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املقدمة

الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ على المبعوث رحمػة للعػالميف نبينػا محمػد

خاتـ المرسليف وعلى آله وصحبه ومف دعا بدعوته إلى يوـ الديف.
أما بعد -:

األم ػر بػػالمعروؼ والن ػػي عػػف المنعػػر اػػو عمػػود الػػديف والوطػػب األعظػػـ فيػػه واػػو

الػػبالغ المبػػيف الػػذم ه تخلػػو منػػه عػػؿ وعػػظ روارطػػاد والػػدعوة إلػػى الص ػراط المسػػتويـ و ػػاؿ
تت لِ َّمن ِ
ْم ُرو َ ِبتا ْل َم ْع ُرو ِ َوتَْن َه ْتو َ َعت ِ ا ْل ُمن َك ِتر
تعػالى ُ :كنتتُ ْم َخ ْي َتر أ َّ
ُمتة أ ْ
ُخ ِر َج ْ
تاس تَتْ ُ
َوتُ ْؤ ِم ُنو َ ِبالمّ ِه .)1( 
إف فػػالح األمػػة ايسػػالمية يعمػػف فػػي دعوتػػه إلػػى الخيػػر واألمػػر بػػالمعروؼ والن ػػي

عػػف المنعػػر ممػػا هط ػػؾ فيػػه إف النبػػي محم ػػد (صػػلى اهلل عليػػه وآل ػػه وصػػحبه وسػػلـ) ع ػػاف
الخطيب األوؿ فػي العصػر ايسػالمي يسػتعمؿ خطبػه خيػر وسػيلة يبػالغ تعػاليـ عامػة فػي
أسلوب بالغي وم .يجذب إليه النفػوس وينصػت لػه جػوارح اينسػاف ...يلوي ػا فػي المحافػؿ
و مجالس الوعظ وايرطاد وفي المساجد ويخطب في الجيوش بؿ أف تسير إلى الوتاؿ.
فلو ػػد ع ػػرـ اهلل س ػػبحانه وتع ػػالى الرس ػػوؿ العػ ػريـ عن ػػدما اخت ػػار ليع ػػوف خ ػػاتـ أنبيا ػػه

ورسػػله ليخػػتـ ب ػػه الط ػ ار ك السػػماوية وع ػػذلؾ جعػػؿ الع ػػرب امػػة وسػػطا ليعونػ ػوا ط ػ دا عل ػػى
الناس ،ويعد النبي (صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسػلـ) المؤسػس الحويوػي للخطابػة العربيػة
وعلى وجه التحديد ايسالمية من ا .ف و ابلغ العػرب وأحػذ ـ برسػرار العػالـ وعنػه البالغػة،
لذلؾ عاف يجيد اهسترساؿ في خطبه التي جا ت مطحونة بسحر بيان ا رواعجازاػا روايجازاػا

برسػ اب ا رواطناب ػػا ،فوػػد اذبػػه اهلل سػػبحانه وتعػػالى وايػػر ل ػػذا األمػػر ،ومنحػػه أسػػلوبا ينسػػجـ
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مػػك الػػدعوة ايسػػالمية فػػي الب ػػا والجمػػاؿ ،وتػػزود مػػف عتػػاب اهلل البيػػاف والفصػػاحة ومالػػت
إليه النفوس وخضعت له الولوب ،وسحر األلباب.

ولمػػا دخػػؿ النػػاس فػػي اػػذا الػػديف أفواجػػا عػػاف النبػػي (صػػلى اهلل عليػػه وآلػػه وصػػحبه

وسػػلـ) يبػػيف ل ػػـ أحعػػاـ ديػػن ـ ويعػػرف ـ ذلػػؾ الطػػرع الطػريؼ ويبػػيف تفصػػيؿ مػػا أجمػػؿ الوػراف
العريـ.
إف ا ػػذ البالغ ػػة النبوي ػػة الب ػػاارة ػػاؿ عن ػػا الج ػػاحظ واص ػػفا ع ػػالـ الرس ػػوؿ محم ػػد
(ص ػػلى اهلل علي ػػه وآل ػػه وص ػػحبه وس ػػلـ) (وا ػػو الع ػػالـ ال ػػذم ػػؿ ع ػػدد حروف ػػه ،وعث ػػر ع ػػدد

معانيػػه ،وجػػؿ عػػف الصػػنعة ،ونػػز عػػف التعلػػؼ .)0()...وأوؿ مػػا يالحػػظ علػػى خطبػػه إن ػػا
تتعػػدد موضػػوعات ا مػػف وعػػظ دينػػي روارطػػاد اجتمػػاعي وتط ػريك أحعػػاـ وعمػػا نػػر فػػي خطبػػه
الػػدعوة إلػػى الترغيػػب والترايػػب والتوػػو والموعظػػة الحسػػنة ،وعػػاف أسػػلوبه (صػػلى اهلل عليػػه

وآله وصحبه وسلـ) في بداية الػدعوة ينحصػر فػي الػدعوة إلػى الػديف الحنيػؼ ،وبيػاف عال ػة
العبد بالمعبود ،على وفؽ ما جا به ايسالـ ،ولعف اذا األسػلوب تصػاعدت وتػا ر بعػد أف
اتسعت مساحة الدعوة ايسالمية ،واستجدت أمػور سياسػية ومناسػبات دينيػة جعلتػه يسػتخدـ
األسػػلوب الػػذم يتوافػػؽ مع ػػا ،أصػػبحت الخطابػػة دعامػػة أساسػػية مػػف دعػػا ـ الػػدعوة الجديػػدة
و ػػد اتخػػذاا الرسػػوؿ (صػػلى اهلل عليػػه وآلػػه وصػػحبه وسػػلـ) أداة للػػدعوة إلػػى الػػديف الحنيػػؼ
طػواؿ موامػػه بمعػػة بػػؿ ال جػرة حيػػث ظػػؿ ثالثػػة عطػػر عامػػا يعػػرض علػػى ومػػه مػػف ػريش

يخطػػب فػػي النػػاس داعي ػاي إلػػى سػػبيؿ ربػػه بالحعمػػة والموعظػػة الحسػػنة ،وبعػػد أف وحػػد عفػػار
ريش مو ف ـ وحدوا السيوؼ واستفحلت المعارضة أمر اهلل سػبحانه وتعػالى الرسػوؿ األمػيف

(ص ػػلى اهلل علي ػػه وآل ػػه وص ػػحبه وس ػػلـ) بمر ػػادرة مع ػػة وال جػ ػرة إل ػػى يث ػػرب فم ػػف ان ػػا تعب ػػر
المسؤولية أمامه أعثر فرعثر وهبد للخطابػة أف تعػوف فػي مسػتو الحػدث مػف إ امػة أحػالؼ

واتفا يات ومعاادات وتطعبت مجريات ا وعانت خطبه (صلى اهلل عليه وآلػه وصػحبه وسػلـ)
فػػي المدينػػة علػػى مػػد عطػػر سػػنوات تنػػاوؿ مػػا ينػػزؿ عليػػه مػػف آم الػػذعر الحعػػيـ فنػ ار تػػارة
يعػػظ وفػػي أخػػر يطػػرع للمسػػلميف مػػا يوػػيـ ل ػػـ حػػدود دولػػت ـ ايسػػالمية ونظػػـ حيػػات ـ فػػي
المعاش والمعاد و د جمك بيف الطرفيف في الوعظ والتطريك في نسيج بالغي ار ك.
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ومػػف المؤعػػد إف الرسػػوؿ (صػػلى اهلل عليػػه وآلػػه وصػػحبه وسػػلـ) تػػرؾ لنػػا ت ارثػػا ث ػ ار
ضػػخما مػػف الخطػػب تتنػػاوؿ فػػي ثنايااػػا طػػتى مجػػارم الحيػػاة الدينيػػة واهجتماعيػػة والسياسػػية
وعانت عؿ طا فة مف تلػؾ الخطػب خاضػعة لديػه ألسػلوب معػيف ولرػة منتوػاة ه تخػرج عػف

غيػػر امػػة عاملػػة
معاني ػػا الحويويػػة فػػي إطػػار بالغػػي مسػػبوؾ تميػػؿ إلي ػػا العوػػوؿ ،ف ػػذا رجػػؿ م
في عطريف عاـ ولويت دعوته آهؼ المصاعب.
ولألسػػؼ لػػـ تصػػلنا جميػػك خطػػب اػػذا الت ػراث وعلػػى ععػػس الت ػراث الطػػعرم وذلػػؾ
يعود إلى عدـ تدويف أثاراـ األدبية وبضمن ا الخطػب ذات ػا لػـ تػدوف فػي حين ػا فضػال عػف
بعد المدة الزمنية بيف ع داا وع د تدوين ا ولصعوبة حفظ ا بالموازنة مك الطعر.

ولػػذا ف ػػرردت أف اعتػػب بحث ػػا بعن ػواف (خطب ػػة الػػوداع د ارس ػػة موضػػوعية فني ػػة) و ػػد

س ػػمت البح ػػث إل ػػى س ػػت مو ػػاطك وف ػػي ع ػػؿ موط ػػك بين ػػت الجوان ػػب الموض ػػوعية والبالغي ػػة
والفنية ،وعما بينت في البحث اثر الوراف العريـ ومد تػرثر أ ػواؿ النبػي فػي خطبتػه (صػلى
اهلل عليه وسلـ) بالوراف العريـ مف اهستط اد واه تباس.

ونر النبي (صلى اهلل عليػه وآلػه وصػحبه وسػلـ) يػودع المسػلميف فػي آخػر حياتػه

واػو يخطػػب فػي النػػاس ومػػف أروع مػا يصػػور ذلػػؾ خطبتػه عليػػه الصػػالة والسػالـ فػػي حجػة

الوداع.

ػى وسػ ػػرو اير بثبػ ػػات
إن ػػا النظ ػ ػرة األخيػ ػرة نظ ػ ػرة الػ ػػوداع وا ػػو يبتسػ ػػـ ويضػ ػػحؾ رض ػ ي
أصػػحابه علػػى الحػػؽ أن ػػا البسػػمة األخي ػرة التػػي لػػف ي اراػػا أصػػحابه وأحبػػاؤ مػػف بعػػداا فػػي
الػػدنيا أبػػدا ،واعػػذا طويػػت أعظػػـ صػػفحة فػػي تػػاريع البطػرية جمعػػا  ،ومػػات الوػػدوة الناصػ ،
وخيػػر البطػػر ،مػػات أفضػػؿ األنبيػػا  ،لتبوػػى حياتػػه نب ارس ػاي ألبنػػا األمػػة مػػف بعػػد  ،تنيػػر ل ػػـ

طريؽ السير إلى اهلل ،عبادته وأخال ه ،وتوحيد وج اد  ،تعامله و وزاادتػه ،أخػذ وعطا ػه،

بيعه وطراؤ .

وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ على نبيػه ال ػادم األمػيف

(صلى اهلل عليػه وآلػه وصػحبه وسػلـ) وعلػى الػه وصػحبه أجمعػيف ومػف تػبع ـ بلحسػاف إلػى
يوـ الديف واهلل مف و ار الوصد.

---
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خطبة النبي (صمى اهلل عميه وآله وصحبه وسمم) في حجة الوداع
(قتتاص صتتمى اهلل عميتته وستتمم ل الحمتتد هلل ،نحمتتدو ونستتتعينه ،ونستتتغهرو ونتتتوب
إليه ،ونعتو بتاهلل مت رترور أنهستنا ،ومت ستيتات أعمالنتا .مت يهتد اهلل فت ملتص لته،
وم يلمص ف هادي له .وارهد أ ال اله إال اهلل وحتدو ال رتريل لته ،وارتهد أ محمتدا
عبدو ورسوله .أوصتيكم عبتاد اهلل بتىتول اهلل ،وأحتككم عمتى طاعتته ،واستتهت بالت ي هتو
خير.
أما بعد ل
أيها الناس اسمعوا مني أبي لكم ،فتاني ال ادري لعمتي ال ألىتاكم بعتد عتامي هت ا
في موقهي ه ا.
أيهتتا النتتاس ل أ دمتتاأكم و أمتتوالكم ح ترام عمتتيكم إلتتى أ تمىتتوا ربكتتم ،كحرمتتة
يومكم ه ا في رهركم ه ا في بمدكم ه ا.
أال هص بمغت ؟ المهم ارهد.
فمتتت كانتتتت عنتتتدو أمانتتتة فميؤدهتتتا إلتتتى التتت ي اتتمنتتته عميهتتتا وا ربتتتا الجاهميتتتة
مولتتوع ،وا أوص ربتتا ب تدأ بتته ربتتا عمتتى العبتتاس ب ت عبتتد المطمتتب .وا دمتتاأ الجاهميتتة
مولوعة ،وا أوص دم نبدأ به دم عامر ب ربيعة ب الحارث ب عبد المطمتب وا متركر
الجاهميتتة مولتتوعة ،غيتتر الستتدانة والستتىاية ،والعمتتد قتتود ،ورتتبه العمتتد متتا قتتتص بالعصتتا
والحجر ،وفيه ماتة بعير فم زاد فهتو مت أهتص الجاهميتة .أيهتا النتاس ،إ الرتيطا قتد
يتس أ يعبد في أرلتكم هت و ،ولكنته قتد رلتي أ يطتاع فيمتا ستول لتل ممتا تحىترو
م أعمالكم.
أيهتا النتاس ل إ النستتيأ زيتادة فتتي الكهتر يلتص بتته الت ي كهتتروا يحمونته عامتتا
ويحرمونتته عامتتا ليواطت توا عتتدة متتا حتترم اهلل فيحم توا متتا حتترم اهلل .إ الزمتتا قتتد استتتدار
كهيتته يوم خمق اهلل السموات واألرض .وا عتدة الرتهور عنتد اهلل اكنتا عرتر رته ار فتي
كتاب اهلل يوم خمق السموات واألرض ،منها أربعة حرم ل ك كة متواليات وواحتد فترد ل و
الىعدة و و الحجة والمحرم ورجب ال ي بي جمادي ورعبا .
أال هص بمغت ؟ المهم ارهد!
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أيها الناس ل إ لنساتكم عميكم حىتا ،ولكتم عمتيه حتق.لكتم عمتيه أال يتواطت
فرركم غيركم ،وال يدخم أحدا تكرهونه بيوتكم إال بإ نكم ،وال يتاتي بهاحرتة مبينتة ،فتا
فعم ت فتتا اهلل قتتد أ

لكتتم أ تعلتتموه وتهجتتروه فتتي الملتتاج  ،وتلتتربوه لتتربا

غير مبرح ،فا انتهي وأطعنكم فعميكم رزقه وكسوته بالمعرو

وانما النستاأ عنتدكم

ع توا ال يممك ت ال نهستته رتتيتا أخ ت تموه بْمانتتة اهلل ،واستتتحممتم فتتروجه بكممتتة اهلل
فاتىوا اهلل في النساأ واستوصوا به خيرا.
أال هص بمغت ؟ المهم ارهد!
أيهتتا النتتاس ل إنمتتا المؤمنتتو إختتوة ،وال يحتتص المتترئ مستتمم متتاص أخيتته إال طيتتب
نهس منه.
أال هص بمغت ؟ المهم ارهد!
ف تترجع بعتدي كهتا ار يلترب بعلتكم رقتاب بعتض فتاني قتد تركتت فتيكم متا أ
أخ تم به لم تلموا بعدو ،كتاب اهلل.
أال هص بمغت؟ المهم ارهد !
أيها الناسل إ ربكم واحد ،وا أباكم واحد كمكم ألدم وادم م تراب.أكترمكم عنتد
اهلل اتىاكم ،إ اهلل عميم خبير .وليس لعربي عمى أعجمي فلص إال بالتىول.
أال هص بمغت ؟ المهم ارهد!
قالوال نعم .قاص ل فميبمغ الراهد الغاتب.
أيها الناس إ اهلل قسم لكم وارث نصيبه م الميراث ف يجوز لوارث وصية،
وال يجوز وصية في أككر م الكمث .والولد لمهراش،ولمعاهر الحجر .م ادعى إلى غير
أبيه ،أو تولى غير مواليه فعميه لعنة اهلل والم تكة والناس أجمعي  ،وال يىبص منه
صر وال عدص .والس م عميكم ورحمة اهلل وبركاته)(.)3
املقطع األول

افتػػت الرسػػوؿ محمػػد ((صػػلى اهلل عليػػه وآلػػه وصػػحبه وسػػلـ)) خطبتػػه بالحمػػد هلل..

واػ ػػو مػ ػػدخؿ يم ػ ػػد فيػ ػػه الرسػ ػػوؿ ((صػ ػػلى اهلل عليػ ػػه وآلػ ػػه وصػ ػػحبه وسػ ػػلـ)) لألفعػ ػػار التػ ػػي
سيعرض ػ ا فػػي خطبتػػه والمسػػا ؿ التػػي سػػيعالج ا خػػالؿ علمتػػه ،و ػػد تػػوخى ب ػػا جلػػب انتبػػا
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الس ػػامعيف إل ػػى م ػػا س ػػيلويه إل ػػي ـ م ػػف تل ػػؾ األفع ػػار والمع ػػاني (وأوؿ م ػػا يالح ػػظ عل ػػى ا ػػذ

الخطبػػة تعػػدد موضػػوعات ا ،مػػف وعػػظ دينػػي ،روارطػػاد اجتمػػاعي ،وتط ػريك أحعػػاـ)( .)2فػػالنبي

((صػلى اهلل عليػػه وآلػه وصػػحبه وسػػلـ)) بػيف فػػي اػذ الخطبػػة للمسػػلميف بعػد إف طػػعر بػػدنو
اجلػػه ،فيمػػا الػ مػـ بػػه المػػرض وأراد أف يبػػيف (للمسػػلميف عثي ػ ار مػػف األمػػور التػػي تتعلػػؽ بػػدين ـ
الجديػػد ،و ػػد اسػػت ل ا بالصػػالة ،والتوحيػػد واهبتعػػاد عػػف الطػػرؾ .ثػػـ اخػػذ يسػػتحث عبػػاد اهلل
على التوو )(.)5

تتصدر الخطب في العصر ايسالمي ،ولحوػت اػذ الموػدمات الخطػب ايسػالمية

ولزمت ػػا حتػػى أصػػبحت تلػػؾ الموػػدمات سػػنة عمػػؿ ب ػػا الخلفػػا والوػػادة واألح ػرار ووهة أمػػر
المسلميف ومف تبع ـ وعذلؾ عاف النبي (صلى اهلل عليه وآلػه وصػحبه وسػلـ) (ين ػي عالمػه

بعبارات تدؿ على ذلؾ مثؿ السػالـ علػيعـ ورحمػة اهلل وبرعاتػه أو اهلل اعبػر وه حػوؿ وه ػوة
إه باهلل العلي العظيـ)(.)6

وعان ػػت خطبت ػػه ف ػػي حج ػػة ال ػػوداع مطم ػػك الول ػػوب وتس ػػلية للنف ػػوس ال ارض ػػية لرب ػػا

علمات تصدر عف لب غامر باييماف والتوو توتحـ الولوب المؤمنػة ا تحامػا ،إن ػا علمػات
(تط ػػك ب ػػاألنوار الورآني ػػة جميع ػ ػا ،وت ػػتطعـ بنع ػػة أس ػػاليبه البالغي ػػة الف ػػذة ومعاني ػػه ال ازخػ ػرة

الثرة)(.)7

ويعػػد المصػػطفى المبتػػدع اهوؿ لفاتحػػة الخطبػػة اهسػػالمية ف ػػو اوؿ مػػف افتتح ػػا

بالبسػػملة واػػي عبػػارة اسػػالمية لػػـ يسػػبؽ الي ػػا فػػي العصػػر السػػابؽ متبعػػا فػػي ذلػػؾ ال ػػن ج
اهسالمي الورآني في افتتاح سورة ب ذ العبارة المبارعة .واف ال دؼ مف اػذ الموػدمات اػو
الن ِبتي يتا أَي َّ ِ
آم ُنتوا
ته َو َم َ ِت َكتَ ُ
التبػرؾ أم تبرعػا يوولػه تعػالىإِ َّ المَّ َ
صتموو َ َعمَتى َّ َ َ
ته ُي َ
وهتا الت ي َ َ
ِ
سمِيما.)8(
سم ُموا تَ ْ
صمووا َعمَ ْيه َو َ
َ
والموصػػود مػػف اػػذ اآليػػة (إف اهلل سػػبحانه وتعػػالى اخبػػر عبػػاد بمنزلػػة عبػػد وبينػػه

عند في المأل األعلى برنه يثنػى عليػه عنػد المال عػة الموػربيف ،واف المال عػة تصػلي عليػه،
ثػـ أمػػر اهلل تعػػالى أاػؿ العػػالـ السػػفلى بالصػػالة والتسػليـ عليػػه ليجتمػػك الثنػا عليػػه مػػف أاػػؿ

العالميف  :العلػوم والسػفلي جميعػا)( ،)9وال ػدؼ أيضػا اػو التعظػيـ هلل بػذعر حتػى أصػبحت
طعيرة مف طعا ر المسلميف وأدب مػف آداب ديػن ـ الحنيػؼ .و ػد اثػر عنػه (صػلى اهلل عليػه
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وآله وصحبه وسلـ) انه ػاؿ (عػؿ أمػر ذم بػاؿ ه يفػت بػذعر اهلل (عػز وجػؿ) ف ػو ابتػر أو
اؿ ا طك)(.)12

ومػػف المعػػرؼ إف اػػذ التراعيػػب تتضػػمف ألفاظػػا ومعػػاني إسػػالمية جديػػدة لػػـ يرلف ػػا

خط بػػا مػػف بػػؿ و ػػد التػػزـ الخطبػػا المسػػلموف ب ػػذ التعػػابير ايسػػالمية الت ازمػػا تامػػا فػػي
افتتاحيػػات خطػػب ـ حتػػى اخػػذ (خطبػػا السػػلؼ الطيػػب وأاػػؿ البيػػاف مػػف التػػابعيف بلحسػػاف
يسموف الخطبة التي لـ تبتدأ بالتحميد وتستفت بالتمجيد البت ار )(.)11

وعما إف النفس إمارة بالسو عليه فاف النبي (صلى اهلل عليػه وآلػه وصػحبه وسػلـ)

نبه بطرور األنفس واهبتعاد عف سيرت ايعمػاؿ ثػـ اسػتعمؿ أداة الطػرط (مػف) ترعيػدا علػى
اداية اهلل للبطر ...أمػا الطػ ادة ف ػي رعػف م ػـ مػف أرعػاف الخطابػة فػي العصػر ايسػالمي
ه تخلو أية خطبة من ا .ف ي استذعار للمسلميف وترعيػد علػى الطػريعة ايسػالمية السػمحا

واي (المفاتي التي بوساطت ا يفتت الخطبا أبواب خطب ـ ...أو اي العلمػات األوؿ التػي

تطرؽ أذاف المتلويف)(.)10

وترتي الفوػرة الثانيػة موصػية بتوػو اهلل لترسػـ ن جػا أخػر للخطبػا ينتولػوف فيػه بعػد

حمد هلل وطلب عفػو إلػى مخاطبػة النػاس بػرمراـ بػالتوو و ػاؿ تعػالى َ وتَ َتزَّوُدواْ فَتِإ َّ َخ ْي َتر
َّ
الزِاد التَّ ْى َول.)12(

ومػػف المالحػػظ إف علمػػة التوػػو  :اػػي خطػػية اهلل وتػػرؾ فعػػؿ المعاصػػي وعمػػا ورد
َجر َع ِظيم )12( ونسػتطيك اف نبػيف ونػوجز معػاني
في وله تعالى َ وِا تُ ْؤ ِم ُنواْ َوتَتَّىُواْ َفمَ ُك ْم أ ْ
اػػذ الفو ػرة مػػف خطبتػػه المبارعػػة ف ػػو يوصػػي بالحمػػد علػػى آه ػػه ونعما ػػه التػػي تفضػػؿ ب ػػا

الػرحمف الػرحيـ علػى عبػاد واجػب امتثػاه ألمػر اهلل سػبحانه وتعػالى حيػث ػاؿ :فَتا ْ ُك ُرواْ
آالأ المّ ِه لَ َعمَّ ُك ْم تُ ْهمِ ُحو َ  .)15( وتدعوا إلى النص والتوو على مسػامك اػذا التجمػك العبيػر
مػػف المسػػلميف فػػي لحظػػة أخي ػرة مػػف حياتػػه ونػػر يعػػظ المسػػلميف وينصػػح ـ ويصػػل ـ إلػػى
طػػاطا األمػػاف والتمسػػؾ بايسػػالـ فلػػـ يعػػف انػػاؾ طػػخص أجػػدر مػػف الرسػػوؿ الع ػريـ الػػذم
طػػمر عػػف سػػاعديه وبعػػؿ ػػوة مػػف خػػالؿ الوػػوؿ والفعػػؿ فمػػف اتعػػظ بػػالووؿ وسػػار فػػي طريػػؽ

ايسػػالـ نجػػا ومػػف لػػـ يعػػرؼ أيػػف يضػػك دمػػه واضػػطربت عليػػه األمػػور انحػػرؼ إلػػى الطػػرؾ
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والضػػاللة ألنػػه يريػػد منػػا أف نتوحػػد ونتعػػارؼ فيمػػا بيننػػا واف نعػػيش فػػي مجتمػػك تتفػػت فيػػه
الولوب والعووؿ وتزاؿ فيه الحواجز ..مجتمك يحترـ فيه اينساف اينساف.

فالرسػػوؿ الع ػريـ فػػي أسػػلوبه النػػدا ي ينص ػ النػػاس ويوصػػي ـ بػػالتوو والعمػػؿ واف

يطػػعروا اهلل سػػبحانه وتعػػالى بمػػا آتػػااـ مػػف الػػنعـ ألنػػه يريػػد مػػف النػػاس إف يتسػػلحوا بػػالتوو
ف و حبؿ النجاة واو حبؿ العصمة.
ثـ أعوب ا عبارة (أما بعد) التي يؤتى ب ػا لفصػؿ الخطػاب ولت ي ػة األذاػاف لسػماع
مػػا سيسػػرد بعػػداا مباط ػرة مػػف تم يػػد أو ب ػ ار ة أو اسػػت الؿ واػػي خيػػر وسػػيلة لالنتوػػاؿ مػػف

عبارات التوديـ أم الدخوؿ في الموضوع مباطرة.

بع ػػد ا ػػذ المو ػػدمات ب ػػدا الرس ػػوؿ (ص ػػلى اهلل علي ػػه وآل ػػه وص ػػحبه وس ػػلـ) خطبت ػػه

بالخطاب المباطر الذم عرر بػيف موطػك وآخػر عبػارة (أي ػا النػاس) خطابػه للنػاس عامػة ه
لوريش أو الم اجريف أو األنصػار أو العػرب خاصػة روانمػا اػو خطػاب موجػه لجميػك النػاس

يبلرونه بدوراـ إلى اآلخريف.

و ػػد أثػػار انتبػػا السػػامعيف بجملػػة (اسػػمعوا منػػي) حيػػث يتبػػادر إلػػى ذاػػف السػػامعيف

باسػػتعماؿ فعػػؿ األمػػر (اسػػمعوا) واػػو ه يػػدرم أيلوػػااـ بعػػد اػػذا العػػاـ أـ ه ،وعػػرر عبػػارة

(أي ا الناس) فالتعرار فيه فا دة لالنتبا والتر ب.

وأما السؤاؿ عف اليوـ والط ر والبلد وعل ا حػرـ ليطػبه مػا حػرـ اهلل سػبحانه وتعػالى

مف أمواؿ وأعراض ودما المسلميف ليستور المعنى أفضؿ استورار وه ينفلت مػف األذاػاف،
ومػػف اللطيػػؼ أن ػػا ثالثػػة معروفػػة التح ػريـ ،وتوابل ػػا ثالثػػة ي ػراد توريػػر تحريم ػػا فػػي نفػػوس
السامعيف)

()16

وفي اذا الموطك جعؿ (العيش الصػال مرتبػا علػى سػماع اهمتثػاؿ والوبػوؿ،

وبػيف إف األمػػر جػػد نافػػذ حتػػى نفػػذ الرسوؿ(صػلى اهلل عليػػه وآلػػه وصػػحبه وسػػلـ) فػػي ا ػػرب

الناس إليه ،فعؿ الدما واألمواؿ والمآثر حويرة تحت دـ النبي)(.)17

ونػػر الرسػػوؿ الع ػريـ فػػي اػػذ الخطبػػة يعتمػػد علػػى (الموػػاطك الصػػريرة التػػي ترعػػز

ػى متعػػامالي مػػف
المعػػاني وتثبت ػػا فػػي نفػػس السػػامك حيػػث يػػؤدم عػػؿ موطػػك مػػف الخطبػػة معنػ ي
المعاني الدينية التي وضع ا الرسوؿ (صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلـ)(.)18
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ففي الفورة السابوة التي ذعرنااا فالرسوؿ العريـ يذعر المسلميف بحػديث سػابؽ الػه
فػي مػػا يخػػص دمػػا المسػػلميف (المسػػلـ علػػى المسػلـ حػراـ دمػػه ومالػػه وعرضػػه) واػػذا ترعيػػد

أف عؿ ما اله النبي (صلى اهلل عليه وسلـ او سنة ودستور علػى المسػلـ اهلتػزاـ بػه وعػرف
النبي محمد (صلى اهلل عليه وآله وصػحبه وسػلـ) جعػؿ تمػاـ إسػالـ العبػد المػؤمف أف يعػؼ
لبػػه عػػف اعتوػػاد الموبح ػػات ويػػد فعػػؿ المحظ ػػورات ،ولسػػانه عػػف ػػوؿ المو ػذعات اػػذا مػػا
لخصه الرسوؿ العريـ في الدـ والماؿ والعرض.
اذا او بنػد أخػر مػف الدسػتور النبػوم الػذم نػ ار يتجػدد فػي اػذ الخطبػة المبارعػة.

ولود استعمؿ التطبيه في حرمة دما وأمواؿ المسلميف عحرمة اذا اليوـ واػذا الطػ ر الحػراـ
وفػػي البلػػد الحػراـ ،و ػػد بػػيف الرسػػوؿ العػريـ فػػي اػػذ الفوػرة مػػف الخطبػػة علػػى نبػػذ عػػؿ طػػي

متعلػػؽ بػػالحراـ والػػذم لػػـ يتػػرؾ اهلل سػػبحانه وتعػػالى منػػه أم ػ اير إه وبينػػه ف ػػو معػػروؼ عنػػد
المػػؤمنيف فوػػد اطلعػوا عليػػه مػػف خػػالؿ الوػراف العػريـ والسػػنة النبويػػة الطػريفة ونف ػػـ مػػف ػػوؿ

النبػػي (صػػلى اهلل عليػػه والػػه صػػحبه وسػػلـ) إف حػػالؿ اهلل حػػالؿ إلػػى يػػوـ يبعثػػوف وح ارمػػه
حراـ إلى يوـ يبعثوف ألنه (لػـ ينطلػؽ مػف حالػة زمنيػة محػدودة حتػى إذا توػدـ الػزمف انت ػت

تلؾ ،وعذلؾ الحالؿ لـ ينطلؽ مف حالػة زمنيػة محػدودة ،حتػى إذا تريػر الزمػاف تريػرت تلػؾ
الحالػة)

()19

وعمػا يؤعػػد علػى ضػرورة احتػراـ حوػوؽ المسػلـ وحرمت ػػا ونجػد حرمػة دـ المسػػلـ

فػػي الػػديف الحنيػػؼ أفضػػؿ الحرمػػات عافػػة وه يجػػوز التفػريط ب ػػا وانػػا يؤعػػد سػػبحانه وتعػػالى
ِ
ِ ِ
ته َعمَ ْي ِته
في الوراف العػريـ َ و َمت َي ْىتُ ْتص ُم ْؤ ِمنتا ومتَ َعمتدا فَ َج َتز ُ
تب المّ ُ
يهتا َو َغل َ
آؤوُ َج َه َّتن ُم َخالتدا ف َ
َع َّد لَ ُه َع َ ابا َع ِظيما.)02( 
َولَ َع َن ُه َوأ َ
وبػيف موطػك وآخػر يجتػػذب الرسػوؿ العػريـ ((صػلى اهلل عليػػه وآلػه وصػحبه وسػػلـ))

إسػماع الحاضػريف وأذاػان ـ بعبػػارة يعرراػػا معتمػدة علػػى أسػػلوب اهسػتف اـ (أه اػػؿ بلرػػت)
ويعوب ػػه بعب ػػارة ((الل ػػـ اطػ ػ د)) ليو ػػر ف ػػي نف ػػوس الس ػػامعيف مب ػػادئ ال ػػديف الحني ػػؼ ويل ػػزم ـ

باألخذ ب ا وتبلير ا.

فعاف ذلؾ الترعيب (ينزؿ في موضعه المناسب في سػياؽ الخطبػة ،فيزيػداا تناسػوا
و ػػوة وتػػرثي اير فػػي نفػػوس المخػػاطبيف الػػذيف يحسػػوف براميػػة مػػا يلوػػى علػػي ـ وضػػرورة وعػػي
ألفاظه وف ـ معانيه بال تفويت وه تفريط)(.)01
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واض ػ أف الرسػػوؿ الع ػريـ لػػـ يعػػد ديلهللػػـ بالحمػػد هلل والط ػ ادة والوصػػية بػػالتوو حتػػى
انتوػػؿ بػػيف طا فػػة مػػف التط ػريعات ايسػػالمية التػػي أ ام ػػا الػػديف الحنيػػؼ حػػدودا بػػيف حيػػاة
العرب فػي الجااليػة وحيػات ـ فػي ايسػالـ فوػد عػانوا مفععػيف متنػافريف يتحػاربوف دا مػا طلبػا

لألخذ بالثار ون با لألمواؿ.
املقطع الثاني

بدا الرسوؿ العريـ محمد (صػلى اهلل عليػه وآلػه وصػحبه وسػلـ) الموطػك الثػاني مػف
خطبته المبارعة باسـ طرط واو (مػف) اطػترط عنػد وجػود اهمانػة وجػود طػرط باعادت ػا الػى
الستتماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض
صػاحب ا هف اهلل سػػبحانه وتعػالى يوػػوؿ إَِّنتتا َع َر ْ
َما َنت َة َعمَتتى َّ َ َ
لت َنا ْاأل َ
َوا ْل ِج َب ِ
رتهَ ْى َ ِم ْن َهتا َو َح َممَ َهتا ِْ
ته َكتا َ ظَمُومتا َج ُهتوال )00(او
تاص فَتْ ََب ْي َ أَ َي ْح ِم ْم َن َهتا َوأَ ْ
نستا ُ إَِّن ُ
اإ َ
ِ
ته يتْْمرُكم أَ تُتؤودواْ األَما َن ِ
َهمِ َهتا
تات إِلَتى أ ْ
اطارة اخػر فػي الوػراف العػريـ بوولػه ا َّ المّ َ َ ُ ُ ْ
َ
(.)02

وفػػي حػػديث اخػػر اعػػد الرسػػوؿ الع ػريـ (صػػلى اهلل عليػػه والػػه وصػػحبه وسػػلـ) علػػى

اهمانػػة حيػػث ػػاؿ مػػف (عالمػػات المنػػافؽ ثالث ػة  :اذا حػػدث عػػذب .واذا وعػػد اخلػػؼ .واذا

ا ػتمف خػػاف)( .)02فػػاف اعػػادة اهمانػػة درس مػػف دروس التػػي اعػػداا اهسػػالـ .عمػػا اطػػار الػػى
ضاارة خطرة لمظالـ الجاالية (تاعيدا لدعوة اهسػالـ في ػا ،و ضػا علػى سػنة الجااليػة فػي

امراا)(.)05

فاسلوب الرسػوؿ العػريـ فػي عػؿ فوػرة مػف الخطبػة (اهسػلوب السػلس السػا غ السػ ؿ

الممتنك ،مك حفله بالمعاني وغزير الحعـ ويتجلى ذلؾ فيما تترعه مف اهثر في النفػوس مػك
خلواا مف الرريب النافر والمستعر والحوطي والتعويد اللفظي والمعنوم)

()06

وهتا
واناؾ موضوع م ـ عالجه الرسوؿ العريـ واو موضوع الربا اؿ تعالى َ يتا أَي َ
َّ ِ
اعهَة َواتَّىُواْ المّ َه لَ َعمَّ ُك ْم تُ ْهمِ ُحو َ .)07( 
آم ُنواْ الَ تَ ْ ُكمُواْ الرَبا أ ْ
َل َعافا وم َ
ل َ
ال ي َ َ
واطار الرسوؿ العريـ الى ربا عمه العباس بف عبد المطلب باعتبػار اوؿ ربػا .عمػا
اف دما الجاالية سوطت واوؿ دـ او دـ عامر بف ربيعة بف الحارث بف عبدالمطلب.
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واػ ػػذا اهسػ ػػلوب اػ ػػو مػ ػػايمعف اف نػ ػػدعو (اسػ ػػلوب الػ ػػوعظ باهعمػ ػػاؿ فضػ ػػال عػ ػػف

اه ػواؿ .فالمسػلـ يتػاثر باهعمػػاؿ اعثػر ممػا ػػد يتػاثر با والػه)( .)08وانػػا نػر الرسػوؿ العػريـ
ػػد ح ػػرص اط ػػد الح ػػرص عل ػػى امات ػػة روح الجاالي ػػة ف ػػي نف ػػوس الم ػػؤمنيف .ف ػػالنبي محم ػػد

((صلى اهلل عليه واله وصػحبه وسػلـ)) نجػد ػد ابعػداـ عػف العػادات الجااليػة الوديمػة فعمػا
ابعداـ عف ربا الجاالية والدـ.
فاسػػوط النبػػي محمػػد ((صػػلى اهلل عليػػه والػػه وصػػحبه وسػػلـ)) بعػػض المػػاثر ماعػػدا
خدمة الععبة حيث عانت السدانة واللوا لبني عبد الدار فػي الجااليػة فا راػا الرسػوؿ العػريـ

((صػػلى اهلل عليػػه والػػه وصػػحبه وسػػلـ)) ل ػػـ فػػي اهسػػالـ وعػػذلؾ السػػواية مػػا عانػػت ػريش
تسػػويه الحجػػاج مػػف الزبيػػب المنبػػو فػػي المػػا وعػػذلؾ الوتػػؿ المتعمػػد الوػػود أم تػػؿ الواتػػؿ

بالوتيػػؿ وعػػذلؾ طػػبه العمػػد ما تػػؿ بالعصػػا والحجػػر .حيػػث حػػدد الرسػػوؿ الع ػريـ ((صػػلى اهلل
عليػػه والػػه وصػػحبه وسػػلـ)) الديػػة فػػي اػػذ اهمػواؿ (ما ػػة) بعيػػر ومػػا زاد عػػف ذلػػؾ ف ػػو مػػف
امر الجاالية.

وعذلؾ تربية اهفراد علػى طػك الصػلة بالجااليػة واهبتعػاد عن ػا فوػد اطػار الرسػوؿ

العريـ ((صلى اهلل عليه واله وصحبه وسلـ)) الى ضرورة واامية طك المسػلـ عافػة عال تػه

بالجاالية مف ثارات ا وربااا ولـ تعف اذ اهطارة مػف الرسػوؿ العػريـ ((صػلى اهلل عليػه والػه
وص ػػحبه وس ػػلـ)) بح ػػديث توص ػػية للن ػػاس ب ػػؿ ػ ػ ار ار اتخ ػػد الرس ػػوؿ ((ص ػػلى اهلل علي ػػه وال ػػه

وصحبه وسلـ)) الذم اعلنه للناس عافة.

واعػػذا نػػر فػػي الموطػػك الثػػاني مػػف الخطبػػة المبارعػػة دروس اجتماعيػػة ه يمعػػف
اهسترنا عن ا واي حوا دسػتور اهسػالـ المتمثػؿ بعػد الوػراف العػريـ هف النبػي ((صػلى اهلل
عليػػه والػػه وصػػحبه وسػػلـ)) فػػي خطبػػة الػػوداع ػػد وجػػه (الػػدعوة الػػى تبليػػغ الرسػػالة للنػػاس
عافة)(.)09

املقطع الثالث

بػػدا الرسػػوؿ الع ػريـ (صػػلى اهلل عليػػه والػػه وصػػحبه وسػػلـ) اػػذ الفو ػرة مػػف خطبتػػه
المطػ ورة بعبػػارة (أي ػػا النػػاس) وعمػػا أسػػلفنا سػػابوا إف اػػذ الصػػيرة اػػي صػػيرة نػػدا ويوصػػد
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ب ػػا التعمػػيـ مػػف دوف تخصػػيص لصػػنؼ معػػيف.واػػي تعبػػر عػػف اللرػػة الحواريػػة والمطػػارعة
الوجداني ػػة ب ػػيف الوا ػػد األعل ػػى ،أو ب ػػيف م ػػف يت ػػولى أم ػػر ي ػػادة المس ػػلميف (الخليف ػػة أو الوا ػػد
الجيش) والجمك المؤمف الذم يوود أو بيف أمير أو ف ة معينة مف الناس وجند .

و ػػد أثم ػػرت ا ػػذ الص ػػيرة ع ػػف التفاع ػػؿ العمي ػػؽ ب ػػيف الط ػػرفيف متم ػػثال ف ػػي س ػػرعة
استجابة المخاطبيف لألوامر الويادية ود ػة تنفيػذاا تحويوػا ألوامػر التنزيػؿ الحعػيـ فػي إطاعػة
أولى األمر من ـ.
وفي معرض مف خطبته نر انػه يسػتخدـ لفظػة (إف) فػي توعيػد عالمػه عوولػه (إف

الطيطاف د ي س أف يعبد في أرضعـ.)...

واػػو دليػػؿ علػػى عمػػؽ اييمػػاف ...وثباتػػه فػػي لػػوب الػػذيف خػػاطب ـ الرسػػوؿ الع ػريـ

حػػيف حػػذر المػػؤمنيف مػػف غلبػػة الطػػيطاف الػػذم ربمػػا يرلػػب علػػى بعػػض إعمػػالعـ ،والرسػػوؿ
العريـ يبػيف للمػؤمنيف بػاف اهنتصػار الحويوػي اػو اهنتصػار علػى الػنفس فػي عبػت جماح ػا
وميل ا إلى الخطي ػة والرذيلػة .فالبتعػاد عػف الخطايػا اػو ابتعػاد عػف الطػيطاف فنػر معاني ػا
( وية سامية منسوة متجاوبة ،ومثل ا ه يصدر إه عف اذ النفس العريمة) (.)22

واعػػذا نجػػد عالمػػه (صػػلى اهلل عليػػه والػػه وصػػحبه وسػػلـ) عػػاف متنوعػػا فػػي إضػػفا

حلػػة ب يػػة علػػى خطبت ػػه فنجػػد حسػػف التوفي ػػؽ بػػيف اللفػػظ والمعن ػػى ،ومتانػػة السػػبؾ ،وج ػػودة
النسج ،ه التوا في التعبير وه حطو وه تنافر بين ا وبيف األلفاظ واػذا اػو أسػلوب الرسػوؿ
الع ػريـ يػػؤثر فػػي نفػػس السػػامك ويونػػك المخاطػػب هف ( ػػوة الخطابػػة ،وحسػػف ايلوػػا مػػدعاة

لإل ناع واهستمالة)( .)21ادفه مف عؿ اذ األساليب او تنبيه الناس وتػوجي ـ إلػى إطاعػة
اهلل ودعوت ـ إلى العمؿ الصال مف خالؿ الحعمة والموعظة الحسنة والتوو .
املقطع الربع

في اذ الفورة مف الخطبػة أطػار النبػي محمػد صػلى اهلل عليػه والػه وصػحبه وسػلـ)
إلػػى سػػورة التوبػػة فػػي بدايػػة الفو ػرة عنػػدما ػػاؿ(إنمػػا النسػػي زيػػادة فػػي العفػػر )....ومعن ػػى

منى يووـ رجؿ مف عنانػه فيوػوؿ :إنػا
النسي في عتاب اهلل ( :الترخير عانوا إذا صدروا عف ي
الػػذم ه يػػرد لػػي ضػػا  ،فيوولػػوف  :أنس ػ نا ط ػ ار ،أم أخػػر عنػػا حرمػػة المحػػرـ فاجعل ػػا فػػي

091

خطبة الوداع  -دراسة موضوعية فنية
ـ .ـ .محمد جواد علي

صفر ،وذلؾ أن ـ عانوا يعراوف أف يتوالى علي ـ ثالثة أط ر ه يريروف في ػا ،هف معاطػ ـ
عػػاف مػػف ايغػػارة – فاحػػؿ ل ػػـ المحػػرـ)( ،)20فوػػاؿ اهلل تعػػالى  :إنمتتا النستتيأ زيتتادة فتتي

الكهر

()22

إف خطبته (صلى اهلل عليه والػه وصػحبه وسػلـ) اػذ جػرت وفوػا أل سػاـ يمثػؿ عػؿ

من ا موضوعا طبه مسػتوؿ فبعػد أف تحػدث عػف الػدـ والمػاؿ واػي أعمػاؿ خلويػة فضػال عػف
عون ا دينية يعود في الموطك الرابك إلى التعاليـ الدينية فيذعر ل ـ األطػ ر الحػرـ ولػ ف خيػؿ
ألينػػا إف النبػػي محمػػد (صػػلى اهلل عليػػه والػػه وصػػحبه وسػػلـ) يعػػالج فػػي اػػذ الفوػرة موضػػوعاي
يختل ػػؼ ع ػػف موض ػػوع الفوػ ػرات الس ػػابوة ف ػػاف ذل ػػؾ ه يع ػػد أف يع ػػوف اعتو ػػاداي خاط ػ ػاي ف ػػالنبي

محمد(صل ى اهلل عليه واله وصحبه وسلـ) يبعػد المسػلميف عػف العػادات الجااليػة عافػة فعمػا
أبعػػداـ عػػف ربػػا الجااليػػة والػػدـ نػ ار انػػا يحػػذراـ مػػف التطػػبه بالجااليػػة الػػذيف عػػانوا إذا جػػا

ط ر حراـ واـ محػاربوف أحلػو وحرمػوا معانػه طػ اير آخػر ،فيحلػوف المحػرـ ويحرمػوف صػف اير
فاف احتاجوا أحلو وحرموا ربيعاي األوؿ واعذا حتى اسػتدار التحػريـ علػى أطػ ر السػنة عل ػا،
وعانوا يعتبروف التحػريـ مجػرد العػدد ،واف أوؿ مػف ػاؿ بػذلؾ عػاف جنػادة بػف عػوؼ العنػاني
الذم عاف ين ض على جمؿ في الموسـ (فينػادم اف آل ػتعـ ػد أحلػتعـ المحػرـ ،فػرحلو و ػد

عػػاف بعػػض الجػػاالييف يحػػاولوف أف يزي ػدوا أط ػ ر السػػنة فيجعلواػػا ثالثػػة عطػػر ط ػ ار وأربعػػة

عطػػر طػ ار.ل ػػذا رأينػػا النبػػي يحػػرص علػػى تحديػػد طػ ور السػػنة بػػاثني عطػػر طػ را)( .)22أم
بمعنى ترخير حرمػة الطػ ر إلػى طػ ر آخػر وذلػؾ أن ػـ عػانوا أصػحاب حػروب وغػارات فػلذا
جا الط ر الحػراـ واػـ محػاربوف طػؽ علػي ـ تػرؾ المحاربػة فيحلونػه ويحرمػوف معانػه طػ ر

آخر .وفي ولػه (ليواط ػوا عػدة مػا حػرـ اهلل) أم فػي تحػريـ أربعػة أطػ ر مػف السػنة إه أن ػـ

تارةي يودموف تحريـ الط ر الثالث مف الثالثة المتواليػة واػو المحػرـ وتػارة ينسػ ونه إلػى صػفر
أم يؤخرونه .
ففي وؿ النبي محمد (صلى اهلل عليه واله وصحبه وسػلـ) حيػث نػر انػه اسػتخدـ

الطب ػػاؽ ب ػػيف لفظت ػػي (يحلون ػػه عامػ ػاي ويحرمون ػػه عامػ ػاي) فالطب ػػاؽ ان ػػا ب ػػيف لفظت ػػي (يحلون ػػه
ويحرمونه) إذ إف حالؿ اهلل حالؿ إلى يوـ الويامة وحرامه حراـ إلى يوـ الويامة.
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و ػػد ػػدمنا العػػالـ علػػى ولػػه (صػػلى اهلل عليػػه والػػه وصػػحبه وسػػلـ) (إف الزمػػاف ػػد
استدار )....أم األمر في عدة الط ور وتحريـ ما او محرـ من ػا علػى مػا سػبؽ فػي عتػاب
اهلل مػػف العػػدد والت ػوالي .ومػػا ذعرنػػا مػػف ولػػه (ليواط ػوا عػػدة مػػا حػػرـ اهلل) أم ليوافو ػوا العػػدة
التػػي اػػي األربعػػة وه يخالفواػػا وربمػػا زاد فػػي عػػدد الط ػ ور فيجعلواػػا ثالثػػة عطػػر أو أربعػػة
عطر ليتسك ل ػـ الو ػت  .وعػذلؾ ألػؼ بػيف لفظتػي السػموات واألرض إذ ألػؼ بػيف اللفظتػيف
(السػػما  ،األرض) ليخػػرج فػػي صػػورة بالغيػػة فػػي طبػػاؽ ايجػػابي حيػػث تنػػاوؿ اللفظػػة األولػػى
(السػما ) وأورد في ػػا بلفظػػة مضػػادة ل ػا اػػي (األرض) واػػو يريػػد أف يبػيف لنػػا إف الزمػػاف ػػد
استدار ع ي ة يوـ خلؽ اهلل السموات واألرض .وذلؾ اؿ عز وجؿ إِ َّ ِع َّدةَ ال و
ر ُه ِ
نتد
ور ِع َ
ر ْه ار ِفي ِكتَ ِ
ض ِم ْن َهتا أ َْرَب َعتة ُح ُترم )25( مػف
ق َّ
ر َر َ
المّ ِه اكْ َنا َع َ
الس َتم َاوات َواأل َْر َ
اب المّ ِه َي ْوَم َخمَ َ

غيػػر زيػػادة زادواػػا والضػػمير فػػي يحلونػػه ويحرمونػػه للنسػػى أم إذا احلػوا طػ اير مػػف األطػ ر

الحرـ عاماي رجعوا فحرمو فػي العػاـ الموبػؿ جعػؿ النسػي زيػادة فػي العفػر هف العػافر علمػا

احدث معصية ازداد عف ار والمػؤمف إذا احػدث طاعػة ازداد إيمانػاي وانػاؾ ترعيػد باسػتعماؿ إف
معسورة ال مزة على إف عػدة الطػ ور عنػد اهلل اػو اثنػا عطػر طػ اير ومػف اػذ اهطػ ر انػاؾ

اربعػػة اطػ ر حػػرـ واػػي ذو الوعػػدة وذو الحجػػة والمحػػرـ ورجػػب .و ػػد غلػػب لفػػظ الوػرآف علػػى

بعض ا وما ذعر الرسوؿ عػف النسػي  ،يعػاد اف يعػوف نػص الوػراف فيػه ومن ػا (اربعػة حػرـ)
واثر الوراف واض بيف في خطب الرسوؿ العريـ (صػلى اهلل عليػه والػه وصػحبه وسػلـ) ف ػو
فػػي الرالػػب اهعػػـ ا تبػػاس معنػػى ذلػػؾ هنػػه حفػػظ الو ػراف العػػريـ وف مػػه واسػػتوعبه والػػى ذلػػؾ
()26
اطارت اهية العريمة  وما ي ِ
وحى
نط ُ
ق َع ِ ا ْل َه َول إِ ْ ُه َو إَِّال َو ْحي ُي َ
ََ َ
وتػػاتي ا ػواؿ واحاديػػث النبػػي محمػػد (صػػلى اهلل عليػػه والػػه وصػػحبه وسػػلـ) بالمرتبػػة
الثانيػػة بعػػد الو ػراف الع ػريـ فػػي اغنػػا وتطػػوير الخطابػػة فػػي اهسػػالـ بانػػه يصػػدر عػػف ابلػػغ

العرب اطبة وافصح ـ نطوا فعاف الوراف العػريـ مثػؿ اعلػى فػي اسػلوب خطبتػه وفػي نظمػه
وترعيب ػػه وف ػػي مفردات ػػه وجمل ػػه وعذوب ػػة معاني ػػه ،ف ػػو التحف ػػة الخال ػػدة ف ػػي مع ػػرض البالغ ػػة
والمن ػواؿ الػػذم يجػػب اف ينسػػج عليػػه ولوػػداعطى الرسػػوؿ الع ػريـ لعػػؿ فع ػرةي حو ػػا مػػف التػػو
ضي واهبانه في اطار بالغػي ار ػك موبػوؿ مػف طػانه أف يتطػوؽ إليػه السػامك ألنػه ػد وفػؽ
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في اذ الخطبة المبارعة في استمالة لوب المخاطبيف مف خالؿ أسلوبه الذم ػد وسػـ علػه
بطابك للبالغة ال ار عة والحعمة الواسعة.
املقطع اخلامس

بعػػد حديثػػه (صػػلى اهلل عليػػه وآلػػه وصػػحبه وسػػلـ) عػػف األط ػ ر الحػػرـ فن ػ ار يعػػود
فيتحدث عف النسا واو إطارة إلى حووؽ المػرأة فػي ايسػالـ ودوراػا فػي المجتمػك واػو فػي

ذل ػػؾ يخ ػػالؼ ماع ػػاف علي ػػه الج ػػااليوف م ػػف تحوي ػػر ل ػػف واس ػػتبداد ل ػػف دوف إف يع ػػوف ل ػػف
حرمه ،وربما رأينا أف العرب عانوا يؤذون ف خوفا مف عػاراف فػنحف نجػد إف مػا تحػدث عنػه

َح ُتد ُه ْم ِبتاألُنكَى
الوراف العريـ مف استوباؿ رافض للمولود األنثى في وله تعالى َ وِا َ ا ُبر َر أ َ
س َتوداا َو ُه َتو َك ِظتيم  .)27( و ػد اسػت ؿ الرسػوؿ العػريـ (صػلى اهلل عليػه والػػه
ظَ َّتص َو ْج ُه ُ
ته ُم ْ
وصػػحبه وسػػلـ) حديثػػه عػػف النسػػا بوولػػه (إف لنسػػا عـ علػػيعـ حوػػا ولعػػـ علػػي ف حػػؽ) واػػذ
الفورة بحد ذات ا عانت طبي ة بثورة اجتماعية وفوا للعادات السا دة عصر ذ.
واػػذا الموطػػك مػػف الخطبػػة يوضػ لنػػا الػػن ج المنطوػػي المتسلسػػؿ فػػي خطػػب النبػػي
(صلى اهلل عليه واله وصحبه وسلـ) وبخاصة ماعاف تطريعيا من ا ولود است ؿ النبػي محمػد
(صػػلى اهلل عليػػه وآلػػه صػػحبه وسػػلـ) بػػالووؿ للنسػػا حوػػا عمػػا للرجػػاؿ هف عػػؿ المسػػؤوليات
العامة التي فرضت علػى الرجػؿ فرضػت أيضػا علػى المػرأة ،فػالمرأة تتحمػؿ مسػؤولية نفسػ ا
وعمل ا عما يتحمؿ الرجؿ مسؤوليته عف نفسه عانساف عامؿ.

ويؤع ػػد الرس ػػوؿ العػ ػريـ (ص ػػلى اهلل علي ػػه وال ػػه وص ػػحبه وس ػػلـ) عل ػػى أف الفريض ػػة
األولػى علػػى المػرأة (أه تػػدع أحػدا يطػػر فػراش زوج ػػا مػف دونػػه وأه تػرذف ألحػػد بػالولوج إلػػى
بيت ا رواذا ما تجاوزف اذ الحدود فلزوج أف ي جػرف فػي المضػجك واف يعمػد لضػرب ف ضػربا
غير مبرح وانا يعػود يظ ػار واجبػات الػزوج نحػو زوجتػه فيػؤمف ل ػا ر ػا ويرخػذاا بػالمودة

والمعروؼ منت يا بالتوصية ب ف خيرا)(.)28

وترعيػ ػػد آخػ ػػر علػ ػػى إف النسػ ػػا أمانػ ػػة اهلل فالحفػ ػػاظ علػ ػػى األمانػ ػػة واهاتمػ ػػاـ ب ػ ػػا

ومعاملت ف بلطؼ عؿ اذ ضوابط اجتماعية ألجؿ إدامة الحياة.
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املقطع السادس

بػدا النبػػي محمػد (صػػلى اهلل عليػػه والػه وصػػحبه وسػلـ) فػػي اػػذ الفوػرة مػػف الخطبػػة
بنػػدا موجػػه إلػػى أاػػؿ معػػة واسػػتعمؿ إنمػػا أداة حصػػر ألنػػه حصػػر ايخػػوة للمػػؤمنيف أم أف
مف عالمات المؤمف الحويوي او أف يحب ألخيه ما يحب لنفسه ....
واذ إطارة واضحة إلى التماسػؾ والتعػاوف بػيف المػؤمنيف وترعيػد العال ػة بػيف الفػرد
وجماعته العبر مف األمة فيورر إف المؤمنيف أخوة لعؿ من ـ حػؽ علػى صػاحبه ،مػا لػألخ

علػػى أخيػػه مػػف التػػآزر والتعػػاوف والتحػػاب فػػال بطػػش وه ظلػػـ وه ن ػػب وه حػػرب وه سػػفؾ
للدما وانه لع د مف نوضه عاد عاف ار آثما لبه.
ولود انت ى ع د الحياة الوبلية وعؿ ما اتصؿ ب ػا مػف تنابػذ وتفػاخر فالنػاس جميعػا

آلدـ وه عربػي عػػدناني وه عربػػي حطػػاني بػػؿ ه عربػي وه عجمػػي فلوػػد وضػػعت فػػي ع ػػد
النبػػي (صػػلى اهلل عليػػه والػػه وصػػحبه وسػػلـ) م ػوازيف جديػػدة لحيػػاة العػػرب فلػػـ يعػػد التفاضػػؿ
بالنسب والحسػب إنمػا أصػب بػالتوو ف ػي معيػار التفاضػؿ عػؿ اػذا مػف اجػؿ مجتمػك سػليـ
ا ـ على األلفة والمحبة والتعاوف روا ازلػة التفر ػة والعنػؼ بػيف المسػلميف وأخيػ ار يلفػت الرسػوؿ
العػريـ (صػػلى اهلل عليػػه والػػه وصػػحبه وسػػلـ) سػػامعيه إلػػى مػػا ػػرر الوػراف العػريـ فػػي ضػػية
الميراث وأنصبته فاف للمورث أف (يوصي بالثلث مف ماله ،ويرسي اعدة م مة فػي طػرعية
األبنا  ،وخاصة اؤه الذيف تلداـ العػواار فينسػب ـ إلػى أصػحاب الفػراش ،وعػاف ينسػبون ـ
إلى غير أبا ـ و ػد هينسػبون ـ أبػداي ،فحػرـ ذلػؾ تحريمػا باتػاي ،وبػذلؾ ضػى الرسػوؿ (صػلى
اهلل عليػػه والػػه وصػػحبه وسػػلـ) علػػى نبالػػة النسػػب)

()29

فػػي مػػتف اػػذ الخطبػػة المبارعػػة نػػر

في ػػا الجمػػؿ الوصػػار والفعػرة الواضػػحة لػػيس في ػػا تعلػػؼ أو صػػنعة رواذا (عػػاف المعنػػى طػريفا
واللفظ بليرػاي وعػاف صػحي الطبػك ،بعيػدا عػف اهسػتع ار  ،منزاػا عػف اهخػتالؿ ،مصػونا عػف

التعلؼ.)22()....

وأخي اير ختـ الرسوؿ العريـ خطبته بعبارة السالـ عليعـ ورحمة اهلل وبرعاته.

ولمػا فػرغ مػف خطبتػه (صػلى اهلل عليػه والػػه وصػحبه وسػلـ) نػزؿ عليػه ولػه تعػػالى
تت عمَ ْتي ُكم ِنعم ِتتي ور ِ
ِ
تيت لَ ُك ُتم ِ
ست َ َم ِدينتا )21( ف ػذ
ل ُ
أَ ْك َم ْم ُ
اإ ْ
ََ
تت لَ ُك ْتم ديت َن ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُ َ ْ ْ َ
الخطب ػػة تب ػػيف وتص ػػور ف ػػي د ػػة حس ػػف منط ػػؽ الرس ػػوؿ العػ ػريـ ف ػػي خطابت ػػه ،واف ل ػػـ يع ػػف
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يستعيف في ا بسجك وه بلفظ غريب ،فود عاف يعر اللونيف جميعا مف العالـ لما يػدهف عليػه
مػف التعلػػؼ والصػنعة و ػػد ػاؿ تعػػالى فػي عتابػػه العزيػز ومتا أنتتا مت المتكمهتي 

()20

و ػػد

وص ػػفه الج ػػاحظ بالغت ػػه ف ػػي خطابت ػػه أدؽ وص ػػؼ فو ػػاؿ ان ػػه (جان ػػب أص ػػحاب التوعي ػػب،
واسػ ػػتعمؿ المبسػ ػػوط فػ ػػي موضػ ػػك البسػ ػػط ،والموصػ ػػور فػ ػػي موضػ ػػك الوصػ ػػر،واجر الرريػ ػػب

الوحطي ،ورغب عف ال جيف السو ي ،فلـ ينطؽ إه عف ميراث حعمه ،ولػـ يػتعلـ إه بعػالـ
د حؼ بالعصمة وطيد بالترييد ،ويسر بالتوفيؽ.)22( )...
اخلامتة

إذف فالخالصة مف اذ الخطبة المبارعة -:
 -.1يػػدعو الرسػػوؿ العػريـ إلػػى احتػراـ حوػػوؽ اينسػػاف وخاصػػة فػػي األاػػؿ والػػنفس والمػػاؿ
والعرض.

 -.0وعما يؤعد الرسوؿ العريـ على إلرا التعامؿ بالربا.

 -.2عما أعد الحفاظ على حووؽ المرأة ووجوب رعايت ػا ورعايػة العال ػة الزوجيػة والحفػاظ
على األسرة مف اهنحراؼ والفساد
 -.2ويؤعد الرسوؿ العريـ على ايخوة وتووية الروابط الدينية بيف المؤمنيف.

 -.5أعػػد علػػى المسػػاواة التامػػة بػػيف النػػاس فػػي الحوػػوؽ والواجبػػات ونبػػذ العنػػؼ والتفر ػػة
والعنصرية.

 -.6أعػ ػػد علػ ػػى اليوظػ ػػة والحػ ػػذر مػ ػػف الط ػ ػيطاف خوفػ ػػا علػ ػػى إفسػ ػػاد العال ػ ػػة المتينػ ػػة بػ ػػيف
المسلميف وتفريؽ صفوف ـ.
 -.7ويؤعػػد الرسػػوؿ الع ػريـ علػػى وجػػوب التمسػػؾ بعتػػاب اهلل وسػػنة رسػػوله ألن ػػا الطريػػؽ
الذم ه يظؿ مف تمسؾ به.

 -.8وي ػػدعو الرس ػػوؿ العػ ػريـ إل ػػى التوحي ػػد الخ ػػالص واييم ػػاف العام ػػؿ وال ػػدعوة إل ػػى تبلي ػػغ
الرسالة للناس عامة.

إذف تمتػػاز تلػػؾ الخطبػػة بمتانػػة الترعيػػب ،واػػي واف عانػػت صػػيرة الجمػػؿ ،إه أن ػػا

عان ػػت واس ػػعة ف ػػي معاني ػػا ،وط ػػاملة ف ػػي مفاايم ػػا وص ػػا بة ف ػػي دههت ػػا .وعم ػػا ن ػػر ف ػػي
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الخطبة مف جزالة األلفاظ ،ووضوح المعاني في التراعيب ،أم أف المعػاني وردت علػى ػدر
األلفػػاظ دوف زيػػادة او نوصػػاف واػػذ الصػػفة مػػف صػػفات عمػػاؿ البالغػػة عنػػد الرسػػوؿ الع ػريـ
إن ػا تحتػػذم أسػػلوب الوػراف العػريـ فػػي د ػة التعػػابير وطريوػػة التصػػوير فن اراػػا عذبػػة العلمػػات
وحلػػوة األلفػػاظ وسلسػػة العبػػارات ومتجاوبػػة فػػي الفو ػرات ويتجلػػى ذلػػؾ فػػي ظ ػػور اثػػر الو ػراف
العريـ جليا واضحا في اذ الخطبة المبارعة ،فالرسوؿ العريـ جعػؿ طػعار فػي اػذ الخطبػة
دعوة الناس لترؾ المعاصي ونبػذ عػؿ مػا سيسػخط اهلل تعػالى ،والعمػؿ لطاعتػه ولػزوـ أوامػر
مف خالؿ العمؿ الصال .فرخي ار نجد بػاف خطبػة الػوداع تتفاعػؿ مػك الػنفس البطػرية وتختمػر
معاني ػػا وتنػػزؿ مفاايم ػػا إلػػى أعمػػؽ نوطػػة الػػنفس ،وتحمػػؿ الػػنفس علػػى التفاعػػؿ والتعامػػؿ

مع ا لووة ترثيراا في نفس السامك

( )1أؿ عمراف – اآلية112 :

اهلوامش

( )0البياف والتبياف /للجاحظ .17/0 :
( )2المصدر السابؽ./22/20 /21 /0 /
( )2الحياة اهدبية في عصر صدر اهسالـ/د .محمد عبد المنعـ خفاجي176 :
() 5

فف الخطابة /ايليا حاوم82 :

( )6خطبة الجمعة/محمد عبد اللطيؼ الرفاعي 76:

( )7اثر الورآف العػريـ فػي النثػر الفنػي عنػد الجػاحظ (رسػالة ماجسػتير) /منػاؿ عبػد الػرزاؽ
الرفاعي 112 :
( )8األحزاب – اآلية 56:

( )9تفسير الورآف العظيـ /ابف عثير 510/2 :
( )12مسند احمد 259/0 :

( )11البياف والتبييف /للجاحظ 6/0 :
( )10خطب الج اد في عصر صدر ايسالـ( /رسالة دعتو ار ) بثينة إبراايـ 181 :
( )12البورة – اآلية197 :
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( )12آؿ عمراف – اآلية 179 :
( )15األعراؼ – اآلية69 :

( )16الحياة األدبية في عصر صدر ايسالـ 107 :
( )17المصدر السابؽ نفسه والصفحة نفس ا.
( )18األمالي في األدب ايسالمي  :ابتساـ مراوف الصفار211 :
( )19في رحاب أاؿ البيت 175 /1 :
( )02النسا – اآلية92 :

( )01خصا ص الخطبة والخطيب /نذير محمد معتبي 81 :
( )00األحزاب – اآلية .70:
( )02النسا – اآلية .58 :
( )02صحي مسلـ .08 :
( )05الحياة األدبية .108 :

( )06المصدر السابؽ نفسه .108:
( )07آؿ عمراف – اآلية .122 :

( )08فف الخطابة /إيليا حاوم .81 :
( )09الحياة األدبية 109 :

.

( )22الحياة األدبية .108 :
( )21ايلوا الخطابي /خالد عبد الرحمف الوريطي 29 :
( )20معجـ مواييس اللرة /ابف فارس .27 :
( )22التوبة – اآلية .27 :

( )22فف الخطابة /إيليا حاوم.80 :
( )25التوبة /اهية 26 :

( )26النجـ _ اآليتاف 2 -2 :
( )27النحؿ – اآلية 58 :

( )28فف الخطابة /إيليا حاوم82 - 80 :
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( )29العصر ايسالمي /د طو ي ضيؼ 102 :
( )22زار اآلداب /هبف الويرواني 80 – 81 /1 :
( )21الما دة /اآلية2 :

( )20ص /اآلية 86 :
( )22البياف والتبييف /للجاحظ 17 /0 :
املصادر و املراجع

 -1اثر الوراف العريـ في النثر الفني عند الجاحظ /مناؿ طه عبد الػرزاؽ الرفػاعي (رسػالة
ماجستير) مودمة إلى علية اآلداب /جامعة المستنصرية 1226 /اػ 1986 -ـ .

 -0ايلوػا الخطػابي (فػي الػػدعوة إلػى اهلل تعػالى (مف ومػػة – أاميتػه – عوامػؿ نجاحػػه))/
د خالػد بػف عبػػد الػرحمف الوريطػػى /دار العاصػمة للنطػػر /ط /1السػعودية  -الريػػاض/
 1200اػ  0221 -ـ.
 -2اهمالي في األدب ايسالمي /د .ابتساـ مراوف الصفار /مديرية دار العتػب للطباعػة
والنطر  .برداد1991/ـ.

 -2البيػػاف والتبيػػيف /ألبػػي عثمػػاف عمػػرو بػػف بحػػر الجػػاحظ (ت  055ا ػػ) تحويػػؽ وطػػرح
عبد السالـ محمد ااروف /دار الفعر للطباعة والنطر /دار الجيؿ /بيروت(/د.ت).

 -5تفسير الوراف العظيـ /لإلماـ الحافظ أبي الفػدا إسػماعيؿ بػف عثيػر الوريطػي الدمطػوي
(ت 772اػ) مؤسسة المختار/ط  /2الواارة 1202اػ  0220-ـ
 -6الحيػػاة اهدبيػػه فػػي عصػػر صػػدر ايسػػالـ /د.محمػػد عبػػد المػػنعـ خفػػاجي /دار العتػػاب
اللبناني/ط  /0بيروت 1982 /ـ.

 -7خصػػا ص الخطبػػة والخطيػػب /نػػذير محمػػد معتبػػي /دار البطػػا ر ايسػػالمية للطباعػػة
والنطر/ط /2بيروت/لبناف1200/اػ  0221 -ـ
 -8خطبػػة الجمع ػة (أاميت ػػا – ترثيراػػا – وا ع ػػا – عيفيػػة الن ػػوض ب ػػا) إعػػداد محمػػد

عبد اللطيؼ الرفػاعي /إطػراؼ الػدعتور محمػد منيػر سػعد الػديف /جػروس بػرس /ط/1

لبناف 1215 /اػ  1995 -ـ .
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 -9خطب الج ػاد فػي عصػر صػدر ايسػالـ د ارسػة فنيػة /بثينػة إبػراايـ داػش /أطروحػة
دعتو ار  /مودمة إلى علية اآلداب /جامعة برداد 1217 /اػ 1997 -ـ

 -12زاػػر اآلداب وثمػػر األلبػػاب /ألبػػي إسػػحاؽ إب ػراايـ بػػف علػػي ألحصػػرم الويروانػػي
(ت  252ا ػػ) مفصػػؿ ومضػػبوط ومطػػروع بولػػـ الػػدعتور زعػػي مبػػارؾ حووػػه وزاد فػػي
تفصيله وضبطه وطرحه محمد محي الديف عبػد الحميػد /دار الجيػؿ /ط /2بيػروت –
لبناف( /د .ت)
 -11صػػحي مسػػلـ /ايمػػاـ أبػػي الحسػػف مسػػلـ بػػف الحجػػاج الوطػػيرم النيسػػابورم( /ت
 061اػ) دار ابف ال يثـ /الواارة 1201 /اػ  0221 -ـ

 -10العصر ايسالمي/د.طو ي ضيؼ /دار المعارؼ /ط /2مصر( /د  .ت)

 -12فف الخطابة وتطور عند العرب /إيليا حاوم دار الثوافة /بيروت – لبناف( /د .ت)
 -12فػػي رحػػاب أاػػؿ البيػػت /السػػيد محمػػد حسػػيف فضػػؿ اهلل /إعػػداد سػػليـ الحسػػني /دار
المالؾ /ط /2بيروت 1202 /اػ  0220 -ـ

 -15المسػ ػػند /ايمػ ػػاـ احمػ ػػد بػ ػػف حنبػ ػػؿ (ت  021ا ػ ػػ) طػ ػػرح احمػ ػػد محمػ ػػد طػ ػػاعر/دار
المعارؼ للطباعة والنطر /الواارة  1265اػ  1926 -ـ .

 -16معجـ مواييس اللرػة /ألبػي الحسػف احمػد بػف فػارس بػف زعريػا (ت  295اػػ) دار
إحيا التراث العربي للطباعة والنطػر /ط  /1بيػروت – لبنػاف 1200 /ا ػ 0112 -

ـ.
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