النسـاء , قتـل بسـبب تشـببه بـأم البنـني بنـت عبـد العزيـز  4

ا حىت قت   ل. بن مروان إمرأة الوليد بن عبد امللك وهي أم ابنة عبد العزيز بن الوليد, فبلغ لوليد تشببه 
  ]240-6/236األغاين: انظر: [
  6/240 انظر: نفس املصدر, 5
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 1األعراض منــّزهاً عـن الشـتم واإلقـذاع. غايتـه الـدعوة إىل تـذكري َمـن ضـّل عـن طريـق احلـّق 
  2واهلداية.
ـــــرى الشـــــعراء يرمـــــون مـــــن يهجـــــون بالنفـــــاق والكـــــذب وانعـــــدام التقـــــوى  - كمـــــا ن

  3والصالح, يقول ذو الرمة ساخراً:
  

  واحفظ ثيابك ممن يشرب املــاءَ   أما النبيذ فال يذعرك شاربـه
  4هُم اللصوص وهم يُدعون قــراءَ   مشمرين إىل أنصاف سوقهمُ 

  

ضـــح املعـــامل فيـــه, إذ يصـــبغ وعنـــدما نتجـــه ناحيـــة املـــديح جنـــد الطـــابع اإلســـالم وا -
الشـــاعر قصـــيدته يف ممدوحـــه مبفـــاهيم إســـالمية كالعـــدل والتقـــوى والصـــيام والصـــالة, وغـــري 

  بن خرمي يف بين هاشم: 6, يقول أمين5ذلك
  

  وليلكُم  صالٌة واقتـراءُ     اركم مكابدٌة  وصومٌ 

                                  
  280, 255, 203ديوان كعب: انظر:  1
  238شعر العقيدة: صانظر:  2
  68العصر اإلسالمي, شوقي ضيف, صانظر:  3
  48/180تاريخ دمشق: انظر:  4
  69العصر اإلسالمي, شوقي ضيف, صانظر:  5
اعر. كان من ذوي املكانة عند عبد العزيز بن مروان مبصر, مث حتـول أمين بن خريد بن فاتك, من بين أسد: ش 6

عنه إىل أخيه بشر بن مروان بالعراق. وكان يشارك يف الغـزو, ولـه رأي يف السياسـة. عـرض عليـه عبـد امللـك مـاًال 
  ليذهب إىل احلجاز ويقاتل ابن الزبري, فأىب. كان يرى اعتزال الفتنة. 

ذيب ابن عساكر:  214الشعر والشعراء: صانظر: [   ]3/187؛ 



 

 

402

  1فاسرع فيكُم ذاك البالُء     وليتْم بالقرآن  وبالتزكي

                                  
  20/224األغاين: انظر:  1



 

 

  األشعار اليت وردت فيها األحاديث
  
  التمهيد

  

  

هذا املبحث يهدف إىل إبراز مدى تأثري احلديث يف الشعر العريب. وذلك 
بذكر األشعار اليت اقتُِبس فيها حديٌث أو جزء من حديث. مث يلي كل 

شعر احلديث املقتبس يف الشعر دون أي شرح للشعر أو للحديث حىت ال 
يطول الكالم.
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  يت وردت فيها األحاديثاألشعار ال
  

)1(  
  أو من كلفت به جاف كما تصف  احدا منك ذا الكلف  يا قلب رفقا 
  ذاك خرب منا الغابر السلفـــف  دا ـاحلق أن يهواك جمته وكان يف 
  االهواء تعرتفــهلل يف األرض ب    دة ـــجمن جنادٌ لوب ألـأن الق

  1و مؤتلفــفه وما تعارف منها   لف ـــخمت فما تناكر منها فهو 
  

  2).فَ لَ تَـ ا اخْ هَ نْـ مِ  رَ اكَ نَ ا تَـ مَ وَ  فَ لَ تَـ ا ائْـ هَ نْـ مِ  فَ ارَ عَ ا تَـ مَ فَ  دةٌ نَّ جمَُّ  ودٌ نُ جُ  احُ وَ رْ األَ (
  

 )2(  
  أن يف رفق تالقي جناحاـفاست    سعادة  واألناة  الرفق مين 

  3 والشك وهن إن أردت سراحا    ال خري يف حزم بغري روية 
  

  4).اخلري مُ رَ ق حيُْ فْ الرِّ  مُ رَ حيُْ  نْ مَ  وْ أَ  رُ يْـ اخلَْ  مَ رِ حُ  قُ فْ الرِّ  مَ رِ حُ  نْ مَ ( 
  

)3(  

  استجده ق يراك كالثوب     ـيارتك الصديز  بْ غبِ أ
  5 دهــأن ال يزال يراك عن    له ـــمي إن الصديق 

                                                 
 277؛ ديوان أيب نؤاس: ص 12/434تاريخ دمشق: انظر:  1
 7263صحيح مسلم, كتاب الرب والصلة واآلداب, باب األرواح جنود جمندة, رقم احلديث: انظر:  2
ــــاريخ بغــــداد: , انظــــر للتفصــــيل: البيتــــان لنصــــر بــــن علــــي اجلهضــــمي 3 العقــــد الفريــــد, انظــــر أيضــــاً: ؛ 7/166ت
1/206 
 2592صحيح مسلم, كتاب الرب والصلة واآلداب, باب الرفق, رقم احلديث: انظر:  4
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)4(  

  إذا كثرت كانت إىل اهلجر مسلكا     ازيارة إـال تكثرن من ال
  6 اكـأمس دي إذا هو ويطلب باألي    أمل تر أن الغيث يسام دائما 

  

 )5(  

  تباـوأبدى عتابا فامتألت له ع    با ــجتىن علي كي يقارضين ذن
  اتبة قلباــملا تركت يل من مع    رها ـبأس فلو يل قلوب العاملني 

ا أفسدا احلباــفإن أكثر إدم    رة ــم معاتبة السلفني حتسن    ا
   يرد العتباومل ه العتىب ــأراد ب    وقد قال يف بعض األقاويل قائل 

  7وإن شئت أن تزداد حبا فزر غبا    زر متتابعا ـإذا شئت أن تقلى ف
  

 )6(  

  اــواىل حني أغيب صب    إين رأيتك يل حمبا 
  حدثت وال استحدثت ذنبا    ملاللة  فقعدت ال 

  8 اــزوروا على األيام غب    ا ــإال لقول نبين
  

   
                                                                                                                                               

حممد السعيد حتقيق : , أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي, عب اإلميانالبيتان ليونس بن حبيب. انظر: ش 5
 6/327: بريوت ,دار الكتب العلميةهـ, 1410: 1, طبسيوين زغلول

 6/327, انظر للتفصيل: شعب اإلميان: علي بن احلسن بن العالء اهلاليل الرقيالبيتان ل 6
: لوردت علــى عليــب بــن أيب طالــب رقعــة مــن عثمــان بــن عفــان خبطــه, وفيــه هــذه األبيــات, انظــر للتفصــي 7

 39/368تاريخ دمشق: 
حممد بــن حبــان البســيت ,  روضة العقالء ونزهة الفضالءوهذه األبيات حملمد بن أيب علي, انظر للتفصيل:  8

 1/116هـ, 1397بريوت ،  ,دار الكتب العلمية, : حممد حمي الدين عبد احلميد تح, أبو حامت
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)7(  

  غبا ره إذا زرت احلبيب فز     برا  وقد قال النيب وكان 
واه تزدد   9 اــىل من زرته مقة وحبإ    وأقلل زور من 

  

 )8(  
  ادة يوم إثر يومنيــإن العي    ال تضجرن مريضا جئت عائده 

  واقعد بقدر فواق بني حلبني    بل سله عن حاله وادع اإلله له 
  10 وكان ذاك صالحا للخليلني    ه ـمن زار غبا أخا دامت مودت

  

 )9(  
  أجره تنال  كذلك للمريض     غباً  ون إذا زرَت الصديَق يك
 11 لُّ وتنتشي منها مضرهـمتَُ     ومــوال ُتِدم الزيارة كل ي

  

  12).اً ا تزدد حببًّ غِ  رْ زُ ( 
  

 )10(  
  ملن سأل منا من تسمون سيدا    ق الزم ــوسأل رسول هللا واحل

  ودداــفينا وقد نال س نبخله    ذيـال فقلنا له جد بن قيس على 
ا جدا وأع    ن اليتــوى مفقال واي الداء اد ا نداـرميتم    لى 

                                                 
 , انظر: املصدر السابقمد بن عبد هللا بن زجني البغداديالبيتان حمل 9

 5/146انظر للتفصيل: تاريخ بغداد: اجلهم, ات حملمد بن واألبي 10
 81البيتان أليب حممد احلسن بن احلسني القيسراين, انظر: االزدهار: ص 11
قــال شــعيب األرنــؤوط : , 620انظــر: صــحيح ابــن حبــان, كتــاب الرقــائق, بــاب التوبــة, رقــم احلــديث:  12

 .إسناده صحيح على شرط مسلم
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  وحق لبشر ابن الرباء أن يسودا    وده ـــنسود بشر بن الرباء جل
  يوما إىل سوءة يدا  وال باسط     دنية ــــفليس خباط خطوة ل

ب م   ال خذوه انه عائد غداــوق    الهـــإذا جاءه السوال ا
  13 ر لكنت املسوداعلى مثلها بش  فلو كنت يا جد بن قيس على اليت 

  

ة قلنا جد بــن قــيس علــى أنــا مَ لَ سَ  ِىنْ ا بَ يَ  مْ كُ دُ يِّ سَ  نْ : مَ  قال رسول هللا ويف حديث: (
ح وكــان عمــرو علــى وْ ُمــرو بــن اجلَْ ْمــعَ  مْ كُ دُ يِّ َســ لْ بَــ لِ ْخــبُ الْ  نَ ى ِمــوَ دْ أَ  اءٍ دَ  يُّ أَ نبخلــه قــال وَ 

  14).جإذا تزو أصنامهم يف اجلاهلية وكان يومل عن رسول هللا 
  

 )11(  
  وجلسة مثل حلظ الطرف بالعني    حق العيادة يوم بني يومني 
 15 ك من ذاك سأك حبرفنيـيكفي    ال تربمن مريضا يف مسائله 

  

  ةُ ادَ يَ عِ ( 
َ
  16).ثَال ثَ  دَ عْ بَـ  ضِ يْ رِ امل

                                                 
 1/460؛ ديوان حسان بن ثابت:  12/341تاريخ دمشق: انظر:  13
, كتــاب حســن اخللــق, بــاب البخــل, هـــ1409: 3, طحممــد بــن إمساعيــل البخــاري, األدب املفــردانظــر:  14

 , صححه الشيخ األلباين.296رقم احلديث: 
 543: 6البيتان للفراء, انظر للتفصيل: شعب اإلميان:  15
 .قويحديث مرفوع بإسناد غري , 6/541شعب اإلميان: انظر:  16
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)12(  
  العيا طول السكوت على اجلهل يطيل     وامنا   ؤال ـشفاء العيا حسن الس

  17 لـــخلقت أخا عقل لتسأل بالعق    ا ندك فامنــفكن سائال عما ع
  

  18): جزء من حديث ورد يف سنن أيب داؤد.الُ ؤَ السُّ  يِّ عَ الْ  اءُ فَ ا شِ منََّ إِ فَ ( 
  

 )13(  
  وحسبك داء أن يصح ويسلما    أرى بصري قد رابين بعد صحة 

  19 إذا اختلفا أن يدركا ما تيمما    وما وليلة ـولن يلبث العصران ي
  

  20).الاتِ اء قَ ا دَ مَ ِِ  اهُ فَ كَ ة لَ مَ َال السَّ ة وَ حَّ  الصَّ الَّ آدم إِ  نِ بْ ِال  نْ كُ يَ  ملَْ  وْ لَ ( 
  

 )14(  
  الرشاد من  بفضل فاز     للمعاد العلم طلب من
 21 العباد من فضل لـلني     أتاه  من خسران ونال

  

  22).بُ سِ تَ  حيَْ َال  ثُ يْ حَ  نْ ه مِ قَ زَ رَ ه وَ مهَّ  اه هللاُ فَ كَ   هللاِ  نِ يْ دِ  ِيفْ  هَ قَّ فَ تَـ  نْ مَ ( 
)15(  

                                                 
 4/193, انظر للتفصيل: تاريخ بغداد: الفضل العباس بن الفرج الرياشيالبيتان أليب  17
قــال الشــيخ األلبــاين: , 336, رقــم احلــديث: سنن أيب داؤد, كتاب الطهارة, باب يف جمروح يتيممانظر:  18

 .حسن
 15/272, انظر للتفصيل: تاريخ دمشق: ميد بن ثور اهلاليلالبيتان حل 19
 6722نـز العمال, كتاب األخالق, باب اإلكمال من الصرب على مطلق األمراض, رقم احلديث: انظر: ك 20
 2/32البيتان منسوبان لإلمام أيب حنيفة, انظر للتفصيل: تاريخ بغداد:  21
 28855كنـز العمال, كتاب العلم, باب يف الرتغيب فيه, رقم احلديث: انظر:   22
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ــا َمثَــُل َأَحــدُكْم َوَمثَــُل أْهِلــِه وَمالِــه وَعَمِلــه َكَرُجــٍل لَــُه َثالثَــُة إْخــَوْة فقــاَل  يَــا أيـَُّهــا النَّــاُس ! إمنَّ
َألخيــه الــذي هــو َمالُــه حــني َحَضــَرته الوفَــاُة ونـَــَزل بــه املــوُت مــاَذا ِعْنــَدك فَقــْد نـَــَزَل يب مــا 

ه َمالَــَك عنــدي ِغنَــاٌء مالــَك ِعْنــِدي إالَّ مــا ُدْمــَت حيّــاً تَــرى فقــال لــه أخــوه الــذي هــو َمالُــ
اآلَن مــا أَرْدَت فــإّينِ لــو فَاَرقْـتُــك ســُيْذَهُب يب إىل ُكــلِّ َمــْذَهٍب َغــري َمــْذَهِبك  َفُخــْذ ِمــينِّ 

وسَيأُخُذين َغيـُْرك فالتَفــت النــيبُّ فقــال هــَذا أُخــْوه الــذي هــو َمالُــه فــأيُّ أٍخ تـََرْونـَـه قــالوا ال 
ْسَمُع طائالُ يا رسوَل هللا ! ُمثَّ قال ألخيه الذي هو أْهلُــه قَــْد نـَــَزَل ِيبَ املــوُت وَحَضــَر مــا نَ 

َنــَك فــإذا  تَــرى فمــاَذا ِعْنــَدَك ِمــَن الِغَنــاء قــال ِغَنــاي َعنــَك أن أَُمرَِّضــَك وأَقُــوَم عليــَك وأُِعيـْ
ــَك يف ــَك ُمثّ َمحَْلُت ــَك وَكفَّْنُت ُلــَك َمــرًَّة وأِمــْيُط ُمــتَّ َغَســْلُتَك وَحنَّْطُت  احلــاِمِلني وَشــيـَّْعُتِك َأمحِْ

أخرى مث أرِجُع عنك وأُْثِين خبٍري عنَد َمْن َسأََلِين فقال النيب للذي هو أُهله أيُّ أٍخ تـََرْوَن 
  هذا قالوا ال نسمع طائال يا رسول هللا

ك إىل قـَــْربَِك فــُأوِنُس مث قــال ألخيــه الــذي هــو َعَملُــه مــاذا عنــَدك ومــاذا لَــَدْيَك قــال ُأَشــيِّعُ 
َوْحَشَتك وأكوُن َمَعَك وُأَجاِدُل َعْنَك وأَقْـُعُد يف َكفَِّتَك وأَنـَْتِقُل ِخبَطَايَاَك فقال رســول هللا 

ُر أٍخ يا رسول هللا قال فاألمُر هكذا   23.أيُّ أٍخ تـََرْوَن الذي هو َعَمُله فقالوا َخيـْ
 الَ ا قَــرً عْ ا ِشــذَ َهــ ِيفْ  لَ وْ قـُــأَ  نْ أَ  ِيلْ  نُ ذَ أْ تَــأَ  هللاِ  لَ وْ ُســا رَ فقام عبد هللا بن كرر الليثــي فقــال : يَــ

  فوقف بني يديه واجتمع الناس وأنشأ يقول  24.مْ عَ : نَـ 
  ائلــق مث  كداع إليه صحبة     دي ــواين وأهلي والذي قدمت ي
  وم نازلـالي أعينوا علي أمر يب     وة ــــإلخوته إذ هم ثالثة إخ

  هو عائلي الذي  فماذا لديكم يف     ه ــــب فراق طويل غري مشق 
  ل التزايلـقب أطيعك فيما شئت     فقال امرؤ منهم أنا الصاحب الذي 

                                                 
: 2, طالعلـــي عبداحلميـــد حامـــد حتقيـــق : عبـــد, البـــن حيـــان, ويكتـــاب األمثـــال يف احلـــديث النبـــانظـــر:   23

 1/666؛ أسد الغابة:   360: صبومباي اهلند ,الدار السلفية م, 1987
 1/666أسد الغابة: انظر:  24
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  لــواص غري  ملا بيننا من خلة       إنين ــــفإما إذا جد الفراق ف
  ن مهابلـسيسلك يب يف مهبل م      إنين ــفخذ ما أردت اآلن مين ف

  جل صالحا قبل حتف معاجلوع      دنين ــفاستنف وإن تبقني ال تبق 
  لــوأوثره من بينهم يف التفاض    دا أحبه ـج امرؤ قد كنت  وقال 
  لـــإذا جد الكرب غري مقات      د لك ناصح ــجاه أين  غنائي 

  ليـسائ هو  ومثن خبري عند من       ليك ومعول ـــباك ع ولكنين 
  املــح عقبة كل  أعني برفق       شيعا ــم أمشي  ومتبع املاشني 

  و شاغليـه مقرونا مبا  وراجع       بيت مثواك الذي أنت مدخل  إىل 
  رة يف التباذلـم  ود  وال حسن       وبينك خلة  ني ــكأن مل يكن ب

  حراصا بطائل ليسوا وإن كانوا و       اؤهم ــفذلك أهل املرء ذاك غن
  ب الزالزلكر  أخا لك مثلي عند       ترى  ال  وقال امرؤ منهم أنا األخ 

  التجادل رجع  أجادل عند القول       اعدا ـق هنالك   تلقاين لدى القرب
  لـالتثاق  تكون عليها جاهدا يف       ة اليت ـالكف وأقعد يوم الوزن يف 
  اذلـخ عليك شفيق ناصح غري       كاين فإنين ــوال تنسين واعلم م

 يوم  تالقيه إن احسنت       ن كل صاحل ـفذلك ما قدمت م
  25التواصل

                                                 
حتقيــق : أمحــد , أبو احلسن بن عبد الرمحن بن خالد الرامهرمــزي, أمثال احلديث املروية عن النيب انظر:  25

 112: ص بريوت ,مؤسسة الكتب الثقافيةهـ, 1409: 1ط ,عبد الفتاح متام
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)16(  
  :  يف دخوله الغار مع رسول هللا –وهللا أعلم  –عنه كر الصديق رضي هللا قال أبو ب

  

  ارغمن ظلمة ال دفةٍ وحنن يف سُ     رين قيو  -ومل أجزع  -قال النيب 
  26د توكل يل منه بإظهارــوق    الثنا ــال ختشى شيئا فإن هللا ث

  

ِيف اْلغَــاِر فـََرأَيْــُت   ُكْنــُت َمــَع النَّــِيبِّ أنــس قــال حــدثين أبــو بكــر رضــي هللا عنــه قــال:  عــن 
آثَــاَر اْلُمْشــرِِكَني قـُْلــُت يَــا َرُســوَل اهللَِّ لَــْو َأنَّ َأَحــَدُهْم َرفَــَع َقَدَمــُه َرآنَــا قَــاَل َمــا ظَنُّــَك بِــاثـْنَـْنيِ 

ُ ثَالِثـُُهَما   27.اهللَّ
  

)17(  
  رأي و عقل وبصر  وكان ذا  رئ ــإذا أراد هللا أمرا بام
  ه حمتوك أساب القدرـيأيت ب     اـم وحيلة يعملها يف كل 
  سل الشعر قله ـفسله عن ع    عينه  أغراه باجلهل و أعمى 

 28 رـــرد عليه عقله ليعتب    ه ـحكم حىت إذا أنفذ فيه 
  

  29).هُ بَّ لُ  بٍّ لُ  يْ ذِ  لَّ كُ   بَ لَ سَ  رٍ مْ أَ  اذَ فَ نْـ إِ  بَّ حَ ا أَ ذَ إِ هللا َ  نَّ إِ ( 

                                                 
 36؛ االزدهار: ص 30/86تاريخ دمشق: انظر:  26
 4386البخاري, كتاب التفسري, باب سورة براءة التوبة, رقم احلديث: انظر:  27
 1/233األبيات أليب عمرو الزاهد, انظر للتفصيل: شعب اإلميان:  28
؛ كشــــف اخلفــــاء, 510فصــــل يف اإلميــــان بالقــــدر, رقــــم احلــــديث:  كنـــــز العمــــال, كتــــاب اإلميــــان,انظــــر:   29
قــال يف الآللــئ ذكــره احلافظــان أبــو نعــيم يف تــاريخ أصــبهان واخلطيــب يف تــاريخ مدينــة الســالم يف , 1/272

ترمجة الحق بن احلسني املقدسي البغدادي عن ابــن عبــاس مث قــال اخلطيــب الحــق كــان كــذابا يضــع احلــديث 
 .راسيل عمن مل يسمع منهمعلى الثقات ويسند امل
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)18(  
  عزى وتصربـوت    ر ــــيا نواسي توق

  إن ما سرك أكثر    ر ــكن ساءك دهإن ي
  30 له من ذنبك أكرب    ـال  عفو يا كبري الذنب 

  

  31).كَ بِ وْ نُـ ذُ  نْ مِ  رُ بَـ كْ أَ هللا ِ  وُ فْ عَ ( 
  

 )19(  
  غري غدا يعود كبرياـإن الص    غريا ــال حتقرن من الذنوب ص
  طر تسطرياــعند اإلله مس    ده ــإن الصغري وقد تقادم عه

  

 )20(  
  تشمريا صعب القياد ومشرن     بطالة ال تكن فازجر هواك عن ال

  م التفكرياـوأهل طار الفؤاد     ب إهله ــــإن احملب إذا أح
 32 رياـفكفى بربك هاديا ونص    ة ـــفاسأل هدايتك اإلله بني

  

ا هلََ  نَّ إِ . فَ  الِ مَ عْ األَ  اتِ رَ قَّ حمَ وَ  اكِ يَّ ة إِ شَ ائِ اعَ : ( يَ عن عائشة قالت قال يل رسول هللا 
  33).باالِ طَ هللا ِ  نَ مِ 

                                                 
 620؛ ديوان أيب نواس:  7/446تاريخ بغداد: انظر:  30
؛ جممــــع 10214كنـــــز العمــــال, كتــــاب التوبــــة, بــــاب يف فضــــلها والرتغيــــب فيهــــا, رقــــم احلــــديث: انظــــر:   31

رواه الطــرباين يف األوســط , 17531الزوائــد, كتــاب التوبــة, بــاب مــا جــاء فــيمن يســتغفر..., رقــم احلــديث: 
 .نوح بن ذكوان وهو ضعيفوفيه 

  .يف منامه وقال له هذه األبيات سليمان بن املغرية أنه عمل ذنبا فاستصغره فأتاه آتقيل: إن   32
 ]21/301انظر للتفصيل: تاريخ دمشق: [

 , صححه األلباين.4243ابن ماجه, كتاب الزهد, باب ذكر الذنوب, رقم احلديث: انظر:  33
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)21(  
  إال البالغ وما على أمحد     ر بين آدم ـــأنبأنا خي

م و الفراغـصحة أب     الناس مغبونون يف نعمَيتْ   34 دا
  

 )22(  
  اـوبالغ النهى  وادكاراً لذي     إن يف املوت واملعاد لشغًال 

 35 صحة اجلسم يا أخي والفراغا    املنايا  خطتني قبل  فاغتنم 
  

  36).اغُ رَ فَ الْ وَ  ةُ حَّ الصِّ  اسِ النَّ  نَ مِ  رٌ يْـ ثِ ا كَ مَ هِ يْ فِ  نٌ وْ بُـ غْ مَ  نِ اتَ مَ عْ نِ ( 
  

 )23(  
  ن حالهــووجهه ينىبء ع    ومنكر قتل شهيد اهلوى 

  37 والريح ريح املسك من خاله    اللون لون الدم من خده 
  

ــٍد بِيَــِدِه َمــا ِمــْن َكْلــٍم ُيْكلَــمُ ...قال ( عن النيب  ِيف َســِبيِل اهللَِّ ِإالَّ َجــاَء  َوالَِّذي نـَْفُس ُحمَمَّ
  38)....يـَْوَم اْلِقَياَمِة َكَهْيَئِتِه ِحَني ُكِلَم َلْونُُه َلْوُن َدٍم َورُِحيُه ِمْسكٌ 

                                                 
 7/264, انظر للتفصيل: شعب اإلميان: محد السجستاينعصمة حممد بن أالبيتان أليب  34
البيتـــان لعبـــد احلـــق بـــن عبـــد الـــرمحن املعـــروف بـــابن خـــراط اإلشـــبيلي, انظـــر للتفصـــيل: الـــوايف يف الوفيـــات:  35
1/2548 
 6049البخاري, كتاب الرقاق, باب ما جاء يف الصحة والفراغ, رقم احلديث: انظر:  36
 2/472, انظر للتفصيل: خزانة األدب: بد الكرمي املوصليشمس الدين حممد بن عالبيتان ل 37
 3484صحيح مسلم, كتاب اإلمارة, باب فضل اجلهاد واخلروج يف سبيل هللا, رقم احلديث: انظر:  38
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)24(  
  ن ذا رآه مقبالً وال افتنتــم    فتة ـمثل الغزال نظرة ول
  أحق باحلسن فمن إن مل يكن     فماً  أعذب خلق هللا ثغراً 

 39 والوجه احلسن  املاء واخلضرة     غه دـيف ثغره وخده وص
  

 )25(  
 40 املاء واخلضرة والشكل احلسن    الثة تذهب عنا احلزن ث

  

  41).نِ سَ احلَْ  هِ جْ وَ  الْ َىل إِ وَ  يْ ارِ اجلَْ  ءِ اَ  املْ َىل إِ وَ  ةِ رَ ضْ  اخلُْ َىل إِ  رُ ظْ : النَّ  رَ صَ بَ الْ  ْنيَ لِ جيُْ  ةٌ ثَ َال ثَ ( 
  

 )26(  

  فداره يء اخللق ـس    ي ـقال يل إن رقيب
 42 اجلنة حفت باملكاره    قلت دعين وجهك 

  

 )27(  
  عذاره ب وبعده داجي       عن خّده منع الرقيـ

  43 كارهـُحفَّت بأنواع امل      نةٍ ــواهاً هلا من ج

                                                 
 1/351األبيات جلمال الدين أيب موسى اهلواري, انظر للتفصيل: الوايف يف الوفيات:  39
 2/18البيت دون نسبة, انظر: كشف  اخلفاء:  40
رواه أبــو نعــيم بســند ضــعيف عــن جــابر بالشــطر األول فقــط وبســند آخــر , 2/18كشــف اخلفــاء: انظــر:   41

؛ كنـــز العمــال, كتــاب الطــب والرقــى والطــاعون, بــاب أشــياء متفرقــة, رقــم  أضــعف مــن األول بالشــطر الثــاين
 28313احلديث: 

 2/457البيت دون نسبة, انظر: خزانة األدب: انظر:  42
 253ن ابن نباتة: ديواانظر:  43
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)28(  

  خالطْته َزوعة إهلامه    قد غدا مستأنساً بالعلم من
  44ُحفَّت اجلّنة باملكاره     ال ينال العلم جسـم رائحٌ 

)29(  
  45 ولكّنها حمفوفٌة باملكاره    عرض السماوات جّنةوهلل يف 

 46).هِ ارِ كَ مَ الْ بِ  ةُ نَّ اجلَْ  تِ بَ جِ وحُ  اتِ وَ هَ الشَّ بِ  ارُ النَّ  تِ بَ جِ حُ (

)30(  
  احًة ضّرجتها ُمحرُة اخلَفرـــتف    باللحظ من ُبستان وجنته قطعت 

  47 فالشرع قد نّص أن ال قطع يف مثر    لت: هذا أمان من قطيعتهــوق
)31(  

ى ومهف   قمر الفؤاد بفاتن النظر    من القمر  هف أ
ا     فاح وجنته ــه تخالستُ    منه على غرر فأخذ

  48 ال قطع يف مثر وال كثر    م ـفأخافين قوم فقلت هل
  49). كثرَال وَ  رٍ مثََ  ِيفْ  طعَ قَ  الَ (

                                                 
لألصــبهاين, القصــر وجريــدة العصــر, للعمــاد  ةخريــدليب, انظــر: البيتان أليب حممد عبد هللا بــن عيســى الشــ 44
  2/468 ,مكتبة البايب احلليب, مصر, ت)ط.(د.
 1/20التمثيل واحملاضرة, للثعاليب, جمامع الكندي, انظر: البيت أليب الشمردل وقاص بن  45
؛ ويف مســـلم  6122ب الرقـــاق, بـــاب حجبـــت النـــار بالشـــهوات, رقـــم احلـــديث: البخـــاري, كتـــاانظـــر:  46
), كتاب اجلنــة وصــفة نعيمهــا, بــاب حفــت اجلنــة بالكــاره, رقــم حفت اجلنة باملكاره وحفت النار بالشهوات(

 2822احلديث: 
 41االزدهار: صانظر:  47
 1/405الدهر, , انظر: يتيمة األبيات لصاعد بن احلسن أيب العالء اللغوي البغدادي 48
, صــححه 1449ســنن الرتمــذي, كتــاب احلــدود, بــاب ال قطــع يف مثــرة وال كثــر, رقــم احلــديث: انظــر:  49

 الشيخ األلباين.
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)32(  
  وفاض اجلور من كفيك فيضا    وملا أن توليت القضايا 
  50 ح بالسكني أيضالنرجو الذب    ذحبت بغري سكني وإنا 

  

  51).ْنيٍ كِّ سِ  ْريِ غَ بِ  حَ بِ ذُ  دْ قَ فَـ  اءَ ضَ قَ الْ  ِيلَ وُ  نْ مَ ( 
  

)33(  
  ز عن غامنة سفهاءـومتي    طول اللحى زين القضاة وفخرهم 

ا    52 ءمل يرو فيها سنة اإلعفا    ر هلا ــفخ لو كان يف قصر 
  

ْ ورد األمــر بإعفــاء اللحــى يف أحاديــث كثــرية, منهـــا مــا جــاء: ( وا ُفـــعْ أَ وَ  بَ ارِ وَ ا الشَّــوْ ُكــا
  53).ىحَ اللُّ 

)34(  
  ومينعين التعفف عن سؤاله    أتيه على اخلليفة يف نواله 

  54 هـالغتيال كما تأيت املنية     وأعلم أن رزق املرء يأيت 
  55).هُ لُ جَ أَ  هُ بُ لُ طْ ا يَ مَ كَ   دَ بْ عَ الْ  بُ لُ طْ يَ لَ  قَ زْ الرِّ  نَّ إِ (

                                                 
 1/598البيتان حملمد بن مسعود القسام النحوي, انظر: الوايف يف الوفيات:  50
, صـــــححه 1357ســـــنن أيب داؤد, كتـــــاب األقضـــــية, بـــــاب يف طلـــــب القضـــــاء , رقـــــم احلـــــديث: انظـــــر:  51

 األلباين.
حتقيــق: عبــدهللا بــن محــد , هللا بــن حممــد عبــد, لقــرى الضــيفالبيتان أليب احلسن القزويين, انظــر للتفصــيل:  52

 5/34:  الرياض ,أضواء السلفم, 1997: 1, ط املنصور
 5554صحيح البخاري, كتاب اللباس, باب إعفاء اللحى, رقم احلديث: انظر:  53
 2619يوسف بن مخرتاش, انظر للتفصيل: الوايف يف الوفيات:  البيتان لعبد الرمحن بن 54
, صحيح ابن حبان, كتــاب 591كنـز العمال, كتاب اإلميان, باب اإلميان بالقدر, رقم احلديث: انظر:   55

 .قال شعيب األرنؤوط : حديث قوي, 3238الزكاة, باب ما جاء يف احلرص, رقم احلديث: 
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)35(  
  رارهاـالعزاء تكلو أفاد   يب ـآه والبني قد أجد بصح
  56 إن مطل الغين ظلم تناهى  يا لواة الديون من غري عسر 

  

  57).عبِ تَّ يَ لْ ى ملي فَـ لَ عَ  مْ كُ دُ حَ أَ  عَ بَ تْـ ا أَ ذَ إِ فَ  مٌ لْ ظُ  ِينِّ غَ الْ  لُ طَ مَ (
  

)36(  
  يف وجنة كجنة يا عاذيل    لسال إذا رأيت عارضا مس

  58 لـتقاد للجنة بالسالس    ة ـمن أمفاعلم يقينا أنين 
  

  59).لِ سِ َال السَّ  ِيفْ  ةَ نَّ اجلَْ  نَ وْ لُ خُ دْ يَ  مٍ وْ قَـ  نمِ هللا ُ  بَ جِ عَ ( 
  

 )37(  
  اعِ ـرآه , ولو رآه على يَف    ليٌّ يؤّم اخلرب أىنَّ ــطُفي

  60 أجيُب ولو ُدعيُت إىل ُكراعِ     وال يروي من األخبار إالّ 
  

  61.)تُ لْ بِ قَ اع لَ رَ كُ   يلّ ي إِ دِ هْ أُ  وْ لَ وَ  تُ بْ جَ َألَ  عٍ ا رَ  كُ َىل إِ  تُ يْ عِ دُ  وْ (لَ  
)38(  

  الداللـوب جيادل بالدليل     دالـبُليُت به فقيهاً ذا ج
                                                 

 1/2814, انظر للتفصيل: الوايف يف الوفيات: لندةعبيد هللا بن علي بن غالبيتان ل 56
 2166البخاري, كتاب احلواالت, باب يف احلوالة وهل يرجع يف احلوالة, رقم احلديث: انظر:  57

 1/305البيتان لعالء الدين الوداعي, انظر: خزانة األدب:  58 
 2848ديث: البخاري, كتاب اجلهاد والسري, باب األسارى يف السالسل, رقم احلانظر:  59
 258البيت دون نسبة, انظر للتفصيل: البديع يف نقد الشعر:  60
 4883البخاري, كتاب النكاح, باب من أجاب إىل كراع, رقم احلديث: انظر:  61
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ى النيب عن الوصال    طلب وصاله والوصل حلو   62 فقال 
  

ْ ( إِ  الَ قَــ لُ اِصــوَ تُـ  كَ نَّــا إِ وْ الُ قَــ الِ َصــوِ الْ  نِ َعــ  هللاِ  لُ وْ ُســى رَ َهــنَـ  ْ إِ  مْ كُ لُ ثْـ ِمــ تُ ْســلَ  ّينِ  مُ َعــطْ أُ  ّينِ
  63.)ىقَ سْ أُ وَ 

)39(  
  اــإىل كل األنام حبيب تبقى     ن زاهدا فيما حوته يد الورى ك

  64 اأضحى مقيما يف البيوت ربيب    وانظر إىل اخلطاف حرم زادهم 
  

  65.)كَ وْ بـُّ حيُِ  اسِ ي النَّ دِ يْ أَ  ا ِيفْ مَ يْ فِ  دْ هَ ازْ . وْ هللا ُ  كِ بُّ ا حيُِ يَ نْـ  الدُّ ِيف  دْ هَ زْ (اِ  
  

 )40(  
ا يَــ مْ َعــا : نَـ وْ الُ َقــة ؟ فَـ رَ ْحــوَ  مْ كُ نْ ِمــ: أَ  مْ َهلـُـ الَ َقــفَـ  ْنيَ يِّ رِ عَ ْشــاْألَ  نَ مِّ  دٌ فْ وَ   هللاِ  ولِ سُ ى رَ لَ عَ  مَ دِ قَ 
ـــ هللاِ  لَ وْ ُســـرَ  ـــ الَ َق ـــلَ خَ دْ أَ  هللاَ  نَّ إِ : َف ـــمَّ ا أُ َهـــربِِّ ا بِ َه ـــا وَ َه ـــ  يَ ِه ـــغِ أُ  ةِ نَّـــاجلَْ  ةُ رَ افِ َك ـــعَ  رَ يـْ ـــيِّ ى حَ َل  ا ِيف َه

ـَـ رُ يْـ ِســتَ  تْ لَــعَ جَ ا وَ َهــرِ هْ ى ظَ لَــا عَ هَ لتْـ مَ حَ ا فَ هَ مَّ أُ ا وَ هَ وْ كُ َر تَـ فَـ  ةِ يَّ لِ اهِ اجلَْ   رُّ ا اْحلَــَهــيْـ لَ عَ  دَّ تَ ا اْشــذَ إِ ا فَــِ
 ... ىالعـــدَ  نَ ا ِمـــهَ تْـ ذَ قَ نْـ تَـ  اْســـىتَّ َحـــ كَ لِ ذَ َكـــ  لْ زَ تـَـــ مْ لَـــا فَـ َهـــيْـ لَ عَ  تْ نَّـــحَ ا وَ َهـــرِ حجْ  ا ِيفْ َهـــتْـ لَ عَ جَ 

  وقال يف ذلك بعض األشعريني شعرا :
  

  ايتـــبن وبلغ  بين مجيعا     دى ــاملعت أال أبلغن أيها 
  أال فاحفظوا ما حييتم وصايت    ه ــبأن وصايت بقول اإلل

  الكرامة بعد املمات الوا ـتن    رها ـب وكونوا كوحرة يف 
                                                 

 2/34البيت دون نسبة, انظر للتفصيل: نفحة األولياء:  62
 1861البخاري, كتاب الصوم, باب الوصال, رقم احلديث: انظر:  63
شهاب الدين حممد بن أمحد أيب الفــتح , املستطرف يف كل فن مستظرفلعز الدين غامن الواعظ, البيتان  64

 2/237: بريوت ,دار الكتب العلميةم, 1986: 2, طفيد حممد قميحةمسحتقيق: , األبشيهي
 , صححه األلباين.4092انظر: سنن ابن ماجه, كتاب الزهد, باب الزهد يف الدنيا, رقم احلديث:  65
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  نار الفالت  وقد أوقد القيظ     وقت أمها سربات الرميض 
ذا    التـبالف ناره  وتظفر من     القوى  شديد  لرتضي 

  66 اة رعاة وعاةــطوال احلي  ا هلا ونو ـفهذي وصايت وك
  

)41(  
  ن ترى قانعا ما عاش مفتقراـول    ما ذاق طعم الغىن من ال قنوع له 

  67ما ضاع عرف وإن أوليته حجرا    ه ــوالعرف من مائة حتمد مغبت
  

  68).دُ فَ نْـ  يَـ َال  الٌ مَ  ةَ اعَ نَ قِ الْ  نَّ إِ فِ  ةِ اعَ نَ قِ الْ بِ  مْ كُ يْ لَ عَ ( 
  

)42(  
  ه مث يف دنياه إقباالـيف دين    تفيد به من شاء عيشا رخيا يس

  69 ولينظرن إىل من دونه ماال    ا ــمن فوقه أدب فلينظرن إىل 
  

ـــ نْ  َمـــَىل إِ  رْ ظُـــنْ يَـ لْ فَـ  لـــقِ اخلَْ وَ  الِ َمـــ الْ ِيف  هِ ْيـــلَ عَ  لَ فّضـــ نْ  َمـــَىل إِ  مْ كُ دُ َحـــأَ  رَ َظـــا نَ ذَ إِ (   لُ فَ ْســـأَ  وَ ُه
  70).هُ نْ مِ 

)43(  
  ذن مل يكن فيها معاٌش لظاملإ    ولو كانت الدنيا ثواباً حملسن
 71 وقد شبعت فيها بطون البهائم    لقد جاع فيها األنبياء كرامة

                                                 
 45943كنـز العمال, كتاب النكاح, باب بر الوالدين, رقم احلديث:  انظر: 66
 49, البيتان البن املبارك, انظر: االزدهار: ص2/894كشف اخلفاء: انظر:   67
عبــد احملســن  حتقيق : طــارق بــن عــوض هللا بــن حممــد,, ليمان بن أمحد الطرباين, ساملعجم األوسطانظر:  68

؛ جممــع الزوائــد, كتــاب الزهــد, بــاب القناعــة, 7/84:  1415القــاهرة ،  ,دار احلــرمني, بن إبراهيم احلســيين
 .رواه الطرباين يف األوسط وفيه خالد بن إمساعيل املخزومي وهو مرتوك,17869رقم احلديث: 

 54؛ االزدهار: ص4/378البيتان منسوبان أليب الفتح البسيت, قرى الضيف:  69
 6125إىل من هو أسفل منه ... , رقم احلديث: البخاري, كتاب الرقاق, باب لينظر انظر:  70
 53؛ االزدهار: ص 346املقاصد احلسنة: ص يف أورده ابن النجار 71
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  72).اءٍ مَ  ةَ بَ ا شرْ هَ نْـ ا مِّ رً افِ ى كَ ا سقَ مَ  ةٍ ضَ وْ عُ بَـ  احُ جنَ هللا ِ  دَ نْ عِ  لُ دِ عْ ا تَـ يَ نْـ الدُّ  تِ انَ كَ   وْ لَ ( 
)44(  

  لعسروجربت حاليه على اليسر وا    لبست صروف الدهر ليناً وغلظًة 
  73ر شراً من الفقرـومل أر بعد الكف    من الغىن  فلم أر بعد الدين خرياً 

  

  74).رَ دْ قَ الْ  قَ بِ سْ يَ  نَ وْ كُ ن يَّ أَ  دُ سَ احلَْ  ادَ كَ ا َو رً فْ كُ   نَ وْ كُ ن يَّ أَ  رُ قْ فَ الْ  ادَ كَ ( 
  

)45(  
  حتديده ليس مبعلوم    اــلن ورّب أنٍف لصديق 

  75 كأنه دعوة املظلوم    س عن العرش له حاجبلي
  

  76).ابٌ جَ حِ هللا ِ  ْنيَ بَـ ا وَ هَ نَـ يْـ بَـ  سَ يْ لَ  هُ نَّ إِ فَ  مِ وْ لُ ظْ مَ الْ  ةَ وَ عْ دَ  قِ تَّ اِ ( ...  
)46(  

  منها احلتوف حلاظه ترسل     أنظر إىل عارضه فوقه 
  77 لكنها حتت ظالل السيوف    تشاهد اجلنة يف وجهه 

  

  78).فِ وْ يُـ السُّ  لِ َال ظِ  تَ حتَْ  ةَ نَّ اجلَْ  نَّ ا أَ وْ مُ لَ اعْ وَ (
  

                                                 
 , صححه األلباين.2320انظر: سنن الرتمذي, كتاب الزهد, باب هوان الدنيا, رقم اجلديث:  72
 4/81البيتان حملمد الوراق, فوات الوفيات:  73
وقــال: يف ســنده , 16682كــاة, بــاب الفقــر االضــطراري, رقــم احلــديث: كنـــز العمــال, كتــاب الز انظــر:   74

 .اين بسند فيه ضعيف عن أنس مرفوعايزيد الرقاشي ضعيف ورواه الطرب 
 334البيتان للقاضي أبو الفتح حممد بن إمساعيل بن قادوس, خريدة القصر وجريدة العصر, ص 75
 29 وشرائع اإلسالم, رقم احلديث: مسلم, كتاب اإلميان, باب الدعاء إىل الشهادتنيانظر:  76
 1/986البيتان لقاضي القضاة مشس الدين, انظر للتفصيل: الوايف يف الوفيات:  77
 2663البخاري, كتاب اجلهاد والسري, باب اجلنة حتت ظالل السيوف, رقم احلديث: انظر:  78
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 )47(  
  ه ضرورهـعاٍل وحتصيل    حضرت يوماً مساع جزءٍ 
  قدٍّ مليح ُصوره ديع ـب    عشقُت من شقويت غزاالً 

  من غري إذٍن وال مشوره    اـً ِعشق أحّلّ◌َ◌ قليب هواه 
  79بل صار يف هجره بريره    اـً فلم يكن مالكي مغيث

  

  80هذه األبيات اقتباس من قصة بريرة ومغيث اليت وردت يف البخاري.
  

 )48(  
  اجلليل وقف الناس للمليك     ول احلكم يف الدماء إذا ماأ

  81 زيلِ ـأبد الدهر ُمنزُل التنـ    النيب صلى عليه ذلك  قال 
  

  82.)اءِ مَ الدِّ اس بِ النَّ  ْنيَ ى بَـ ضَ قْ ا يُـ مَ  لُ وَّ ( أَ  قال النيب 
  

)49(  
  توكُّال وأعِدد لكّل النائبات     توكل على الرمحن يف كل حالة

  83 بغري حساب كلُّ عبد توكال    داً ـغ يدخلها فإّن جناَن اخللِد 
  

ُعوَن أَْلًفـــا ِبَغـــْريِ ِحَســـابٍ ( ـــِيت اْجلَنَّـــَة َســـبـْ ُهـــْم الَّـــِذيَن َال َيْســـتَـْرُقوَن َوَال . . .  يَـــْدُخُل ِمـــْن أُمَّ

                                                 
  56-55نقله السيوطي من خط الذهيب, انظر: االزدهار: ص 79
 4979على زوج بريرة, رقم احلديث:  كتاب الطالق, باب شفاعة النيب البخاري,  انظر:  80
 56البيتان دون نسبة, انظر: االزدهار: ص 81
 6168البخاري, كتاب الرقاق, باب القصاص يوم القيامة, رقم احلديث: انظر:  82
 56البيتان دون نسبة, انظر: االزدهار: ص 83
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  84...). يـََتطَيـَُّروَن َوَال َيْكتَـُووَن َوَعَلى َرِِّْم يـَتَـوَكَُّلونَ 
)50(  

  وَم احملشرـعند اشتدا احلّر ي      الكوثر يا غافًال عن برد ماء
  جوهرِ  من لؤلٍؤ وزبرجد مع     حوض النيب حممٍد , حصباؤه

  جرـاملتف  شّخابان فيه مبائة     انـمن حتت عرِش هللا ميزاب
  رِ ـمنه كّل أشعٍث أغبراب ـ    ـفيه أبارق اللجني وأّول الش

ا من مائة ل    ةـبُشرب وهللا لو بعث احلياة   85 رِ م ختسـتروي 
  

  .86روي يف مسلم يف كتاب الفضائل أحاديث يف حوض النيب 
)51(  

  فديُتك , إن العشا متخمه  رــــيقول إذا جاءه زائ
  87تعّش, فرتك العشا َمْهَرمه   وإن زارُهو قال: نفسي الغداُء 

  

  88).ةمَ رَ هْ مَ  اءِ شَ عَ الْ  كَ رْ تَـ  نَّ إِ فَ  شفٍ حَ  نْ مِ  فّ كَ بِ  وْ لَ ا وَ وْ شَّ عَ تَـ ( 
)52(  

  د زاالـُبشرى من هللا , أّن العسر ق  ينـفيدرك أحياناً  عسر إين أل
  89أنِفق وال ختَش من ذي العرش إقالال   يقول خري الورى يف سّنة ثبتت

                                                 
دخـــول طوائـــف مـــن الســـلمني اجلنـــة بغـــري حســـاب وال  مســـلم, كتـــاب اإلميـــان, بـــاب الـــدليل علـــىانظـــر:  84

 320عذاب, رقم احلديث: 
 57-56البيتان دون نسبة, انظر: االزدهار: ص 85
 وصفاته صحيح مسلم, كتاب الفضائل, باب إثبات حوض نبينا انظر:  86
  72البيتان لوليد بن معن املوصلي, انظر للتفصيل: البخالء للخطيب: ص 87
  , ضعفه األلباين.1856كتاب األطعمة, باب فضل العشاء, رقم احلديث:   سنن الرتمذي,انظر:  88
  58البيتان أليب بكر حممد بن يوسف بن جيش, انظر للتفصيل: االزدهار: ص 89
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  90).ًال َال قْ إِ  شِ رْ عَ الْ  يْ ذِ  نْ مِ  شَ  ختَْ َال وَ  ا باللُ يَ  قْ فِ نْ أَ (
  

 )53(  
م   قلما ترعى غريب الوطن    ال تعاد الناس يف أوطا

  91 خالق الناس خبلق حسن    عيشا بينهم  وإذا ما شئت
  

  92).اتَِّق اهللَِّ َحْيُثَما ُكْنَت َوأَْتِبْع السَّيَِّئَة احلََْسَنَة َمتُْحَها َوَخاِلِق النَّاَس ِخبُُلٍق َحَسنٍ ( 
)54(  

  اتـــما ال يليق بأرباب الديان   وصاحٍب خاَن ما استودعته , وأتى
  من أوىف اجلنايات  –وهللا  –اك وذ   بـــوأظهر السّر خمتاًال بال سب

  93ات ــباألمان تُغشى  أّن املخالس   رــــأما أتاه عن املختار يف خب
  

 اْلَمَجاِلُس بِاْألََمانَِة ِإالَّ َثَالثََة َجمَاِلَس َسْفُك َدٍم َحَراٍم أَْو فـَرٌْج َحَراٌم أَْو اْقِتطَاُع َماٍل ِبغَــْريِ ( 
  94).َحقٍّ 

)55(  
  بغريها نفسي ما تلهو    جنة  دارك يا بدر الدجى

  95 أهل اجلنة البله أكثر     ه ـأن وقد روى يف خرب 
  

                                                 
رواه الطــرباين يف الكبــري ويف , 4699جممع الزوائد, كتاب الزكاة, باب يف االدخار, رقم احلديث: انظر:  90

  .لة . ويف الثانية طلحة بن زيد القرشي وكالمها ضعيفاألوىل حممد بن احلسن بن زبا
  2/473, انظر: خزانة األدب: شهاب الدين أيب جعفر بن مالك األندلسيالبيتان ل 91
  , حسنه األلباين.1910سنن الرتمذي, كتاب الرب والصلة, باب معاشرة الناس, رقم احلديث: انظر:  92
  13/86؛ معجم األدباء:  1/275ظر: اخلريدة: األبيات للحافظ أبو القاسم بن العساكر, ان 93
  , ضعفه األلباين.4969أبو داؤد, كتاب األدب, باب يف نقل احلديث, رقم احلديث: انظر:  94
  1/251, انظر: الوايف يف الوفيات: ألبله العراقي حممد بن خبتيار بن عبد هللا املولدالبيتان ل 95
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  96).لهُ بَ الْ  ةِ نَّ اجلَْ  لِ هْ أَ  رُ ثَـ كْ أَ (
)56(  
  أثام إمنا العيب     ال تعب قط طعاماً 

وى وما تكـــره َدعه والسالم   97 كّل ملا 
  

  98).ُه َوِإالَّ تـَرََكهُ َطَعاًما َقطُّ ِإْن اْشتَـَهاُه َأَكلَ  َما َعاَب النَِّيبُّ (
  

)57(  

  ت جبملتها إىل شيئنيــرجع  ن املكارم كلها لو حصلت إ
  99 إصالح ذات البني والسعى يف   الله ـتعظيم أمر هللا جل ج

  

َياِم َوالصََّالِة َوالصََّدَقةِ ( :قال رسول هللا  بـََلى  :قَاُلوا )َأَال ُأْخِربُُكْم بَِأْفَضَل ِمْن َدَرَجِة الصِّ
  100.)ِإْصَالُح َذاِت اْلبَـْنيِ َوَفَساُد َذاِت اْلبَـْنيِ اْحلَاِلَقةُ : (َرُسوَل اهللَِّ قَالَ  يَا
  

)58(  
جريين يا بثني    وجايف مليك الناس يف الرب والبحر    يـــواحسن ال 

  به سفيان حقا عن الزهري وجاء     ه ـب أتوا  فقد جاء قول عن رجال 
  بإسناد عن احلسن البصري ووه ر     دـــواح غري  وأخربين به أيضا 

                                                 
وأهلهــا, بــاب النــار يــدخلها اجلبــارون واجلنــة يــدخلها صــحيح مســلم, كتــاب اجلنــة وصــفة نعيمهــا انظــر:  96

 36الضعفاء , رقم احلديث: 
 63البيتان ملهذب الدين حممد بن حممد احلاسب الطربي, انظر للتفصيل: االزدهار: ص 97
 3399, رقم احلديث: صحيح البخاري, كتاب املناقب, باب صفة النيب انظر:  98
 1/246, انظر: الوايف يف الوفيات: الدين مد بن أبيك األمري صالحالبيتان حمل 99

, صـــــححه 4273رقـــــم احلـــــديث: بـــــاب يف إصـــــالح ذات البـــــني, ســـــنن أيب داؤد, كتـــــاب األدب, انظـــــر:  100
 األلباين.
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  وىل هللا عنه إىل احلشرــأخاه ت    الثة ـــث إذا هجر اإلنسان فوق 
  مل يزل ذي ــــعلى احلد ال    ري ـوجي قبلك أن راجع ما مضى 

  1درـومل تدر إذ مل تدر أنك مل ت    فيا عاذيل يف احلب مل تدر ما اهلوى 
  

)59(  
  يثمةـابن أيب خ فاستفت فيها  مظلمة  يل  يا سيدي عندك 

  قال روى الضحاك عن عكرمة  ه ــشيح عن  فإنه يرويه 
  هــــنبينا املبعوث باملرمح  عن ابن عباس عن املصطفى 

  2 هـــحرم فوق ثالث ربنا   له ـخ إن صدود اخلل عن 
 3 ا فمهـأسرفَت يف اهلجران فين    اجرٌ ـوأنت من شهٍر لنا ه

  

الظَّــنَّ َأْكــَذُب اْحلَــِديِث َوَال َحتَسَُّســوا َوَال َجتَسَُّســوا َوَال َحتَاَســُدوا  قَــاَل ِإيَّــاُكْم َوالظَّــنَّ فَــِإنَّ ( 
َال حيَِــلُّ ِلُمْســِلٍم َأْن يـَْهُجــَر َأَخــاُه (... 4.)َوَال َتَدابـَُروا َوَال تـََباَغُضوا وَُكونُوا ِعبَــاَد اهللَِّ ِإْخَوانًــا

  5).َأَخاُه فـَْوَق َثَالِث لََيالٍ 

)60(  
  هجرها َرضواً وال تُِثر املوجا دْع ــف    اـحتبُّه وأنت إذا نقمْت ِعرٌس 

  1 يف األصل من ِضَلٍع َعوجا فقد ُخِلَقْت     وال تطمعّن الدهر يف أن تقيمها

                                                 
 276-11/275هذه األبيات البن األعرايب, انظر للتفصيل: تاريخ دمشق:  1
  072: صروضة العقالءهذه األبيات حملمد بن احلسن, انظر للتفصيل:  2
  2/2294كشف اخلفاء: انظر:   3
 5604البخاري, كتاب األدب, باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر, رقم احلديث: انظر:  4
  5611البخاري, كتاب األدب, باب اهلجرة, رقم احلديث: انظر:  5
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1  
  

  
)61(  
  أال أن تقومي الضلوع انكسارها    هي الضلع العوجاء لست مقيمها 

  2 ضعفها واقتدارها أليس عجيبا     أجيمعن ضعفا واقتدارا على الفىت 
  

ــَلِع أَْعــَالُه فَــِإْن ( اْستَـْوُصوا بِالنَِّساِء فَــِإنَّ اْلَمــْرأََة ُخِلَقــْت ِمــْن ِضــَلٍع َوِإنَّ َأْعــَوَج َشــْيٍء ِيف الضِّ
  3).َذَهْبَت تُِقيُمُه َكَسْرتَُه َوِإْن تـَرَْكَتُه ملَْ يـََزْل َأْعَوَج فَاْستَـْوُصوا بِالنَِّساءِ 

  

 )62(  
  عــفإنك راء ما عملت وسام  ذى وكن معدنا للخري واصفح عن األ

  ازعـفإنك ال تدري مىت أنت ن  ا ــمقارب حبا  وأحبب إذا أحببت 
  4 فإنك ال تدري مىت احلب راجع  ا ــوأبغض إذا أبغضت بغضا مقارب

  

َأْحِبْب َحِبيَبَك َهْونًا َما َعَسى َأْن َيُكوَن بَِغيَضَك يـَْوًما َما َوأَْبِغْض بَِغيَضَك َهْونًا َما ( 
  5).َعَسى َأْن َيُكوَن َحِبيَبَك يـَْوًما َما

)63(  
                                                 

 93البيتان للشهاب املنصوري, انظر للتفصيل: االزدهار: ص 1
 10/129؛ تاريخ بغداد: 2/199انظر للتفصيل: كشف اخلفاء: , لسليمان بن يزيد العدويالبيتان  2
 3084البخاري, كتاب األنبياء, باب قول هللا تعاىل, رقم احلديث: انظر:  3
 1/53األبيات نسبت إىل علي بن أيب طالب رضي هللا عنه, انظر للتفصيل:كشف اخلفاء:  4
, هـــذا 1920والـــبغض, رقـــم احلـــديث:  الرتمـــذي, كتـــاب الـــرب والصـــلة, بـــاب االقتصـــاد يف احلـــبانظـــر:  5

 روي وقــد الوجــه هــذا مــن إال اإلســناد ــذا نعرفــه ال غريب حديث هذا عيسى أبو قالاحلديث اختلف فيه: 
 لــه بإســناده أيضــا ضــعيف حــديث وهــو جعفــر أيب بــن احلســن ورواه هــذا غــري بإســناد أيــوب عن احلديث هذا
 يخ األلباين فقد صححه., أما الشقوله موقوف علي عن والصحيح  النيب عن
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  ىــوتغنّ  ومتادى يف غّيه     ىـمن توىل عن اهلدى واستغن
  أغىن تار فاله عن يا صاح     واستلذ السماع والضرب باألو

رـفاجتنب يا أخي الغناء وط   منه قلباً حّياً وُصن عنه أذنا    هِّ
  يورث املرء ُحزناب نفاقاً و     يف الَقلـ فاستماع الغناء ينبت 

  1  حيب الّزفنا ـو كرمياً ومل     ــباللغ  وعباد الرمحن من مّر 
  

  2).اْلِغَناُء يـُْنِبُت النَِّفاَق ِيف اْلَقْلبِ ( 
)64(  
  فهل مرجع منكم لوشك انصرامه  أال إن شهر الصوم عنكم قد انقضى
  وما فاته من صومه  وقيامـــه  وهـــل فيكم مستوحش لفراقه 

  وأدوا زكاة الفطر عند  متامــه  ا يا قــوم  إخراج  حّقهفال تغفلو 
  ومل تُقَض إال ُطهرًة   لصيامــه  وما شرعت إال لتكفري  َلغـــوه

  3وحاز بشهر الصوم  تكفري  عامه  فقد فاز من  زّكى وصّلى  لربِّــه
  

ُ عَ ويف هذه األبيات إشارة إىل احلديث التايل:  ُهَمــا قَــاَل فـَــَرَض َعــْن ابْــِن ُعَمــَر َرِضــَي اهللَّ نـْ
  4.َصَدَقَة اْلِفْطرِ  النَِّيبُّ 

  
)65(  

                                                 
 67األبيات دون نسبة يف: االزدهار: ص 1
 , ضعفه األلباين.4279سنن أيب داؤد, كتاب األدب, باب كراهية الغناء والزمر,رقم احلديث: انظر:  2
هــذه األبيــات دون نســبة, وفيهــا اقتبــاس مــن األحاديــث الكثــرية املشــهورة يف فضــائل الصــوم, وزكــاة الفطــر,  3

  68ان, ونزول الكتاب املقدسة فيه. انظر: االزدهار: صوفضائل رمض
  1415البخاري, كتاب الزكاة, باب صدقة الفطر على احلر واململوك, رقم احلديث: انظر:  4
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  مطعوِمه شهراً ومشروبِه    طوىب لعبد  صام هلل  عـن
  ومل َيُشْبُه   بأكاذيبــه    وصان عن قول اخلنا صومه
  من ربِّه يف ترك حمبوبـه    والتمَس  األجر على صومه
  1نبيه, وهللا جيزي بــه    فالصوم  هلل كما  صّح عن

  
  والشاعر يشري يف األبيات الفوقانية إىل احلديث التايل:

ُ َعزَّ َوَجلَّ الصَّْوُم ِيل َوأَنَا َأْجزِي بِِه َيدَُع َشــْهَوتَُه  َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َعْن النَِّيبِّ  قَاَل يـَُقوُل اهللَّ
َحتَــاِن فـَْرَحــٌة ِحــَني يـُْفِطــُر َوفـَْرَحــٌة ِحــَني َوَأْكَلــُه َوُشــْربَُه ِمــْن َأْجلِــي َوالصَّــْوُم ُجنَّــٌة َولِلصَّــاِئِم فـَرْ 

  2.يـَْلَقى رَبَُّه َوَخلُُلوُف َفِم الصَّاِئِم َأْطَيُب ِعْنَد اهللَِّ ِمْن رِيِح اْلِمْسكِ 
  

 )66(  
  كما أتى يف األثر املشهور    شهر الصيام  سيُد الشهورِ 
جة ونــور    ومل يزل يف سالف الدهور   حمرتماً ذا 

  نـُّزل بالتوراة يوم الطـور    اخلرب  املذكورفيه كما يف 
  فاستكثروا فيه من القصور    والذكر  واإلجنيل  والزبور
  واجتنبوا اللغَو وقول الزور    يف جّنة اخللد بال ُقصـور
  3قبل حلول ظلمة القبـور    وانتبهوا  للعرش  والنشور

  
  ولألحاديث التالية أثر واضح يف األبيات:

                                                 
  69-68األبيات دون نسبة يف: االزدهار: ص 1
  6938 البخاري, كتاب التوحيد, باب قول هللا تعاىل يريدون أن يبدلوا كالم هللا, الرقم :انظر:  2
  69األبيات دون نسبة يف: االزدهار: ص 3
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قَــاَل أُْنزِلَــْت ُصــُحُف  ِيب اْلَمِلــيِح َعــْن َواثَِلــَة بْــِن اْألَْســَقِع َأنَّ َرُســوَل اهللَِّ َعــْن قـََتــاَدَة َعــْن أَ 
لَــٍة ِمــْن َرَمَضــاَن َوأُْنزِلَــْت التـَّــْورَاُة ِلِســتٍّ َمَضــْنيَ ِمــْن َرَمَضــانَ   ِإبـْرَاِهيَم َعَلْيِه السََّالم ِيف أَوَِّل لَيـْ

يـــُل لِـــَثَالَث َعْشـــَرَة  جنِْ ـــاُن ِألَْربَـــٍع َوِعْشـــرِيَن َخَلـــْت ِمـــْن َواْإلِ ـــزَِل اْلُفْرَق َخَلـــْت ِمـــْن َرَمَضـــاَن َوأُْن
  1.َرَمَضانَ 

َمْن َملْ َيدَْع قـَْوَل الزُّوِر َواْلَعَمَل بِــِه فـَلَــْيَس هللَِّ َحاَجــٌة ِيف َأْن يَــدََع َطَعاَمــُه  قَاَل َرُسوُل اهللَِّ 
  2.َوَشرَابَهُ 

  
)67(  

  ذو الطول فيه بفضله واختاره    قد خّصهشهر الصيام مبارٌك 
  3للصائمني له وأغلق نــاره  فإذا أتى فتح اإلله جنانــه

  

والشاعر يتكلم يف هــذين البيتــني عــن فــتح أبــواب اجلنــة وإغــالق أبــواب جهــنم للصــائم, 
  ما ورد ذكره يف احلديث التايل:

ْت أَبـَْواُب السََّماِء َوُغلَِّقْت أَبـْــَواُب َجَهــنََّم ِإَذا َدَخَل َشْهُر َرَمَضاَن فـُتِّحَ  قَاَل َرُسوُل اهللَِّ 
  4.َوُسْلِسَلْت الشََّياِطنيُ 

  

)68(  

                                                 
, تعليــق 16370انظــر: مســند أمحــد, مســند الشــاميني, حــديث واثلــة بــن األســقع, رقــم احلــديث: انظــر:  1

  شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف تفرد به عمران القطان وهو ممن ال حيتمل تفرده.
  1770لعمل به يف الصوم, الرقم: البخاري, كتاب الصوم, باب من مل يدع قول الزور واانظر:  2
  69البيتان دون نسبة يف: االزدهار: ص 3
البخــــاري, كتــــاب الصــــوم, بــــاب هــــل يقــــال رمضــــان أو شــــهر رمضــــان ومــــن رأى كلــــه واســــعاً, رقــــم انظــــر:  4

  1766احلديث: 
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  صيام ثالثٍة من كّل شهر    إذا حاولَت صوَم الدهر فاقصد
  يكفِّر  كل معصية وِوْزر    وشهر الصرب, إن الصوم  فيـه

  1ولطفاً منه واحدًة بعشر    وجيزي الربُّ فعل العبد  فضالً 
اول الشـــاعر عـــن عـــدة موضـــوعات يف هـــذه األبيـــات, مـــا ورد ذكرهـــا يف لقـــد تنـــ

َوقَــْد ُرِوَي ِيف بـَْعــِض اْحلَــِديِث َأنَّ َمــْن َصــاَم َثَالثَــَة أَيَّــاٍم ِمــْن ُكــلِّ األحاديث النبوية, وهــي: 
  2.َشْهٍر َكاَن َكَمْن َصاَم الدَّْهرَ 

[أي يـَُقــوُل َشــْهُر الصَّــْربِ  ْعــُت َرُســوَل اهللَِّ َعْن َأِيب ُعْثَماَن َأنَّ أَبَــا ُهَريـْــَرَة قَــاَل مسَِ و 
  3.َوَثَالثَُة أَيَّاٍم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر َصْوُم الدَّْهرِ رمضان] 

َم ِمْن َذنِْبهِ  َرُسوُل اهللَِّ وقال    4.َمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإميَانًا َواْحِتَسابًا ُغِفَر َلُه َما تـََقدَّ
)69(  

  مسأله كقول املنادي وسل     لــــإذا ما مسعت أذاناً فق
  احلَيَعَله ل إذا بلغ ــوَحوقِ     ىــــوقابل تشهَُّده بالرض

  ْن أرَسَلهـوسلة من فْضل مَ     وَسْل حني يفرغ للمصطفى الـ
 5 هــأحاديُث مل تأتِنا ُمرسلَ     ويتــإخ فقد صّح يف ذاك يا 

  

ْعُتْم اْلُمَؤذَِّن فـَُقوُلوا ِمْثَل َما يـَقُ (  وُل ُمثَّ َصلُّوا َعَليَّ فَِإنَُّه َمْن َصلَّى َعَليَّ َصَالًة َصلَّى ِإَذا مسَِ

                                                 
  90األبيات دون نسبة يف:  االزدهار: ص 1
 صـــوم ثالثـــة أيـــام مـــن كـــل شـــهر, رقـــم الرتمـــذي, كتـــاب الصـــوم عـــن رســـول هللا, بـــاب مـــا جـــاء يفانظـــر:  2

  , صححه األلباين.692احلديث: 
, صــححه 2366النســائي, كتــاب الصــيام, بــاب ذكــر االخــتالف علــى أيب عثمــان, رقــم احلــديث: انظر:  3

  الشيخ األلباين.
  37البخاري, كتاب اإلميان, باب صوم رمضان احتساباً من اإلميان, رقم احلديث: انظر:  4
 70نسبة يف: االزدهار: صاألبيات دون  5
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ــٌة ِيف اْجلَنَّــِة َال تـَْنَبِغــي ِإالَّ  َــا َعْشــرًا ُمثَّ َســُلوا اهللََّ ِيل اْلَوِســيَلَة فَِإنـََّهــا َمْنزَِل ُ َعَلْيــِه ِ  ِلَعْبــٍد ِمــْن اهللَّ
  1.)ا ُهَو َفَمْن َسَأَل ِيل اْلَوِسيَلَة َحلَّْت لَُه الشََّفاَعةُ ِعَباِد اهللَِّ َوأَْرُجو َأْن َأُكوَن أَنَ 

)70(  
  ذرْ ــــَعِذيٌر وإن أنا مل أْعتَ     ا ـــأَما يف مثانني وفّيُته

ا صاعداً    رـــمع الّصاعدين بِتْسع ُأخَ      فكيف وقد ُجزُ
  رـــعن ابن مثانني دون البش    ه ـــوقد رفع هللا أقالمَ 

  فرــــوأحلَْد يف دينه أو ك    نٍة فت لى ع أصّر  سوى من 
  القدر يف األرض ُنْصَب صروِف     ه ــاِإلل ُأَسراء  وإّين ملن 

  2رــفَ غَ  شرًّا  أثاب وإن يَقِض     يـَْقِض يل عمًال صاحلاً  فإن 
ُ ِمنْ (عن أنس بن مالك قال :  أَنـَْواِع اْلَبَاليَا ِمْن  ِإَذا بـََلَغ الرَُّجُل اْلُمْسِلُم أَْربَِعَني َسَنًة آَمَنُه اهللَّ

َ اهللَُّ َعــزَّ َوَجــلَّ َعَلْيــِه  ــتَِّني اْجلُُنوِن َواْلبَـَرِص َواجلَُْذاِم َوِإَذا بـَلَــَغ اْخلَْمِســَني لَــنيَّ ِحَســابَُه َوِإَذا بـَلَــَغ السِّ
َها َوِإَذا بـََلَغ السَّْبِعَني َأَحبَُّه اهللَُّ  ُ ِإنَابًَة حيُِبُُّه َعَليـْ ــَماِء َوِإَذا بـَلَــَغ الثََّمــاِنَني  َوَأَحبَُّه َرَزَقُه اهللَّ َأْهُل السَّ

ُ لَــُه َمــا تـََقــدَّمَ  ُ ِمْنُه َحَسَناتِِه َوَحمَا َعْنُه َسيَِّئاتِِه َوِإَذا بـََلَغ التِّْســِعَني َغَفــَر اهللَّ  ِمــْن َذنْبِــِه تـََقبََّل اهللَّ
َي َأِسَري اهللَِّ ِيف اْألَ    3).ْرِض َوُشفَِّع ِيف َأْهِلهِ َوَما تََأخََّر َومسُِّ

)71(  
  لفُ ـمن ربّه ملوعٍد ال خيُ     من رحم الناس أثيب رمحةً 

                                                 
, مســلم, كتــاب الصــالة, بــاب اســتحباب القــول مثــل قــول املــؤذن ملــن مسعــه مث يصــلي علــى النــيب انظــر:  1

 11رقم احلديث: 
 244-7/243األبيات للحسني بن الضحاك, انظر للتفصيل: األغاين:  2
شــعيب , وعلــق عليــه 5369 مسند أمحد, مسند املكثرين, مسند عبد هللا بــن عمــر, رقــم احلــديث:انظر:  3

ابقولهاألرنؤوط    .: إسناده ضعيف جدا لضعف فرج بن فضالة وله شواهد ال يفرح 
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 1ملثلهم, فاخلري فيمن يؤلف    ومن صفات املؤمنني إلفهم

َر ِفيَمْن َال يَْأَلُف َوَال يـُْؤَلفُ (    2).اْلُمْؤِمُن ُمْؤَلٌف َوَال َخيـْ
)72(  

  رحـق اجلوع  من مثل ما مسين     رح  ـــوأخ مسه نزويل بف
  حـقب احلر  هر ويف حكمه على     دـبت ضيفا له كما حكم ال
  وــيصح كرة باهلم طافح ليس      ـالس فابتداين يقول وهو من 

  حــــوجن والقول منه نصح     مل تغربت قلت قال رسول هللا 
  3 تصحوا صوموا  قال متام احلديث     د ــوق تغنموا فقال  سافروا 

  

  5).انوْ غْ تَـ سْ ا تَ وْ رُ افِ سَ وا وَ حّ صَ ا تَ وْ مُ وْ صُ ا وَ وْ مُ نَ غْ ا تَـ وْ زُ اغْ (أو  4)واحّ صَ ا تَ وْ مُ وْ صُ (
  

)73(  
  اللِ ـــظ يظلهم املوىل خبري     روينا حديثاً يف الصحيحني: سبعةٌ 

  ايلـمق سوى ظله ظل, فهاك     ال وم ـــي يظلهم يف ظله هللا 
  اللـــنشأ بالتقى هلل ال بض    ادةــعب إمام له عدل, ومن يف 

  زوال ر ــــتعلُّقه فيها بغي    اً ـدائم ومن قلبه يهوى املساجد 
  الــحبال افرتاق منهما ووص    اـحتابب وشخصان يف هللا الكرمي 

                                                 
 76البيتان للحافظ بن حجر, انظر للتفصيل: االزدهار: ص 1
, قــال شــعيب 8831مســند أمحــد, مســند املكثــرين مــن الصــحابة, مســند أيب هريــرة, رقــم احلــديث: انظر:  2

 .األرنؤوط: إسناده حسن
 13/335, تاريخ دمشق: اليب الفرج بن أيب حصني القاضي احلليبنسبت هذه األبيات  3
 23605كنـز العمال, كتاب الصوم, فصل يف فضل الصوم, رقم احلديث: انظر:   4
, وقــال: 5070انظر: رواه اهليثمي يف جممع الزوائد, كتاب الصيام, باب يف فضل الصوم, رقــم احلــديث:  5

 .األوسط ورجاله ثقات رواه الطرباين يف
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  الــومج دعْت عاٍل منصٍب     ندماـوإين أخاف اهللا من قال ع
  مشال لُم ــمبا أنفقت ُميناه ع    ومصدِّق  أخفى التصدُّق مل يكن

  َنكال خوَف  ففاضت به عيناه     اً ـخالي املهيمن ومن ذكر الربَّ 
م من سبعٍة طييب  ا يف القوم سبع خصال     اـالثن فأكرِْم    1وأكرم 

)74(  
  مصّل, وباٍك خائٌف سطوَة الناس    إماٌم حمب ناشئ متصدق

  2 إذا كان يوم احلشر ال ظلَّ للناس    هـيظلهم هللا العظيم بظل
  

َعٌة ُيِظلُُّهْم اهللَُّ (  َماُم اْلَعاِدُل َوَشابٌّ َنَشَأ ِيف ِعَباَدِة رَبِـّـِه َسبـْ  ِيف ِظلِِّه يـَْوَم َال ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّه اْإلِ
ــِه َورَ  ــِه َوتـََفرََّقــا َعَلْي ــُه ُمَعلَّــٌق ِيف اْلَمَســاِجِد َوَرُجــَالِن َحتَابَّــا ِيف اهللَِّ اْجَتَمَعــا َعَلْي ُجــٌل َوَرُجــٌل قـَْلُب

َذاُت َمْنِصـــٍب َوَمجَـــاٍل فـََقـــاَل ِإّينِ َأَخـــاُف اهللََّ َوَرُجـــٌل َتَصـــدََّق َأْخَفـــى َحـــىتَّ َال  طََلَبْتـــُه اْمـــَرأَةٌ 
َناهُ    3.)تـَْعَلَم ِمشَالُُه َما تـُْنِفُق َميِيُنُه َوَرُجٌل ذََكَر اهللََّ َخالًِيا فـََفاَضْت َعيـْ

)75(  
  من طيب كان أو خبيث    ميوت من يف األنام طرا 

  4 منه كما جاء يف احلديث    راح ـمست و فمسرتيح 
  

يَــا َرُســوَل اهللَِّ  :قَــاُلوا )ُمْســَرتِيٌح َوُمْســتَـَراٌح ِمْنــهُ ( :ُمــرَّ َعَلْيــِه ِجبِنَــاَزٍة فـََقــالَ  : ن رســول هللا إ
نـْيَ ( :قَــالَ  )َمــا اْلُمْســَرتِيُح َواْلُمْســتَـَراُح ِمْنــهُ ( ا َوأََذاَهــا اْلَعْبــُد اْلُمــْؤِمُن َيْســَرتِيُح ِمــْن َنَصــِب الــدُّ

                                                 
 80-79األبيات للشيخ عفيف الدين اليافعي, انظر: االزدهار: ص 1
 2/49؛ الضوء الالمع:  80البيتان للشيخ شهاب الدين بن العماد, انظر: االزدهار: ص 2
 620انظر: البخاري, كتاب اجلماعة واإلمامة, باب من جلس يف املسجد ينتظر الصالة, رقم احلديث:  3
  2/154تان أليب احلسن احلصري, انظر للتفصيل: نفح الطيب: البي 4
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  1).ِإَىل َرْمحَِة اهللَِّ َواْلَعْبُد اْلَفاِجُر َيْسَرتِيُح ِمْنُه اْلِعَباُد َواْلِبَالُد َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ 
)76(  
  مظلم مؤملُ  زماٌن  فيه     إّن زماناً ُذّل أهَل اهلدى

  2 بدأ, كذا أخرج مسلم    ماـك غريباً  ودينُنا عاد 
  

ْسَال (    3).ُم َغرِيًبا َوَسيَـُعوُد َكَما َبَدأَ َغرِيًبا َفُطوَىب لِْلُغَربَاءِ َبَدأَ اْإلِ
 )77(  

  من يف السماء فباِعْد عنك َوسواساً     الرامحون ملن يف األرض يرمحهم
  4ال يرحم هللا من ال يرحم الناسـا     وقل أعوذ برب الناس  منك إذا

)78(  
  اً ـحمتشم قليل العرب  وال تكن من    مغتنماً  بادر إىل اخلري يا ذا اللب 

  فالشكر يستوجب اإلفضال والكرما    واشكر ملوالك ما أوالك من نعمٍ 
  5 اــــرمح َمن  فإمنا يرحم هللا ُ     وارَعهم وارحم بقلب خلَق هللا 

  

 )79(  
  وال الفقري إذا يشكو لك الَعَدما  كنَت ال ترحم املسكني إن َعِدماإن  

  6 اـرحم الرمحن من َرِمح وإمنا ي  هــفكيف ترجو من الرمحن رمحت
  

                                                 
 6147البخاري, كتاب الرقاق, باب سكرات املوت, رقم احلديث: انظر:  1
 82-81البيتان لعالء الدين بن غامن, انظر: االزدهار: ص 2
 820مسلم, كتاب اإلميان, بيان أن اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً, رقم احلديث: انظر:  3
 83البيتان ألمحد بن عبد هللا الكتيب, انظر للتفصيل: االزدهار: ص 4
  97-96األبيات للحافظ أيب القاسم بن عساكر, انظر: االزدهار: ص 5
  97البيتان للحافظ زين الدين العراقي, انظر: االزدهار: ص 6
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 )80(  
  جاَءنا , يرمحُه من يف السما  إنَّ َمن يرحم أهَل األرض قد

  1 اـيرحَم الرمحُن مّنا الرُّمحَ   اـإمنّ فارحِم اخللَق جيمعاً , 
  

 )81(  
  فاِنْن, وال تسمع كالَم الُعّذلِ   باألول مسلسٌل  احلبُّ فيَك 

  2لسفالء يرْمحه العلىمن يرحِم ا  ارحْم عباَد هللا يا من قد عال
  

 )82(  
  يف هواكم, وقد عدمنا الفداءَ     يا ملوَك اجلمال حنن أسارى

  3من خلقه الرمحاء ـه تعاىل     فارمحونا, فإمنا يرحم اللـ
  

 )83(  
  ماـــيُرح وبالذي يَرحم أن   اــأخِلق مبن َيظلم أن ُيظلم
  4 يف األرض مل يرمحه َمن يف السما  من مل يكن يرحم بالقلب َمن

  

 )84(  
  ـه قريباً ويف النعيم مقيما    إن تُرِْد أن تكوَن من رمحة اللـ
  5 إّمنا يرحُم الرحيم الرحيما    فارحم الناَس رأفًة واعف عنهم

                                                 
  1/181البيتان للحافظ بن حجر, انظر للتفصيل: كشف اخلفاء:  1
  97املنصوري, انظر: االزدهار: ص البيتان للشهاب 2
  97البيتان للشهاب املنصوري, انظر: االزدهار: ص 3
  98البيتان للشهاب املنصوري, انظر: االزدهار: ص 4
  نفس الشاعر ونفس املصدر 5
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 )85(  
  منه ذنوٌب وقُعها يعَظمُ     سامْح أخاك الدهر مهما َبَدتْ 

  1 فربُّنا يرَحُم من يَرَحمُ     دٍ ــوارحم لتلقى رمحة يف غَ 
  

  2).اءِ مَ  السَّ ِيف  نْ مَ  كَ محَْ رْ يَـ  ضِ رْ  اْألَ ِيف  نْ مَ  مْ حَ رْ اِ (
  

)86(  
   سرتاً من مساويكافيهتك هللا    ال تلتمْس من مساوي الناس ما سرتوا

  3 وال َتِعْب أحداً منهم مبا فيكا    رواــذُك اذكر حماسن ما فيهم إذا 
  

  4).ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ يَـ هللا ُ  هُ رَ تَـ ا سَ مً لِ سْ مُ  رَ تَـ سَ  نْ مَ (...  
  

)87(  
  كبٌري ومحدُ ـوت ٌح     إن خري الذكر تسبيـ

  َخطء وعمدُ  ك به       عن ميّحي  ذاك ذكر 
  هو سعد وهو ُجنٌح       فهو صلح, وهو رْبحٌ 

  ا رواه لك سعدـم    يـمنّ  القول  ودليل 
  ـك يف اجلنات وعد    وبه ينجز من  ربــ
  5من قبل وبعد ـعام     اإلنـ فله احلمد على 

                                                 
 98-97البيتان أليب الفتح حممد بن أمحد الكندي, انظر للتفصيل: االزدهار: ص 1
هــذا حــديث , قــال النيســابوري: "7631ابة, التوبــة واإلنابــة, رقــم احلــديث: املستدرك, كتاب معرفة الصحانظر:  2

 ", وصححه الذهيب يف التلخيص.صحيح اإلسناد و مل خيرجاه
 128روضة العقالء: صانظر:  3
 2310البخاري, كتاب املظامل, باب املسلم ال يظلم املسلم ..., رقم احلديث: انظر:  4
  85ص األبيات دون نسبة يف: االزدهار: 5
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فـََقاَل َعلِّْمِين َكَالًما  ْعٍد َعْن أَبِيِه قَاَل َجاَء َأْعَراِيبٌّ ِإَىل َرُسوِل اهللَِّ َعْن ُمْصَعِب ْبِن سَ 
ا ُسْبَحاَن أَُقولُُه قَاَل ُقْل َال إَِلَه ِإالَّ اهللَُّ َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه اهللَُّ َأْكبَـُر َكِبريًا َواحلَْْمُد هللَِّ َكِثريً 

َني َال َحْوَل َوَال قـُوََّة ِإالَّ بِاهللَِّ اْلَعزِيِز احلَِْكيِم قَاَل فـََهُؤَالِء ِلَريبِّ َفَما ِيل قَاَل اهللَِّ َربِّ اْلَعاَلمِ 
  1.ُقْل اللَُّهمَّ اْغِفْر ِيل َواْرَمحِْين َواْهِدِين َواْرزُْقِين 

  

)88(  
  به ُجتزي اجلزيَل من العطاء    وُقْم بالنصح إّن النصح دينٌ 

  2فقّدْمه لدى كشِف الغطاء     الثاً ـث به  فقد أوصى النيبُّ 
  

ارِيِّ َأنَّ النَِّيبَّ (  قَاَل الدِّيُن النَِّصيَحُة قـُْلَنا ِلَمْن قَاَل هللَِّ َوِلِكَتابِِه َوِلَرُسولِِه  َعْن َمتِيٍم الدَّ
ِة اْلُمْسِلِمَني َوَعامَِّتِهمْ    3).َوِألَِئمَّ

  

)89(  
  اـمن الضّيق والضنِك األليمني خمرج  هـــمىت صدق العبُد اإللَه رأى ل

  اــــخمرج أخو األيد مما تغّشاه   مـمنه كأصحاب هذا الغار أصبح 
  يعود بكم من ضيق ذا السجن خمرجا  وقال اصدقوا رّب السماء فصدقكم
  4 راحوا فراحاً بالسالمة والنجاـــف  دــفناَدوا بأسرار هلا الصدق شاه

  

                                                 
انظــر: مســلم, كتــاب الــذكر والــدعاء والتوبــة واالســتغفار, بــاب التهليــل والتســبيح والــدعاء, رقــم احلــديث:  1

4862  
  86البيتان دون نسبة يف: االزدهار: ص 2
 95مسلم, كتاب اإلميان, باب بيان أن الدين النصيحة, رقم احلديث: انظر:  3
 86األبيات دون نسبة يف: االزدهار: ص 4
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ــَد اهللَِّ بْــَن ُعَمــَر عــن  ْعــُت َرُســوَل اهللَِّ َعْب ــاَل مسَِ ُهَمــا َق ُ َعنـْ َــُة  َرِضــَي اهللَّ ــَق َثَالث يـَُقــوُل اْنطََل
َلُكْم َحــىتَّ أََوْوا اْلَمِبيــَت ِإَىل َغــاٍر فَــَدَخُلوُه فَاْحنَــَدَرْت َصــْخَرٌة ِمــْن اْجلََبــِل  ــبـْ َرْهــٍط ِممَّــْن َكــاَن قـَ

 يـُْنِجــيُكْم ِمــْن َهــِذِه الصَّــْخَرِة ِإالَّ َأْن تَــْدُعوا اهللََّ ِبَصــاِلِح َفَسدَّْت َعَلْيِهْم اْلَغاَر فـََقاُلوا إِنَّــُه َال 
َلُهَمــا  ُهْم اللَُّهمَّ َكاَن ِيل أَبـَــَواِن َشــْيَخاِن َكبِــريَاِن وَُكْنــُت َال َأْغبِــُق قـَبـْ َأْعَماِلُكْم فـََقاَل َرُجٌل ِمنـْ

ًمــا فـََلــْم أُرِْح َعَلْيِهَمــا َحــىتَّ نَاَمــا َفَحَلْبــُت َهلَُمــا َأْهــًال َوَال َمــاًال فـََنــَأى ِيب ِيف طََلــِب َشــْيٍء يـَوْ 
َلُهَما َأْهًال أَْو َماًال فـََلِبْثُت َواْلَقَدُح َعلَــ ى َغُبوقـَُهَما فـََوَجْدتـُُهَما نَاِئَمْنيِ وََكرِْهُت َأْن أَْغِبَق قـَبـْ

ــَرَق اْلَفْجــُر فَاْســتَـ  َقظَا َفَشــرِبَا َغُبوقـَُهَمــا اللَُّهــمَّ ِإْن ُكْنــُت يَــَديَّ أَنـَْتِظــُر اْســِتيَقاَظُهَما َحــىتَّ بـَ يـْ
فـََعْلُت َذِلَك ابِْتَغاَء َوْجِهــَك فـََفــرِّْج َعنَّــا َمــا َحنْــُن ِفيــِه ِمــْن َهــِذِه الصَّــْخَرِة فَانـَْفَرَجــْت َشــْيًئا َال 

ِيل بِْنــُت َعــمٍّ َكانَــْت َأَحــبَّ َوقَــاَل اْآلَخــُر اللَُّهــمَّ َكانَــْت  َيْســَتِطيُعوَن اْخلُــُروَج قَــاَل النَّــِيبُّ 
ــِنَني َفَجــاَءْتِين  ـَـا َســَنٌة ِمــْن السِّ  النَّاِس ِإَيلَّ فََأَرْدتـَُها َعْن نـَْفِسَها فَاْمتَـنَـَعــْت ِمــينِّ َحــىتَّ أََلمَّــْت ِ

َعلَــْت َحــىتَّ ِإَذا قَــَدْرُت فََأْعطَْيتُـَها ِعْشرِيَن َوِمائََة ِديَناٍر َعَلى َأْن ُختَلَِّي بـَْيِين َوبـَْنيَ نـَْفِســَها فـَفَ 
ــــا  َه ــــِه فـََتَحرَّْجــــُت ِمــــْن اْلُوقُــــوِع َعَليـْ ــــضَّ اْخلَــــاَمتَ ِإالَّ ِحبَقِّ ــــَك َأْن تـَُف ــــْت َال ُأِحــــلُّ َل ــــا قَاَل َه َعَليـْ

َهــا َوِهــَي َأَحــبُّ النَّــاِس ِإَيلَّ َوتـَرَْكــُت الــذََّهَب الَّــِذي َأْعطَْيتُـَهــا اللَُّهــمَّ ِإنْ  ُكْنــُت   فَاْنَصــَرْفُت َعنـْ
َر أَنـَُّهْم َال َيْســَتِطيُعوَن  فـََعْلُت ابِْتَغاَء َوْجِهَك فَافْـرُْج َعنَّا َما َحنُْن ِفيِه فَانـَْفَرَجْت الصَّْخَرُة َغيـْ

َهــا قَــاَل النَّــِيبُّ  ُهْم َوقَــاَل الثَّالِــُث اللَُّهــمَّ ِإّينِ اْســَتْأَجْرُت ُأَجــَراَء فَــَأْعطَْيتُـُهْم َأْجــرَ  اْخلُــُروَج ِمنـْ
ــْرُت َأْجــَرُه َحــىتَّ َكثـُــَرْت ِمْنــُه اْألَْمــَواُل َفَجــاَءِين  ــَر َرُجــٍل َواِحــٍد تـَــَرَك الَّــِذي لَــُه َوَذَهــَب فـََثمَّ َغيـْ
بِــِل  بـَْعــَد ِحــٍني فـََقــاَل يَــا َعْبــَد اهللَِّ أَدِّ ِإَيلَّ َأْجــرِي فـَُقْلــُت لَــُه ُكــلُّ َمــا تـَــَرى ِمــْن َأْجــرَِك ِمــْن اْإلِ

َواْلغَــــَنِم َوالرَِّقيــــِق فـََقــــاَل يَــــا َعْبــــَد اهللَِّ َال َتْســــتَـْهزُِئ ِيب فـَُقْلــــُت ِإّينِ َال َأْســــتَـْهزُِئ بِــــَك  َواْلبَـَقــــرِ 
ــُرْك ِمْنــُه َشــْيًئا اللَُّهــمَّ فَــِإْن ُكْنــُت فـََعْلــُت َذلِــَك ابِْتَغــاَء َوْجِهــَك  فََأَخــَذُه ُكلَّــُه فَاْســَتاَقُه فـََلــْم يـَتـْ

  1).َحنُْن ِفيِه فَانـَْفَرَجْت الصَّْخَرُة َفَخَرُجوا َميُْشونَ  فَافْـرُْج َعنَّا َما

)90(  
                                                 

 2152البخاري, كتاب اإلجارة, باب من استأجر أجرياً فرتك أجره ... , رقم احلديث:  انظر: 1
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  والبَصر يف جمال الطرف       ورـــال تقف يا ذا مع الص
  َرب ـاحلِ  قد عال فيه على       رفـــكم أخو ِطمٍر له ش

  اخلرب  ُة ــحّققته صح      مٍ ــــقس يف  وله اإلبرار 
  السَُّور زِل ــُمنمّنًة من       مـــيعُضده أقسموا والّرب 

  اخلطرِ  بعَد ما أشَفوا على       مُ ــــهل وجنا من أقسموا 
  رــتّص منها سيُد البش      ال اقـ يقسم  فأتى ابُن النضر 
  درــومقت ـهام عّالٍم       ــبإلـ القصاص  فعفا أهل 

  1روية إىل الَوَزرــوْزر م      الْـ  فاعتكف بالباب فهو لدى 
  

 ثنيــة جاريــة هلــا. وأمــر النــيب تذكر هذه األبيات قصة الربيع بنــت النضــر حــني كســرت 
  2بالقصاص, فأقسم أخوها أنس أالّ يُقتّص منها, فأبّر هللا قسمه.

)91(  
  المــــرّقمتها احلفاظ باألق    اــوسؤاًال عما عملتم وصحف

  وأمام  وأحاطت عن ميني ويسرة     رتـــــوجحيماً قد سعّ 
  المـــر وإال بطيب لفظ الك    ـالتمـ ولو بشق من  فاتقوها

  3 المـــعوث فينا بشرعه اإلس    هكذا قاله املرسل الصادق املبـ
  

  4).ةٍ رَ متَْ  قِّ شِ بِ  وْ لَ وَ  ارَ وا النَّ قُ تـَّ اِ (
  

                                                 
 87األبيات دون نسبة يف: االزدهار: ص 1
 2556البخاري, كتاب الصلح, باب الصلح يف الدية, رقم احلديث: انظر:  2
 87األبيات دون نسبة يف: االزدهار: ص 3
 1351ا النار ولو بشّق مترة ..., رقم احلديث: البخاري, كتاب الزكاة, باب اتقو انظر:  4
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 )92(  

  وحاسبوا أنفَسهم أبصروا    رواــفكّ  يا عجباً للناس لو 
  رــهلم مْعبَ فإّمنا الدنيا     اـــوعّربوا الدنيا إىل غريه
  معروف والشرُّ هو املنكر    ــاخلُري ممّا ليس خيفى هو ال
  حشر, فذاك املوعد األكرب    واملوعد املوت, وما بعده الـ

  ربه يُقربــوهو غداً يف ق    رهـفخ يف  عجبت لإلنسان 
  رــيفخ آخره  وجيفًة     ةـــنطف ما بال من أوله 

  ري ما حيذريرجو, وال تأخ    اــم تقدمي  أصبح ال ميلك 
  1فيكل ما يُقضى وما يُقدر    ريهـــوأصبح األمر إىل غ

  

 )93(  
  وسل الذي أبوابه ال حتجب  ال تسألن من ابن آدم حاجة 

  2وبين آدم حني يسئل يغضب  هللا يغضب إن تركت سؤاله 
  

  3).هِ يْ لَ عَ  بْ ضَ غْ يَـ هللا َ  لِ أَ سْ يَ  ن ملَّْ مَ (
  

وفه يف أهل احلفاظ وإذا أراد بعبد شرا جعل إذا أراد هللا بعبد خريا جعل صنائعه ومعر (
  فقال حسان بن ثابت :  4)صنائعه ومعروف يف غري أهل احلفاظ

  

 )94(  

                                                 
 ؛ الكامل للمربد, ص 178األبيات أليب العتاهية يف ديوانه: ص 1
 2/116البيتان دون نسبة يف املستطرف:  2
 , حسنه الشيخ األلباين.3373الرتمذي, كتاب الدعوات, باب منه, رقم احلديث: انظر:  3
قـــال املنـــاوي يف , 16233ل يف آداب الصـــدقة, رقـــم احلـــديث: كنــــز العمـــال, كتـــاب الزكـــاة, فصـــانظـــر:   4

 .) فيه خلف بن حيىي قال الذهيب:عن أيب حامت كذاب فمن زعم صحته فقط غلط1/254فيض القدير (
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ا طريق املصنع    إن الصنيعة ال تكون صنيعة    1 حىت يصاب 
  2.صدق : فقال 

 )95(  

  حيبك  يا أكرَم الناس حاال    السماء شهدنا بأّن إلَه 
  3 اجلماال اىل مجيٌل ُحيّب تع    هـلقوِل نّيب اهلدى: إنّ 

َال يَــْدُخُل اْجلَنَّــَة َمــْن َكــاَن ِيف قـَْلبِــِه ِمثْـَقــاُل َذرٍَّة قال:  عن عبدهللا بن مسعود عن النيب (
يــلٌ   ِمْن ِكْربٍ قَاَل َرُجٌل ِإنَّ الرَُّجَل حيُِبُّ َأْن َيُكوَن ثـَْوبُُه َحَسًنا َونـَْعُلُه َحَســَنًة قَــاَل ِإنَّ اهللََّ مجَِ

ُر َبَطُر احلَْقِّ َوَغْمُط النَّاسِ    4).حيُِبُّ اجلََْماَل اْلِكبـْ
  

 )96(  
  فكّل سفيٍه يقتدي بسفيه    ال تصحبّنه وء ـجتّنب قرين الس

  5فذلك عند هللا غري وجيه     ومن كان ذا وجهني بني صحابه
  

  6).اْلَمْرُء َعَلى ِديِن َخِليِلِه فـَْليَـْنظُْر َأَحدُُكْم َمْن ُخيَاِلطُ (
)97(  

  تكن على العينني والرأس    فَّ وال تسأل أخا حاجةً ـــعِ 
  1 ال غىن إال غىن النفسـف    شئت من ذا الورى واستغِن عّمن 

                                                 
 254؛ روضة العقالء: ص 143؛ معجم الشعراء: ص 493البيت حلسان بن الثابت يف ديوانه: ص 1
 1/470تذكرة املوضوعات: انظر:  2
 155ديوان ابن نباته: ص: انظر 3
 147مسلم, كتاب اإلميان, باب حترمي الكرب وبيانه, رقم احلديث: انظر:  4
 92البيتان للشهاب املنصوري, للتفصيل انظر: االزدهار: ص 5
شــعيب , قــال 8015مســند أمحــد, مســند املكثــرين مــن الصــحابة, مســند أيب هريــرة, رقــم احلــديث: انظر:  6

 .رجاله ثقات رجال الشيخني غري موسى األرنؤوط : إسناده جيد
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  2).سِ فْ  النـَّ َىن  غِ َىن غِ ن الْ لكِ وَ  ضِ رْ عَ الْ  ةِ رَ ثْـ كَ   نْ  عَ َىن الغِ  سَ يْ لَ (
)98(  

  ناميه من  وما تنبت األرض     رأيت البالء كقطر السماء 
  3 هــعافيإهلك شيئا سوى ال    ألت ـإذا ما س فال تسألن

  4).ةَ يَ افِ عَ الْ وا هللا َ لُ سَ وَ  وِّ دُ عَ الْ  اءَ قَ ا لِ وْ نـَّ مَ تَ  تَـ َال (
  

 )99(  
  أخرج للعذراء من ِخدرِها    ينهـأر مثل الرفق يف لمل 

  5 سُيخرج احلية من جحرها    من يستِعن بالرفق يف أمره
  

ِإنَّ اهللََّ َرِفيٌق حيُِبُّ الّرِْفَق َويـُْعِطي َعَلى الّرِفْــِق ( منها:يف احلث على الرفق أحاديث كثرية. 
  .7)َمْن ُحيَْرْم الّرِْفَق ُحيَْرْم اْخلَيـْرَ ( 6) َما َال يـُْعِطي َعَلى اْلُعْنِف َوَما َال يـُْعِطي َعَلى َما ِسَواهُ 

)100(  
  , أو زارَه أخاً له يف هللا     مسلم إن عاد يوماً رجٌل 
  8 ّط هللا أوزاَرهــبأن حي    د أهل النهىفهو جديٌر عن

                                                                                                                                               
 93البيتان للشهاب املنصوري, للتفصيل انظر: االزدهار: ص  1
 6081انظر: صحيح البخاري, كتاب الرقاق, باب الغىن غىن النفس, رقم احلديث:  2
د , انظر للتفصيل: معجم السفر, أبو طاهر أمحــإسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي يبالبيتان أل 3

 بن حممد السلفي, حتقيق: عبد هللا عمر البارودي, املكتبة التجارية, مكة, (دت).
 6810البخاري, كتاب التمين, باب كراهية متين لقاء العدو, رقم احلديث: انظر:  4
 94البيتان لألصمعي, للتفصيل انظر: االزدهار: ص 5
 2593مسلم, كتاب الرب, باب فضل الرفق, رقم احلديث: انظر:  6
 2592, رقم احلديث: نفس املصدر 7
 4/461؛ الدرر الكامنة:  94البيتان للحافظ مجال الدين املزي, انظر: االزدهار: ص 8
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ــِه َمَلًكــا  َعــْن النَّــِيبِّ (  ــُه َعَلــى َمْدَرَجِت ُ َل ــُه ِيف قـَْريَــٍة ُأْخــَرى فََأْرَصــَد اهللَّ َأنَّ َرُجــًال زَاَر َأًخــا َل
ــا أَتَــى َعَلْيــِه قَــاَل أَيْــَن تُرِيــُد قَــاَل أُرِيــُد َأًخــا ِيل ِيف َهــِذِه اْلَقْريَــِة قَــ اَل َهــْل لَــَك َعَلْيــِه ِمــْن فـََلمَّ

ــَر َأّينِ َأْحَبْبتُــُه ِيف اهللَِّ َعــزَّ َوَجــلَّ قَــاَل فَــِإّينِ َرُســوُل اهللَِّ إِلَْيــَك بِــ َأنَّ اهللََّ نِْعَمٍة تـَرُبـَُّها قَــاَل َال َغيـْ
  1).َقْد َأَحبََّك َكَما َأْحَبْبَتُه ِفيهِ 

  

  
)101(  

  2ًة ذا نُقالـــلعشاء َعَتمتدُع ا    وال العشا  مغرب ــال ال تدعونّ 
ا طيبة بالطي      يثربـــــب طيبًة  وال تسّم    3بــــــفإ
  4روايةـال فالنهي عن ذا صح يف       ت أيهــــنسي وال تقل: إين 

لــقد َلِقَست, تلفظاً ب      لـوق وال تقل: قد خبثت نفسي    5ما محُِ

                                                 
 2567مسلم, كتاب الرب والصلة, باب فضل احلّب يف هللا, رقم احلديث: انظر:  1
 وتقــــول األعــــراب هــــيقــــال  كم األعــــراب علــــى اســــم صــــالتكم املغــــرب)يال تغلــــ :قــــال أن النــــيب ( يف البخــــاري 2

  ء.العشا
 ]538[انظر: البخاري, كتاب مواقيت الصالة, باب من كره أن يقال للمغرب العشاء , رقم احلديث: 

  ة. قال من قال للمدينة يثرب فليقل استغفر هللا ثالثا هي طيبة هي طيبة هي طيب ن النيب إ 3
, مسند أيب يعلى؛ 17167رقم احلديث: مصنف عبد الرزاق, كتاب األشربة, باب سكىن املدينة, انظر: [
حتقيــق : حســني ســليم هـــ, 1404: 1, طدمشــق ,دار املــأمون للــرتاث, يعلــى محــد بــن علــي بــن املثــىن أبــوأل

 ]قال حسني سليم أسد : إسناده ضعيف, األحاديث مذيلة بأحكام حسني سليم أسد عليها, أسد
  ي). كيت بل نس:( بئس ما ألحدهم أن يقول نسيت آية كيت و قال النيب  4
 ]4744البخاري, كتاب فضائل القرآن, باب استذكار القرآن وتعاهده, رقم احلديث: انظر: [
  ). قال (ال يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي عن النيب  5
 ]5825البخاري, كتاب األدب, باب ال يقل خبثت نفسي, رقم احلديث: انظر: [
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ي       رـــــوال تقل عقيقة ملا حنُ    1ذكر د ــق عن ولد ففيه 
  2فالكرم قلُب املسلم العايل الرتب      عنبْ ــوال ُتسمِّ الكرم أشجاَر ال

  3أثورهــــلنهي آثار بدت م      رورهــال تدُع من ال حّج بالص
  4حــلكن قوس هللا قل قد أوض      قزح قوس السحاب ال تقل قوس 

  5 نّ ـــسُ  مهنئاً بزوجة فالنهي      كنــــفاء والبنني ال تر وبال
  

 )102(  
 وقد جلسا َحْجرًة يلعبانِ     ى حسناً واحلسَني النيبُّ أت

 املكانِ  بذاك  وكانا لديه     ا ـــفَفّدامها مث َحّيامه
                                                 

ة فقـــال " الحيـــب هللا العقـــوق " كأنـــه كـــره االســـم وقـــال " مـــن ولـــد لـــه ولـــد عـــن العقيقـــ ســـئل رســـول هللا  1
ســنن النســائي, كتــاب ... [ فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغــالم شــاتان مكافئتــان وعــن اجلاريــة شــاة "

 ], صححه األلباين4212العقيقة, باب العقيقة عن الغالم, رقم احلديث: 
ال تقولــوا كــرم فــإن الكــرم ) أو قــال (كــرم فــإن الكــرم الرجــل املســلم: قــال ال تســموا العنــب العــن النــيب ( 2

  ). قلب املؤمن
] 2247مسلم, كتاب األلفاظ من األدب وغريها, باب كراهية تسمية العنب كرمــا, رقــم احلــديث: انظر: [

 95األبيات إلبراهيم بن عبد هللا القرياطي يف االزدهار: ص
  . يف اإلسالمأنه كان يقول : ال صرورة  عن النيب  3
شــعيب , قــال 2845مسند أمحد, من مسند بــين هاشــم, مســند عبــد هللا بــن عبــاس, رقــم احلــديث: انظر: [

 ]األرنؤوط : إسناده ضعيف
  . ال تقولوا قوس قزح فإن قزح هو الشيطان ولكن قولوا قوس هللا وهو أمان ألهل األرض 4
 ]2/2040كشف اخلفاء: انظر:  [
بــارك  مرأة من بين جثم فقيل له بالرفاء والبنني قال قولوا كما قــال رســول هللا تزوج عقيل بن أيب طالب ا 5

  . هللا فيكم وبارك لكم
, صــححه 3371سنن النسائي, كتاب النكاح, بــاب كيــف يــدعى للرجــل إذا تــزوج, رقــم احلــديث: انظر: [

 ]الشيخ األلباين
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َِطيَُّة  فنعم     اه ـعاتِق فَراَحا وحتَتهما 
  1 راكبانِ ـوال امل

  

 وَ هُ وَ  هِ رِ هْ ى ظَ لَ عَ  واحلسنيَ  احلسنَ  لٌ امِ وهو حَ   ِيبِّ ى النَّ لَ عَ  لتُ خَ عن جابر قال : دَ ( 
  2).امهَُ  انِ بَ اكِ الرَّ  مَ عْ نِ : وَ   هللاِ  رسولُ  الَ قَ ا فَـ مَ كُ لُ مجََ  لُ مَ اجلَْ  مَ عْ : نِ  تُ لْ قُ ا فَـ مَ ِِ  يْ شِ ميَْ 
  

 )103(  
جٍر منك قد َحَدثا  وىل ال يواصلين ـنُبئُت أنك مَ   وقد ُرميُت ِ

  3 مقالُة َمن باحلق قد بُِعثا ذي ـه  فال َتِفي الَنذر َمن آَىل مبعصية 
  

  4).َمْن َنَذَر َأْن ُيِطيَع اهللََّ فـَْلُيِطْعُه َوَمْن َنَذَر َأْن يـَْعِصَيُه َفَال يـَْعِصهِ  :قَالَ  َعْن النَِّيبِّ ( 
  

 )104(  
 بعذايب توكال    اذل الذي ـأيها الع

  5 فتبتلىال تعريِّ     عد صحيحا مسلما 
  

  6).ْت َحىتَّ يـَْعَمَلهُ َمْن َعيـََّر َأَخاُه ِبَذْنٍب ملَْ ميَُ  :قال رسول هللا ( 
  

)105(  
                                                 

  2/279صيل: األغاين: األبيات للسيد احلمريي إمساعيل بن حممد بن يزيد, انظر للتف 1
كنـــز العمــال, كتــاب الفضــائل مــن قســم األعمــال, بــاب احلســنني رضــي هللا عنهمــا, رقــم احلــديث: انظــر:   2

, رواه اهليثمي يف جممع الزوائد, يف كتاب املناقب, باب فيما اشرتك فيــه احلســن واحلســني..., رقــم 37693
  .هاب وهو ضعيفرواه الطرباين وفيه مسروح أبو ش, وقال: 15079احلديث: 

  3355, انظر للتفصيل: الوايف يف الوفيات: صنعمان بن ميمون اخلوالينالبيتان ل 3
  6318البخاري, كتاب األميان والنذور, باب النذر والطاعة, رقم احلديث: انظر:  4
  3/382البيتان البن الفراء يف: نفح الطيب:  5
قــال أبــو عيســى , 2505لــورع, بــاب, رقــم احلــديث: سنن الرتمذي, كتاب صفة القيامــة والرقــائق واانظر:  6

  .هذا حديث غريب وليس إسناده مبتصل
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  مواله من ظاهر مواله  إذا رأيت العبد فاحكم على 
  1والعبد من طينة مواله     دليل حال املرء عبــدانه

  

  2).قِ تِ عْ مُ الْ  ةِ نَ يْـ طِ  نْ مِ  قِ تَ عْ مُ الْ  ةُ نَ يْـ طِ (
 )106(  

  اونـتص مين  يف السمع  إذا مل يكن 
 صمت غض ويف منطقي  ويف بصري 

  صومي اجلوع والظمأ من  فحظي إذن
  3وإن قلت إين صمت يومي فما صمت

  4.)َمْن ملَْ َيدَْع قـَْوَل الزُّوِر َواْلَعَمَل بِِه فـََلْيَس هللَِّ َحاَجٌة ِيف َأْن َيدََع َطَعاَمُه َوَشَرابَهُ (
)107(  

  كشفوا فيه القناعا    إن هلل  عبـــاداً 
  مل  مواله  فضاعا    هل رأيتم خادما  عا

  قد مسعناه مسـاعا    كم حديثـاً وسأروي
  5راً  دنا  منه ذراعاً     من دنا من ربه شبـ

  

أَنَا ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي ِيب َوأَنَا َمَعُه َحْيُث أنه قال قال هللا عز وجل  عن رسول هللا ( 
ًرا َيْذُكُرِين َواهللَِّ هلَلَُّ أَفْـرَُح بِتَـْوبَِة َعْبِدِه ِمْن َأَحدُِكْم جيَُِد َضالَّتَ  ُه بِاْلَفَالِة َوَمْن تـََقرََّب ِإَيلَّ ِشبـْ

                                                 
  101األبيات أليب أمحد عبد العزيز بن خرية, انظر للتفصيل: االزدهار: ص 1
رواه ابــن الل والــديلمي عــن ابــن , 29579كنـــز العمــال, كتــاب العتــاق, فصــل يف الرتغيــب فيــه, انظــر:   2

  .شاهني عن ابن عباس مسعت العباس فذكره . وسنده منقطع كما قال الذهيبعباس مرفوعا ورواه ابن 
  50يف: معجم السفر, ص بكر غالب بن عبد الرمحن بن عطية احملاريب البيتان أليب 3
  1804انظر: البخاري, كتاب الصوم, باب من مل يدع قول الزور والعمل به يف الصوم, رقم احلديث:  4
  104-103الزدهار: صاألبيات بدون نسبة يف: ا 5
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أَقْـبَـْلُت تـََقرَّْبُت إِلَْيِه ِذرَاًعا َوَمْن تـََقرََّب ِإَيلَّ ِذرَاًعا تـََقرَّْبُت إِلَْيِه بَاًعا َوِإَذا أَقْـَبَل ِإَيلَّ َميِْشي 
  1).ِإلَْيِه أَُهْرِولُ 

  

)108(  
  وجانب كل جزار    جالس كل  عطّـار

  وإن  أحرزه  اجلار    مبذول ففوح املسك
  2إال شرر النــار    وما إن  حيبس  الكري

َمَثُل اْجلَِليِس الصَّاِلِح َواْجلَِليِس السَّْوِء َكَمَثِل َصاِحِب اْلِمْسِك وَِكِري ( قال رسول هللا 
اِد َال يـَْعَدُمَك ِمْن َصاِحِب اْلِمْسِك ِإمَّا َتْشَرتِيِه َأْو جتَُِد رَِحيهُ  اِد ُحيْرُِق  احلَْدَّ وَِكُري احلَْدَّ

  3.)َبَدَنَك أَْو ثـَْوَبَك َأْو جتَُِد ِمْنُه رًِحيا َخِبيثَةً 
  

 )109(  
  ويف النسئي يلقاه مـــن يتصّفح  روينا حديثاً باألسانيد مثبتـاً 
  لصـاحب  ُدنيا درهُم الَفقر يرجح  على مائة مع مثلها ألُف  مرة
  4ماٍل ذاك يف تلك يسمح ومن عرضِ   إذا جاء ذا من درمهني بواحدٍ 

  

َسَبَق ِدْرَهٌم ِمائََة أَْلِف ِدْرَهٍم قَاُلوا وََكْيَف قَاَل َكاَن ِلَرُجٍل ِدْرَمهَاِن َتَصدََّق بَِأَحِدِمهَا ( 
َا   5).َواْنطََلَق َرُجٌل ِإَىل ُعْرِض َمالِِه فََأَخَذ ِمْنُه ِمائََة أَْلِف ِدْرَهٍم فـََتَصدََّق ِ

  

                                                 
ا, رقم احلديث: انظر:  1   2675مسلم, كتاب التوبة, باب يف احلض على التوبة والفرح 
  104األبيات بدون نسبة يف: االزدهار: ص 2
  1995البخاري, كتاب البيوع, باب السهولة السماحة يف الشراء والبيع ... , رقم احلديث: انظر:  3
  105افعي, انظر للتفصيل: االزدهار: صاألبيات للشيخ عفيف الدين الي 4
  , حسنه األلباين.2527النسائي, كتاب الزكاة, باب جهد املقل, رقم احلديث: انظر:  5
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)110(  
  ومل تستحي فاصنع ما تشاء    ايل ـختش عاقبة الليإذا مل 

  اءـوال الدنيا إذا ذهب احلي    فال وهللا ما يف العيش خري 
  1ويبقى العود ما بقي اللحاء    يعيش املرء ما استحيا خبري 

  

  2).ِإنَّ ِممَّا أَْدَرَك النَّاُس ِمْن َكَالِم النُّبُـوَِّة ِإَذا ملَْ َتْسَتْحِي فَاْصَنْع َما ِشْئتَ (
  

)111(  
  بَني العباِد مع اآلجاَل أرزا قُ     أنِفْق وال ختَش ِإقالًال فقد ُقسمت 

  3 اقُ ـِإنف وال يضُر مع اإلقباِل     ٍة ــال ينفُع البخُل مع دنيا مولي
  

  4.). . .الٍ مَ  نْ مِ  ةٌ قَ دَ صَ  تْ صَ قَ ا نَـ مَ (
  

)112(  
  من العادات وأخرج النفس     والساعاتِ  حافظ على األنفاس 

  اعاتـيف الط فقرّة العينني     فٍ ــالتكاليف بال تكلُّ  وائتِ 
  مثل أداء الفرض يف األوقات    ةٍ ــــوما تقرَّب امرؤ بقرب
  ختلع عليك أشرف الصفات    ادةٍ ــوالزم فعال النفل من عب

  5 اتـــفإمنا األعمال بالني    ةـــني من  وال جتّرِد عمًال 
  

                                                 
  57؛ روضة العقالء: ص 4/276ديوان أيب متام: انظر:  1
  3296البخاري, كتاب األنبياء, باب أم حسبت أن أصحاب الكهف..., رقم احلديث: انظر:  2
 107ي بن ذكوان, للتفصيل انظر: االزدهار: صالبيتان لعل 3
 2588مسلم, كتاب الرب, باب استحباب العفو والتواضع, رقم احلديث: انظر:  4
 108األبيات للشيخ كمال الدين الشمين يف: االزدهار: ص 5
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لِيًّا فـََقْد آَذنـُْتُه بِاْحلَْرِب َوَما تـََقرََّب ِإَيلَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبَّ ِإنَّ اهللََّ قَاَل َمْن َعاَدى ِيل وَ ( 
ُتُه ُكْنُت ِإَيلَّ ِممَّا افْـتَـَرْضُت َعَلْيِه َوَما يـََزاُل َعْبِدي يـَتَـَقرَُّب ِإَيلَّ بِالنـََّواِفِل َحىتَّ ُأِحبَُّه فَِإَذا َأْحَببْ 

َا َمسَْعُه الَِّذي َيْسَمُع بِِه وَ  َا َورِْجَلُه الَِّيت َميِْشي ِ َبَصَرُه الَِّذي يـُْبِصُر ِبِه َوَيَدُه الَِّيت يـَْبِطُش ِ
ي َوِإْن َسأََلِين َألُْعِطيَـنَُّه َولَِئْن اْستَـَعاَذِين َألُِعيَذنَُّه َوَما تـََردَّْدُت َعْن َشْيٍء أَنَا فَاِعُلُه تـََردُّدِ 

  1).اْلَمْوَت َوأَنَا َأْكَرُه َمَساَءتَهُ  َعْن نـَْفِس اْلُمْؤِمِن َيْكَرهُ 
  

َا ِالْمرٍِئ َما نـََوى َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِإَىل اهللَِّ َوَرُسولِِه َفِهْجرَ (  َا اْألَْعَماُل بِالنِّيَِّة َوِإمنَّ تُُه ِإمنَّ
ْمَرأٍَة يـَتَـَزوَُّجَها َفِهْجَرتُُه ِإَىل َما ِإَىل اهللَِّ َوَرُسولِِه َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِلُدنـَْيا ُيِصيبُـَها أَْو ا

  2).َهاَجَر ِإلَْيهِ 
)113(  

  حسبه َحمُض اليقني وديُنه     هـكرم الفىت التقوى وقّوت
  3 هــحواَء فيها واحٌد نسب    بين واألرض طينته, وكل 

  

  4).هُ قُ لُ خُ  هُ بُ سَ حَ وَ  هُ لُ قْ عَ  هُ تُ ءَ وْ رُ مُ وَ  اهُ وَ قْ تَـ  لِ جُ الرَّ  مُ رَ كَ (
  5.)هُ قُ لُ خُ  هُ بُ سَ حَ وَ  هُ لُ قْ عَ  هُ تُ ءَ وْ رُ مُ وَ دينه  لِ جُ الرَّ  مُ رَ كَ (
  

)114(  

                                                 
 6137البخاري, كتاب الرقاق, باب التواضع, رقم احلديث: انظر:  1
؛ مســلم, كتــاب اإلمــارة,  1بــاب كيــف بــدء الــوحي, رقــم احلــديث:  البخــاري, كتــاب بــدء الــوحي,انظــر:  2

 1907إمنا األعمال بالنية ..., رقم احلديث:  باب قوله 
 108؛ االزدهار: ص 61ديوان أيب العتاهية: انظر:  3
 5648كنـز العمال ,كتاب األخالق, باب اإلكمال من التقوى, رقم احلديث: انظر:   4
شــعيب , قــال 8759املكثرين من الصــحابة, مســند أيب هريــرة, رقــم احلــديث:  انظر: مسند أمحد,  مسند 5

  .األرنؤوط : إسناده ضعيف
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  يالهـأبثهم املكارم يف ع    ه ـعيال هللا أكرمهم علي
  1 عليه قط أفصح من فعاله    ومل نر مثنيا يف ذي فعال 

)115(  
  ل هللا حتت ظالله    اـاخللق كلهم عي
  2 أبرهم لعياله ه ـ    ـفأحبهم طرا إلي

  

  3.)هِ الِ يَ عِ لِ  مْ هُ عُ فَ نْـ أَ   هللاِ َىل إِ  ُهمْ بـُّ حَ أَ فَ  هللاِ  الُ يَ عِ  قُ لْ اخلَْ (
  

)116(  
  رواه من األصحاب كل فقيه    وخري عباد هللا أنفعهم هلم 
  4 ما دام عون أخيه يعني الفىت     وإن آله العرش جل جالله 

  

ُ ِيف َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِيف َعْوِن َأخِ (...   5...). يهِ َواهللَّ
  

)117(  
ا   رء بآمالهــــفإمنا امل    بادر إىل اخلريات واعمل 

  6كمثل ما يسأل عن ماله    هـال بد أن ُيسأل عن جاه
  

َال تـَُزوُل َقَدَما َعْبٍد يـَْوَم اْلِقَياَمِة َحىتَّ ُيْسَأَل َعْن ُعُمرِِه ِفيَما أَفْـَناُه َوَعْن ِعْلِمِه ِفيَم فـََعَل (
                                                 

 366؛ ديوان أيب العتاهية:  2/200كشف اخلفاء: انظر:   1
 371؛ ديوان أيب العتاهية:  2/200كشف اخلفاء: انظر:   2
قــال حســني ســليم أســد: , 1533انظــر: مســند أيب يعلــي, مســند ثابــت البنــاين عــن أنــس, رقــم احلــديث:  3

  .إسناده ضعيف
 2/200البيتان للطييب الصغري,  انظر للتفصيل: كشف اخلفاء:  4
مســلم, كتــاب الــذكر والــدعاء والتوبــة واالســتغفار, بــاب فضــل االجتمــاع علــى تــالوة القــرآن وعلــى انظــر:  5

 2699: رقم احلديثالذكر, 
 109البيتان لسيد الناس, انظر: االزدهار: ص 6
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  1).ِمْن أَْيَن اْكَتَسَبُه َوِفيَم أَنـَْفَقُه َوَعْن ِجْسِمِه ِفيَم أَْبَالهُ َوَعْن َمالِِه 
)118(  

  وجتمع املال وتقنيه    وتَبنيه ر ــالقص مل ترفع 
  وتنبيه بوجه إعالم     املصطفى قاله  امسع حديثاً 

  2جمتنباً ما ليس يعنيه    من حسن إسالم املرء تركه
  3).هِ يْ نِ عْ  يَـ اَال مَ  هُ كُ ْر تَـ  ءِ رْ مَ الْ  مِ ِال سْ إِ  نِ سْ حُ  نْ مِ (

)119(  
  يريبك عنه إىل ما ال     دَْع ما يريبك واسأل

  4ت موفّراً منه نصيبك    ـفليأتيّنك إن كنـ
  5...). كَ بُ يْـ رِ  يُ اَال  مَ َىل إِ  كَ بُ يْـ رِ ا يُ مَ  عْ دَ (

)120(  

  فكيف وبعده هول فظيع    كفى باملوت وعظاً لو عقلنا
ْد لنفسك من بعيدٍ    ملوَت مصرُعه سريعفإن ا    أخي مهِّ

  6بدار اخللد, ساكُنها رفيع    لعلك أن تفوَز خبري عيشٍ 
                                                 

, صـــححه 2417ســـنن الرتمـــذي, كتـــاب صـــفة القيامـــة والرقـــائق, بـــاب يف القيامـــة, رقـــم احلـــديث: نظـــر: ا 1
 الشيخ األلباين.

 110األبيات منسوبة إىل أيب عمرو عثمان بن حممد البقايل, انظر للتفصيل: االزدهار: ص 2
, صححه الشــيخ 6397سنن ابن ماجه, كتاب الفنت, باب كف اللسان يف الفتنة, رقم احلديث: انظر:  3

 األلباين.
 112البيتان بدون نسبة يف: االزدهار: ص 4
, صــححه الشــيخ 2518سنن الرتمذي, كتاب صفة القيامة والرقائق والورع, باب , رقم احلــديث: انظر:  5

 األلباين.
 113األبيات لإلمام أيب عمرو عثمان بن سعيد الداين يف: االزدهار: ص 6
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  1).افرقً مُ  تِ وْ مَ الْ بِ ا وَ ظً اعِ وَ  رِ هْ الدَّ ى بِ فَ كَ (

                                                 
رواه العســكري , 42115ملوت, باب يف ذكر املوت وفضائله, رقم احلــديث: كنـز العمال, كتاب اانظر:   1

  .بسند فيه ابن هليعة وهو ضعيف
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  نتائج البحث
  

وعلــــى آلــــه وصــــحبه  احلمــــد هلل والصــــالة والســــالم علــــى خــــري خلقــــه حممــــد 
  ؛أمجعني, وبعد

حبثي, ومع قّلة زادي يف هــذا  وحبمد هللا وكرمه الغزير فقد استطعت أن أكمل
  السفر الشاّق, قد استنتجت بعد املطالعة واالستقصاء النتائج التالية:

ــ كلــف هللا عــز وجــل نبيــه  ــا أحســن  ني اإلســالم, فقــام النــيب مبهمــة تبي
  , واستخدم بالغة شىت أساليب اإليضاح والتعليم.القيام

هـــذه األســـاليب واألجنـــاس األدبيـــة لغايـــة فنيـــة يف تـــزيني  مل يســـتعمل النـــيب 
الكـــالم وحتســـينه, وإمنـــا اســـتعمله هلـــدف أمســـى, وهـــو إبـــراز املعـــاين يف صـــورة جمســـمة 

وإظهـــــار املعقـــــول يف صـــــورة احملســـــوس, وتربيـــــة لتوضـــــيح الغـــــامض, وتقريـــــب البعيـــــد, 
  , ومنعها عن املعصية واإلمث.النفوس وحّضها على الرب, ودفعها إىل الفضيلة

  لتبليغ اإلسالم, هي: األساليب األساسية اليت اصطنعها رسول هللا 
ــة: -1 األجنــاس األدبيــة  علــى كــان الشــعر يف العصــر اجلــاهلي يســود  اخلطاب

قبل اإلسالم قد ألفوا أن التأثري العميــق يف قلــوب الســامعني  العرب كلها. وذلك ألن
ملــا  يكون للشعر دون النثر. لكــن تغــريت هــذه احلالــة بعــد نــزول القــرآن وبعثــة النــيب 

  استطاع القرآن واحلديث أن يصال إىل ذلك التأثري.
 , والـــيت اعتمـــد عليهـــا النـــيب فاخلطابـــة هـــي مـــن أســـاليب النثـــر, ومـــن أّمههـــا

والــيت مــا زال  فمن املبادئ اليت رسخها لنا رسول هللا يف الدعوة والتبليغ.  وأصحابه
ا ولــن يزالــوا اقتباســه وبدايتــه املثــرية, و  براعــة افتتــاح خطبــه  :هــي ,املســلمون ميارســو

  ,التنويــع يف موضــوعات اخلطــب كالتوحيــد, والتقــوى, وتثبيــت رســالتهو من القرآن ,
والتكـــرار بالـــدعاء وغـــريه,  وطريقـــة ختامـــه , .... واجلهـــاد, وذكـــر املـــوت, والعبـــادة
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وإشـــــراك اجلمهـــــور يف عمليـــــة والتوقـــــف بعـــــد األفكـــــار املهمـــــة, للتوضـــــيح والتأكيـــــد, 
ــا, وعــدم إطالــة اخلطبــة, والبعــد عــن اهلجــاء اجلــاهلي, االتصــال,  مراعــاة وتعيــني أوقا

  أحوال السامعني, وغريها
  

تلــــف أنواعهــــا كأمنــــاط مل يعــــرض القصــــص مبخ وكمــــا مــــّر أنــــه  قصــــة: -2
تلــك القصــص هــو  قصصــية ذات طريقــة فنيــة, وإمنــا اهلــدف األساســي لســرد النــيب 

  من أجله بعث ومن أجله اصطنع األساليب الكثرية. الدعوة والتبليغ, ألنه 
دينيـــــة كقـــــيم اإلســـــالم , لدرجـــــة األوىل واآلخـــــرة, موضـــــوعات  فاســـــتهدف 

ــــدة والرســــالة, ومــــن بعــــض أغــــراض  ــــدعوة, و  قصصــــه:وقضــــايا العقي ــــدة, ال ــــاء العقي بن
لتوبــة, ااملوعظــة, أو ببطريــق التعلــيم, أو بالرتغيــب والرتهيــب, أو الرتبيــة عــن والرتبيــة: 

  بالتسرية عن املسلمني.أو 
  .)139( إىلويصل عددها , كبرية للقصصالنبوي ثروة ويوجد يف احلديث 

 :مـــــن حيـــــث أنواعهـــــا اجلامعـــــة إىل مث هـــــذه القصـــــص متنوعـــــة جـــــداً, تنقســـــم
والقصــص الغيبيــة. والقصــص الغيبيــة والقصــص التمثيليــة, ,  القصــص الواقعــة للنــيب 

, وقصــص البعـــث واليــوم اآلخـــر, وقصــص املســـتقبل, تنقســم إىل: القصــص  التارخييـــة
  وقصص من عامل الغيب.

  لقد أثّرت القصة النبوية يف القصة العربية تأثرياً بليغاً, فمن هذا التأثري:
لــيت مل تالئــم التعليمــات اإلســالمية, كاألوابــد, الــيت مل تلك القصص ا نسخ -

 -القــرآن واحلــديث –يبق منهــا إال قليــل. فهــذا كــان توجيهــاً إجيابيــاً مــن قبــل اإلســالم 
أن يطّهـــر األدب اإلســـالمي مثـــل هـــذه الســـلبيات, ووّجهـــه إىل اإلجيابيـــة الـــيت تعتمـــد 

  على الواقعية واهلدف.
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ادة لتعليماتـــه, وإمنـــا وفّـــر ثـــروة كبـــرية مل يكتـــف اإلســـالم بنســـخ القصـــص املضـــ
ا:) قصة. 139للقصص اليت يصل عددها إىل (   نتعلم منها أ

وقضـــايا هـــدف, تســـتهدف موضـــوعات دينيـــة كقـــيم اإلســـالم ال ختلـــوا مـــن  -
  العقيدة والرسالة وغريها.

ـــــا ختـــــرب عـــــن أمـــــور حـــــدثت, وشخصـــــيات  - وتعتمـــــد علـــــى الواقعيـــــة أي أ
شخصــيات, أو تلفيــق للحــوادث, وهــي واقعيــة يف طريقــة وجدت, وأنه ليس اخرتاع لل

  تناوهلا للموضوعات وعرضها للشخصيات.
قصـــــة (اإلســـــراء ومـــــن أمثلـــــة تـــــأثري القصـــــة النبويـــــة يف القصـــــة العربيـــــة, تـــــأثري 

جلــّي يف القصــة العربيــة, كـــ (رســالة الغفــران) أليب العــالء  واملعــراج). فــأثر هــذه القصــةِ 
مية) حملـــــي الـــــدين العـــــريب, ورحلـــــة روحيـــــة أليب زيـــــد املعـــــري, ويف (الفتوحـــــات اإلســـــال

  البسطامي.
علــى األدب العــريب فقــط, وإمنــا نــرى  )قصــة اإلســراء واملعــراج(مل يقتصــر تــأثري 

  شواهده على اآلداب األجنبية كاألدب الفارسي:
فنــرى أثرهــا واضــحاً يف الشــاعر الكبــري (ســنائي) حيــث جنــده يكتــب رحلــة  -

  املتصوفني وأحواهلم ... خيالية يصور فيها مقامات
وأيضـــاً جنـــد أثـــر هـــذه القصـــة يف األدب اإليطـــايل يف قصـــة (كوميـــديا دانـــىت  -

اإلهلية). لقد اختلف كثري من املستشرقني حول تأثر دانىت بقصة املعراج وعدم تــأثره, 
ذه القصة.   إىل أن ينتهي األمر إىل تأكيد من قالوا بتأثره 

  

األجناس األدبيــة األخــرى لغايــة فنيــة, مل   كما مل يستخدم النيب  املثل: -3
لدفع النفوس إىل اخلري ومنعها من الشر, وتربية العقل علــى  يستخدم كذلك املثل إال

  التفكري الصحيح والقياس املنطقي السليم.
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االعتمــاد علــى هــذا األســلوب, ألنــه كــان يعــرف دور املثــل ومكانتــه  فــأكثر 
ثـــــال املضـــــروبة للنـــــاس, وجيـــــد أثرهـــــا يف الـــــرّد عنـــــد قومـــــه. كمـــــا كـــــان يتلـــــو آيـــــات األم

كوســيلة مــن وســائل معينــة   والتحّدي, والرتغيب والرتهيــب. فحظــي املثــل باهتمامــه 
  على أداء هذه املهمة.

    فنراه ينوّع:
  :  وضارب املثل نفسهاملمثِّل يف  -1

  وتارة أسند ضرب املثل إىل نفسه.-أ
  وتارة أسند ضرب املثل هلل عّز وجّل. -ب
  وتارة أسند ضرب املثل للمالئكة. -ج

  موضوعات املثل: فقد خّصب املثل مبواضيع متنوعة.يف ينوع و  -2
  يف األسلوب: فاختذ لضربه طرقاً متعددة.ينوع و  -3
  يف أنواع املثل.ينوع و  -4

  

إن الرســـالة هـــي أضـــعف األجنـــاس األدبيـــة يف العصـــر اجلـــاهلي  الرســـالة: -4
ــا يرجــع إىل مــا أعطاهــا نــيب اإلســالم وأقواها يف العصر اإلسالمي. وســب مــن  ب قو

  أمهية.
هــذا اجلــنس األديب يف املهادنــة مــع القبائــل والــدعوة  لقــد اســتخدم الرســول 

  .إىل اإلسالم واملعاهدات مع القبائل اليت سكنت بني املدينة وساحل العرب
, كانــــت مالمــــح الرســــالة غــــري علــــى العكــــس مــــن األجنــــاس األدبيــــة األخــــرى

 العصــر النبــوي, بســبب ضــعف هــذا اجلــنس وقلــة اســتعماهلا يف العصــر واضــحة حــىت
  يضع لنا مبادئها بـ: قبل اإلسالم, فنراه 
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  بالبسملة. استفتاح رسائله  -
وافتتاحها بعدة أساليب, إما بـ (مــن رســول هللا إىل فــالن), أو (هــذا كتــاب  -

  ...), أو بـ (سلِّم أنت), أو بـ (أما بعد).
دور الكتب بالسالم. كــان يقــول يف خطــاب املســلم (ســالم بأن يأيت يف ص -

عليــك), ورمبــا قــال (الســالم علــى مــن آمــن بــاهلل ورســوله), ويف خطــاب الكــافر كــان 
  يقول (سالم على من اتبع اهلدى).

كـــان يـــأيت يف صـــدور الكتـــب بالتحميـــد بعـــد الســـالم, فيقـــول (فـــإين أمحـــد   -
  إليك هللا الذي ال إله إال هو).

ورمبــا يــأيت بالتشــهد بعــد التحميــد كـــ (فــإين أمحــد إليــك هللا الــذي ال إلــه إال  -
  هو وأشهد أن ال إله إال هللا وأن حممداً عبده ورسوله...).

  وقد يتخلص من صدر الكالم إىل املقصود بـ (أما بعد). -
 أكثر النأس تــأثراً بــالقرآن, لــذا ال جنــد رســالة صــدرت منــه  كان النيب    -

  فيها آية من آي الذكر احلكيم.إال و 
فنرى اخللفاء الراشدين (أبو بكر وعمر وعثمان وعلي) رضي هللا عنهم اتبعوه 

 .اتباعاً كامًال يف رسائلهم  
وإن احنرفــوا قلــيًال عــن ســنة  –مث نــرى بعــد ذلــك اخللفــاء األمــويني والعباســيني 

لــف بكثــرة االســتعارات والتكوالســجع واملغــاالة  ةبالتطويــل والتفــنن والزخرفــ رسوهلم 
نـــرى أثـــر القـــرآن احلـــديث والتشـــبيهات والكنايـــات واجلنـــاس واالقتبـــاس ..., غـــري أننـــا 

  واضحاً يف رسائلهم كـ:
  إثبات االستفتاح بالبسملة. -
  وافتتاح أكثر كتبهم تارة بـ (أما بعد), وتارة بـ (من فالن بن فالن)..... -
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  التحميد والسالم. -
  لقرآن واحلديث.االقتباس بشيء من ا -
وكــــذلك كثــــرة االقتبــــاس مــــن احلــــديث توضــــح لنــــا مــــدى تــــأثري احلــــديث يف  -

  رسائلهم يف العصور املتأخرة.
موقف اإلسالم من الشــعر كموقفــه مــن الكــالم, حســنه كحســن  الشعر: -5

الكالم, وقبيحه كقبيح الكالم, وما جاز يف الكالم جاز فيه, وما مل جيز يف ذلــك مل 
مــن أهــم األجنــاس األدبيــة  –مــن هــذا اجلــنس األديب  تنــاب النــيب جيــز فيــه. أمــا اج

  وورود الذم يف القرآن واحلديث عليه, فله عدة أسباب: –عند العرب 
ــم  - فقــد ســادت يف العصــر اجلــاهلي اعتقــادات غريبــة عــن الشــعراء, منهــا أ

م باملعــاين  م يتصلون بالشياطني الذين ميــّدو م يصابون مبا يشبه اجلنون, وأ ويلهمــو
ـــه  ســـبل التعبـــري عنهـــا شـــعراً. فقـــد اســـتغّل أعـــداء النـــيب  هـــذا االعتقـــاد فأشـــاعوا بأن

  فرّد القرآن على ذلك. شاعر.
وافــرتوا عليــه بالباطــل,من  وكــذلك مــن الشــعراء مــن كفــروا وهــاجوا النــيب  -

الشــعراء: أبــو عــزة اجلمحــي, وعبــد هللا بــن الزبعــري, ومســافح بــن عبــد منــاف, هــؤالء 
قرر القــرآن أن مــن كفــر مــن الشــعراء فــال يتــبعهم إال مــن ضــّل ة بن أيب الصلت. فوأمي

  عن اهلدى.
إن العـــرب يف العصـــر اجلـــاهلي كـــانوا قـــد ألفـــوا أن التـــأثري العميـــق يف قلـــوب  -

إىل ذلــك  –لــيس بشــعر وهــو  –الســامعني يكــون للشــعر دون النثــر. فوصــول القــرآن 
  التأثري كان إعجازاً له.
الوارد يف القــرآن واحلــديث لــيس بعيــب يف الشــعر نفســه, وإمنــا   فاتضح أن الذم

شــاعراً يتلقــى القــرآن مــن اجلــن  كان لنفي القرآن عــن كونــه شــعراً, أو كــون صــاحبه 
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طني كاهناً يبتدع الكــالم وخيتلقــه, ألنــه يلعــن الشــيا أو الشيطان, وللنهي عن كونه 
  ويسبهم, وينفي عن كونه شاعراً.

م (القــرآن واحلــديث) ال حيــّرم الشــعر جبميــع اجتاهاتــه. أمــا فتبني إذن أن اإلســال
ـــــم القــــرآن لقولـــــه فـــــيهم:  ِإالَّ الَّـــــِذيَن َآَمنُـــــوا َوَعِملُـــــوا ﴿الشــــعراء املؤمنـــــون فقـــــد أشـــــاد 

    1.﴾الصَّاِحلَاِت َوذََكُروا اهللََّ َكِثريًا َوانـَْتَصُروا ِمْن بـَْعِد َما ظُِلُموا َوَسيَـْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا
يعجــب  الــذم يف الشــعر, كــان النــيب مــن وعلــى العكــس مــا ورد يف احلــديث 

أيضاً بشعر أمية بن أيب الصلت احلكمي, ويؤيد ما ورد يف األشعار موافقاً لإلســالم,  
  :كقوله عليه السالم (أصدق كلمة قالتها العرب قوله لبيد)

  وكل نعيم ال حمالة زائل    أال كل شيء ما خال هللا باطل
ان يشجع الشعراء املسلمني على الدفاع عن اإلسالم, كحســان بــن وكذلك ك

  ثابت, وكعب بن مالك األنصاري, والنابغة اجلعدي, وغريهم.
مل يصــطنع الشــعر أســلوباً لدعوتــه وتبليــغ رســالته, لكــن عنايتــه  مــع أن النــيب 

لقصــة األجنــاس األدبيــة األخــرى كاخلطابــة والرســالة وابــه كفْتــه أن يــؤثر فيــه كتــأثريه يف 
  واملثل.

ال عهــــد هلــــا يف املاضــــي,   فنــــرى يف الشــــعر العــــريب ظهــــور األغــــراض اجلديــــدة
, والقـــــرآن, والعقيـــــدة, والصـــــالة, والصـــــوم, والتقـــــوى ,واجلهـــــاد ,والرســـــالةكالتوحيـــــد, 

  واملالئكة, وغريها.
كمـــا نـــرى أن اإلســـالم (القـــرآن واحلـــديث) طّهـــر الشـــعر مـــن الشـــرك والوثنيـــة 

ملضــــاّدة لتعليمــــات اإلســــالم الــــيت كانــــت شــــائعة يف الشــــعر وغريهــــا مــــن املوضــــوعات ا
  اجلاهلي.

                                              
  227الشعراء:  1
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ذيب بعض األغراض اجلاهليــة كاهلجــاء مــثًال, فهّذبــه اإلســالم,  وكذلك نرى 
  فبدأ الشعراء يرمون من يهجون بالنفاق والكذب وانعدام التقوى والصالح.

  بية.االقتباس من احلديث النبوي صار فناً مهّماً من فنون البالغة العر 
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  خامتة البحث
  

املتواضــع املخفــوف أمحد  هللا عزوجل أن وفقــين إلمتــام هــذا البحــث ويف اخلتام 
مبثوثــة يف بطــون كتــب األحاديــث النبويــة الشــريفة  مباحثــهبكثري من الصــعوبات, ألن 

يف اجتيـــاز هـــذه الصـــعوبات  وقـــد ســـاعدتينواألدب العـــريب حيـــث ال يســـهل مجعهـــا, 
هــذا البحــث يــدور يف فلــك احلــديث  فكــرةا اعــرتاين الفتــور كلمــ  ادفعتــين إىل اجتيازهــو 

النبــوي, فقــد آنــس روحــي مبصــدر اإلســالم الثــاين أن تكــرر هــذه  األوقــات الطيبــة يف 
حيايت مرات ومرات فليس هناك أفضل من العيش يف رحاب احلديث الشــريف (بعــد 

مــل خالصــاً القــرآن), فلــن أضــع القلــم حــىت أتوجــه إىل هللا عــز وجــل أن جيعــل هــذا الع
عملي ورعاه, ومل يكن هلــذا  لوجهه الكرمي, وأن ينال رضا أستاذي الذي أشرف على

ـــذه الصـــورة لـــوال عنايـــة هللا عـــّز وجـــّل مث رعايـــة أســـتاذي الفاضـــل  البحـــث أن خيـــرج 
الـــدكتور نصـــيب دار الـــذي غمـــرين بفضـــله وعلمـــه, وأدعـــو هللا لـــه بـــدوام العافيـــة وأن 

لشـــكر لعمـــيت اجلليلـــة الـــدكتورة مســـرت مجـــال جبامعـــة يطيـــل يف عمـــره, كمـــا أتقـــدم با
بشاور (بشاور) بقسم اللغة العربية, والصديق احلمــيم الفاضــل أمــان هللا اهلــاليل, وقــد 
اســتفدت منهمــا كثــريا يف دراســيت وخــالل كتابــة هــذا البحــث, وأشــكر أيضــاً إىل كــل 

البحــث وإمتــام هــذا من مّد يل يد املعونة يف كل كبرية وصــغرية وأســهموا يف إجنــاز هــذا 
أن أكــون قــد العمل فلهم مــين مجيعــاً جزيــل شــكري وخــالص عرفــاين, واين ألرجــو هللا 

لكتابـــة يف هـــذا املوضـــوع وال أدعـــي أن هـــذا حققـــت مـــا كنـــت آملـــه مـــن هـــذا اجلهـــد 
يقـــني بـــأن الباحـــث ال بـــد أن  كمـــال, فالكمـــال هلل وحـــده, ألين علـــىالبحـــث بلـــغ ال

من طبيعة البشر, ولكــن حســيب مــن ذلــك مــا بــذلت يعرتي عمله النقص, إذا النقص 
مــن جهــد وتعــب, فإنــه إن كــان مــا كتبتــه صــواباً فمــن عنــد هللا عــّز وجــّل ولــه احلمــد 

وإن كــان خطــأ فمــن نفســي  ,والشكر والثناء والرجاء, ومن توجيهات أستاذي اجلليل
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هللا وصــلى ومــن الشــيطان, وأســتغفر هللا تعــاىل مــا زّل بــه قلمــي أو أخطــأ بــه لســاين, 
  على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

  
    

   

 

  ُمرَسل فرمان الباحث
   مرحلة الدكتوراه

قسم اللغة العربية, جامعة بشاور
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  فهرس اآليات القرآنية
 

 الصفحة اآلية  السورة  ت

 225 26 البقرة1

 120 44  البقرة2

 113 187  البقرة3

  380  218  البقرة4
 250 261  البقرة5

  50  136-134  آل عمران6
 308 64  آل عمران7

 124 159  آل عمران8

  386  159  آل عمران9
  386  164  آل عمران10
 88 54-51  النساء11

  49  28  النساء12
 193  28 النساء13

  99  146  النساء14
 88 165 النساء15

  308  171  النساء16
  118  33  األنعام17
 329 109  األنعام18
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 الصفحة اآلية  السورة  ت

 263 153 األنعام19

 124 199 األعراف20

  380  74  األنفال21
  381  20  التوبة22
  50  12  يونس23
 299 41 هود24

 140 3 يوسف25

 192 111 يوسف26

  50  11  الرعد27
 228 45 إبراهيم28

  49  83  اإلسراء29
 300 110 اإلسراء30

 56 60 الكهف31

  268  83  مرمي32
 308 47 طه33

 349 5  األنبياء34

 380 40-39 احلج35

  47  3  املؤمنون36
  47  115  النور37
 178 125 النحل38
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 الصفحة اآلية  السورة  ت

  47  72  الفرقان39
 116 214 الشعراء40

 349 237  الشعراء41

 349 226, 224  الشعراء42

  299  3  النمل43
 300 30 النمل44

 114 6-1 القصص45

 140 11  القصص46

  47  55  القصص47
 228 28 الروم48

 228 59  الروم49

  48  9  السجدة50
  393  21  األحزاب51
 205 8-7 سبأ52

 205  78-77  يس53

 220 13 يس54

 348 69  يس55

  48  11  الصافات56
  118  36  الصافات57
 69 23 ص58
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 الصفحة اآلية  السورة  ت

  116  3  الزمر59
 113 13 احلجرات60

  388  23-19  النجم61
  391  23-19  لنجما62
 308 23 احلشر63

 120 3-2 الصف64

  4  4  التحرمي65
 220 11 التحرمي66

 117 4 القلم67

 348 42-41 احلاقة68

  49  21-19  املعارج69
  388  23  نوح70
 56 11 الضحى71

 129 3-1 القارعة72
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  فهرس األحاديث النبوية 
 

  الصفحة  احلديث  ت
  أ  ال يشكر هللا من ...   1
  أ  من صنع إليه معروفاً ...   2
  و بعثت جبوامع الكلم   3
  ز  أجب عين ...   4
  و  إن من البيان ... احلكمة   5
  ز  اُهج املشركني ... معك   6
  و  الشعر مبنـزلة ... الكالم   7
  ز  اللهم ... القدس   8
م   9   4  أكرموا ... أد

  4  فطفق ... األنصار   10
  4  ما حنل ... حسن   11
  7  إن هذا ... مأدبته   12
  8  إن هلل ... عكا   13
  9  إن هذا ... استطعتم   14
  9  مثله ... املأدبة   15
  10  ليس ... القرآن   16
  10  ألن يؤدب ... بصاع   17
  26  أدبين ... تأدييب   18
  26  ورجل كانت ... تأديبها   19
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  الصفحة  احلديث  ت
  47  إن من القول عياال   20
  47  ... كل كالم ابن آدم   21
  50  من رأى منكم منكراً ...   22
  56  يا رسول هللا ... احلديث   23
  56  إن خياطاً ... يومئذ   24
  57  إمنا ... بالنيات   25
  57  ال يصلني ... قريظة   26
  58  كان النيب ... املرسلة   27
  58  كان ... القطط   28
  60  من كذب ... يف النار   29
  61  نزل القرآن ... أحرف   30
  66  نأّن رسول هللا ... ذكوا   31
  67  املسلم أخو املسلم   32
  67  ال ضرر وال ضرار   33
  67  إذا حكم احلاكم ... أجر   34
  67  السفر ... العذاب   35
  67  نعم ... يعصيه   36
  67  أنا أفصح ... قريش   37
  68  إذا ... فليغتسل   38
  68  اطلبوا العلم ... بالصني   39
  68  ال ضرر وال ضرار   40
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  الصفحة  احلديث  ت
  70  ال يؤمن ... ولده   41
  71  ثالوالء ُحلمة ... يور    42
  71  مسعت رسول هللا ... بالطور   43
  75  لوال أن أشق ... صالة   44
  77  لوال أن أشق ... صالة   45
  78  فر ... األسد   46
  78  ال ... طرية   47
  78  ال ... مصح   48
يتكم ... فزورها   49   79  كنت 
  100  من أعطى هللا ... استكمل اإلميان   50
  110  إن هللا حبس ... بعدي   51
  111  أتدرون ... حرام   52
  112  إن خلق نيب هللا ... القرآن ف   53
  112  أحسن احلديث ...    54
  112  إن هللا أذهب ...    55
  113  هلن عليكم حق ...    56
  116  يا بين فالن ... شديد   57
  116  اشرتوا ألنفسكم ...    58
  116  أشهد أالَّ إله ...   59
  117  إمنا بعثت ... األخالق   60
  120  يؤتى برجل ...   61
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  الصفحة  احلديث  ت
  121  أقول قويل هذا ...   62
  121  للهم ... األنصارا   63
  121  والسالم عليكم ...   64
  122  محي الوطيس   65
  123  رويدك ... القوارير   66
  123  ال ينتطح عنـزان   67
  123  مات حتف أنفه   68
  123  املضعف ... الركب   69
  123  هدنة على وخن   70
  124  إن الرفق ... شانه   71
  125  املؤمن مألفة ... يؤلف   72
  126  إن طول ... سحرا   73
  126   كان يقرأ ... على املنربإن رسول هللا   74
  129  إن بين هاشم استأذنوا ...   75
  129  قولوا ال إله ... تفلحوا   76
  130  التقوى ههنا ...   77
  130  وهللا ال يؤمن ...   78
  130  آنذرتكم ...  النار   79
  131  يوم اخلالص ... اخلالص   80
  131  أال أنبئكم ... سكت   81
  132  أتدرون ... ربكم   82
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  الصفحة  احلديث  ت
  132  .كنت ردف النيب ..   83
م   84   133  هل تدري ... يعذ
  134  أرأيتكم لوأخربتكم ...   85
  134  أال هل بلغت ...   86
  135  كان رسول هللا إذا خطب ...   87
  135  صلى لنا النيب ...   88
  135  قبح هللا هاتني اليدين ...   89
  165  إن خرافة من ...   90
  179  عرضت علي ... حساب   91
  179  يصاح برجل ... البطاقة   92
  180  ... أشاء مثلكم ومثلي   93
  180  كان فيمن ... بصدره   94
  181  مثل القائم ... مجيعا   95
  182  بينماأنا يف احلطيم ...   96
  184  إين ألعلم ... منـزلة   97
  186  رأى عيسى بن مرمي   98
  186  اشرتى رجل ... تصدقا   99

  187  إن هلل مالئكة ...   100
  188  كان النيب إذا صلى ...   101
  190  هل تدرون ... الدار   102
  192  ؤد ... املصرخيةكان دا   103
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  الصفحة  احلديث  ت
  193  كان فيمن ... اجلّنة   104
  193  بادرين عبدي بنفسه ...   105
  195  شكونا إىل رسول هللا ...   106
  196  كان فيمن قبلكم قتل ...   107
  196  كان الرجل ... تستعجلون   108
  199  كانت حاضنيت ...  الشام   109
  200  هلل ... الفرح   110
  201  مثل القائم على حدود هللا ...   111
  202  ... صاحبيك إن ثالثة   112
  203  إن يأجوج ... حلومهم   113
  204  يا حممد أترى ...   114
  206  يسمعهم الداعي ...   115
  206  بينظهراين جهنم ...   116
  206  هل امتألت ...   117
  206  يلقى على أهل النار ...   118
  206  يا أيها الناس ... مسئولون   119
  207  ألست يف ...   120
  207  يؤتى باملوت ...   121
ا   122   207  إن عبداً ... 
  208  إذا تكلم هللا بالوحي ...   123
  208  ملّا خلق ... احلق   124
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  الصفحة  احلديث  ت
  216  ثالثة كانوا يف كهف ...   125
  217  على أن يطأها ...   126
  247  إن الغناء ... القلب   127
  249  إن من ... سحرا   128
  250  مثل القائم على حدود هللا ...   129
  252  اهجوا بالشعر ...   130
  252  اهجوا قريشاً ...   131
  253  مثلي ... اللبنة   132
  254  جاءت ...  النيب   133
  254  إن هللا أمر ...   134
  256  مثل املؤمن كمثل النحلة ...   135
  259  أنا النيب ... املطلب   136
  259  اللهم إنه ... املهاجرة   137
  260  اللهم ال ... املهاجرة   138
  261  مثلي ومثل من ...   139
  261  إمنا مثلي ومثل الناس ...    140
  262  خط النيب خطاً ...   141
  262  وسطىبعثت ... ال   142
  262  مثل القائم ... جيمعاً    143
  263  خط النيب خطاً ...   144
  264  مايل ... أهلها   145
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  الصفحة  احلديث  ت
  264  أترون هذه هانت ...   146
  282  إىل نعيم بن مسعود األشجعي ...   147
  283  ِإنـَُّهْم ِمَن اْلُمْسِلِمْنيَ َهلُْم ...   148
  283  ِإنـَُّهْم آِمنُـْوَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم ...   149
  284  ...  دمَّ حمَُ  هِ يْ لَ عَ  احلََ ا صَ ا مَ ذَ هَ ّم بِامسَِْك الله   150
  286  ِإنـَُّهْم آِمنُـْوَن بِِبَالِدِهْم ...   151
  287  ... جيفر ِمن حمَُّمٍَّد َرُسْوِل ِهللا ِإَىل    152
  288  ...  مَ يْ اهِ رَ بْـ إِ  لهُ إِ  ِبْسِم اهللَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ    153
  288  ... رِ ذِ نْ مُ  الْ َىل إِ  هللاِ  لِ وْ سُ رَ  ِيبْ النَّ  دٍ مّ حمَُ  نْ مِ    154
  289  ِإنَّ َهلُْم ِذمََّة ِهللا َوِإنَّ َواِدْيِهْم ...   155
  291  ... ثِ ارِ  احلَْ َىل إِ  ِمن حمَُّمٍَّد النَِّيبّ َرُسْوِل هللاِ    156
  295  ... مْ اهلِِ وَ مْ أَ وَ  مْ هِ سِ فُ نْـ ى أَ لَ عَ  نَ وْ نُـ انـَُّهْم آمِ    157
  297  ... ابِ ذَّ كَ الْ  ةَ مَ لَ يْـ سَ  مُ َىل إِ    158
  297  ... دٍ وْ عُ سْ مَ  نُ بْ  مُ نعيْ  هِ يْ لَ عَ  فَ الَ ا حَ ا مَ ذَ هَ    159
  300  ُكلُّ أَْمٍر ِذْي بَاٍل َال يُبَدأ ...   160
  300  ... خالد بن الوليد ِمن حمَُّمٍَّد َرُسْوِل ِهللا ِإَىل    161
  301  ... هرقل ِمن حمَُّمٍَّد َرُسْوِل ِهللا ِإَىل    162
  301  ... فَال مخْ لِ  هللاِ  لِ وْ سُ رَ  دٍ مَّ حمَُ  نْ مِ  ابٌ تَ ا كِ ذَ هَ    163
  302  لرِفاعة ... هللاِ  لِ وْ سُ رَ  دٍ مَّ حمَُ  نْ مِ  ابٌ تَ ا كِ ذَ هَ    164
ْ م أنت فإِ سلِّ    165   302  ... هللاُ  كَ يْ لَ إِ  دُ محَْ أَ  ّينِ
  303  ... خالد بن الوليد ِمن حمَُّمٍَّد َرُسْوِل ِهللا ِإَىل    166
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  الصفحة  احلديث  ت
  304  ِمن حمَُّمٍَّد َرُسْوِل ِهللا ِإَىل ِكسرى ...   167
  305  ... صاحب مصر مٍَّد َرُسْوِل ِهللا ِإَىل ِمن حمَُّ    168
  306  ... دٍ مَّ ن حمَُّ مِ  مِ يْ حِ الرَّ  نِ محْ الرَّ  هللاِ  مِ سْ بِ    169
  307  إىل فْرَوَة ْبِن َعْمرٍو ... هللاِ  لِ وْ سُ رَ  دٍ مَّ ن حمَُّ مِ    170
  307  إىل َبِينْ نـَْهٍد ... هللاِ  لِ وْ سُ رَ  دٍ مَّ ن حمَُّ مِ    171
  307  ... ِن الرَِّحيِم ِمْن ُحمَمٍَّد َعْبِد اهللَِّ ِبْسِم اهللَِّ الرَّمحَْ    172
  308  ... إىل النجاشي هللاِ  لِ وْ سُ رَ  دٍ مَّ ن حمَُّ مِ    173
  319  إمنا ... طيب   174
  347  الشعر مبنـزلة الكالم ...   175
  350  الشعر كالم ...   176
  350  إّن ... حكمة   177
  351  هل معك ... يف شعره   178
  352  كاد أمية أن يسلم ...   179
  355  النيب ...جالست    180
  355  إّن ... أنزل   181
  356  خذوا ... شعراً    182
  356  ألن ميتلئ ... شعراً    183
  358  ذلك منسي ... امرئ القيس   184
  360  لوال أنت ما اهتدينا ...   185
  367  فرض النيب ...   186
  368  الصوم يل ...   187
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  الصفحة  احلديث  ت
  369  من مل يدع قول الزور ...   188
  369  إذا دخل ... الشياطني   189
  370  ...من صام ثالثة أيام    190
  370  من صام رمضان ...   191
  370  يقول ... صوم الدهر   192
  371  بينما أنا أمشي ...   193
  372  أنا عند ... باعاً    194
  375  اللهم ... ولداً    195
  376  من حرم الرفق ...   196
  377  ال يرحم هللا ... الناس   197
  377  إن هلل ... الرمحاء   198
  378  صل من ... ظلمك   199
  379  امسح ... لك   200
  381  ة يف ...غدوة أو روح   201
  381  من جّهز ... غزا   202
  381  أي الناس أفضل ...   203
  381  والذين ... فأقتل   204
  383  إن رجًال قال يا رسول هللا ...   205
  383  فو الذي ... احلسنات   206
  383  ال يلج ... جهنم   207
  384  ُدّلين ... حيبوك   208
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  الصفحة  احلديث  ت
  386  إمنا ... األخالق   209
  391  مل آتكم ... خبري   210
  392  اً بئست الالت ... مسلم   211
  404  من حرم الرفق ...   212
  404  األرواح ... اختلف   213
  406  زر غباً ... حباً    214
  407  عيادة املريض ... ثالث   215
  407  من سيدكم ... إذا تزوج   216
  408  فإمنا ... السؤال   217
  408  لو مل يكن ... قاتالً    218
  408  من تفقه ... ال حيتسب   219
  409  يا أيها الناس ... هكذا   220
  411  لبه إّن هللا ... لبّ    221
  411  ما ظنك ... ثالثهما   222
  412  عفو هللا ... ذنوبك   223
  412  يا عائشة ... طالباً    224
  413  والذي نفس حممد بيده ...   225
  413  نعمتان ... الفراغ   226
  414  ثالثة ... احلسن   227
  415  حجبت ... املكاره   228
  415  ال قطع ... كثر   229



  
 

 

477

  الصفحة  احلديث  ت
  416  إن الرزق ... أجله   230
كوا ... اللحى   231   416  ا
  416  ن ويل ... سكنيم   232
  417  عجب هللا ... السالسل   233
  417  لو دعيت ... لقبلت   234
  417  مطل الغين ... فليتبع   235
  417  ازهد يف الدنيا ... حيبوك   236
  418  إين لست ... وأسقي   237
  418  قدم على رسول هللا ...   238
  419  إذا نور ... منه   239
  419  عليكم ... ال ينفض   240
  420  اتق ... حجاب   241
  420  ... القدر كاد الفقر   242
  420  لو كانت الدنيا ... ماء   243
  420  واعلموا ... السيوف   244
  421  أول ما ... بالدماء   245
  421  يدخل ... يتوكلون   246
  422  تعشوا ولو بكف   247
  423  اتق هللا ... حسن   248
  423  أنفق ... إقالال   249
  423  اجملالس ... بغري حق   250



  
 

 

478

  الصفحة  احلديث  ت
  424  أكثر ... البله   251
  424  أال أخربكم ... احلالقة   252
  425  إياكم ... إخواناً    253
  426  استوصوا ... بالنساء   254
  426  أحبب حبيبك ... يوما ما   255
  427  فرض النيب صدقة الفطر ...   256
  428  الصوم ... املسك   257
  428  أنزلت ... رمضان   258
  429  من مل يدع قول الزور ...   259
  429  إذا دخل ... الشياطني   260
  430  من صام رمضان ...   261
  430  ..إذا مسعتم املؤذن .   262
  430  شهر الصرب ... الدهر   263
  431  إذا بلغ ... أهله   264
  431  املؤمن ... يؤلف   265
  432  اغزوا تغنموا ...   266
  432  صوموا تصحوا ...   267
  433  سبعة يظلمهم هللا ...   268
  433  مّر عليه جبنازة ...   269
  433  العبد ... دواب   270
  434  بدأ ... للغرباء   271



  
 

 

479

  الصفحة  احلديث  ت
  435  ارحم ... السماء   272
  436  . وارزقينقل ال إله  ..   273
  436  من سرت ... القيامة   274
  437  انطلق ... ميشون   275
  437  الدين النصيحة  ... وعامتهم   276
  439  اتقوا النار ... مترة   277
  440  إذا أراد ... احلفاظ   278
  440  من مل ... عليه   279
  441  ال يدخل ... الناس   280
  441  ليس الغين ... النفس   281
  441  املرء ... خيالط   282
  442  اءإن هللا ... سو    283
  442  ال تتمنوا ... العافية   284
  442  إن رجًال زار أخاً له ...   285
  444  نعم اجلمل ... مها   286
  445  من نذر ... فال يعصه   287
  445  من عّري أخاه ...   288
  446  طينة ... املعتق   289
  446  أنا عند ظن عبدي   290
  447  مثل اجلليس ... خبيثة   291
ا   292   447  سبق درهم ... 



  
 

 

480

  الصفحة  احلديث  ت
  448  شئت إن مما أدرك الناس ...   293
  448  ما نقصت صدقة من مال ...   294
  448  إن هللا قال ...   295
  449  كرم ... خلقه    296
  449  إمنا األعمال بالنيات ... إليه   297
  449  كرم ... خلقه   298
  450  اخللق ... عياله   299
  450  ال تزول ... أبالً    300
  450  وهللا ... أخيه   301
  451  دع ... يريبك   302
  451  كفى ... مفرقاً    303
  451  يعنيهمن حسن ...    304

 



  
 

 

481

  املصادر واملراجعفهرس 
  

  مصنف  اسم الكتاب  ت
    الكرمي القرآن   1

  اإلحكام يف أصول األحكام   2
 :1, طعلــــــــــي بــــــــــن أمحــــــــــد بــــــــــن حــــــــــزم األندلســــــــــي

  القاهرة ,دار احلديث هـ,1404

حممــــد بــــن حممــــد الغــــزايل, (د.ط.ت), دار ااملعرفــــة,   إحياء علوم الدين   3
  بريوت

4   
األدب اإلســــــــالمي: إنســــــــانية 

  وعاملّيته
دار النحـــوي, م, 1987 :1علـــي رضـــا, ط عـــدنان

  السعودية

  األدب اجلاهلي   5
م, 2001: 1غـــازي طليمـــات وعرفـــان األشـــقر, ط

  دار الفكر, دمشق
  : (د.ت), دار الكتاب املصري1جابر قميحة, ط  أدب اخللفاء الراشدين   6

7   
األدب العــــــــريب (مــــــــن ظهــــــــور 
ايـــــــــة العصـــــــــر  اإلســـــــــالم إىل 

  الراشدي)

هـــــــــــ, دار 2002: 1حبيــــــــــب يوســــــــــف مغنيــــــــــة, ط
  ومكتبة اهلالل, بريوت, لبنان

  األدب املفرد   8

حممد بن إمساعيل أبو عبــدهللا البخــاري, دار البشــائر 
حممــد  :هـــ, حتقيــق1409: 1اإلسالمية, بريوت, ط

فــؤاد عبــدالباقي, األحاديــث مذيلــة بأحكــام األلبــاين 
  عليها

  إرشاد األريب   9
م, 1923: 2شـــــهاب الـــــدين يـــــاقوت احلمـــــوي, ط

  دية, مصرمطبعة هن



  
 

 

482

  مصنف  اسم الكتاب  ت

االزدهار يف ما عقده الشــعراء    10
  من األحاديث واآلثار

: 1الســـــــيوطي, حتقيـــــــق: علـــــــي حســـــــني البـــــــواب, ط
  هـ, املكتب اإلسالمي, بريوت1411

  م, مصر1973: 2الزحمشري, ط  أساس البالغة   11

12   
االســـــــــــــــــــــــتيعاب يف معرفـــــــــــــــــــــــة 

  األصحاب
ابــن عبــد الــرب, حتقيــق: علــي حممــد البجــاوي, مكتبــة 

  م1960رة, ضة مصر, القاه

أســــــــــــــــد الغابــــــــــــــــة يف معرفــــــــــــــــة    13
  الصحابة

عــــــز الــــــدين أيب احلســــــن بــــــن األثــــــري اجلــــــزري, طبــــــع 
  هـ1386القاهرة: 

14   
أســــــــــس النقــــــــــد األديب عنــــــــــد 

  العرب
أسس النقد األديب عند العرب, ألمحد أمحــد بــدوي, 

ضة مصر1960: 2ط   م, مكتبة 

  اإلصابة يف متييز الصحابة   15
ســـقالين, أمحـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر أبـــو الفضـــل الع

ــــق: علــــي حممــــد البجــــاوي, ط هـــــ,  1412: 1حتقي
  دار اجليل, بريوت

هشـــام بـــن حممـــد الكلـــيب, حتقيـــق: أمحـــد زكـــي باشـــا,   األصنام   16
  م, دار الكتب املصرية, القاهرة1924: 2ط

ــــــــــــزدوي    17 ز ـكنــــــــــــ  –أصــــــــــــول الب
  الوصول اىل معرفة األصول

مطبعــــة ), د.ت, (علــــي بــــن حممــــد البــــزدوي احلنفــــىي
  اتشيكر   ,جاويد بريس

أصـــــــــــــول احلـــــــــــــديث علومـــــــــــــه    18
  ومصطلحه

هــــــــــ, دار 1401: 4حممـــــــــد عجـــــــــاج اخلطيـــــــــب, ط
  الفكر, بريوت

  األعالم    19
خــري الــدين بــن حممــود بــن حممــد بــن علــي بــن فــارس 

ـــــــــي,  ـــــــــني, 2002: 5طالزركل ـــــــــم للمالي م, دار العل
  بريوت



  
 

 

483

  مصنف  اسم الكتاب  ت

عــــــن كتــــــب  إعــــــالم الســــــائلني   20
  سيد املرسلني

: 2حتقيــــــــــق: حممــــــــــود أرنــــــــــاؤوط, طابــــــــــن طولــــــــــون, 
  , بريوتمؤسسة الرسالةم, 1987

  أعالم احملدثني   21
مطــابع دار (د.ط.ت), حممــد بــن حممــد أبــو شــهبة, 

  الكتاب العريب, مصر

, حتقيـــق : طـــه عبـــد الـــرءوف ســـعد, ابــن قـــيم اجلوزيـــة  إعالم املوقعني   22
  م1973بريوت ،  -دار اجليل 

23   
اإلعــــــالم واتصــــــال باجلمــــــاهري 

  والرأي العام
: 1امل الكتــــب, طمســــري حممــــد حســــني, القــــاهرة: عــــ

  م1984

 2ط:  ,حتقيــق : مســري جــابر, الفــرج األصــفهاين أبــو  األغاين   24
  بريوت ,دار الفكر), د.ت(

  اإلكمال يف رفع االرتياب   25
دار الكتـــــب  ,هــــــ1411: 1علـــــي بـــــن هبـــــة هللا, ط

  العلمية, بريوت

جــالل الــدين الســيوطي, حتقيــق: أمحــد شــاكر, طبــع   ألفية احلديث   26
  هـ1353القاهرة,  عيسى البايب احلليب,

م, دار 1962ط): د.إمساعيـــل بـــن حممـــد القـــايل, (  األمايل   27
  الفكر, القاهرة

28   
أمثــــــال احلــــــديث املرويــــــة عــــــن 

  النيب 

, أبـــو احلســـن بـــن عبـــد الـــرمحن بـــن خـــالد الرامهرمـــزي
هــــ, 1409: 1, طحتقيـــق : أمحـــد عبـــد الفتـــاح متـــام

  بريوت ,مؤسسة الكتب الثقافية

  ةاألمثال العربية القدمي   29
: 4رودلــــف زهلــــامي, ترمجــــة رمضــــان عبــــد التــــواب, ط

  م, مؤسسة الرسالة, بريوت1987



  
 

 

484

  مصنف  اسم الكتاب  ت

  إنباه الرواة على أبناء النحاة   30
مجــــال الــــدين القطفــــي, حتقيــــق: حممــــد أبــــو الفضــــل, 

ـــــــــاب,  ـــــــــة املصـــــــــرية العامـــــــــة للكت م, دار 1973اهليئ
  الكتب, القاهرة

ـــارود  األنساب   31 ي, عبـــد الكـــرمي الســـمعاين, تقـــدمي: عبـــد هللا الب
  هـ, دار الكتب العلمية, بريوت1408: 1ط

  البداية والنهاية   32
,  إمساعيــــل بــــن عمــــر بــــن كثــــري القرشــــي أبــــو الفــــداء

  بريوت ,مكتبة املعارف

  بغية الوعاة   33
الســيوطي, حتقيــق حممــد أبــو الفضــل إبــراهيم, الطبعــة 
 ,األوىل, مطبعـــــــــة عيســـــــــى البـــــــــاىب احللـــــــــيب وشـــــــــركاء

  .هـ1384

يـــــل وآخـــــرون, طبـــــع وزارة الرتبيـــــة, عـــــز الـــــدين إمساع  البالغة   34
  م1976هـ/ 1396مصر, 

هـــ, 1401: 4حسن شاذيل فرهود د. وآخــرون, ط  البالغة والنقد   35
  دار املعارف, السعودية

بلـــوغ األرب يف معرفـــة أحـــوال    36
  العرب

ــــــــري, ط جــــــــة األث ــــــــق: حممــــــــد  : 3اآللوســــــــي, حتقي
  ) مطابع دار الكتاب العريب, مصرد.ت(

  البيان والتبيني   37
ــــ ــــد الســــالم عثمــــان عمــــرو بــــن حبــــر وأب , حتقيــــق: عب

هـــــــــ, مطبعــــــــة جلنــــــــة التــــــــأيل 1367: 1هــــــــارون, ط
  والرتمجة والنشر, القاهرة

تــــــــاج العــــــــروس مــــــــن جــــــــواهر    38
  القاموس

سيد حممد مرتضى احلسيين الزبيدي, حتقيــق د. عبــد 
  العزيز مطر, الرتاث العريب, (د.ط.ت) الكويت



  
 

 

485

  مصنف  اسم الكتاب  ت

), د.ت: (4خلــدون, ط عبــد الــرمحن بــن حممــد ابــن  تاريخ ابن خلدون   39
  دار إحياء الرتاث العريب, بريوت

  تاريخ آداب العرب   40
, دار 2003: 1مصــــــــــطفى صــــــــــادق الرافعــــــــــي, ط

  الكتاب العريب. بريوت

م, منشـــــــــــورات 1992): د.طجرجـــــــــــي زيـــــــــــدان, (  تاريخ آداب اللغة العربية   41
  مكتبة احلياة, بريوت, لبنان

  تاريخ األدب العريب   42
) دار نشـــر الكتــــب ط تد.أمحـــد حســـن الزيـــات. (

  اإلسالمية, الهور باكستان

: 3بروكلمـــــــان, مـــــــرتجم: عبـــــــد احللـــــــيم النجـــــــار, ط  تاريخ األدب العريب   43
  م, دار املعارف, بريوت1962

  م1985, بريوت 5عمر فروخ, ط  تاريخ األدب العريب   44

45   
 –تـــــــــــــــــاريخ األدب العـــــــــــــــــريب 

العصـــــــــــر اجلـــــــــــاهلي والعصـــــــــــر 
  اإلسالمي

, و حممــد الرابــع حممــد واضــح رشــيد احلســين النــدوي
احلســـين النـــدوي, تقـــدمي: العالمـــة أبـــو احلســـن علـــي 

: 1احلســـــــــــــــــــين النـــــــــــــــــــدوي, دار ابـــــــــــــــــــن كثـــــــــــــــــــري, ط
  م, دمشق, بريوت2002هـ/1423

, دار الكتـــــــب العلميـــــــة, حممـــــــد بـــــــن جريـــــــر الطـــــــربي  تاريخ األمم وامللوك   46
  هـ1407, 1, ط: بريوت

 اخلطيـــب البغـــدادي, حتقيـــق: مصـــطفى عبـــد القـــادر,  تاريخ بغداد   47
  هـ, دار الكتب العلمية, بريوت1417: 1ط

  تاريخ دمشق الكبري   48
: 2ابــــــن عســــــاكر, هذبــــــه: عبــــــد القــــــادر بــــــدران, ط

  هـ, دار املسرية, بريوت1399
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هــــ, دار 1418: 1, طيوســـف حممـــد خـــري رمضـــان  تتمة األعالم للزركلي   49
  ابن حزم, بريوت

  تدريب الراوي    50
ـــ, عبـــد الـــرمحن بـــن أيب بكـــر الســـيوطي د حتقيـــق : عب

مكتبــــة الريــــاض  )د.ط.ت, (الوهــــاب عبــــد اللطيــــف
  الرياض ,احلديثة

  تذكرة احلفاظ   51
, مشــــــس الــــــدين عبــــــد الــــــرمحن الــــــذهيب, طبعــــــة اهلنــــــد

  , اهلندهـ1357

52   
ترتيـــــب قـــــاموس احملـــــيط علـــــى 
طريقـــة املصـــباح املنـــري وأســـاس 

  البالغة

ـــــــــــــزاوي, (د.ط): م, دار 1979الطـــــــــــــاهر أمحـــــــــــــد ال
  الكتب العلمية.بريوت لبنان

ـــــــة يف تطـــــــو    53 ر األســـــــاليب النثري
  األدب العريب

م, دار العلــــــــــــــم 1974: 5أنــــــــــــــيس املقدســــــــــــــي, ط
  للماليني, بريوت

  تفسري القرطيب   54
حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر القــرطيب, حتقيــق: أمحــد 

: 2عبــــد العلــــيم الــــربدوين, دار الشــــعب, القــــاهرة, ط
  هـ1372

  هـ, دار الفكر, بريوت1397: 1الزخمشري, ط  تفسري الكشاف   55

  قريب التهذيبت   56
, أمحـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر أبـــو الفضـــل العســـقالين

 ,دار الرشــيدهـــ, 1406: 1, طحتقيق: حممد عوامة
  سوريا

أمحــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر أبــــو الفضــــل العســــقالين   ذيب التهذيب   57
  هـ 1404, 1, ط: بريوت ,دار الفكر, الشافعي
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أيب منصــور حممــد بــن أمحــد األزهــري. حتقيــق: ريــاض   ذيب اللغة   58
  لبنان ,بريوت ,زكي قاسم, (د.ط.ت) دار املعرفة

توضــيح األفكــار ملعــاين تنقــيح    59
  األنظار

حتقيــق : , حممد بن إمساعيل األمري احلسين الصــنعاين
 -املكتبــة الســـلفية  , حممــد حمــي الـــدين عبــد احلميـــد

  املدينة املنورة

  تيسري علوم احلديث   60
ت ط), دار نشــــــــــر الكتــــــــــب د.حممــــــــــود طحــــــــــان, (

  الهور اإلسالمية,

, ط: الســيد شــرف الــدين , حتقيــق:حممــد بــن حبــان  الثقات   61
  دار الفكرهـ , 1395

62   
مثار القلوب يف املضاف 

  واملنسوب

منصور عبدامللك بن حممد بن إمساعيل الثعــاليب,  أبو
: 1حتقيـــــــــــق : حممـــــــــــد أبــــــــــــو الفضـــــــــــل إبــــــــــــراهيم, ط

  القاهرة –دار املعارف , م1965

جــامع األصــول مــن أحاديــث    63
  الرسول

الســـــعادات مبـــــارك بـــــن حممـــــد اجلـــــزري, مطبعـــــة  أبـــــو
  هـ1368أنصار السنة احملمدية, القاهرة, 

  اجلامع الصحيح   64

حممد بن إمساعيل أبو عبــدهللا البخــاري اجلعفــي, دار 
 – 1407: 3ابــــــــن كثــــــــري ، اليمامــــــــة, بــــــــريوت, ط

, حتقيــــق : د. مصــــطفى ديــــب البغــــا أســــتاذ 1987
  شقاحلديث وعلومه يف كلية الشريعة, جامعة دم

  اجلامع الصحيح سنن الرتمذي   65
دار إحيــاء , حممد بن عيســى أبــو عيســى الرتمــذي الســلمي

حتقيــــــق : أمحــــــد حممــــــد شــــــاكر , بــــــريوت ,الــــــرتاث العــــــريب
  األحاديث مذيلة بأحكام األلباين عليها, وآخرون
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مجهـــــــــــرة أشـــــــــــعار العـــــــــــرب يف    66
  اجلاهلية واإلسالم

: 1القرشــــــــي, حتقيــــــــق: علــــــــي حممــــــــد البجــــــــاوي, ط
  بعة جلنة البيان العريب, مصرم, مط1967

67   
مجهــــرة األنســــاب يف اجلاهليــــة 

  واإلسالم
ابــــــن حجــــــر األندلســــــي, حتقــــــق: ليفــــــي بروفنســــــال, 

  م1948مطابع دار املعارف, مصر, 
  ابن دريد, (د.ط.ت), دار الفكر, مصر  مجهرة اللغة   68

  مجهرة أمثال العرب   69
م, دار الفكــر, 1988: 2هــالل العســكري, ط أبــو

ـــراهيم  و دار الفكـــر, حتق يـــق : حممـــد أبـــو الفضـــل إب
  عبد اجمليد قطامش

مجهــــــــــرة خطــــــــــب العــــــــــرب يف    70
  عصور العربية الزاهرة

م, مطبعـــــــــة 1933: 2ألمحـــــــــد زكـــــــــي صـــــــــفوت, ط
  مصطفى البايب احلليب وأوالده, مصر

71   
اجلوانب اإلعالميــة يف خطــب 

  الرسول 
ســــعيد بــــن علــــي, وزارة الشــــئون واألوقــــاف والــــدعوة 

  هـ1417واإلرشاد, السعودية, 

يف أســـــــرار  حجـــــــة هللا البالغـــــــة   72
    األحاديث وعلل األحكام

(د.ط): أمحــــــــــــد بــــــــــــن عبــــــــــــد الــــــــــــرحيم الــــــــــــدهلوي, 
  املطبعة اخلريية, مصر, هـ1322

  حلية األولياء    73
 ,دار الكتــــاب العــــريب هـــــ,1405: 4, طأبــــو نعــــيم
  بريوت

حليــــــــــــة األوليــــــــــــاء وطبقــــــــــــات    74
  األصفياء

 هـــ, 1405, 4, ط: أمحــد بــن عبــد هللا األصــبهاين
  بريوت, دار الكتاب العريب

75   
احلياة العربية من الشعر 

  اجلاهلي
م, دار القلــــــم, 1962: 4أمحــــــد حممــــــد احلــــــويف, ط

  بريوت
  )د.تاألصبهاين, مكتبة البايب احلليب, مصر ( خريدة القصر وجريدة العصر   76
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  خزانة األدب   77
عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي, حمقيــق وشــرح عبــد 

مكتبـــة اخلـــاجني  .ط.ت),(د الســـالم حممـــد هـــارون,
  القاهرة, دار الرفاعي, الرياض

هــــ، دار 1409: 1ط، 15-11نـــذير مكتـــيب، ص  خصائص اخلطبة واخلطيب   78
  البشائر اإلسالمية، بريوت

  هـ, دار املنارة, جدة1408: 1مأمون فريز جرار, ط  خصائص القصة اإلسالمية   79

  اخلطابة وإعداد اخلطيب   80
دار القلـــــــم,  م, 1982: 2عبــــــد اجلليـــــــل شـــــــليب, ط

  كويت

اخلطابـــة: أصـــوهلا وتارخيهـــا يف    81
  أزهر عصورها عند العرب

اإلمـــــــــام. دار الفكـــــــــر العـــــــــريب, ‘ حممـــــــــد أبـــــــــو زهـــــــــرة
  م1934

82   
مخســون وصــية ووصــية لتكــون 

  خطيباً ناجحاً 
ألمـــــــــــــــــري بـــــــــــــــــن حممـــــــــــــــــد املـــــــــــــــــدري,  (ال. ط. ت) 

www.saaid.net ,السعودية ,  

ئــــــــــرة املعــــــــــارف اإلســــــــــالمية دا   83
  (اردو)

م.دانـــــــــــش كــــــــــــاه بنجــــــــــــاب الهــــــــــــور. 1966 :1ط
  باكستان

دائــــــــــرة املعــــــــــارف اإلســــــــــالمية    84
  (العربية)

أمحد السنتناوي وإبراهيم زكي خورشيد وعبد احلميد 
  .ط.ت)ديونس. مراجعة: حممد مهتدي. (

دائــــــــــرة املعــــــــــارف اإلســــــــــالمية    85
  (العربية)

 بريوت لبنانبطرس بستاين. (ال.ط.ت) دار املعرفة 

دراســــــــــــات يف أدب الــــــــــــدعوة    86
  م1982حممود حسني. مكتبة اخلاجني, القاهرة,   اإلسالمية

إمساعيل بن قاســم أيب العطايــة, دار صــادر, بــريوت,   ديوان أيب العتاهية   87
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1964  

حبيـــب بـــن أوس, طبـــع نظـــارة املعـــارف, شـــرح حمـــي   ديوان أيب متام   88
  الدين

  ديوان أيب حمجن   89
 هـــــالل العســـــكري, نشـــــره: أبـــــو حمجـــــن, صـــــنعة أيب

م, املطبعـــــــة 1964: 2صـــــــالح الـــــــدين املنجـــــــد, ط
  النموذجية, مصر

  ديوان األعشى الكبري   90
ميمــــون بــــن قــــيس, شــــرحه وقــــدم لــــه: مهــــدي حممــــد 

م, دار الكتــب العلميــة, 1987: 1ناصر الدين, ط
  بريوت

  ديوان حارث   91
م, دار الكتـــــــب 1987: 1حـــــــارث بـــــــن حلـــــــزة, ط
  العلمية, بريوت, لبنان

  1961حسان بن ثابت, دار صادر, بريوت,   يوان حساند   92

د عصــام, طرفة بن العبد, تقدمي: سيف الدين و أمح  , شرحديوان طرفة   93
   , دار مكتبة احلياة, بريوتم1989(د.ط): 

  ديوان كعب   94
: 1كعــــــــب بــــــــن زهــــــــري, حتقيــــــــق: علــــــــي فــــــــاعور, ط

  هـ, دار الكتب العلمية, بريوت1407

م, دار الكتــــــــــب 1987: 1طلبيــــــــــد بــــــــــن ربيعــــــــــة,   ديوان لبيد   95
  العلمية, بريوت

  جمدي إبراهيم –شرف يتيه على الزمان   الرسائل النبوية الشريفة    96

ــــــة    97 رفــــــع األســــــتار إلبطــــــال أدل
  القائلني بفناء النار

حتقيــق : العالمــة , حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين
: 1, طاحملـــــــــــدث حممـــــــــــد ناصـــــــــــر الـــــــــــدين األلبـــــــــــاين
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  بريوت ,املكتب اإلسالميهـ, 1405

أبو القاســم عبــد الــرمحن بــن عبــد هللا, طبــع اجلماليــة,   الروض األنف   98
  هـ, مصر1332

  روضات اجلنات   99
حممـــــد بـــــاقر اخلوانســـــاري, حتقيـــــق: حممـــــد أســـــد هللا, 

  مكتبة إمساعيليان, طهران, إيران

 روضة العقالء ونزهة الفضالء100
حتقيـــق : حممـــد , حممـــد بـــن حبـــان البســـيت أبـــو حـــامت

بريوت  ,دار الكتب العلمية, احلميد حمي الدين عبد
  هـ1397، 

, دار اجليـــل, 1972: 4أبـــو إســـحاق القـــريواين, ط  زهر اآلداب101
  بريوت

  زهر اآلداب102
احلصـــــري, حتقيـــــق: زكـــــي مبـــــارك, املكتبـــــة التجاريـــــة, 

  هـ1344القاهرة, 

هـــــــ, طبــــــع أم القــــــرى 1408: 2حممــــــد عجــــــاج, ط  السنة قبل التدوين103
  ةللطباعة والنشر, السعودي

  سنن ابن ماجه104
حممــد بــن يزيــد أبــو عبــدهللا القــزويين, حتقيــق : حممــد 

دار الفكــــر, بــــريوت,  (د.ط.ت) فــــؤاد عبــــد البــــاقي,
  واألحاديث مزيلة بأحكام األلباين عليها

  دؤ سنن أيب دا105

سليمان بن األشــعث أبــو داود السجســتاين األزدي, 
دار الفكر, حتقيق : حممد حميي الــدين عبــد احلميــد, 

لكتـــــاب : تعليقـــــات َكَمـــــال يوُســـــْف احلـــــُوت, مـــــع ا
  واألحاديث مذيلة بأحكام األلباين عليها
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  سنن البيهقي الكربى106
حتقيـــــق : حممـــــد عبـــــد , أمحـــــد بـــــن احلســـــني البيهقـــــي

 - 1414مكـــة،  -مكتبـــة دار البـــاز , القـــادر عطـــا
1994  

  سنن البيهقي الكربى107
ــــو بكــــر  ــــن موســــى أب ــــن علــــي ب ــــن احلســــني ب أمحــــد ب

 ,مكتبـــــــة دار البـــــــازهــــــــ, 1414ط): , (د.البيهقـــــــي
  حتقيق : حممد عبد القادر عطا مكة املكرمة، 

  سنن الدارقطين108
حتقيــق : الســيد , علــي بــن عمــر الــدارقطين البغــدادي

بــــريوت،  ,دار املعرفــــة, عبــــد هللا هاشــــم ميــــاين املــــدين
  هـ1386

  سنن الدارمي109

عبــدهللا بــن عبــد الــرمحن الــدارمي, دار الكتــاب العــريب, 
ـــــريوت ـــــد الســـــبع ب , حتقيـــــق : فـــــواز أمحـــــد زمـــــريل , خال

ــــــــة,  1407: 1العلمــــــــي, ط هـــــــــ, دار الكتــــــــب العلمي
  األحاديث مذيلة بأحكام حسني سليم أسد عليها

  سري أعالم النبالء110
حممـــد بـــن أمحـــد الـــذهيب, حتقيـــق: شـــعيب األرنـــؤوط 

هـ, موسوعة الرسالة, 1406: 4وحسني األسد, ط
  بريوت

  السرية النبوية111
حتقيــق: مصــطفى الســقا واألبيــاري وعبــد  ابن هشــام,

  هـ1355احلفيظ, مطبعة مصطفى احلليب, 

ابـــــن كثـــــري, مطبعـــــة عيســـــى البـــــايب احللـــــيب, القـــــاهرة,   السرية النبوية112
  هـ1385

هــــ,  دار ابـــن  1399: 2ابـــن العمـــاد الدمشـــقي, ط  شذرات الذهب113
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  كثري, دمشق بريوت

  شرح السنة114
ب األرنــؤوط احلسن بن مسعود البغوي, حتقيق: شعي

هـــ, املكتــب اإلســالمي, 1403: 2وحممــد زهــري, ط
  بريوت

115
شــرح خنبــة الفكــر يف مصــطلح 

  أهل األثر
أمحد بن علي ابــن حجــر العســقالين, طبــع مصــطفى 

  القاهرة ,هـ1368البايب احلليب, 

  عب اإلميانش116
حتقيــق : حممــد , أبــو بكــر أمحــد بــن احلســني البيهقــي

دار , هـــــــــ1410: 1, طالســــــــعيد بســــــــيوين زغلــــــــول
  بريوت ,الكتب العلمية

117

شــعر العقيــدة يف عصــر صــدر 
 23اإلســـــــــــالم حـــــــــــىت ســـــــــــنة 

  هجرية

هــــــــ, مكتبـــــــة 1406: 1أيهـــــــم عبـــــــاس محـــــــودي, ط
  النهضة العربية, بريوت

118
شــــــــــــــعر املخضــــــــــــــرمني وأثــــــــــــــر 

  اإلسالم فيه
م, مؤسســة 1993هـــ/1414: 4حيــىي اجلبّــوري, ط
   الرسالة, بريوت

ري, حتقيــق: أمحــد حممــد شــاكر, (د.ط): ابــن قتيبــة الــدينو   الشعر والشعراء 119
  هـ1386هـ, دار املعارف مبصر, (د.ط): 1386

120
يف ضــــــوء  شــــــعراء الرســــــول 
  الواقع والقريض

م, دار ابــن 2001: 1ســعيد األعظمــي النــدوي, ط
  كثري, بريوت

  م1921لويس شيخو, دار الفكر, بريوت,  شعراء النصرانية بعد اإلسالم121

122
صــــــــبح األعشــــــــى يف صــــــــناعة 

  شاءاإلن
أمحــــد بــــن علــــي القلقشــــندي, شــــرحه وعلــــق عليــــه: 

: 1حممــــــــــــــــــــــــد حســــــــــــــــــــــــني مشــــــــــــــــــــــــس الــــــــــــــــــــــــدين, ط
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  م, دار الكتب العلمية, بريوت1987هـ/1407

123
الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح 

  العربية
): د.طاجلـــوهري. تـــح: أمحـــد عبـــد الغفـــور عطّـــار. (

  هـ دار العلم للماليني بريوت1386

  صحيح مسلم124
, بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوريمسلم 
دار إحيـــاء , حممـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي وتعليـــق: حتقيـــق

  بريوت ,الرتاث العريب

  صفة الصفوة125
تــــــح : حممــــــود  ,عبــــــد الــــــرمحن بــــــن علــــــي أبــــــو الفــــــرج

دار هـــــــــــــ, 1399: 2, طحممــــــــــــد رواسو فــــــــــــاخوري 
  بريوت ,املعرفة

  الصناعتني يف الكتابة والشعر126
ي, حتقيــق: علــي حممــد البجــاوي أبــو هــالل العســكر 

م, مطبعــة عيســى 1952: 1وحممد أبو الفضــل, ط
  البايب احلليب, مصر

  هـ1354السخاوي, دار احلياة, مصر,   الضوء الالمع127

, حممد بن سعد بن منيع أبو عبدهللا البصري الزهــري  الطبقات الكربى128
  بريوت ,دار صادرت) .طد.(

), د.ت: (2حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل, ط الزبيدي,  طبقات اللغويني والنحويني129
  دار املعارف, مصر

حتقيق : علي حممد , عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  طبقات املفسرين130
  القاهرة ,مكتبة وهبةهـ, 1396: 1, طعمر

حتقيــــق : حممــــود حممــــد , حممــــد بــــن ســــالم اجلمحــــي  طبقات فحول الشعراء131
  جدة ,دار املدين .ط.ت)د, (شاكر
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 م,  دار املعارف مبصر1963: 7شوقي ضيف, ط  سالميالعصر اإل132
 م, دار املعارف, مصر1982: 8شوقي ضيف, ط  العصر العباسي األول133

م,جلنـــــــة التـــــــأليف 1965): د.طابـــــــن عبـــــــد ربـــــــه, (  العقد الفريد134
  والرتمجة والنشر, القاهرة

135
(مقدمــــة ابــــن  علــــوم احلــــديث

  الصالح)
: 1ط ,أبو عمرو عثمان بن عبد الــرمحن الشــهرزوري

  مكتبة الفارايبم, 1984

136
العمـــــــــدة يف حماســـــــــن الشـــــــــعر 

  وآدابه ونقده
ابـــــن رشـــــيق القـــــريواين, حتقيـــــق: حممـــــد حمـــــي الـــــدين, 

  م, مطبعة السعادة, مصر1963: 3ط

  عن اللغة والنقد واألدب137
حممــــد أمحــــد الغــــرب, املركــــز العــــريب للثقافــــة والعلــــوم, 

  بريوت

م, منشــورات 1992 :1إعــداد: أنطــوان القــّوال, ط  عنرتة وعبلة138
  جروس برس, لبنان

ابن سيد الناس, مطبعة القدسي والسعادة, القــاهرة,   عيون األثر139
  هـ1366

م, وزارة الثقافــــــــــــــــة 1963): د.طابــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــة, (  عيون األخبار140
  واإلرشاد, مصر

حتقيـــق : حممـــد عبـــد , القاســـم بـــن ســـالم اهلـــروي أبـــو عبيـــد  غريب احلديث141
  بريوت ,لكتاب العريبدار ا,  هـ1396: 1, طاملعيد

عبــد الــرمحن حتقيــق: , أمحد بــن عبــد احللــيم بــن تيميــة  فتاوى ابن تيمية142
  هـ, طبع الرياض1382: 1النجدي, ط

ـــــــــة 143  :1, طمشس الدين حممد بن عبــد الــرمحن الســخاويفـــــــــتح املغيـــــــــث شـــــــــرح ألفي
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  لبنان ,دار الكتب العلمية ,هـ1403  احلديث

  هـ1398العلمية, بريوت, البالذري, دار الكتب   فتوح البلدان144

, دار الكتــاب العــريب, 1969, 10أمحــد أمــني, ط  فجر اإلسالم145
  بريوت

  الفريد146
م, جلنــــــة التــــــأليف 1965): د.طابــــــن عبــــــد ربــــــه, (

  والرتمجة والنشر, القاهرة

دار الشــروق , م 1959(د. ط): أمحد أبــو ســعيد,   فن القصة147
  اجلديد, بريوت

  ت),  دار الثقافة, بريوتحممد يوسف جنم, (د.ط.  فن القصة148

م, دار املعـــــــــــارف, 1960: 10شـــــــــــوقي ضـــــــــــيف, ط  الفن ومذاهبه149
  بريوت

150
ـــــــــة يف العصـــــــــر  ـــــــــون األدبي الفن

  العباسي 
م, دار الثقافـــة 1995: 2شـــعبان حممـــد مرســـى, ط

  العربية, القاهرة

  الفهرست151
حممد بن إسحاق أبو الفــرج النــدمي, . شــرح وتعليــق: 

تـــــــــــــــب م, دار الك1996: 1يوســـــــــــــــف علـــــــــــــــي. ط
  العلمية, بريوت, لبنان

ابــــن شــــاكر, حتقيــــق: إحســــان عبــــاس, دار صـــــادر,   فوات الوفيات152
  م1973بريوت, 

  يف أصول األدب153
.ط.ت) شــــــركة اخلزنــــــدار دأمحــــــد حســــــن الزبــــــات. (

  للتوزيع, السعودية
  م, دار املعارف, بريوت1927: 2طه حسني, ط  يف األدب اجلاهلي154
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 م, دار الشروق, القاهرة2001: 8ط سيد قطب,  يف التاريخ فكرة ومنهاج155

  يف التعريب واملعرب156
عبــد هللا بــن بــري بــن عبــد اجلبــار املقدســي املصــري, 

هـــــــ, 1405حتقيــــــق: إبــــــراهيم الســــــامرائي, (د.ط): 
  مؤسسة الرسالة, بريوت

هـــــــ, املكتبــــــة 1356: 1عبــــــد الــــــرؤوف املنــــــاوي, ط  فيض القدير157
  التجارية الكربى, مصر

  القاموس احمليط158
وز آبـــادي, إعـــداد وتقـــدمي: حممـــد عبـــد الـــرمحن الفـــري 

 )د.تاملرعشلي, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت (

حتقيـــــــق : عبـــــــدهللا بـــــــن محـــــــد ,  عبـــــــدهللا بـــــــن حممـــــــد  قرى الضيف159
  الرياض ,أضواء السلفم, 1997: 1, طاملنصور

  عزيزة, دار الفكر, بريوت, (د ت)  القصة والرواية160

  القصص يف احلديث النبوي 161
هــــــ, املكتبـــــة 1398: 1مـــــر بـــــن حســـــن الزيـــــر, طع

  السلفية, القاهرة

  قفو األثر يف صفوة علوم األثر162
حتقيــق , رضي الدين حممــد بــن إبــراهيم احللــيب احلنفــي

مكتبــــة , هـــــ1408: 2, ط: عبــــد الفتــــاح أبــــو غــــدة
  حلب –املطبوعات اإلسالمية 

ريوت, ابـــــن األثـــــري, دار صـــــادر للطباعـــــة والنشـــــر, بـــــ  الكامل يف التاريخ163
  م1960

م, مكتبــة 1936: 1املــربد, حتقيــق: زكــي مبــارك, ط  الكامل يف اللغة واألدب164
  مصطفى البايب احلليب, مصر

, حتقيــق : د.عبــدالعلي عبداحلميــد حامــدابن حيان, كتـــــاب األمثـــــال يف احلـــــديث 165
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  بومباي اهلند ,الدار السلفية م, 1987: 2ط  النبوي

ـــــــد   كتاب احليوان166 ـــــــق: عب الســـــــالم حممـــــــد هـــــــارون, اجلـــــــاحظ, حتقي
  هـ, دار الفكر, القاهرة1363): د.ط(

  كتاب العني167
اخلليــــــــل بــــــــن أمحــــــــد الفراهيــــــــدي. حتقيــــــــق: مهــــــــدي 

ســـــامرائى. تصـــــحيح: أســـــعد املخزومـــــي و إبـــــراهيم ال
  , دار ومكتبة اهلالل, بريوت.ط.ت)د( الطيب,

  كشف اخلفاء168
مكتبــــة (د.ط.ت), إمساعيــــل بــــن حممــــد العجلــــوين, 

  حلبالرتاث العريب, 
  حاجي خليفة, منشورات مكتبة املثىن, بريوت  كشف الظنون169

170
ز العمــال يف ســنن األقــوال ـنــك

  واألفعال
مؤسســـــة , علـــــي بـــــن حســـــام الـــــدين املتقـــــي اهلنـــــدي

  م1989 .ط)د, (بريوت ,الرسالة

  الكواكب الدراري 171
شـــــــرح صـــــــحيح اإلمـــــــام البخـــــــاري املعـــــــروف بشـــــــرح 

لعـــريب, : (د.ت) دار إحيـــاء الـــرتاث ا2الكرمـــاين, ط
  بريوت

ذيب األنساب172 عـــــز الـــــدين ابـــــن األثـــــري اجلـــــزري, طبـــــع دار صـــــادر,   اللباب يف 
  هـ1400بريوت, 

: 1, طحممــد بــن مكــرم بــن منظــور األفريقــي املصــري  لسان العرب173
  بريوت ,دار صادر), د.ت(

   لسان امليزان174
ابــــــن حجــــــر العســــــقالين, حتقيــــــق : دائــــــرة املعــــــارف 

هـ, مؤسسة األعلمــي 1406: 3النظامية, اهلند, ط
  للمطبوعات, بريوت
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  اللمع175
نصـــــر الســـــراج الطوســـــي, حتقيـــــق: عبـــــد احللـــــيم  أبـــــو

دار  ,ت).طد.حممـــــود وطـــــه عبـــــد البـــــاقي ســـــرور, (
  الكتب احلديثة, مصر

اآلمـــدي, تصـــحيح ونشـــر: فـــريس كرنكـــو د. مكتبـــة   املؤتلف واملختلف 176
  هـ1961القدس, القاهرة, 

177
املثل السائر يف أدب الكاتــب 

  الشاعرو 
م, دار الكتــــب 1979: 1أبــــو الفــــتح املوصــــلي, ط

  العلمية, بريوت
  ثعلب, (د.ط.ت), دار الفكر, بريوت  جمالس ثعلب178

  جملتىب من السننا179
حتقيــق : , أمحــد بــن شــعيب أبــو عبــد الــرمحن النســائي

ــــــو غــــــدة ــــــدالفتاح أب مكتــــــب هـــــــ, 1406: 2, طعب
  حلب ,املطبوعات اإلسالمية

: تــح, أمحد بن حممد امليــداين النيســابوري أبو الفضل  جممع األمثال180
  بريوت ,دار املعرفة, حممد حمىي الدين عبد احلميد

): د.ط( , نـــــور الـــــدين علـــــي بـــــن أيب بكـــــر اهليثمـــــي  جممع الزوائد ومنبع الفوائد181
  دار الفكر، بريوت, هـ 1412

 ,ابـــــن فـــــارس. حتقيـــــق: زهـــــري عبـــــد احملســـــن ســـــلطان  جممل اللغة182
  عراق لة,, مؤسسة الرسا.ط.ت)د(

183
جمموعــة الوثــائق السياســية للعهــد 

  النبوي واخلالفة الراشدة
, دار 1987: 7مجعهـــــــــــــا: حممـــــــــــــد محيـــــــــــــد هللا, ط

  النفائس, بريوت
  هـ, نشر البايب احلليب, مصر1391: 1البن سيده, ط  احملكم واحمليط األعظم يف اللغة 184
بطــرس بــن يوســف البســتاين, مكتبــة لبنــان ناشــرون,   حميط احمليط185
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  م1993وت, بري 

ـــاد, حتقيـــق: شـــيخ حممـــد حســـن آل   احمليط يف اللغة186 إمساعيـــل بـــن َعّب
  , عامل الكتب, بريوت1994: 1ياسني, ط

  خمتار الصحاح187
حتقيـــق : , حممـــد بـــن أيب بكـــر بـــن عبـــدالقادر الـــرازي

مكتبـــة هــــ, 1415طبعـــة جديـــدة ، , حممـــود خـــاطر
  بريوت ,لبنان

  خمتصر تاريخ دمشق188
وحيــــة النحــــاس وريــــاض عبــــد ابــــن منظــــور, حتقيــــق: ر 
هـــ, دار الفكــر, 1404: 1احلميد وحممد مطيع, ط

  دمشق

189
مرشــــــــــــــد اخلطيــــــــــــــب ودليــــــــــــــل 

  الباحث يف اخلطب املنربية
م, دار 2002: 1إعداد عبد الرمحن املصطاوي, ط

  املعرفة, بريوت, لبنان

  املزهر يف علوم اللغة وأنواعها190
حتقيـــــق : فـــــؤاد , عبـــــدالرمحن بـــــن أيب بكـــــر الســـــيوطي

دار الكتـــــــــــــــب م, 1998: 1, طمنصـــــــــــــــور علـــــــــــــــي
  بريوت ,العلمية

  املستدرك على الصحيحني191
, النيســابوريأبــو عبــد هللا احلــاكم هللا  حممــد بــن عبــد

ــــــــــد القــــــــــادر عطــــــــــا ــــــــــق : مصــــــــــطفى عب : 1, طحتقي
  بريوت ,دار الكتب العلميةهـ, 1411

192
املســــــــــــــتطرف يف كــــــــــــــل فــــــــــــــن 

  مستظرف

, شــهاب الــدين حممــد بــن أمحــد أيب الفــتح األبشــيهي
م, 1986: 2, طقيـــــق:  د.مفيـــــد حممـــــد قميحـــــةحت

  بريوت ,دار الكتب العلمية
: 2, طأبـــــــو القاســـــــم حممـــــــود بـــــــن عمـــــــر الزخمشـــــــري  املستقصى يف أمثال العرب193
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  بريوت ,دارالكتب العلميةم, 1987

  مسند اإلمام أمحد بن حنبل194
أمحـــد بـــن حنبـــل أبـــو عبـــدهللا الشـــيباين, (د.ط.ت), 

يـــث مزيلـــة بأحكـــام مؤسســـة قرطبـــة, القـــاهرة, األحاد
  شعيب األرنؤوط عليها

حممـــد بـــن عبـــد هللا التربيـــزي, حتقيـــق: ســـعيد حممـــد,   مشكاة املصابيح195
  هـ , دار الفكر, بريوت1411: 1ط

196
املصـــــــــــباح املنـــــــــــري يف غريـــــــــــب 

  الشرح الكبري
ــــــــن حممــــــــدأل ــــــــ محــــــــد ب ــــــــوميب , ن علــــــــي املقــــــــري الفي
  , لبنانبريوت ,املكتبة العلمية.ط.ت) د(

197
حاديــــــــــــــــــث املصــــــــــــــــــنف يف األ

  واآلثار

أبـــو بكـــر عبـــد هللا بـــن حممـــد بـــن أيب شـــيبة الكـــويف, 
 ,هـــــ, حتقيــــق: كمــــال يوســــف احلــــوت1409: 1ط

  مكتبة الرشد, الرياض
  ت)د.ياقوت, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت (  معجم األدباء198

  املعجم األوسط199
ـــــن , ليمان بـــــن أمحـــــد الطـــــرباينســـــ حتقيـــــق : طـــــارق ب

ســــــن بــــــن إبــــــراهيم عبــــــد احملعــــــوض هللا بــــــن حممــــــد ,
  هـ1415القاهرة ،  ,دار احلرمني, احلسيين

دار , يــــــاقوت بــــــن عبــــــد هللا احلمــــــوي أبــــــو عبــــــد هللا  معجم البلدان200
  بريوت ,الفكر

أبــو طــاهر أمحــد بــن حممــد الســلفي, حتقيــق: عبــد هللا   معجم السفر201
  عمر البارودي, املكتبة التجارية, مكة, (دت)

  معجم الشعراء202
يـــق: عبـــد الســـتار أمحـــد, مطبعـــة إحيـــاء املرزبـــاين, حتق

  م1960الكتب العربية, القاهرة, 
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 دار إحياء الرتاث, بريوت (د.ط.ت), عمر رضا كحاله,   معجم املؤلفني203

هـــــــــ, دار 1413: 1, طالــــــــدكتور‘ التــــــــوجنيحممــــــــد   املعجم املفصل يف األدب204
  الكتب العلمية, بريوت

205
املعجــــــــــم املفهــــــــــرس أللفــــــــــاظ 

  القرآن الكرمي
عبـــد البـــاقي, دار إحيـــاء الـــرتاث العـــريب, لبنـــان, فـــؤاد 

  (د.ت)

جممع اللغة العربية بالقــاهرة, أخرجــه: فهــيم مصــطفى   املعجم الوسيط206
  هـ 1381 – 1380هارون وآخرون, القاهرة, 

  معجم قبائل العرب207
عمـــــر رضـــــا كحالـــــه, دار العلـــــم للماليـــــني, بـــــريوت, 

  هـ1388

208
معجم مــا اســتعجم مــن أمســاء 

  واضعالبالد وامل
, حتقيــق : مصــطفى الســقا ,عبــد هللا بــن عبــد العزيــز

  بريوت -عامل الكتب هـ, 1403: 3ط

209
معجـــــــــم مصـــــــــطلحات نقـــــــــد 

  الرواية
م, دار النهــار للنشــر, 2002: 1لطيــف زيتــوين, ط

  بريوت

  معرفة الثقات210
حتقيــق: عبــد العلــيم عبــد , أمحــد بــن عبــد هللا العجلــي

ـــدا هــــ,1405: 1, طالعظـــيم البســـتوي  ,رمكتبـــة ال
  املدينة املنورة

اإلمــام, حتقيــق نــدمي مرعشــلي, ‘ الراغــب اإلصــفهاين  مفردات القرآن211
  ت)د.مكتبة املرتضوية, (

  مقاييس اللغة212
أليب احلســــن أمحــــد بــــن فــــارس بــــن زكريــــا. تــــح: عبــــد 

مطبعة مصطفى البــايب  ,)د.ت:(2السالم هارون.ط
  احلليب وأوالده مبصر
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اريــة الكــربى, (د ط ت), ابــن خلــدون, املكتبــة التج  املقدمة 213
  القاهرة

  www.islamweb.net الشبكة اإلسالمية:  مقدمة حول األمثال النبوية214

  من قضايا األدب اإلسالمي215
هـــــــــــ, دار املنــــــــــارة 1405: 1صــــــــــاحل آدم بيلــــــــــو, ط

  للنشر, جدة

هـــ, دار الكتــب 1406: 1أبو الربكات النســفي, ط  املنار شرح كشف األسرار216
  العلمية, بريوت

 م, دار املشرق, بريوت1980: 10املكتبة الكاثولية, ط  نجد يف األعالمامل217

  منهج الفن اإلسالمي218
م, دار 1983هـــــــــــــ/1403: 6ســــــــــــيد قطــــــــــــب, ط

  الشروق, بريوت

  منهج النقد يف علوم احلديث219
هـــــ, دار الفكــــر, 1392ط): د.نــــور الــــدين عــــرت, (

  بريوت
  هـ, دار اجليل, بريوت1411: 2حنا فاخوري, ط  املوجز يف األدب العريب وتارخيه 220
  ), رياضد.ت: (2مؤسسة أعمال املوسوعة, ط  املوسوعة العربية العاملية221

, دار إحيـــاء 1959 :)د.طحممـــد شـــفيق غربـــال, (  املوسوعة العربية امليسرة222
  الرتاث العريب, مصر

  موطأ اإلمام مالك223

: 1مالـــــــك بـــــــن أنـــــــس أبـــــــو عبـــــــدهللا األصـــــــبحي, ط
دمشــق, , حتقيــق:  دار القلــم, ,م1991هـــ/1413

د. تقـــــي الـــــدين النـــــدوي أســـــتاذ احلـــــديث الشـــــريف 
  جبامعة اإلمارات العربية املتحدة

مجال الدين أيب احلسن يوســف بــن تغــري األتــابكي, النجوم الزاهــرة يف ملــوك مصــر 224
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  , بريوتطبع دار الكتاب ,)د.ط.ت(  والقاهرة, 

225
حنــــــــــو مــــــــــذهب إســــــــــالمي يف 

  األدب والنقد
دار الـــربدى , )د.ط.تاشـــا, (عبـــد الـــرمحن رأفـــت الب

  للنشر والتوزيع, السعودية

أمحــــــد بــــــن حممــــــد بــــــن حجــــــر العســــــقالين, طبــــــع املكتبــــــة   خنبة الفكر226
  الفاروقية

أمحـــد بـــن حممـــد بـــن حجـــر العســـقالين, طبـــع مكتبـــة   نزهة النظر شرح خنبة الفكر227
  الفاروقية

228
نصــــــــــــب الرايــــــــــــة ألحاديــــــــــــث 

  اهلداية

هــــــ, 1357عبـــــدهللا بـــــن يوســـــف الزيلعـــــي, (د.ط): 
 ,دار احلـــديث, مصـــرحتقيق:حممــد يوســـف البنــوري, 

 مع الكتاب : حاشية بغية األملعي يف ختريج الزيلعي

229
ات فقهيـــــــــة وتربويـــــــــة يف نظـــــــــر 

  عبد اجمليد حممود, مكتبة البيان, الطائف  أمثال احلديث

هـــــ, دار املنــــارة, 1405: 1عبــــد الباســــط بــــدر, ط  نظرية األدب اإلسالمي230
  جدة

231
 غصـــــــــــــن نفـــــــــــــح الطيـــــــــــــب يف
  األندلس الرطيب

املقــــري, حتقيــــق: إحســــان عبــــاس, دار أمحــــد بــــن حممــــد 
  م1949الكتاب العريب, بريوت, 

 م, دار الشروق, القاهرة2003: 8سيد قطب, ط  النقد األديب أصوله ومناهجه232

  نقد الشعر233
أبو الفرج قدامة بن جعفر, حتقيق: كمال مصــطفى, 

ثــىن ببغــداد, الناشر: مكتبة اخلاجني مبصــر, ومكتبــة امل
  م1963

أبو الفرج قدامــة بــن جعفــر الكاتــب البغــدادي, حتقيــق:   نقد النثر234
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طه حسني, وعبد احلميد العبادي, مطبعــة مصــر شــركة 

  م, القاهرة, مصر1938: 4مسامهة مصرية, ط
  النويري, طبعة دار الكتاب, القاهرة  اية األرب235

236
النهايـــــــة يف غريـــــــب احلـــــــديث 

  واألثر

 وحتقيق: طــاهر أمحــد الــزاوى , باركالسعادات امل أبو
املكتبـــة , هــــ1399):د.ط( ,حممــود حممـــد الطنـــاحي

    بريوت ,العلمية

237
ج البالغة من كالم علي 

  بن أيب طالب
: 5مجعــه: حممــد الرضــي, حتقيــق: صــبحي صــاحل, ط

  هـ, منشورات دار اهلجرة, قم, إيران1412

هـــــــــــــ, 1381: 2صــــــــــــالح الــــــــــــدين الصــــــــــــفدي, ط  الوايف بالوفيات238
  انتشارات جهان, طهران, إيران

  , دار صادر, بريوتأمحد إسكندراين ومصطفى عناين  الوسيط يف األدب العريب وتارخيه239

240
ــــاء  ــــاء أبن ــــان وأنب وفيــــات األعي

  الزمان

مشــــس الــــدين بــــن أمحــــد بــــن حممــــد بــــن أيب بكــــر بــــن 
هـــــ, 1364: 2خلكــــان, تــــح: إحســــان عبــــاس, ط

  دار الفكر, القاهرة
  , دار الفكر, بريوت1399: 1يب, طالثعال  يتيمة الدهر241
242The Encyclopaedi of Islam, New Edition, By a number of Orientalists, Vol: 1, 

pg: 175; First Encyclopaedia of Islam, Vol: 1 
  

 العربية اجملالت  الرقم

تطــــور القصــــة العربيــــة وأثرهــــا علــــى القصــــة الغربيــــة, حملمــــد إســــحاق منصــــوري, د. جملــــة    1
  م, مركز الشيخ زايد اإلسالمي2004الثقافة اإلسالمية), العدد الثالث, (
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2  

القصة يف القرآن, لثناء هللا حسني, جملّــة (الدراســات اإلســالمية), العــدد األول, واجمللّــد 
م, جممع البحــوث اإلســالمية, اجلامعــة اإلســالمية 2005مارس) -), الربيع (يناير40(

  العاملية, إسالم آباد
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