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 هالخطابات القرآنية الموجهة إلى النبي  والمراد بها أمت

 " دراسة نظرية تطبيقية "

 عبد هللا عواد الجهنً

 المملكة العربٌة السعودٌة . –كلٌة الدعوة وأصول الدٌن جامعة أم المري 

 dr.awadel-gahny@gmail.comالبرٌد األلكترونً : 

 الملخص :

( ٌهدف البحث إلى بٌان خطابات المرآن الكرٌم الموجهة إلى النب )

هو األصل فٌه والمبلغ لألمة ، وٌوضح أن ألنه هو المواجه بالوحً و

المرآن الكرٌم عام لكل من آمن به ، ودراسة أوجه المرآن الكرٌم لد سبك 

إلٌها علماء أجالء خصصوا فً كتب علوم المرآن بابا فً وجوه خطابات 

المرآن والتمثٌل علٌها ، فجاء البحث لٌكشف عن نوعٌة الخطابات المرآنٌة 

( وما هو موجه إلٌه والمراد به أمته وجه للنبً)وٌفرق ما بٌن ما هو م

للوصول إلى نتٌجة علمٌة فٌها الجدة واالبتكار التً ٌحظً بها موضوع 

 البحث .

 –فساد  –صالح  –أمة  –المرآنٌة  –: الخطابات  الكلمات المفتاحية

 اآلخرة . –الدنٌا 
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The Discourses of the Qur’an Addressed to the Prophet 
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Abstract: 

The research aims to display the discourses of the Noble 

Qur’an addressed to the Prophet   Mohammed (P) as He 

is the receiver of the Revelation.   Also He is the origin 

and the reporter of the Revelation for his nation. The 

research also indicates that the Noble Qur’an is broad for 

all who believe in It. The study of the aspects of the 

Noble Qur’an has been preceded by distinguished 

scholars who have devoted in the books of Qur’an 

sciences a chapter on the facets of the discourses of   

Qur’an and representation on them. Therefore, the 

research comes to reveal the quality of the Qur’an 

discourses and discriminate between what was addressed 

to the Prophet and what was addressed to Him and at the 

same time intended for his nation.  Hence, recognizing a 

scientific result which includes the novelty and 

innovation the subject of the research enjoys. 
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 انمقذمة

، ٝٗؼٞر ثبهلل ٖٓ إ اُؾٔذ هلل ٗؾٔذٙ ٝٗغزؼ٤٘ٚ ٝٗغزـلشٙ ٝٗغزٜذ٣ٚ

ؽشٝس أٗلغ٘ب ٖٝٓ ع٤ئبد أػٔبُ٘ب، ٖٓ ٣ٜذٙ هللا كال ٓنَ ُٚ، ٖٝٓ ٣نَِ كال 

ٛبد١ ُٚ، ٝأؽٜذ إٔ ال اُٚ اال هللا ٝؽذٙ ال ؽش٣ي ُٚ، ٝأؽٜذ إٔ دمحما ػجذٙ 

 ٝسعُٞٚ.

اُؾٔذ هلل اُز١ أٗضٍ ػ٠ِ ػجذٙ اٌُزبة ُْٝ ٣غؼَ ُٚ ػٞعب، افطل٠ دمحما 

ً ٝأكقؾٜب ًالٓبً، ٤ٌُٕٞ آخش أٗج٤بئٚ ٝسعِٚ،  ٝأٗضٍ ػ٤ِٚ أؽغٖ ًزجٚ ٗظبٓب

 ك٤ٚ اُٜذٟ ٝاُ٘ٞس، ًزبة أؽٌٔذ آ٣برٚ صْ كقِذ ٖٓ ُذٕ ؽ٤ٌْ خج٤ش.

ٌُٞٗٚ  ٝهذ ٝعٚ عجؾبٗٚ رؼب٠ُ خطبثبرٚ ك٢ اُوشإٓ اٌُش٣ْ ا٠ُ اُ٘ج٢ 

ٛٞ أُٞاعٚ ثبُٞؽ٢، ٝٛٞ األفَ ك٤ٚ، ٝأُجِؾ ُألٓخ، ٝاُغل٤ش ث٤ْٜ٘ ٝث٤٘ٚ 

 رؼب٠ُ.

إٓ اٌُش٣ْ ػبّ ٌَُ ٖٓ آٖٓ ثٚ، ثَ ٌَُ ٖٓ ٣ؤر٢ ثؼذ ٗضُٝٚ، اال إٔ اُوش

 ُز٘زس ٖٓ ًبٕ ؽ٤بً ٣ٝؾن اُوٍٞ ػ٠ِ اٌُبكش٣ٖ.

ٝدساعخ أٝعٚ خطبثبد اُوشإٓ اٌُش٣ْ هذ عجن ك٤ٚ ػِٔبإٗب األعالء ثوذّ 

ً ك٢ ٝعٞٙ خطبثبد اُوشإٓ  عجن، كخققٞا ك٢ ًزت ػِّٞ اُوشإٓ ثبثب

٢ أفٍٞ اُلوٚ ٓغبئَ ك٢ اُخطبثبد ٖٓ ٝاُزٔض٤َ ػ٤ِٜب، ًٔب ًزت أُئُلٕٞ ك

 ؽ٤ش رؼ٤ٜٔٔب أٝ رخق٤قٜب.

اال إٔ ٛزٙ اُذساعبد ُْ رزغبٝص ًٜٞٗب دساعبد ٗظش٣خ ك٢ رًش ٗٞع 

اُخطبة ٝاُزٔض٤َ ػ٤ِٚ ) ك٢ ًزت ػِّٞ اُوشإٓ ( أٝ رًش أُغؤُخ ٝاخزالف 

 أُزاٛت ك٤ٚ ) ك٢ ًزت أفٍٞ اُلوٚ (.

ٖٓ ًزت ك٢ ٛزٙ اُخطبثبد  ػ٠ِ –خالٍ اُجؾش ٝاُز٘و٤ؼ  –ُْٝ أهِغ 

 دساعخ ػ٤ِٔخ ٓٞمٞػ٤خ رطج٤و٤خ ػ٠ِ ع٤ٔغ اُوشإٓ اٌُش٣ْ، ٓغ أ٤ٔٛخ رُي.

ٝخالٍ هشاءر٢ ك٢ رلغ٤ش ثؼل آ١ اُوشإٓ ًبٗذ رٔش ػ٢ِ آ٣بد ًض٤شح 

٣ؾِٜٔب ثؼل أُلغش٣ٖ ػ٠ِ أٜٗب خطبة  ٖٓ اُخطبثبد أُٞعٜخ ُِ٘ج٢ 

بُؾخ ُِذساعخ، كؼوذد اُؼضّ ٝأُشاد ثٚ أٓزٚ، كغٔؼزٜب ٝأُل٤زٜب ف  ُِ٘ج٢ 

َّ هللا ٣٘ل٢٘ ثٜب ٣ٝ٘لغ ثٜب اُ٘لغ اُؼ٤ْٔ.  ػ٠ِ دساعزٜب، ُؼ
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 أٌمية انمُضُع َأسثاب اختياسي.

 إ عٔغ ا٣٥بد اُز٢ رؾزَٔ ػ٠ِ خطبثبد ٓٞعٜخ ا٠ُ اُ٘ج٢ 

ٝدساعزٜب ٝٓ٘بهؾخ أهٞاٍ أُلغش٣ٖ ك٤ٜب ٝاُزٞفَ ا٠ُ ٗز٤غخ ػ٤ِٔخ، ك٤ٜب 

 أ٤ٔٛخ ًجشٟ ُٔب ٢ِ٣:

ٕ أُوقٞد اٌُج٤ش ٖٓ اُوشإٓ اٌُش٣ْ ٛٞ خطبثبرٚ أُٞعٜخ ا٠ُ اُؼب٤ُٖٔ أ

ثؤٓشْٛ ثٔب ك٤ٚ فالػ د٤ٗبْٛ ٝأخشاْٛ أٝ ٤ْٜٜٗ ػٔب ك٤ٚ كغبد ُْٜ ك٢ اُذ٤ٗب 

 ٝا٥خشح.

اُغذح ٝاالثزٌبس اُز٢ ٣ؾظ٠ ثٜب أُٞمٞع؛ ار ُْ أعذ ٖٓ ًزت ك٤ٚ ال 

 ثؾضب ٓطٞال أٝ هق٤شاً.

ؼِّٞ ًبُزلغ٤ش، ٝػِّٞ اُوشإٓ، ٝأفٍٞ فِخ أُٞمٞع ثبُؼذ٣ذ ٖٓ اُ

 اُلوٚ، ٝاُجالؿخ.

 خطة انثحث:

 ُجؾش ا٠ُ ٓوذٓخ، ٝكق٤ِٖ، ٝخبرٔخ.هغٔذ ٛزا ا 

٣ٝؾَٔ ػ٠ِ أ٤ٔٛخ أُٞمٞع ٝأعجبة اخز٤بسٙ، ٝخطخ انمقذمة: 

 اُجؾش، ٝأُٜ٘ظ أُزجغ ك٤ٚ.

: ٝك٤ٚ دساعخ رؤف٤ِ٤خ ػٖ خطبثبد اُوشإٓ أُٞعٜخ ا٠ُ انفصم األَل

 اُ٘ج٢ ؿ.

 ٝك٤ٚ صالس ٓجبؽش:

 : ؽٌْ اُخطبة اُخبؿ ثبُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص، َٝٛ ٣ؾَٔ األٓخ؟انمثحث األَل

 : أٗٞاع اُخطبثبد أُٞعٜخ ا٠ُ اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص.انمثحث انثاوي

ٝأُشاد ثٚ  : اُخطبثبد اُوشآ٤ٗخ أُٞعٜخ ا٠ُ اُ٘ج٢ انمثحث انثانث

 أٓزٚ. 

 ٝك٤ٚ ٓطبُت:

 أهٞاٍ اُؼِٔبء ك٢ رُي، ٝاُزشع٤ؼ. :انمطهة األَل
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ٓغ إٔ  : أٛذاف ٝأؿشاك رٞع٤ٚ اُخطبة ا٠ُ اُ٘ج٢ انمطهة انثاوي

 أُشاد ثٚ أٓزٚ.

 ا٠ُ أٓزٚ. : دٝاػ٢ فشف اُخطبة ػٖ اُ٘ج٢ انمطهة انثانث

: األدُخ ٝاُوشائٖ ػ٠ِ فشف اُخطبة ػٖ اُ٘ج٢ ف٠ِ انمطهة انشاتع

 هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ

 ُخطبثبد اُز٢ ه٤َ اٜٗب ٓٞعٜخ ا٠ُ اُ٘ج٢ : دساعخ اانفصم انثاوي

 ٝأُشاد ثٚ أٓزٚ.

 : ٝرؾز١ٞ ػ٠ِ: انخاتمة

 أْٛ اُ٘زبئظ اُز٢ رٞفِذ ا٤ُٜب ك٢ اُجؾش.

 أْٛ االهزشاؽبد ٝاُزٞف٤بد.

 اُلٜبسط اُؼ٤ِٔخ ٢ٛٝ:

 كٜشط أُقبدس ٝأُشاعغ. -   

 كٜشط أُٞمٞػبد ٝأُؾز٣ٞبد. -   
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 انفصم األَل

 خطاتات انقشآن انمُجٍة إنّ انىثي دساسة تأصيهية عه 

 انمثحث األَل

 علا بهاذمو ، َمزاٌة ان هما   يًحكم انخطاب انخاص تانىثي ملسو هيلع هللا ىلص

٣وقذ ثٚ ع٤ٔغ اُخطبثبد اُز٢ رٞعٚ ثق٤ـخ أُخبهت ا٠ُ اُ٘ج٢ ف٠ِ 

 هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ث٘ذاء، أٝ ثـ٤ش ٗذاء.

اُخطبثبد ٓٞعٜخ ُْٝ أس خالكب ك٢ ٛزا ث٤ٖ اُؼِٔبء ار ٣ؼزجشٕٝ ًَ رِي 

ا٠ُ اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص، اال ٓب رٛت ا٤ُٚ اُضسًؾ٢ سؽٔٚ هللا؛ ؽ٤ش عؼَ ثؼل 

ٖٓ ثبة اُخطبة اُؼبّ ٖٓ ؿ٤ش هقذ ؽخـ ٓؼ٤ٖاُخطبثبد 
(ٔ)

. 

ّٕ اُخطبة ٓٞعٚ ا٠ُ اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٝذخَ ٓؼٚ أٓزٚ اال ٓب ه٤ذّ  ٝاُقؾ٤ؼ أ

 ٜٓ٘ب ًٔب ع٤ؤر٢.

وُٞٚ: }٣ب أ٣ٜب اُ٘ج٢{ ، ً-ملسو هيلع هللا ىلص  -خطبة خبؿ ثبُ٘ج٢ ارا ٝسد اُخطبة 

( * )٣ب أ٣ٜب أُذصش ٔ( أُضَٓ: 1ٖ[ )٣ب أ٣ٜب أُضَٓ هْ ا٤َُِ( )ٗٙ]األٗلبٍ: 

ؽضاة: ( األٖٖأ٣ٜب اُ٘ج٢ ارن هللا( * ) ( * )٣بٔ( أُذصش: 1ٗهْ كؤٗزس( * )

 (٘ٙ( اُضٓش: 1ٖ( * )ُئٖ أؽشًذ ٤ُؾجطٖ ػِٔي( * )ٔ)

 كَٜ رذخَ األٓخ رؾزٚ ٣ٝؼٜٔب رُي أّ ال؟ اخزِق ك٤ٚ اُؼِٔبء ػ٠ِ ه٤ُٖٞ:

ػ٤ِٚ اُغالّ  -اُخطبة أُخزـ ثبُ٘ج٢ رٛجذ أًضش اُؾبكؼ٤خ ا٠ُ إٔ  -ٔ

ثٞمغ اُِغبٕ، ٓضَ ٣ب أ٣ٜب اُ٘ج٢، ٣ٝب أ٣ٜب اُشعٍٞ، ال ٣ذخَ رؾزٚ األٓخ اال  -

ثبُِلعثذ٤َُ ٓ٘لقَ ٖٓ ه٤بط ٝؿ٤شٙ، ٝؽ٤٘ئز ك٤ؾِْٜٔ اُؾٌْ ال 
(ٕ)

. 

ٓخ، اال ٓب دٍ اُذ٤َُ ك٤ٚ ٗٚ ٣ٌٕٞ خطبثب ُألٝٓزٛت األئٔخ اُضالصخ: أ -ٕ

                                                           

/ ٕ( اُجشٛبٕ ك٢ ػِّٞ اُوشإٓ )ٕٙ٘/ ٗرًشٙ ك٢ اُجؾش أُؾ٤و ك٢ أفٍٞ اُلوٚ )( ٔ)

 ( ثؼذ ٓب أٝسد عِٔخ ٖٓ ا٣٥بد.ٖٕٗ

(، ٕٓٙ/ٕ(، اإلؽٌبّ ك٢ أفٍٞ األؽٌبّ  ا٥ٓذ١ )٣ٕٗٔ٘ظش: أُغزقل٠ )ؿ: ( ٕ)

 (.ٕٕ(، أُِغ ك٢ أفٍٞ اُلوٚ ُِؾ٤شاص١ )ؿ: ٕٗ٘/ ٗ) اُجؾش أُؾ٤و ك٢ أفٍٞ اُلوٚ
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ػ٠ِ اُلشم
(ٔ)

 آبّ اُؾش٤ٖٓ، ٝاثٖ اُغٔؼب٢ٗ. -ٖٓ اُؾبكؼ٤خ  – ٝاخزبسٙ، 

 هبٍ اُؾ٘و٤ط٢:.

ٝهذ روشس ك٢ األفٍٞ إٔ اُخطبة اُخبؿ ثٚ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ؼْ ؽٌٔٚ ع٤ٔغ األٓخ 

 ٞؿ ًٔب ػوذٙ ك٢ ٓشاه٢ اُغؼٞد ثوُٞٚ :اال ثذ٤َُ ػ٠ِ اُخق

 ٝٓب ثٚ هذ خٞهت اَُّ٘ج٢ ... رؼ٤ٔٔٚ ك٢ أُزٛت اُغ٢٘

ً ُِؾبكؼ٢ اُوبئَ ثخقٞفٚ ثٚ ملسو هيلع هللا ىلص اال  ٝٛٞ ٓزٛت األئٔخ اُضالصخ ، خالكب

 ثذ٤َُ ػ٠ِ اُؼّٔٞ.

أدُخ اُغٜٔٞس
(ٕ)

: 

 اعزذٍ اُغٜٔٞس ثؤدُخ ًض٤شح ٜٓ٘ب ٓب ٢ِ٣: 

ػ٠ِ ؽٍٔٞ ؽٌٔٚ ُألٓخ ، ًٔب ك٢ هُٞٚ ٤شح اُذاُخ اٌُض٘قٞؿ اُ -ٔ

حٌ َؽَغَ٘خٌ { ] األؽضاة :  َٞ ٍِ هللا أُْع ْْ ك٢ِ َسُعٞ ٌُ َُ َٕ ب ًَ [ ،  ٕٔرؼب٠ُ : } َُّوَْذ 

 .٠ُ ؿ٤شٛب ٓٔب روذّ ٖٓ ا٣٥بداا٣٥خ 

ً ثبُق٤ـخ  ؛ػِْ ٖٓ اعزوشاء اُوشإٓ اُؼظ٤ْٓب  -ٕ  ؽ٤ش ٣ؼجش ك٤ٚ دائٔب

 ، صْ ٣ؾ٤ش ا٠ُ إٔ أُشاد ػّٔٞ ؽٌْ اُخطبة ُألٓخ ، ًوُٞٚ اُخبفخ ثٚ ملسو هيلع هللا ىلص

ُْ اُ٘غآء { ] اُطالم :  [ ا٣٥خ ، كذٍ  ٔك٢ أٍٝ عٞسح اُطالم : } اِرَا َهَِّْوزُ

[ ، صْ هبٍ  ٔػ٠ِ دخٍٞ اٌَُ ؽٌٔبً رؾذ هُٞٚ : } ٣بأ٣ٜب اُ٘ج٢ { ] اُطالم : 

ُْ اُ٘غآء { ] اُطالم :  ٣٥خ ، كذٍ ػ٠ِ دخٍٞ اٌَُ ؽٌٔبً [ ا ٔ: } اِرَا َهَِّْوزُ

 َْ ُِ رؾذ هُٞٚ : } ٣بأ٣ٜب اُ٘ج٢ { ، ٝهبٍ ك٢ عٞسح اُزؾش٣ْ : } ٣بأ٣ٜب اُ٘ج٢ 

ْْ {[، صْ هبٍ:} ُّٔ { ] اُزؾش٣ْ :رَُؾشِّ  ٌُ بِٗ َٔ ْْ رَِؾَِّخَ أ٣َْ ٌُ : ] اُزؾش٣ْ هَْذ كََشَك هللا َُ

، ٝٗظ٤ش رُي [ ، كذٍ ػ٠ِ ػّٔٞ ؽٌْ اُخطبة ثوُٞٚ : } ٣بأ٣ٜب اُ٘ج٢ {  ٕ

ب اُ٘ج٢ ارن هللا { ]  َٜ ً ك٢ عٞسح األؽضاة ك٢ هُٞٚ رؼب٠ُ : } ٣ب أ٣َُّ أ٣نب

َٕ َخج٤ِشاً { ] األؽضاة :  ٔاألؽضاة :  ُِٞ َٔ ب رَْؼ َٔ َٕ ثِ ًَب َّٕ هللا   ٕ[ ، صْ هبٍ : } اِ

                                                           

(، أمٞاء اُج٤بٕ ٗٔٔ/٣ٔ٘ظش: ٓشاه٢ اُغؼٞد )(، أُخزقش ك٢ أفٍٞ اُلوٚ اُجؼ٢ِ )( ٔ)

(ٔ/ٔ11.) 

(، دكغ ا٣ٜبّ 1ٙٔ(، ٓزًشح أفٍٞ اُلوٚ )ؿ: 1ٓٗ/٣ٔ٘ظش: أمٞاء اُج٤بٕ )( ٕ)

 (.1ٓٔاالمطشاة ػٖ آ١ اٌُزبة  )ؿ: 
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[ ، كوُٞٚ } ثٔب رؼِٕٔٞ { ٣ذٍ ػ٠ِ ػّٔٞ اُخطبة ثوُٞٚ : } ٣بأ٣ٜب اُ٘ج٢ { ، 

ب َٓ َٝ ٍٕ { ] ٣ٞٗظ :  ًٝوُٞٚ }  ُٕ ك٠ِ َؽؤْ ٌُٞ ْٖ  ٔٙرَ ِٓ  َٕ ُِٞ َٔ الَ رَْؼ َٝ [، صْ هبٍ: } 

ُٜٞدًا { ] ٣ٞٗظ :  ْْ ُؽ ٌُ ًَُّ٘ب َػ٤َِْ ٍَ اِالَّ  َٔ  [، ا٣٥خ. َٔٙػ

ِٖ  آ٣خٖٝٓ أفشػ األدُخ ك٢ رُي  ٣ ُِِذِّ َي  َٜ ْع َٝ  ْْ اُشّٝ ، هُٞٚ رؼب٠ُ : } كَؤَهِ

ً { ]اُشّٝ:  ٤ِ٘جِ  َٖٓؽ٤ِ٘لب ُٓ ِٚ { ]اُشّٝ : [، صْ هبٍ : }  َٖ ا٤َُِْ [، كٜٞ ؽبٍ ٤ٖٔ

اُن٤ٔش أُغززش ك٢ ))كؤهْ(( ٝٛٞ خبؿ ثٚ ملسو هيلع هللا ىلص ، ٝروذ٣شٙ )) كؤهْ ٝعٜي 

ً ُوبٍ ))  ُِذ٣ٖ ٣ب ٗج٢ هللا ك٢ ؽبٍ ًٌْٞٗ ٤٘ٓج٤ٖ (( كِٞ ُْ ٣ؾَٔ األٓخ ؽٌٔب

ػ٢٘ ٤٘ٓجب (( ثبإلكشاد إلعٔبع أَٛ اُِغبٕ اُؼشث٢ ػ٠ِ إٔ اُؾبٍ اُؾو٤و٤خ أ

اُز٢ ُْ رٌٖ عجج٤خ ال ثذ ٖٓ ٓطبثوزٜب ُقبؽجٜب اكشاداً ٝرض٤٘خ ٝعٔؼبً ٝرز٤ًشاً 

ٝرؤ٤ٗضبً ، كال ٣غٞص عبء ص٣ذ مبؽ٤ٌٖ اعٔبػبً ، ٝدػٟٞ إٔ اُؼبَٓ ك٢ اُؾبٍ 

أُضٓٞا ٓوذساً ٝفبؽجٜب اُٞاٝ ك٢ أُضٓٞا ، أ١ أُضٓٞا كطشح هللا ك٢ ؽبٍ 

 .ا٤ُٚ ًٌْٞٗ ٤٘ٓج٤ٖ روذ٣ش ال د٤َُ ػ٤ِٚ ٝال ؽبعخ

، هذ ٝسد اُخطبة ثزخق٤قٚ، ػ٤ِٚ اُغالّ، ثؤؽٌبّ دٕٝ أٓزٚأٗٚ  -ٖ

ِٕ أُئ٤ٖ٘ٓ { ]األؽضاة : ً ٖ دُٝ ِٓ َُِقخً ََُّي    .[ٓ٘وُٞٚ : } َخب

 ّٕ ب  أل َٜ َٛجَْذ َْٗلَغ َٝ َ٘خً إِ  ِٓ ْئ ُّٓ اُخطبة اُخبؿ ثٚ ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ هُٞٚ : } ٝآشأح 

، ا٣٥خ ، ُٞ ًبٕ ؽٌٔٚ خبفبً ثٚ ملسو هيلع هللا ىلص ألؿ٠٘ رُي [  َُِِّٓ٘٘ج٢ِِّ { ] األؽضاة : 

ِٕ أُئ٤ٖ٘ٓ هَْذ { ] األؽضاة :  ٖ دُٝ ِٓ َُِقخً ََُّي  [ ًٔب ٛٞ  ٓ٘ػٖ هُٞٚ : } َخب

 ظبٛش .

( 11( االعشاء: 1ًٔٝوُٞٚ رؼب٠ُ: * )ٖٝٓ ا٤َُِ كزٜغذ ثٚ ٗبكِخ ُي( * )

بفب ثٚ، ُٔب اؽز٤ظ ا٠ُ ُٝٞ ُْ ٣ٌٖ اُخطبة أُطِن ُٚ خطبثب الٓزٚ، ثَ خ

 ث٤بٕ اُزخق٤ـ ثٚ ٛبٛ٘ب.

َّٕ اُؼِٔبء اعزذُٞا ثآ٣بد ًض٤شح ٝسدد خبفب ثبُ٘ج٢ كؼٔٔٞٛب: -٘  أ

وذ سدد ػبئؾخ سم٢ هللا ػٜ٘ب ػ٠ِ ٖٓ صػْ إٔ رخ٤٤ش اُضٝعخ هالم ك

، ثؤٕ سعٍٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص خ٤ش ٗغبءٙ كبخزشٗٚ ، كِْ ٣ؼذٙ هالهبً ٓغ إٔ اُخطبة ك٢ 

َّٖ رُ ُ ًُ٘ز اِعَي إِ  َٝ ي خبؿ ثٚ ملسو هيلع هللا ىلص ، ك٢ هُٞٚ رؼب٠ُ : } ٣بأ٣ٜب اُ٘ج٢ هَُ ألَْص

َٕ { ]األؽضاة:   [، ا٣٥ز٤ٖ . 1ٕرُِشْد

َذ  ًْ ْٖ أَْؽَش ٝأخز ٓبُي سؽٔٚ هللا ث٤٘ٞٗخ اُضٝعخ ثبُشدح ٖٓ هُٞٚ : } َُئِ
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َُِي { ]اُضٓش :  َٔ َّٖ َػ  ملسو هيلع هللا ىلص .[ ، ٝٛٞ خطبة خبؿ ثٚ  ٤ََُْٙ٘ؾجََط

ً أ -ٗ   .ٕ أٓش اُوذٝح أٓش ألرجبػٚ ٓؼٚ ػشكب

ٖٔ ًبٕ ٓوذٓب ػ٠ِ هّٞ، ٝهذ ػوذد ُٚ اُٞال٣خ ٝاالٓبسح ػ٤ِْٜ، ٝعؼَ ك

ُٚ ٓ٘قت االهزذاء ثٚ، كبٗٚ ارا ه٤َ ُٚ اسًت ُٔ٘بعضح اُؼذٝ، ٝؽٖ اُـبسح 

 رجبػٚ ٝأفؾبثٚ.ػ٤ِٚ ٝػ٠ِ ثالدٙ كبٕ أَٛ اُِـخ ٣ؼذٕٝ رُي أٓشا أل

ًٝزُي ارا أخجش ػ٘ٚ ثؤٗٚ هذ كزؼ اُجِذ اُلال٢ٗ، ًٝغش اُؼذٝ، كبٗٚ ٣ٌٕٞ 

 اخجبسا ػٖ أرجبػٚ أ٣نب.

ٓخ ٝٓزجؼب ُْٜ، كؤٓشٙ ٤ٜٗٝٚ ٣ٌٕٞ ٖٓٔ هذ صجذ ًٞٗٚ هذٝح ُأل ٝاُ٘ج٢، 

 ٓزٚ، اال ٓب دٍ اُذ٤َُ ك٤ٚ ػ٠ِ اُلشم.أٓشا ٤ٜٗٝب أل

ب كوُٞٚ رؼب٠ُ ك٢ هقخ ص٣٘ت ث٘ذ عؾؼ األعذ٣خ سم٢ هللا  َّٔ ػٜ٘ب: }كََِ

ب{ ] َٜ ًَ ْعَ٘ب َّٝ َهشاً َص َٝ ب  َٜ ْ٘ ِٓ [، كبٕ ٛزا اُخطبة خبؿ ثبُ٘ج٢ 1ٖ/ٖٖهََن٠ َص٣ْذٌ 

َٕ ، صْ ملسو هيلع هللا ىلص ٌُٞ ٢ٌَْ ال ٣َ ُِ فشػ رؼب٠ُ ثؾٍٔٞ ؽٌٔزٚ ُغ٤ٔغ أُئ٤ٖ٘ٓ ك٢ هُٞٚ: }

َٖ َؽَشٌط{، ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ  َػ٠َِ ا

 خ.٤َِ ك٢ ا٣٥ِٞ ًبٕ ؽٌْ اُخطبة ثٚ ٣خزـ ثٚ ُْ ٣قؼ اُزؼك

 ي رنكأدنة انشا  ية 
(1)

:  

 اؽزغذ اُؾبكؼ٤خ ػ٠ِ ٓزٛجٚ ثٔب ٢ِ٣:

ٔ-  ّٕ اُخطبة اُٞاسد ٗؾٞ اُٞاؽذ ٓٞمٞع ك٢ أفَ اُِـخ ُزُي اُٞاؽذ  أ

ُٜٝزا كبٕ اُغ٤ذ ارا أٓش ثؼل ػج٤ذٙ ، كال ٣ٌٕٞ ٓز٘بٝال ُـ٤شٙ ثٞمؼٚ

 ثخطبة ٣خقٚ ال ٣ٌٕٞ أٓشا ُِجبه٤ٖ.

ٓش ُِٞاؽذ أُؼ٤ٖ ٓقِؾخ ُٚ، ٝٛٞ ٣ٌٕٞ األ ٤ًق ٝاٗٚ ٖٓ أُؾزَٔ إٔ

ٓلغذح ك٢ ؽن ؿ٤شٙ، ٝرُي ًٔب ك٢ أٓش اُطج٤ت ُجؼل اُ٘بط ثؾشة ثؼل 

اُزلبٝد ث٤ٖ اُ٘بط ك٢ د٣ٝخ، كبٗٚ ال ٣ٌٕٞ رُي أٓشا ُـ٤شٙ الؽزٔبٍ األ

 ٓش.ألؽٞاٍ أُوزن٤خ ُزُي ااالٓضعخ األ

                                                           

 (.ٕٓٙ/ٕثؼذٙ ك٢ اإلؽٌبّ ك٢ أفٍٞ األؽٌبّ  ا٥ٓذ١ )٣٘ظش: ٛزا ٝٓب ( ٔ)
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أٓزٚ، ٖٓ  ُٜٝزا خـ اُ٘ج٢ ؿ ثؤؽٌبّ ُْ ٣ؾبسًٚ ك٤ٜب أؽذ ٖٓهبُٞا: 

اُٞاعجبد ٝأُ٘ذٝثبد، ٝأُؾظٞساد ٝأُجبؽبد، ٝٓغ آز٘بع ارؾبد 

 .اُخطبة، ٝعٞاص االخزالف ك٢ اُؾٌٔخ ٝأُوقٞد ٣ٔز٘غ اُزؾش٣ي ك٢ اُؾٌْ

ال ٗغِْ إٔ أٓش أُوذّ ٣ٌٕٞ أٓشا  ثوُْٜٞ: :ٝأعبثٞا ػ٠ِ أدُخ اُغٜٔٞس

ؤٓش االرجبع، ٝأٗٚ ُٞ الرجبػٚ ُـخ، ُٜٝزا كبٗٚ ٣قؼ إٔ ٣وبٍ: أٓش أُوذّ، ُْٝ ٣

 عٔبع.ؽِق أٗٚ ُْ ٣ؤٓش االرجبع ُْ ٣ؾ٘ش ثبإل

ُٝٞ ًبٕ أٓشٙ ُِٔوذّ أٓشا الرجبػٚ ُؾ٘ش، ٗؼْ ؿب٣زٚ أٗٚ ٣لْٜ ػ٘ذ أٓش 

ٓش ػ٠ِ ارجبع أفؾبثٚ أُوذّ ثبُشًٞة ٝؽٖ اُـبس ُضّٝ رٞهق ٓوقٞد األ

مٔ٘ب،  ُٚ، كٌبٕ رُي ٖٓ ثبة االعزِضاّ، ال ٖٓ ثبة دالُخ اُِلع ٓطبثوخ ٝال

ٖٓ  ٢ءٖٓ اُؼجبداد، أٝ ثزؾش٣ْ ؽ ٢ءٝال ٣ِضّ ٓضِٚ ك٢ خطبة اُ٘ج٢ ؿ، ثؾ

االكؼبٍ، أٝ اثبؽزٜب، ٖٓ ؽ٤ش اٗٚ ال ٣زٞهق أُوقٞد ٖٓ رُي ػ٠ِ ٓؾبسًخ 

 االٓخ ُٚ ك٢ رُي.

( كخطبة ػبّ ٔ( اُطالم: ٘ٙٝهُٞٚ رؼب٠ُ: * )ارا هِوزْ اُ٘غبء( * )

٤شٙ ٖٓ االٓخ، ٝرخق٤ـ اُ٘ج٢ ٓغ اٌَُ ػ٠ِ ٝعٚ ٣ذخَ ك٤ٚ اُ٘ج٢ ؿ ، ٝؿ

 ك٢ أٍٝ ا٣٥خ ثبُ٘ذاء عشٟ ٓغشٟ اُزؾش٣ق ٝاُزٌش٣ْ ُٚ.

٤ًق ٝإ ك٢ ا٣٥خ ٓب ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ خطبة اُ٘ج٢ ال ٣ٌٕٞ خطبثب ُالٓخ، 

( ٘ٙكبٗٚ ُٞ ًبٕ ًزُي، ُٔب اؽز٤ظ ا٠ُ هُٞٚ * )هِوزْ اُ٘غبء كطِوٖٞٛ( * )

* ًبف ك٢ خطبة االٓخ  ( الٕ هُٞٚ * )ارا هِوذ اُ٘غبء كطِوٜٖ(ٔاُطالم: 

 ٓغ ارغبهٚ ٓغ أٍٝ ا٣٥خ.

( ال 1ٖ( االؽضاة: ٖٖٝهُٞٚ رؼب٠ُ * )كِٔب هن٠ ص٣ذ ٜٓ٘ب ٝهشا( * )

 ؽغخ ك٤ٚ ػ٠ِ أُوقٞد.

( 1ٖ( االؽضاة: ٖٖٝهُٞٚ: * )٢ٌُ ال ٣ٌٕٞ ػ٠ِ أُئ٤ٖ٘ٓ ؽشط( * )

٤ُظ ك٤ٚ ٓب ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ ٗل٢ اُؾشط ػٖ أُئ٤ٖ٘ٓ ك٢ أصٝاط أدػ٤بئْٜ ٓذٍُٞ 

 ُوُٞٚ صٝع٘بًٜب

ثَ ؿب٣زٚ إٔ سكغ اُؾشط ػٖ اُ٘ج٢ ؿ، ًبٕ ُٔوقٞد سكغ اُؾشط ػٖ 

أُئ٤ٖ٘ٓ ٝرُي ؽبفَ ثو٤بعْٜ ػ٤ِٚ ثٞاعطخ دكغ اُؾبعخ ٝؽقٍٞ 

 أُقِؾخ، ٝػّٔٞ اُخطبة ؿ٤ش ٓزؼ٤ٖ ُزُي.
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ٝرخق٤قٚ ُخض٣ٔخ ثوجٍٞ ؽٜبدرٚ ٝؽذٙ ٝرخق٤قٚ ُؼجذ اُشؽٖٔ ثٖ 

 ػٞف ثِجظ اُؾش٣ش.

بهالهٚ ػ٠ِ اُٞاؽذ ؽٌْ ػ٠ِ االٓخ، ُٔب اؽزبط ا٠ُ ُٝٞال إٔ اُؾٌْ ث

 اُز٘ق٤ـ ثبُزخق٤ـ.

(ٝاألفؼ ك٢ األفٍٞ أُ٘غ الخزقبؿ اُق٤ـخ ثٚهبٍ اُغ٤ٞه٢: )
(ٔ)

 . 

عىذ َجُد انقشيىة
(ٕ)

: 

أٓب ك٤ٔب ُْ ٣ظٜش إٔ األٓخ ٓوقٞدح ثٚ، كبٕ هبٓذ هش٣٘خ ُلظ٤خ ػ٠ِ 

ٗٚ ػجش ثِلظٚ ػ٘ٚ، دخُْٜٞ كال خالف ك٢ ػٔٞٓٚ، ٝرٌٕٞ اُوش٣٘خ ٓج٤٘خ أ

ٝػٖ ؿ٤شٙ ٓغبصا، ٛزا ًٔب ك٢ هُٞٚ رؼب٠ُ: }٣ب أ٣ٜب اُ٘ج٢ ارا هِوزْ اُ٘غبء 

[ ا٣٥خ كبٕ م٤ٔش اُغٔغ ك٢ هُٞٚ: هِوزْ، ٝهِوٖٞٛ، ٔكطِوٖٞٛ{ ]اُطالم: 

هش٣٘خ ُلظ٤خ رذٍ ػ٠ِ إٔ األٓخ ٓوقٞدح ٓؼٚ ثبُؾٌْ، ٝأٗٚ خـ ثبُخطبة 

 خ ُٔب اكززؼ ثٜب.ٌُٞٗٚ ٓزجٞػْٜ، ُٝٞال كْٜ ػٜٔٞٓب ُألٓ

، -  -ٝاػِْ إٔ ٓضَ ٛزا اُخطبة ٗٞػبٕ: ٗٞع ٓخزـ ُلظٚ ثبُ٘ج٢ 

ٌُٖٝ ٣ز٘بٍٝ ؿ٤شٙ ثطش٣ن األ٠ُٝ، ًوُٞٚ: }٣ب أ٣ٜب اُ٘ج٢ ُْ رؾشّ ٓب أؽَ هللا 

صْ هبٍ: }هذ كشك هللا ٌُْ رؾِخ  [ُٔي رجزـ٢ ٓشمبد أصٝاعي{ ]اُزؾش٣ْ: 

ُ٘ج٢ ارا هِوزْ اُ٘غبء{ ]اُطالم: [ ، ٝهُٞٚ: }٣ب أ٣ٜب إأ٣ٔبٌْٗ{ ]اُزؾش٣ْ: 

ٔ. ] 

 

                                                           

 (1ٗ/٣ٕ٘ظش: اخز٤بساد اُغ٤ٞه٢ اإلروبٕ ك٢ ػِّٞ اُوشإٓ )( ٔ)

 (1ٕ٘/ ٗاُجؾش أُؾ٤و ك٢ أفٍٞ اُلوٚ )( ٕ)
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 انمثحث انثاوي

  أوُاع انخطاتات انمُجٍة إنّ انىثي

 ٣ٌٖٔ روغ٤ْ اُخطبثبد ا٠ُ صالس:

 خطبة اُ٘ج٢ ٝأُشاد ثٚ أٓزٚ: -ٔ

رٛت ًض٤ش ٖٓ أُلغش٣ٖ ا٠ُ فؾخ ٝهٞع رُي ك٢ اُوشإٓ اٌُش٣ْ 

٤شحٝؽِٔٞا ػ٤ِٚ آ٣بد ًض
(ٔ)

 .، ًٔب ع٤ؤر٢ ك٢ اُلقَ اُضب٢ٗ

أٓب ٓب هبٓذ هش٣٘خ ػ٠ِ إٔ أُوقٞد ثبُؾٌْ ؿ٤شٙ، هبٍ اُضسًؾ٢:  -ٔ

ٝأر٠ ثِلظٚ ُغالُخ ٝهٞع أُؾبكٜخ ٓؼٚ، ًٔب ك٢ هُٞٚ رؼب٠ُ: }ُئٖ أؽشًذ 

 ...ثال خالف ، -ملسو هيلع هللا ىلص  -[ كٜزا ال ٓذخَ ُٚ ك٤ٚ ٤ُٙ٘ؾجطٖ ػِٔي{ ]اُضٓش: 

، ثَ رُي ػ٠ِ عج٤َ ٓؼقٕٞٓٞ ٤ًٝق ٣ؾزظ ثٔخبهجخ األٗج٤بء ثزُي ْٝٛ

 اُلشك، ٝأُؾبٍ ٣قؼ كشمٚ ُـشك.

ٝاُزؾو٤ن إٔ ٛزا ٝٗؾٞٙ ٖٓ ثبة اُخطبة اُؼبّ ٖٓ ؿ٤ش هقذ ؽخـ 

ئز ٖٓ ا٣شاد ٛزا ٓؼ٤ٖ. ٝأُؼ٠٘ ارلبم ع٤ٔغ اُؾشائغ ػ٠ِ رُي، ٣ٝغزشاػ ؽ٤٘

 اُغئاٍ ٖٓ أفِٚ.

 اُخطبة أُلشد ٝأُشاد ثٚ اُ٘ج٢ ٝأٓزٚ: -ٕ

هبٍ اُضسًؾ٢
(ٕ)

: 

اُخطبة ُٚ ُٝألٓخ، ٝأكشدٙ ثبُخطبة، ٌُٞٗٚ ٛٞ أُٞاعٚ  ٝٗٞع ٣ٌٕٞ

ثبُٞؽ٢، ٝٛٞ األفَ ك٤ٚ، ٝأُجِؾ ُألٓخ، ٝاُغل٤ش ث٤ْٜ٘ ٝث٤ٖ هللا، ٝٛزا 

ٓؼ٠٘ هٍٞ أُلغش٣ٖ: اُخطبة ُٚ، ٝأُشاد ؿ٤شٙ، ُْٝ ٣ش٣ذٝا ثزُي أٗٚ ُْ 

٣خبهت ثزُي أفال، ًٔب ٣وٍٞ اُغِطبٕ ُٔوذّ اُؼغبًش: اخشط ؿذا، أٝ اٗضٍ 

ٌبٕ ًزا، ٝاؽَٔ ػ٠ِ اُؼذٝ ك٢ ٝهذ ًزا، ٝٓ٘ٚ هُٞٚ رؼب٠ُ: }ٓب أفبثي ثٔ

[ ، ثخالف 11ٖٓ ؽغ٘خ كٖٔ هللا ٝٓب أفبثي ٖٓ ع٤ئخ كٖٔ ٗلغي{ ]اُ٘غبء: 

                                                           

 . (ٕٙ٘ - ٕ٘٘/ ٗ( اُجؾش أُؾ٤و ك٢ أفٍٞ اُلوٚ )ٔ)

 ( ٘ٗٔ/   ٖ( ٓغِخ اُغبٓؼخ اإلعال٤ٓخ ثبُٔذ٣٘خ أُ٘ٞسح  ) ط ٕ)
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 [ .11هُٞٚ: }ٝأسعِ٘بى ُِ٘بط سعٞال{ ]اُ٘غبء: 

ٝخقٞؿ اُخطبة هذ ٣ٌٕٞ فٞسح ال ٓؼ٠٘ ، كبٕ اُخطبة ك٢ هُٞٚ 

ْْ رَْؼِْ { ٝاؿ ــٖ ًبٕ خبفب ثؾغت اُق٤ـخ ٌُ٘ٚ ػبّ ٓؼ٠٘ ، رؼب٠ُ: } أَُ

َّ ٝاؽذ ٖٓٔ ٣وذس ػِال اال عزذالٍ ٖٓ أُق٘ٞع ػ٠ِ كبٕ أُخبهت ثٚ ً

 اُقبٗغ . 

 ٝؽذٙ، دٕٝ أٓزٚ. اُخطبة أُلشد ٝأُشاد ثٚ اُ٘ج٢  -ٖ

ث٘بء ػ٠ِ ٓب روذّّ ٖٓ رشع٤ؼ ٓزٛت اُغٜٔٞس كبٕ ٛزا ال ٣زؾون اال 

 ثبُوش٣٘خ أٝ اُو٤ذ.

 .ٓ٘األؽضاة }خبُقخ ُي ٖٓ دٕٝ أُئ٤ٖ٘ٓ{، ٓضَ هُٞٚ: 

 ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي ٹٱٹٱُّٱ
 ٧٠١ابلقرة:  َّ يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ

ّٕ اُخطبة ك٢ ٛزٙ ا٣٥خ ُِ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص، ٌُٖ  رٛت ًض٤ش ٖٓ أُلغش٣ٖ ا٠ُ أ

 ٣شاد ثٚ أٓزٚ.

 انقائهُن تزنك مه انمفسشيه: 

ًبٕ ظٜش ظٜٞس اُخطبة  ٌُٖٝ رُي ػ٘ذ١ ٝإ» اُطجش١ ؽ٤ش ٣وٍٞ:

ثٚ أفؾبثٚ اُز٣ٖ هبٍ ُْٜ هللا عَ ص٘بإٙ : }ال روُٞٞا  ٢  ُِ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص، كبٗٔب ٛٞ ٓؼ٘

ساػ٘ب ٝهُٞٞا اٗظشٗب ٝاعٔؼٞا{ . ٝاُز١ ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ رُي ًزُي هُٞٚ عَ 

ص٘بإٙ: }ٝٓب ٌُْ ٖٓ دٕٝ هللا ٖٓ ٢ُٝ ٝال ٗق٤ش{ كؼبد ثبُخطبة ك٢ آخش 

٤ؼْٜ، ٝهذ اثزذأ أُٜٝب ثخطبة اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ثوُٞٚ : }أُْ رؼِْ إٔ هللا ا٣٥خ ا٠ُ عٔ

« ُٚ ِٓي اُغٔٞاد ٝاألسك{
(ٔ)

. 

ـ ػ٤ِٚ أ٣نب: اُوشهج٢، ٝاثٖ ػبدٍ.ٝٗ  
(ٕ)

 

 ٓغ إٔ أُشاد ثٚ أٓزٚ. أٛذاف ٝأؿشاك رٞع٤ٚ اُخطبة ا٠ُ اُ٘ج٢ 

 
                                                           

 (.ٗٓٗ/  ٕرلغ٤ش اُطجش١ ) (ٔ)

 (.1ٖٗ/  ٕ(، اُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة )1ٙ/  ٣ٕ٘ظش: اُغبٓغ ألؽٌبّ اُوشإٓ ) (ٕ)
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 ا٠ُ أٓزٚ. دٝاػ٢ فشف اُخطبة ػٖ اُ٘ج٢ 

ٍّ ثظبٛشٛب ػ٠ِ أٗٚ ػ٤ِٚ اُغالّ  ألٕ ا٣٥خ ؿ٤ش ػبُْ ثؤٕ هللا ػ٠ِ ًَ رذ

 .ؽ٢ء هذ٣ش ، ٝإٔ هللا ُٚ ِٓي اُغٔٞاد ٝاألسك

 األدُخ ٝاُوشائٖ ػ٠ِ فشف اُخطبة ػٖ اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص:

هُٞٚ عَ ص٘بإٙ: }ٝٓب ٌُْ ٖٓ دٕٝ هللا ٖٓ ٢ُٝ ٝال ٗق٤ش{ كؼبد 

 .-ب أؽبس ا٤ُٚ اُطجش١، ٝاُوشهج٢ًٔ – ثبُخطبة ك٢ آخش ا٣٥خ ا٠ُ ع٤ٔؼْٜ

األهٞاٍ األخشٟ ك٢ ا٣٥خ
(ٔ)

: 

 أٝسد أُلغشٕٝ أهٞاال أخشٟ ُزٞع٤ٚ ٛزٙ ا٣٥خ:

 : إٔ هُٞٚ أُْ رؼِْ ثٔؼ٠٘ أػِٔذ .امأحذٌ

: أٗٚ خبسط ٓخشط اُزوش٣ش، ال ٓخشط االعزلٜبّ . ًٔب هبٍ هللا َانثاوي

َٓ }رؼب٠ُ :   َٖ ٍَ : هللاُ ٣َب ِػ٤َغ٠ اْث اِْر هَب َٝ ٢َ ِّٓ ُ أ َٝ َّ٘بِط : ارَِّخز٢ُِٗٝ  ِْ ُِ َِْذ  ْش٣َْ أََٗذ هُ

ِٕ هللاِ  ٖ دُٝ ِٓ  ِٖ ٤ْ َٜ [ خشط ٓخشط اُزوش٣ش ال ٓخشط  ٙٔٔ] أُبئذح :  {اُِ

 االعزلٜبّ .

كوذ ًبٕ ثؼنْٜ ٣وٍٞ : اٗٔب رُي ٖٓ هللا ٗوَ اُطجش١ ٛزا اُزٞع٤ٚ ثوُٞٚ: 

رُي ؛ ٌُٝ٘ٚ أخشط اٌُالّ ٓخشط  عَ ص٘بإٙ خجش ػٖ إٔ دمحما ملسو هيلع هللا ىلص هذ ػِْ

اُزوش٣ش ًٔب رلؼَ ٓضِٚ اُؼشة ك٢ خطبة ثؼنٜب ثؼنب ، ك٤وٍٞ أؽذٛٔب 

ُقبؽجٚ : أُْ أًشٓي ؟ أُْ أكنَ ػ٤ِي ؟ ثٔؼ٠٘ اخجبسٙ أٗٚ هذ أًشٓٚ 

ٝأكنَ ػ٤ِٚ، ٣ش٣ذ أ٤ُظ هذ أًشٓزي ؟ أ٤ُظ هذ أكنِذ ػ٤ِي ؟ ثٔؼ٠٘ هذ 

 ػِٔذ رُي.

ٝعٚ ُٚ ػ٘ذٗب ؛ ٝرُي إٔ هُٞٚ عَ ص٘بإٙ  ٝٛزا هٍٞ ال» صْ سدّٙ ٝهبٍ: 

}أُْ رؼِْ{ اٗٔب ٓؼ٘بٙ : أٓب ػِٔذ . ٝٛٞ ؽشف عؾذ أدخَ ػ٤ِٚ ؽشف 

اعزلٜبّ ، ٝؽشٝف االعزلٜبّ اٗٔب رذخَ ك٢ اٌُالّ آب ثٔؼ٠٘ االعزضجبد ، 

ٝآب ثٔؼ٠٘ اُ٘ل٢ . كؤٓب ثٔؼ٠٘ اإلصجبد كزُي ؿ٤ش ٓؼشٝف ك٢ ًالّ اُؼشة، 

                                                           

(، رلغ٤ش اُؼض ثٖ ػجذ 1ٕٔ/ٔ(، اٌُ٘ذ ٝاُؼ٤ٕٞ )ٗٓٗ/٣ٕ٘ظش: رلغ٤ش اُطجش١ ) (ٔ)

 (.1ٕ٘/ٔ(، اُزلغ٤ش ا٤ُ٘ٔش )1٘/ٔاُغالّ )
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 «. ؽشٝف اُغؾذ ٝال ع٤ٔب ارا دخِذ ػ٠ِ

 يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ :هُٞٚ رؼب٠ُ
 مي  خي حي جي يه ىه مه جهين ىن من خن  حن جن
 ٧٢٠: ابلقرة َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

  مظ حط مض خض حض جض ٹٱٹٱُّٱٝهُٞٚ رؼب٠ُ: 
 لك خك  حك جك مقحق مف خف حف جفمغ جغ مع جع
 من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جلمك

 ٧41 ابلقرة َّ جه هن

ّٕ اُخطبة ك٢ ٛبر٤ٖ ا٣٥ز٤ٖ ُِ٘ج٢ ف٠ِ  رٛت ًض٤ش ٖٓ أُلغش٣ٖ ا٠ُ أ

 هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، ٝأُشاد ثٚ أٓزٚ.

 انقائهُن تزنك مه انمفسشيه: 

ؽٌبٙ اُشاص١ ػٖ اثٖ ػجبط 
(ٔ)

. 

ٝهُٞٚ رؼب٠ُ " ُٝئٖ ارجؼذ " ا٣٥خ خطبة ُِ٘ج٢ » ٝهبٍ اثٖ ػط٤خ: 

ػ٤ِٚ  ملسو هيلع هللا ىلص ٝأُشاد أٓزٚ ٝٓب ٝسد ٖٓ ٛزا اُ٘ٞع اُز١ ٣ْٞٛ ٖٓ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا

ٝعِْ ظِٔب ٓزٞهؼب كٜٞ ٓؾٍٔٞ ػ٠ِ اسادح أٓزٚ ُؼقٔخ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ 

ٝعِْ ٝهطؼ٘ب إٔ رُي ال ٣ٌٕٞ ٓ٘ٚ كبٗٔب أُشاد ٖٓ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وغ رُي ٓ٘ٚ 

«ٝخٞهت اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص رؼظ٤ٔب ُألٓش 
(ٕ)

. 

ِٖ ارَّ » ٝهبٍ اُوشهج٢ ك٢ رلغ٤ش ا٣٥خ اُضب٤ٗخ:  َُئِ َٝ جَْؼَذ هُٞٚ رؼب٠ُ : }

{ اُخطبة ُِ٘ج٢  َٖ ٤ ِٔ ُِ َٖ اُظَّب ِٔ ِْ اََِّٗي اِراً َُ ِْ ِؼ ُْ َٖ ا ِٓ ب َعبَءَى  َٓ ْٖ ثَْؼِذ  ِٓ  ْْ ُٛ اَء َٞ ْٛ َ أ

ملسو هيلع هللا ىلص ، ٝأُشاد أٓزٚ ٖٓٔ ٣غٞص إٔ ٣زجغ ٛٞاٙ ك٤ق٤ش ثبرجبػٚ ظبُٔب ، ٤ُٝظ 

ٍٔٞ ػ٠ِ اسادح أٓزٚ ٣غٞص إٔ ٣لؼَ اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٓب ٣ٌٕٞ ثٚ ظبُٔب ، كٜٞ ٓؾ

ُؼقٔخ اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝهطؼ٘ب إٔ رُي ال ٣ٌٕٞ ٓ٘ٚ ، ٝخٞهت اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص رؼظ٤ٔب 

« ُألٓش ٝألٗٚ أُ٘ضٍ ػ٤ِٚ
(ٖ)

. 

                                                           

 (.1ٗ/٣ٔ1٘ظش: اُزلغ٤ش اٌُج٤ش ) (ٔ)

 (.1ٕٓ/ٔشس اُٞع٤ض )أُؾ (ٕ)

 (.ٕٙٔ/ٕاُغبٓغ ألؽٌبّ اُوشإٓ ) (ٖ)
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ٝاألدة إٔ ٣وبٍ خٞهت ثٚ ؿ ٝأُشاد أٓزٚ ُٞعٞد » ٝهبٍ اُضؼبُج٢: 

«ٖٓ ا١٥ ًٝزُي اُغٞاة ك٢ عبئش ٓب أؽجٚ ٛزا أُؼ٠٘  ،ػقٔزٚ ؿ
(ٔ)

. 

ٝرًش ٛزا ٝهطغ ثٚ ؿ٤ش ٝاؽذ ٖٓ أُلغش٣ٖ
(ٕ)

، ٝؽٌبٙ عٔغ ْٜٓ٘ ًوٍٞ 

ك٢ ا٣٥خ دٕٝ االهزقبس ػ٤ِٚ
(ٖ)

. 

 ٓغ إٔ أُشاد ثٚ أٓزٚ. ؿشك رٞع٤ٚ اُخطبة ا٠ُ اُ٘ج٢ 

 ، ٝألٗٚ أُ٘ضٍ ػ٤ِٚ اُوشإًٓٔب عجن ك٢ ًالّ اثٖ ػط٤خ – رؼظ٤ٔب ُألٓش

ًٔب أمبكٚ اُوشهج٢ ٝؿ٤شٙ –
(ٗ)

. 

 ا٠ُ أٓزٚ: اػ٢ فشف اُخطبة ػٖ اُ٘ج٢ دٝ

 األدنة َانقشائه عهّ صشف انخطاب عه انىثي ملسو هيلع هللا ىلص:

 عصمة انىثي ملسو هيلع هللا ىلص.

 األقُال األخشِ:

ّٕ اُخطبة  أٝسد عٔغ ٖٓ أُلغش٣ٖ هٞال آخش ك٢ رلغ٤ش ا٣٥خ، ٝٛٞ: أ

 ُِشعٍٞ .

 ّٕ اُغالّ ػ٠ِ اُو٤بّ  اُـشك ٓ٘ٚ ؽش اُشعٍٞ ػ٤ِٚ ٝٝعٜٞا ا٣٥خ ثؤ

رُي أ٣نبً رؾز٣ش ع٤ٔغ أٌُِل٤ٖ  ثؾن اُشعبُخ ٝرؾز٣شٙ ٖٓ خالكٜب ٣ٝزنٖٔ

ألٕ ٖٓ ٛٞ أسكغ ٓ٘ضُخ ارا ؽزس ٛزا اُزؾز٣ش كْٜ أؽن ثزُي ٝأ٠ُٝ
(٘)

. 

ٝعجت ا٣٥خ  ،رؤد٣ت ألٓزٚ، ار ٓ٘ضُزْٜ دٕٝ ٓ٘ضُزٚ ٝهبٍ اُوشهج٢: ٝك٤ٚ

ٕٝ اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ثبإلعالّ، كؤػِٔٚ هللا أْٜٗ ًبٗٞا ٣غؤُٕٞ أُغبُٔخ ٝاُٜذ٣خ، ٣ٝؼذ

                                                           

 (.ٖٓٔ/ٔرلغ٤ش اُضؼبُج٢ ) (ٔ)

 (.1ٕ/ٕ(، اُزلغ٤ش ا٤ُ٘ٔش )1ٔٔ/ٔ(، رلغ٤ش اُضؼبُج٢ )ٕٓٔ/٣ٔ٘ظش: رلغ٤ش اُخبصٕ ) (ٕ)

 (.1ٕ/  ًٕبُضؽ٢ِ٤ ك٢ اُزلغ٤ش ا٤ُ٘ٔش ) (ٖ)

(، اُجؾش أُؾ٤و 1ٗ/ٕ)(، اُغبٓغ ألؽٌبّ اُوشإٓ 1ٗ/٣ٔ1٘ظش: اُزلغ٤ش اٌُج٤ش ) (ٗ)

 (.1ٗ/ٔ( رلغ٤ش اُ٘غل٢ )1ٖ٘/ٔ)

 (.1ٗ/1ٔاُزلغ٤ش اٌُج٤ش ) (٘)



 عبد هللا بن عواد الجهنيد/              والمراد بها امته  الخطابات القرآنية الموجهة إلى النبي    

 

  ٔ1ٖ 

 

 

أْٜٗ ُٖ ٣شمٞا ػ٘ٚ ؽز٠ ٣زجغ ِٓزْٜ، ٝأٓشٙ ثغٜبدْٛ
(ٔ)

. 

ٝإ ًبٕ ؿ٤ش ٝاهغ ،ؾٌْ رُي ُٞ ٝهغُٖ ٤ج٤ر ّٕ رُيأاُضب٢ٗ: 
(ٕ)

. 

 يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب  ٹٱٹٱُّٱ
 ىك مك لك اك يق ىقيف ىف يث ىث نث  مثزث رث
 َّ  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك

 .٧٦1: ابلقرة

ًش عٔغ ٖٓ أُلغش٣ٖ إٔ اُخطبة ك٢ ٛزٙ ا٣٥خ ُِ٘ج٢ ؿ ٝأُشاد ثٚ ر

ٝهذ ًبٕ اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػِْ رُي ٌُٖٝ خٞهت ٝأُشاد » أٓزٚ. هبٍ اثٖ ػط٤خ: 

«أٓزٚ كبٕ ك٤ْٜ ٖٓ ٣ؾزبط ا٠ُ رو٣ٞخ ػِٔٚ ثٔؾبٛذح ٓضَ ٛزا 
(ٖ)

. 

اُضؽ٢ِ٤ٝرًش ٓضِٚ: اُوشهج٢، ٝأثٞ ؽ٤بٕ، ٝاُضؼبُج٢، ٝاُؾًٞب٢ٗ، ٝ
(ٗ)

. 

: ابلقرة َّ مي خي حي جي يه ىه  مه جه ٹٱٹٱُّٱ
 ٣1ٞٗظ: ، ٗٔٔاألٗؼبّ:  ٧4١

 ٓٙآٍ ػٔشإ:  ژ خي حي جي يه ىه  مه جهژ 

 رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ٹٱٹٱُّٱ
 ٢٢: السجدة َّ يئ ىئ نئ مئ  زئ

ُْٛ ب ٣َْؼجُذُ َءاثَبإ َٔ ًَ َٕ اِالَّ  ب ٣َْؼجُذُٝ َٓ َٛبُإالِء  ب ٣َْؼجُذُ  َّٔ ِّٓ ْش٣ٍَخ  ِٓ ٖ  كاَلَ رَُي ك٠ِ  ِّٓ
٘وٍُٞؿ  (.  َٓ ْْ َؿ٤َْش  ُٜ ْْ َِٗق٤جَ ُٛ كُّٞ َٞ ُٔ اَِّٗب َُ َٝ  َُ  هَْج

ػٖ االٓزشاء ٝاُؾي ك٢ د٣ٖ هللا  ملسو هيلع هللا ىلصٛزٙ ا٣٥بد ٝاسدح ك٢ ٓخبهجخ اُ٘ج٢ 

 ٝك٢ آ٣بد اُوشإٓ ٝهققٚ.

 ٝأُشاد ثٚ أٓزٚ. ملسو هيلع هللا ىلصٝهذ ؽِٜٔب عٔغ ٖٓ أُلغش٣ٖ ثؤٜٗب خطبثبد ُِ٘ج٢ 

زٚ  ،كال رٌٖ ٖٓ أُٔزش٣ٖ ) اُخطبة ُِ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص»  هبٍ اُضؼِج٢: ّٓ ُ ٝأُشاد أ

                                                           

 (.٣ٕ/1ٗ٘ظش: اُغبٓغ ألؽٌبّ اُوشإٓ ) (ٔ)

 (.1ٔ/ٔ(، رلغ٤ش اُؼض ثٖ ػجذ اُغالّ )ٕٗٓ/٣ٔ٘ظش: اٌُ٘ذ ٝاُؼ٤ٕٞ ) (ٕ)

 (.ٕٕٔ/  ٔأُؾشس اُٞع٤ض ) (ٖ)

(، رلغ٤ش اُضؼبُج٢ ٘ٗٙ/ٔش أُؾ٤و )(، اُجؾٕ٘ٓ/٣ٕ٘ظش: اُغبٓغ ألؽٌبّ اُوشإٓ ) (ٗ)

 (.1ٙ/ٕ(، اُزلغ٤ش ا٤ُ٘ٔش )ٕ٘٘/ٔ(، كزؼ اُوذ٣ش )1ٕٔ/ٔ)
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ٔ1ٗ 

«ألّٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٣ٜ٘بٙ ك٢ أٓش ػ٤غ٠ 
(ٔ)

. 

 ، ٝهُٞٚ رؼب٠ُ اُؾن ٖٓ سثي كال رٌٖ ٖٓ أُٔزش٣ٖ» ٝهبٍ اُ٘ؾبط: 

  :كؼ٠ِ ٛزا عٞاثبٕ ؟ أُٔزشٕٝ اُؾبًٕٞ  كبٕ ه٤َ ٤ًق خٞهت اُ٘ج٢ ثٜزا

أُؼ٠٘ ٣ب دمحم هَ ُِؾبى ٛزا اُؾن ٖٓ سثي كال رٌٖ ٖٓ  ّٕ أ :أؽذٛٔب 

 .أُٔزش٣ٖ

ٕ اُخطبة ُِ٘ج٢ خطبة ُغ٤ٔغ اُ٘بط كبُٔؼ٠٘ ػ٠ِ ٛزا ا :ٝاُوٍٞ ا٥خش

كال رٌٞٗٞا ٖٓ أُٔزش٣ٖ ٣ٝو١ٞ ٛزا هُٞٚ ػض ٝ عَ ٣ب ا٣ٜب اُ٘ج٢ ارا هِوزْ 

«اُ٘غبء 
(ٕ)

. 

٣ب أ٣ٜب اُغبٓغ ًبئ٘بً ٖٓ ٝأُؼ٠٘ كال رٌٖ ٖٓ أُٔزش٣ٖ » ٝهبٍ اُخبصٕ: 

ًبٕ ُٜزا اُزٔض٤َ ٝاُجشٛبٕ اُز١ رًش كٜٞ ٖٓ ثبة اُز٤ٜظ ُض٣بدح اُضجبد 

« ٝاُطٔؤ٤ٗ٘خ
(ٖ)

. 

 (1ٙٔ/ٕٔ) اُزؾش٣ش ٝاُز٣ٞ٘ش

٣وقذ ثٚ أ١ُّ عبٓغ ال عبٌٓغ  {كال ري ك٢ ٓش٣خ }  :ٝاُخطبة ك٢ ٗؾٞ

ّٖٔ ّٖ ثٚ إٔ ٣ؾّي ك٢ رُي أّ ال ار ٤ُظ أُ ٓؼ٤ّٖ عٞاء ًبٕ ٓ  وقٞد ٓؼ٤ّ٘بً.٣ظ

 يت ىت نت مت زت رت ٹٱٹٱُّٱ٣ٝغٞص إٔ ٣ٌٕٞ اُخطبة 
٧٩٦آٍ ػٔشإ:  َّ زث رث  

ٓوقٞداً ثٚ ٓغّشد رؾو٤ن اُخجش كبّٗٚ  { كال ري}٣ٌٕٝٞ   ،ُِ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص 

عشٟ ٓغشٟ أُضَ ك٢ رُي ك٢ ًالّ اُؼشة ٓضَ ًِٔخ: ال ؽّي، ٝال ٓؾبُخ، 

 ٝال أػشكّ٘ي، ٝٗؾٞٛب.

٤زبً ُِ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ ٓب ٣ِوبٙ ٖٓ هٞٓٚ ٖٓ اُزقِّت ك٢ ٣ٝغٞص إٔ ٣ٌٕٞ رضج

ً ك٢ أّٗي ُو٤ذ ٖٓ هٞٓي ٖٓ اُزٌز٣ت ٓضَ ٓب ُو٤ٚ  ًّب اُؾشى، أ١ ال رٌٖ ؽب

ّٕ ٛئالء ٓب ٣ؼجذٕٝ االّ ػجبدح ًٔب ٣ؼجذ آثبإْٛ ٖٓ هجَ  اُّشعَ ٖٓ أْٜٓٔ كب

 ٓزٞاسص٤ٜ٘ب ػٖ أعالكْٜ ٖٓ األْٓ اُجبئذح.

                                                           

 (.1ٗ/ٖاٌُؾق ٝاُج٤بٕ ) (ٔ)

 (.ٗٔٗ -ٖٔٗ/ٔٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ُِ٘ؾبط ) (ٕ)

 (.1ٖ٘/ٔرلغ٤ش اُخبصٕ ) (ٖ)
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  ٔ1٘ 

 

 

: اُجـ١ٞ، ٝاثٖ ػط٤خ، ٝاُوشهج٢، ٝؿ٤شْٛٝرًش ٓضَ رُي
(ٔ)

. 

 ا٠ُ أٓزٚ: دٝاػ٢ فشف اُخطبة ػٖ اُ٘ج٢ 

 ألٕ اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ُْ ٣ٌٖ ؽبًب ك٢ رُي.

 األدُخ ٝاُوشائٖ ػ٠ِ فشف اُخطبة ػٖ اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص:

 ٖٓ إٔ ٣ؾي ك٢ ؽ٢ء ٖٓ د٣ٖ هللا. ػقٔخ اُ٘ج٢ 

 1ٙٔشإ: آٍ ػٔڇ   رث يت ىت نت مت زت رتژ 

ّٕ ا٢ُٜ٘ ػٖ االؿزشاس ثزوِت اٌُبكش٣ٖ  رٛت عٔغ ٖٓ أُلغش٣ٖ ا٠ُ أ

ٌٚ ا٠ُ اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝأُشاد ثٚ أٓزٚ.  ٓٞعَّ

كبٕ هِذ: ٤ًق عبص إٔ ٣ـزش سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا » هبٍ اُضٓخؾش١: 

ػ٤ِٚ ٝعِْ ثزُي ؽز٠ ٠ٜ٘٣ ػ٘ٚ ٝػٖ االؿزشاس ثٚ ؟ هِذ: ك٤ٚ ٝعٜبٕ: 

ٓذسح اُوّٞ ٝٓوذْٜٓ ٣خبهت ثؾ٢ء ك٤وّٞ خطبثٚ ٓوبّ خطبثْٜ أؽذٛٔب إٔ 

« ع٤ٔؼبً ، كٌؤٗٚ ه٤َ : ال ٣ـشٌْٗ
(ٕ)

 . 

ٝاُخطبة ُِ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝأُشاد أٓزٚ ٌُِٝلبس ك٢ رُي  »ٝهبٍ اثٖ ػط٤خ: 

« ؽع أ١ ال ٣ـشٌْٗ روِجْٜ
(ٖ)

. 

ٝؽٌبٙ ؿ٤ش ٝاؽذ ٖٓ أُلغش٣ٖ هٞال ٝاؽذاً، ٝرًشٙ ثؼنْٜ دٕٝ 

الهزقبس ػ٤ِٚا
(ٗ)

 . 

 ا٠ُ أٓزٚ: دٝاػ٢ فشف اُخطبة ػٖ اُ٘ج٢ 

 ألٕ اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ُْ ٣ٌٖ ٓـزشا ثزوِت اٌُلبس.

                                                           

(، اُغبٓغ ألؽٌبّ اُوشإٓ ٕٓٔ/ٔ(، أُؾشس اُٞع٤ض )1ٗ/٣ٕ٘ظش: رلغ٤ش اُجـ١ٞ ) (ٔ)

 (.1ٔ/ٕ(، رلغ٤ش أُ٘بس )1ٖٕ/  ٕٔ(، اُزؾش٣ش ٝاُز٣ٞ٘ش )ٖٓٔ/ٗ( )ٖٙٔ/ٕ)

 (.1ٙٗ/ٔاٌُؾبف ) (ٕ)

 (.1ٙ٘/ٔأُؾشس اُٞع٤ض ) (ٖ)

(، اُجؾش أُؾ٤و ٖ٘ٔ/ٔ(، رلغ٤ش اُج٤نب١ٝ )1ٖٔ/٣ٗ٘ظش: اُغبٓغ ألؽٌبّ اُوشإٓ ) (ٗ)

(، رلغ٤ش أُشاؿ٢ ٖٕٔ/ٕ(، سٝػ اُج٤بٕ )ٖٖٗ/ٔ(، رلغ٤ش اُضؼبُج٢ )ٖ٘ٔ/ٖ)

(ٗ/ٔٙ1.) 
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 األدُخ ٝاُوشائٖ ػ٠ِ فشف اُخطبة ػٖ اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص:

 ػقٔخ اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ االؿزشاس ثزُي.

 انقُل انثاوي:

ّٕ ٛزا   .ذ ٝاُز٘ج٤ٚ ، ٝإ ًبٕ ٓؼقٞٓبً ٖٓ اُٞهٞع ك٤ٚػ٠ِ عٜخ اُزؤ٤ًأ

إٔ سعٍٞ هللا  :ٝاُضب٢ٗ» ٝٛزا ٛٞ اُغٞاة اُضب٢ٗ ُِضٓخؾش١: هبٍ: 

ملسو هيلع هللا ىلص ًبٕ ؿ٤ش ٓـشٝس ثؾبُْٜ، كؤًذ ػ٤ِٚ ٓب ًبٕ ٝصجذ ػ٠ِ اُزضآٚ ًوُٞٚ: 

{ َٖ ٌَبكِِش٣ ُْ َٖ ا ّٓ  ْٖ ٌُ الَ رَ َٝ{} َٖ ٤ًَ ْؾِش ُٔ ُْ َٖ ا ِٓ  َّٖ ٌَُٗٞ الَ رَ غِ كاَلَ رُطِ } { َٝ

 َٖ ٌَزّث٤ِ ُٔ ُْ {«ا
(ٔ)

. 

ََّٗي{ اُخطبة » ٝك٤ٚ عٞاة آخش رًشٙ اعٔبػ٤َ ؽو٢؛ كوبٍ:  }ال ٣َـُشَّ

ُِ٘ج٢ ػ٤ِٚ اُغالّ ألٕ اُؼقٔخ ال رض٣َ ا٢ُٜ٘ كبٗٚ ُٞ صاٍ ا٢ُٜ٘ ػ٘ٚ ثزُي 

ُجطِذ اُؼقٔخ كبٕ اُؼقٔخ ٢ٛ اُؾلع ٖٓ اُخالف ٝارا صاٍ ا٢ُٜ٘ ُْ ٣ٌٖ 

خ كبُٔشاد رضج٤زٚ ػ٠ِ ٓب ٛٞ ػ٤ِٚ ٖٓ ػذّ اُزلبرٚ ا٠ُ خالف كال رٌٕٞ ػقٔ

اُذ٤ٗب 
(ٕ)

. 

 مئ هي  مي خي حي جيٰه مه جه هن من خن ُّٱٱهُٞٚ رؼب٠ُ:
 ١النساء:  َّ  مش هس مس هث مثهت مت هب مبهئ

ٓب أفبثي ٣ب دمحم ٖٓ خقت ٝسخبء ٝفؾخ  :أ١» هبٍ اُوشهج٢: 

ٝعالٓخ كجلنَ هللا ػ٤ِي ٝاؽغبٗٚ ا٤ُي ، ٝٓب أفبثي ٖٓ عذة ٝؽذح كجزٗت 

زٚ ػٞهجذ ػ٤ِٚ. ٝاُخطبة ُِ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝأُشاد أٓزٚ. أ١ ٓب أفبثٌْ ٣ب ٓؼؾش أر٤

اُ٘بط ٖٓ خقت ٝارغبع سصم كٖٔ رلنَ هللا ػ٤ٌِْ ، ٝٓب أفبثٌْ ٖٓ 

عذة ٝم٤ن سصم كٖٔ أٗلغٌْ ؛ أ١ ٖٓ أعَ رٗٞثٌْ ٝهغ رُي ثٌْ. هبٍ 

ب  َٜ ُْ اُؾغٖ ٝاُغذ١ ٝؿ٤شٛٔب ؛ ًٔب هبٍ رؼب٠ُ : }٣َب أ٣َُّ ُ اَُّ٘ج٢ُِّ اِرَا َهَِّْوز

«اَُِّ٘غبَء{
(ٖ)

 . 

 األقُال األخشِ:

                                                           

 (.1ٙٗ/ٔاٌُؾبف ) (ٔ)

 (.ٖٕٔ/ٕرلغ٤ش سٝػ اُج٤بٕ ) (ٕ)

 (.1ٕ٘/٘اُغبٓغ ألؽٌبّ اُوشإٓ )  (ٖ)
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ٝهذ ه٤َ: اُخطبة ُإلٗغبٕ ٝأُشاد ثٚ اُغ٘ظ؛ ًٔب هبٍ رؼب٠ُ : 

َٕ َُِل٢ ُخْغٍش{ أ١ إ اُ٘بط ُل٢ خغش، أال رشاٙ اعزض٠٘  َْٗغب َّٕ اأْلِ ُْؼَْقِش. اِ ا َٝ {

ُ٘ٞا{ ٝال ٣غزض٠٘ اال َٓ َٖ آ ٖٓ عِٔخ أٝ عٔبػخ. ٝػ٠ِ ٛزا  ْٜٓ٘ كوبٍ }اِالَّ اَُِّز٣

ب أََفبثََي{ اعزئ٘بكب.  َٓ  اُزؤ٣َٝ ٣ٌٕٞ هُٞٚ }

ٝه٤َ : ك٢ اٌُالّ ؽزف روذ٣شٙ ٣وُٕٞٞ ؛ ٝػ٤ِٚ ٣ٌٕٞ اٌُالّ ٓزقال ؛ 

ٝأُؼ٠٘ كٔبٍ ٛئالء اُوّٞ ال ٣ٌبدٕٝ ٣لوٜٕٞ ؽذ٣ضب ؽز٠ ٣وُٞٞا ٓب أفبثي 

 ٖٓ ؽغ٘خ كٖٔ هللا. 

أُؼ٠٘ أكٖٔ ٗلغي ؟ ٝٓضِٚ هُٞٚ ٝه٤َ : إ أُق االعزلٜبّ ٓنٔشح ؛ ٝ

{ ٝأُؼ٠٘ أٝ رِي ٗؼٔخ ؟ ًٝزا هُٞٚ رؼب٠ُ :  ب َػ٢ََِّ َٜ ُّ٘ ُٔ خٌ رَ َٔ َِْي ِْٗؼ رِ َٝ رؼب٠ُ : }

َٛزَا َسث٢ِّ{ أ١ أٛزا سث٢ ؟  ٍَ َش ثَبِصؿبً هَب َٔ وَ ُْ ب َسأٟ ا َّٔ }كََِ
(ٔ)

. 

 ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن ٹٱٹٱُّٱ
 ٧٠٠املائدة:  َّ حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ييىي

هُٞٚ رؼب٠ُ: } ُٝٞ أػغجي ًضشح اُخج٤ش { : ٝك٢ ٓؼ٘بٙ ؼشث٢: هبٍ اثٖ اُ

 هٞالٕ: 

: إٔ اُخطبة ُِ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝأُشاد أٓزٚ ؛ كبٕ اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ال ٣ؼغجٚ أحذٌما

«اٌُلبس ٝال اُؾشاّ ، ٝاٗٔب ٣ؼغت رُي اُ٘بط 
(ٕ)

 . 

ٝرًش ٓضِٚ: اُوشهج٢ ٝا٥ُٞع٢ ٝاُضؽ٢ِ٤
(ٖ)

. 

 مظ حط مضخض حض جض مص ٱُّٱٱ:ٙ ا٣٥خ هُٞٚ رؼب٠ُٝٓضَ ٛز
 َّ جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع

٥1 اتلوبة:  

 حض جض مصژ  :ٝهُٞااٚ رؼااب٠ُ» هاابٍ اثااٖ ػط٤ااخ كاا٢ رلغاا٤شٙ:  
ا٣٥خ روذّ رلغ٤ش ٓضَ ٛزٙ ا٣٥خ ٝاُخطبة ُِ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝأُاشاد أٓزاٚ  َّٱخض

                                                           

 (.1ٕ٘/٘اُغبٓغ ألؽٌبّ اُوشإٓ ) (ٔ)

 (.ٖٙٔ/ٖأؽٌبّ اُوشإٓ الثٖ اُؼشث٢ ) (ٕ)

(، اُزلغ٤ش 1ٖ/ 1(، سٝػ أُؼب٢ٗ )ٖٖٓ-1ٕٖ/٣ٙ٘ظش:  اُغبٓغ ألؽٌبّ اُوشإٓ ) (ٖ)

 (.1/11ا٤ُ٘ٔش )
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 ار ٛٞ ثبعٔبع ٖٓٔ ال رلز٘ٚ صخبسف اُذ٤ٗب .

ٕ ٓؼ٠٘ ا٣٥خ ٝال رؼغجي أ٣ٜب اإلٗغبٕ ٝأُشاد ٣ٝؾزَٔ إٔ ٣ٌٞ

«اُغ٘ظ
(ٔ)

. 

 األقُال األخشِ:

: إٔ أُشاد ثٚ اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝاػغبثٚ ُٚ أٗٚ فبس ػ٘ذٙ ػغجب ٓٔب  انثاوي

ٝهذ  ،٣ؾبٛذٙ ٖٓ ًضشح اٌُلبس ٝأُبٍ اُؾشاّ ، ٝهِخ أُئ٤ٖ٘ٓ ٝأُبٍ اُؾالٍ

ُذ٤َُ ػ٤ِٚ اُؾذ٣ش اُقؾ٤ؼ هبٍ اُ٘ج٢ عجن ػِْ هللا رؼب٠ُ ٝؽٌٔٚ ثزُي . ٝا

ملسو هيلع هللا ىلص: } ٣وٍٞ هللا رؼب٠ُ ٣ّٞ اُو٤بٓخ : ٣ب آدّ، اثؼش ثؼش اُ٘بس ، ك٤وٍٞ: ٣ب سة: 

ٝٓب ثؼش اُ٘بس؟ ك٤وٍٞ: ٖٓ ًَ أُق رغؼٔبئخ
(ٕ)

. 

 (1ٖ/ 1سٝػ أُؼب٢ٗ )

 .ُٝٞ أػغجي أ١ ٝإ عشى أ٣ٜب اُ٘بظش ثؼ٤ٖ االػزجبس ًضشح اُخج٤ش 

  جن مم خم حم جم هل مل خل حل ٱٹٱٹٱُّ
 هئ مئ  هي مي خيحي جي ٰه مه جه هن من خن حن
 ٢1األنعام:  َّ  هس مس هث مث هت متهب مب

ك٢ ٛزٙ ا٣٥خ ٢ُٜٗ ُِ٘ج٢ ػ٤ِٚ اُغالّ إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ اُغب٤ِٖٛ، ٝهذ ؽِٔٚ 

 ثؼل أُلغش٣ٖ ػ٠ِ أٗٚ خطبة ُٚ ػ٤ِٚ اُغالّ ٌُٖ أُشاد ثٚ أٓزٚ.

ال رٌٞٗٞا ٖٓ ٝه٤َ: ٓؼ٠٘ اُخطبة ألٓخ دمحم، ٝأُؼ٠٘: ك» هبٍ ٢ٌٓ: 

« اُغب٤ِٖٛ. ٝٓضِٚ ك٢ اُوشإٓ ًض٤ش
(ٖ)

. 

ٝٛزا مؼ٤ق ال  »ٝٗوِٚ اُوبم٢ اثٖ ػط٤خ ػٖ ٢ٌٓ ٝأُٜذ١ٝ صْ هبٍ: 

«٣وزن٤ٚ اُِلع
(ٗ)

. 

                                                           

 (.1ٙ/ُٖٔؾشس اُٞع٤ض )ا (ٔ)

(، ٝرًش ٓضِٚ اُوشهج٢ ك٢ اُغبٓغ ألؽٌبّ اُوشإٓ ٖٙٔ/ٖأؽٌبّ اُوشإٓ الثٖ اُؼشث٢ ) (ٕ)

(ٙ/ٖٕ1-ٖٖٓ.) 

 (.ٕٔٔٓ/ ٖاُٜذا٣خ ا٠ُ ثِٞؽ اُٜ٘ب٣خ ) (ٖ)

 (.ٕٔٔٓ/ ٖاُٜذا٣خ ا٠ُ ثِٞؽ اُٜ٘ب٣خ ) (ٗ)
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ً ػ٠ِ اثٖ ػط٤خ  –هبٍ اُضؼب٢ُ   ؛هِذ ٝٓب هبُٚ ك٤ٚ ػ٘ذ١ ٗظش»  :-سدّا

 ّٕ «ٛزا ؽؤٕ اُزؤ٣َٝ اخشاط اُِلع ػٖ ظبٛشٙ ُٔٞعت  أل
(ٔ)

. 

ؽ٤بٕ ٣غشد ػذدا ٖٓ األهٞاٍ ٣ٝنؼلٜب ٌُٜٞٗب ر٘بك٢ ػقٔخ  ٝٛزا أثٞ

اُشعٍٞ، كوبٍ
(ٕ)

: 

ٝمؼق االؽزٔبٍ األٍٝ ثؤّٗٚ ملسو هيلع هللا ىلص ٓغ ًٔبٍ رارٚ ٝرٞكش ٓؼِٞٓبرٚ » 

َّ عالُٚ، ٝاعز٤الئٚ ػ٠ِ ع٤ٔغ  ٝػظ٤ْ اّهالػٚ ػ٠ِ ٓب ٤ِ٣ن ثوذسح اُؾّن ع

ؼب٠ُ ُٞ ؽبء ُغٔؼْٜ ػ٠ِ ٓوذٝسارٚ، ال ٣٘جـ٢ إٔ ٣ٞفق ثؤٗٚ عبَٛ ثؤٗٚ ر

ّٕ  ؛اُٜذٟ  .ٛزا ٖٓ هج٤َ اُذ٣ٖ ٝاُؼوبئذ، كال ٣غٞص إٔ ٣ٌٕٞ عبٛالً ثٜب أل

ٝه٤َ: ال رغَٜ أٗٚ ٣ئٖٓ ثي ثؼنْٜ ٣ٌٝلش ثؼنْٜ، ٝمؼق ثؤٕ ٛزا 

 .٤ُظ ٓٔب ٣غِٜٚ ملسو هيلع هللا ىلص

ّٖ ٖٓٔ ال فجش ُٚ ألٕ هِخ اُقجش ٖٓ أخالم اُغب٤ِٖٛ ،  :ٝه٤َ ال رٌٞٗ

ٚ رؼب٠ُ هذ أٓشٙ ثبُقجش ك٢ آ٣بد ًض٤شح ٝٓغ أٓش هللا ُٚ ثبُقجش ٝمؼق ثؤٗ

 ٝث٤بٕ أٗٚ خ٤ش ٣جؼذ إٔ ٣ٞفق ثؼذ فجشٙ ثوِخ اُقجش 

 اُوٍٞ ا٥خش:

رٛت اثٖ ػط٤خ ا٠ُ إٔ ٛزا اُخطبة ٤ُظ ٓٔب أس٣ذ ثٚ ؿ٤ش اُ٘ج٢ ػ٤ِٚ 

ٍَ ٢ٌٓ ٝأُٜذ١ٝ  –اُغالّ، كوبٍ  ٝاُٞعٚ اُو١ٞ : » -ثؼذ إٔ َمؼََّق هٞ

ا٣٥خ ٛٞ إٔ رُي ُْ ٣غ٢ء ثؾغت اُ٘ج٤٤ٖ ٝاٗٔب عبء ثؾغت  ػ٘ذ١ ك٢

األٓش٣ٖ اُِز٣ٖ ٝهغ ا٢ُٜ٘ ػٜ٘ٔب ٝاُؼزبة ك٤ٜٔب ٝث٤ٖ إٔ األٓش اُز١ ٠ٜٗ ػ٘ٚ 

« دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أًجش هذس ٝأخطش ٓٞاهؼخ ٖٓ األٓش اُز١ ٝاهؼٚ ٗٞػ ملسو هيلع هللا ىلص
(ٖ)

. 

َ هٍٞ اثٖ ػط٤خ ٛ٘بىٝرٛت ا٠ُ رُي اُضسًؾ٢ ك٢ اُجشٛبٕ، ٝٗو
(ٗ)

. 

ٝرًش أثٞ ؽ٤بٕ أهٞاالً ػذ٣ذح ٜٓ٘ب
(٘)

: 

                                                           

 (.1ٔ٘/ٔرلغ٤ش اُضؼبُج٢ ) (ٔ)

 (.ٕٓٔ/٣ٗ٘ظش: اُجؾش أُؾ٤و ) (ٕ)

 (.1ٖٖ/ٕأُؾشس اُٞع٤ض ) (ٖ)

 (.ٕٗٗ/  ٕاُجشٛبٕ ك٢ ػِّٞ اُوشإٓ ) (ٗ)

 (.ٕٓٔ/٣ٗ٘ظش: اُجؾش أُؾ٤و ) (٘)
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ٝه٤َ: ال ٣ؾزذ ؽضٗي ألعَ ًلشْٛ كزوبسة ؽبٍ اُغبَٛ ثؤؽٌبّ هللا  -

ْْ َؽَغشاٍد } ٝهذسٙ ، ٝهذ فشػ ثٜزا ك٢ هُٞٚ :  ِٜ َْٛت َْٗلُغَي َػ٤َِْ  {،كاَلَ رَْز

ػ٘ذٙ ًبٕ رُي ؽٔالً ألٗٚ ُوشثٚ ٖٓ هللا ٌٝٓبٗزٚ  ؛ٝهبٍ هّٞ: عبص ٛزا اُخطبة

ػ٤ِٚ ًٔب ٣ؾَٔ اُؼبهَ ػ٠ِ هش٣جٚ كٞم ٓب ٣ؾِٔٚ ػ٠ِ األعبٗت، خؾ٤خ ػ٤ِٚ 

 ٖٓ رخق٤ـ اإلرالٍ.

ٝه٤َ: اُشعٍٞ ٓؼقّٞ ٖٓ اُغَٜ ٝاُؾي ثال خالف، ٌُٖٝ اُؼقٔخ  -

ال رٔ٘غ االٓزؾبٕ ثبألٓش ٝا٢ُٜ٘ ، أٝ ألٕ م٤ن فذسٙ ًٝضشح ؽضٗٚ ٖٓ 

اُؼقٔخ ثذ٤َُ: ) اُِْٜ ا٢ٗ ثؾش ٝا٢ٗ  اُغجالد اُجؾش٣خ ، ٢ٛٝ ال رشكؼٜب

أؿنت ًٔب ٣ـنت اُجؾش ( اُؾذ٣ش . ٝهُٞٚ : ) اٗٔب أٗب ثؾش كبرا ٗغ٤ذ 

 كزًش٢ٗٝ ( اٗز٠ٜ .

    ٝاُز١ أخزبسٙ إٔ ٛزا اُخطبة ٤ُظ ُِشعٍٞ، ٝرُي أٗٚ رؼب٠ُ هبٍ: -

ُٜذَٟ  } ُْ ْْ َػ٠َِ ا ُٜ ؼَ َٔ ُ ََُغ ْٞ َؽبء َّللاَّ َُ أٗٚ ال ٣وغ ك٢ كٜزا اخجبس ٝػوذ ٢ًِّ  {،َٝ

ٓب ؽبء ٝهٞػٚ، ٝال ٣خزـ ٛزا اإلخجبس ثٜزا اُخطبة ثبُشعٍٞ  اُٞعٞٙ االّ 

ثَ اُشعٍٞ ػبُْ ثٔنٕٔٞ ٛزا اإلخجبس ، كبٗٔب رُي ُِغبٓغ كبُخطبة ٝا٢ُٜ٘ 

َّٖ  }ك٢  ٌَُٗٞ بٓغ دٕٝ اُشعٍٞ كٌؤٗٚ ه٤َ : ُٝٞ ؽبء هللا أ٣ٜب اُغبٓغ ُِغَّ  {كاَلَ رَ

اُٞعٞد ٣ٔؾ٤ئخ هللا عٔؼْٜ ػ٠ِ اُٜذٟ ُغٔؼْٜ اُز١ ال ٣ؼِْ إٔ ٓب ٝهغ ك٢ 

ػ٤ِٚ ، كال رٌٖٞٗ أ٣ٜب اُغبٓغ ٖٓ اُغب٤ِٖٛ ثؤٕ ٓب ؽبء هللا ا٣وبػٚ ٝهغ ، ٝإٔ 

 اٌُبئ٘بد ٓؼزٝهخ ثبسادرٚ .

 نت مت زت رت يب ٱُّٱٱهُٞٚ رؼب٠ُ:
 11األنعام:  َّىت

رٛت ثؼل أُلغش٣ٖ ا٠ُ إٔ هُٞٚ رؼب٠ُ ك٢ ٛزٙ ا٣٥خ }ُٝزغزج٤ٖ{ 

 ٔشاد ثٚ أٓزٚ.خطبة ُٚ ٌُٖ اُ

ُٝزغزج٤ٖ عج٤َ أُغش٤ٖٓ أُؼ٠٘ ػ٠ِ ٛزٙ اُوشاءح  »هبٍ اُ٘ؾبط: 

ُٝزغزج٤ٖ ٣ب دمحم عج٤َ أُغش٤ٖٓ هب ه٤َ كوذ ًبٕ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ عِْ ٣غزج٤ٜ٘ب 

كبُغٞاة ػ٘ذ اُضعبط إٔ اُخطبة ُِ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ عِْ خطبة الٓزٚ 

ثبُٔؼ٠٘ ُٝزغزج٤٘ٞا عج٤َ أُغش٤ٖٓ
(ٔ)

. 
                                                           

 (.ٕٖٗ/ٕٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ُِ٘ؾبط ) (ٔ)
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ٓضِٚ: اُوشهج٢، ٝأثٞ ؽ٤بٕ ٝرًش
(ٔ)

. 

 إٔ اُ٘ج٢ ًبٕ اعزجبٜٗب.اُذاػ٢:

 جم هل مل خل  حل جل مك لك خك ٱُّٱ: هُٞٚ رؼب٠ُ
 ٰه مه جه هن  من خن حنجن مم خم حم
 ٦٥األنعام:  َّ  هي مي خي حي جي

رٛت عٔغ ٖٓ أُلغش٣ٖ إٔ ٛزٙ ا٣٥خ ٓٔب خٞهت ثٜب اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا 

 ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝأُشاد ثٚ أٓزٚ.

خطبة ُِ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝأُشاد أٓزٚ ؛ رٛجٞا ا٠ُ  ه٤َ : ٛزا» هبٍ اُوشهج٢: 

رجشئزٚ ػ٤ِٚ اُغالّ ٖٓ اُ٘غ٤بٕ
(ٕ)

. 

 اُوٍٞ ا٥خش: 

ٝه٤َ : ٛٞ خبؿ ثٚ ، ٝاُ٘غ٤بٕ عبئض ػ٤ِٚ. هبٍ اثٖ اُؼشث٢ : ٝإ 

َُِي{  َٔ َّٖ َػ ًَْذ ٤ََُْؾجََط ْٖ أَْؽَش ػزسٗب أفؾبث٘ب ك٢ هُْٜٞ إ هُٞٚ رؼب٠ُ : }َُئِ

[ خطبة ُألٓخ ثبعْ اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص العزؾبُخ اُؾشى ػ٤ِٚ ، كال ػزس ٘ٙ]اُضٓش : 

ُْٜ ك٢ ٛزا ُغٞاص اُ٘غ٤بٕ ػ٤ِٚ. هبٍ ػ٤ِٚ اُغالّ ؛ "ٗغ٢ آدّ ك٘غ٤ذ رس٣زٚ" 

خشعٚ اُزشٓز١ ٝفؾؾٚ. ٝهبٍ ٓخجشا ػٖ ٗلغٚ : "اٗٔب أٗب ثؾش ٓضٌِْ أٗغ٠ 

، كؤمبف اُ٘غ٤بٕ ًٔب ر٘غٕٞ كبرا ٗغ٤ذ كزًش٢ٗٝ". خشعٚ ك٢ اُقؾ٤ؼ 

ا٤ُٚ. ٝهبٍ ٝهذ عٔغ هشاءح سعَ : "ُوذ أرًش٢ٗ آ٣خ ًزا ًٝزا ً٘ذ أٗغ٤زٜب"
(ٖ)

 

ٍ» هبٍ اثٖ ػبؽٞس:  ّٝ ب ٓٔب خٞهت ثٚ  ٖٝٓ اُؼِٔبء ٖٓ رؤ ٛزٙ ا٣٥خ ثؤَّٜٗ

زٚ ، ًوُٞٚ رؼب٠ُ:  َّٓ ّٖ ػِٔي  }اُ٘ج٢ ) ملسو هيلع هللا ىلص ( ٝأُشاد أ     {ُئٖ أؽشًذ ٤ُؾجط

«( ٘ٙ) اُضٓش: 
(ٗ)

. 

 (ٕٗٗ -ٖٕٗ/1رلغ٤ش أُ٘بس )

                                                           

 (.٘ٗٔ/ٗ(، اُجؾش أُؾ٤و )1ٖٗ/٣ٙ٘ظش: اُغبٓغ ألؽٌبّ اُوشإٓ ) (ٔ)

 (.ٗٔ/1اُغبٓغ ألؽٌبّ اُوشإٓ ) (ٕ)

 (.1ٕٔ/1اُزؾش٣ش ٝاُز٣ٞ٘ش ) (ٖ)

 (.1ٕٔ/1(، اُزؾش٣ش ٝاُز٣ٞ٘ش )ٗٔ/1اُغبٓغ ألؽٌبّ اُوشإٓ ) (ٗ)
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َٝٛ اُخطبة ك٢ ٛزٙ ا٣٥خ ُِشعٍٞ ٝأُشاد » ٝهبٍ فبؽت أُ٘بس: 

ؿ٤شٙ ًٔب ه٤َ ك٢ آ٣بد ًض٤شح ؿ٤شٛب ػ٠ِ ؽذ أُضَ " ا٣بى أػ٢٘ ٝاعٔؼ٢ ٣ب 

عبسح " ٝٛٞ ًض٤ش ك٢ ًالّ اُؼشة ؟ أّ ُِشعٍٞ ثبُزاد ُٝـ٤شٙ ثبُزجغ ًٔب ٛٞ 

أّ ٌَُ ٖٓ ثِـٚ ًٔب ه٤َ آ٣بد  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فخ ثٚ اُؾؤٕ ك٢ ؿ٤ش األؽٌبّ اُخب

 .أخشٟ ؟ أهٍٞ : ظبٛش ٓب ٗوِ٘بٙ ػٖ اُغذ١ ٝٓوبرَ اخز٤بس األٍٝ ٜٓ٘ب

ػ٠ِ اُوٍٞ ثؤٕ اُخطبة ك٢ ا٣٥خ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ذ اعزؾٌَ اٗغبء اُؾ٤طبٕ ُٚ ٝه

ُٚ ، ٝهذ صجذ ك٢ ٗـ اُوشإٓ إٔ اُؾ٤طبٕ ٤ُظ ُٚ عِطبٕ ػ٠ِ ػجبد هللا 

أخِقْٜ ٝأكنِْٜ ٝأًِْٜٔ ،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أُخِق٤ٖ ، ٝخبرْ اُ٘ج٤٤ٖ ٝأُشع٤ِٖ 

ظ ُٚ عِطبٕ ػ٠ِ اُز٣ٖ آٓ٘ٞا ٝػ٠ِ سثْٜ ثَ ٝسد ك٢ عٞسح اُ٘ؾَ : )اٗٚ ٤ُ

 11:  ٣ٔٙزًِٕٞٞ اٗٔب عِطبٗٚ ػ٠ِ اُز٣ٖ ٣زُٞٞٗٚ ٝاُز٣ٖ ْٛ ثٚ ٓؾشًٕٞ( )

 :ٔٓٓ).  

ٌُٖٝ اٗغبء اُؾ٤طبٕ ثؼل األٓٞس ُإلٗغبٕ ٤ُظ ٖٓ هج٤َ اُزقشف 

كضجذ ثٜزا إٔ ٗغ٤بٕ اُؾ٢ء اُؾغٖ اُز١ ٣غ٘ذ ا٠ُ اُؾ٤طبٕ ... ٝاُغِطبٕ ، 

رب ُجؼل أُ٘بكغ ، أٝ ٌُٞٗٚ ؽقَ ثٞعٞعزٚ ُٝٞ ٌُٞٗٚ مبسا أٝ ٓلٞ

ال ٣قؼ إٔ ٣ؼذ ٖٓ عِطبٕ اُؾ٤طبٕ ػ٠ِ  -ثبؽـبُٜب اُوِت ثجؼل أُجبؽبد 

ٗلبٙ هللا ػٖ ػجبدٙ  اُ٘بع٢ ، ٝاعزؾٞارٙ ػ٤ِٚ ثبإلؿٞاء ٝاإلمالٍ اُز١

أُخِق٤ٖ؛ ُٜٝزا هبٍ ثؼل ًجبس ٓلغش١ اُغِق ثؤٕ اُخطبة ك٢ ا٣٥خ 

ٓغ اُؼِْ ثؤٕ هللا رؼب٠ُ كنِٚ ػ٠ِ عبئش ػجبدٙ أُخِق٤ٖ  - ملسو هيلع هللا ىلص -ُِ٘ج٢ 

أُؼق٤ٖٓٞ ثبػبٗزٚ ػ٠ِ ؽ٤طبٗٚ ؽز٠ أعِْ، كال ٣ؤٓش اال ثبُؾن ًٔب ٝسد ك٢ 

آخش . هبٍ  اُؾذ٣ش اُقؾ٤ؼ، ٝهذ ٣٘غ٠ اإلٗغبٕ خ٤شا ثبؽزـبٍ كٌشٙ ثخ٤ش

 ٣٘غ٠ ، كبرا رًش ك٤ِوْ . اُخ . إٔ ٣وؼذ ٓؼْٜ اال إٔ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٓغبٛذ : ٢ٜٗ دمحم 

ٝأٓب ٝهٞع اُ٘غ٤بٕ ٓغ األٗج٤بء ثـ٤ش ٝعٞعخ ٖٓ اُؾ٤طبٕ كال ٝعٚ 

:  1ُِٔخالف ك٢ عٞاصٙ ، هبٍ رؼب٠ُ ُخبرْ سعِٚ : )ٝارًش سثي ارا ٗغ٤ذ( )

( ثَ صجذ ك٢ ٛزٙ اُغٞسح )اٌُٜق( ٝهٞػٚ ٖٓ ٓٞع٠ ػ٤ِٚ اُغالّ )هبٍ ٕٗ

ٗٔب ٣وّٞ اُذ٤َُ ػ٠ِ ػقٔزْٜ ٖٓ ( ٝا1ٖ:  1ٔال رئاخز٢ٗ ثٔب ٗغ٤ذ( )

ٗغ٤بٕ ؽ٢ء ٓٔب أٓشْٛ هللا رؼب٠ُ ثزج٤ِـٚ ، ٝٛزا ٓؾَ اعٔبع ، ٝٓضِٚ اُ٘غ٤بٕ 

اُز١ ٣زشرت ػ٤ِٚ اخالٍ ًبمبػخ كش٣نخ أٝ رؾش٣ْ ؽالٍ ، أٝ رؾ٤َِ ؽشاّ ، 

( ٙٓٔ:  ٕٝهذ عضّ األعزبر اإلٓبّ ك٢ رلغ٤ش )ٓب ٗ٘غخ ٖٓ آ٣خ أٝ ٗ٘غٜب( )
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ه٢ ك٢ أعجبة اُ٘ضٍٝ ٖٓ سٝا٣خ اثٖ أث٢ ؽبرْ ، ػٖ ثجطالٕ ٓب رًش اُغ٤ٞ

اُٞؽ٢ ثب٤َُِ ٝٗغ٤ٚ ثبُٜ٘بس ،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اثٖ ػجبط : ًبٕ سثٔب ٗضٍ ػ٠ِ اُ٘ج٢ 

كؤٗضٍ هللا )ٓب ٗ٘غخ( ا٣٥خ ؛ ألٕ رُي ٓخبُق ُِوبػذح اُوطؼ٤خ أُغٔغ ػ٤ِٜب . 

ؽذ٣ش ٤ُِخ اُوذس "  - ملسو هيلع هللا ىلص -ٝهذ ٝسد ك٢ اُقؾ٤ؼ اع٘بد اُ٘غ٤بٕ ا٠ُ اُ٘ج٢ 

ك٘غ٤ذ " ٝٛٞ ك٢ فؾ٤ؼ ٓغِْ ، ٝك٢ سٝا٣خ " كؤٗغ٤زٜب " ٝصجذ ك٢ 

ك٢ اُقالح ، ٝهُٞٚ ك٢ ثؼل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اُقؾ٤ؾ٤ٖ ٝاُغٖ٘ عٜٞ اُ٘ج٢ 

اُشٝا٣بد ػ٘ذْٛ ٓب ػذا اُزشٓز١ : " اٗٔب أٗب ثؾش ٓضٌِْ أٗغ٠ ًٔب ر٘غٕٞ ، 

ُخ . ٝٛٞ ك٢ ثبة اُزٞعٚ ٗؾٞ اُوجِخ ٖٓ اُجخبس١ ػٖ كبرا ٗغ٤ذ كزًش٢ٗٝ " ا

اثٖ ٓغؼٞد ، هبٍ اُؾبكع ك٢ ؽشؽٚ ُٚ ٖٓ اُلزؼ : ٝك٤ٚ د٤َُ ػ٠ِ ٝهٞع 

اُغٜٞ ٖٓ األٗج٤بء ػ٤ِْٜ اُقالح ٝاُغالّ ك٢ األكؼبٍ . هبٍ اثٖ ده٤ن اُؼ٤ذ : 

ٝٛٞ هٍٞ ػبٓخ اُؼِٔبء ٝاُ٘ظبس ، ٝؽزد هبئلخ كوبُذ : ال ٣غٞص ػ٠ِ اُ٘ج٢ 

 ٜٞ ، ٝٛزا اُؾذ٣ش ٣شد ػ٤ِْٜ . اٛـ .اُغ

ٝهبٍ ا١ُٝٞ٘ ك٢ ؽشؽٚ ُِؾذ٣ش ك٢ فؾ٤ؼ ٓغِْ ٓب ٗقٚ : " ك٤ٚ د٤َُ 

ك٢ أؽٌبّ اُؾشع ، ٝٛٞ ٓزٛت عٜٔٞس  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ػ٠ِ عٞاص اُ٘غ٤بٕ ػ٤ِٚ 

ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ  -اُؼِٔبء ، ٝٛٞ ظبٛش اُوشإٓ ٝاُؾذ٣ش . ٝارلوٞا ػ٠ِ أٗٚ 

٤ٚ ، ثَ ٣ؼِٔٚ هللا رؼب٠ُ ثٚ ، صْ هبٍ األًضشٕٝ : ؽشهٚ ر٘جٜٚ ال ٣وش ػِ -ٝعِْ 

ػ٠ِ اُلٞس ٓزقال ثبُؾبدصخ ، ٝال ٣وغ ك٤ٚ رؤخ٤ش ، ٝعٞصد هبئلخ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -

ٝاخزبسٙ آبّ اُؾش٤ٖٓ ، ٝٓ٘ؼذ هبئلخ ٖٓ اُؼِٔبء  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رؤخ٤شٙ ٓذح ؽ٤برٚ 

 . اُغٜٞ

 زنرن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك ٹٱٹٱُّٱ
 جئ يي ىي ني مي زي ريٰى  ين ىن نن من
  ٧1٠األنعام:  َّ خب حب جب هئ مئ خئ  حئ

 (ٖ٘/  1) -سٝػ أُؼب٢ٗ 

 ٝاُخطبة ه٤َ ٌَُ ٖٓ ٣قِؼ ُٚ ٝه٤َ : ُغ٤ذ أُخبهج٤ٖ ٝأُشاد أٓزٚ
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  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ٱُّٱ هُٞٚ رؼب٠ُ:
 ٢األعراف:  َّ ين ىن من خن حن

ثؼنْٜ  اخزِق أُلغشٕٝ سؽْٜٔ هللا ك٢ رلغ٤ش اُؾشط ٛ٘ب، كلغشٙ

ّٕ اُخطبة ُِ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝأُشاد ثٚ أٓزٚ.  ثبُؾي، ٝٝعٜٚ ثؼل أُلغش٣ٖ، ثؤ

ؽ٠ٌ رُي اُوشهج٢، ٝاُؾًٞب٢ٗ، ٝؿ٤شٛٔب هٞال ك٢ ا٣٥خ دٕٝ اُوطغ 

ثٚ، ثَ اعزجؼذٙ اُوشهج٢
(ٔ)

. 

ٝهبٍ ٓغبٛذ ٝهزبدح : اُؾشط ٛ٘ب اُؾي ألٕ اُؾبى م٤ن هبٍ اُؾًٞب٢ٗ: 

ك٢ أٗٚ ٓ٘ضٍ ٖٓ ػ٘ذ هللا ٝػ٠ِ ٛزا ٣ٌٕٞ ا٢ُٜ٘ ُٚ اُقذس : أ١ ال رؾي 

ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ عِْ ٖٓ ثبة اُزؼش٣ل ٝأُشاد أٓزٚ : أ١ ال ٣ؾي أؽذ ْٜٓ٘ 

« ك٢ رُي
(ٕ)

. 

 يت نتىت مت زت رت  يب ىب نب ٱُّٱٱهُٞاااٚ رؼاااب٠ُ: 
  ٢٠٠األعراف:  َّ مث زث رث

ٝاُخطبة ك٢ ٛزٙ ا٣٥خ ٝأٓضبُٜب ٖٓ آ٣بد » هبٍ فبؽت أُ٘بس: 

د٣ت ٓٞعٚ ا٠ُ ًَ ٓب ٌِٓق ٣جِـٚ ٝأُْٜٝ اُشعٍٞ ملسو هيلع هللا ىلص ، ٖٝٓ اُزؾش٣غ ٝاُزؤ

كبُٔخزبس ػ٘ذ١ ا٥ٕ .. أُلغش٣ٖ ٖٓ ٣وٍٞ : اٗٚ ٛ٘ب ُِ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝأُشاد أٓزٚ .

« ػقٔزٚ ملسو هيلع هللا ىلص ٓ٘ٚ
(ٖ)

. 

 مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص ُّٱٱهُٞٚ رؼب٠ُ:
 ٕ٘ٓاألػشاف:  َّ مف خف حف جف مغ جغ  مع جع

ُٝٔب أٓشٙ ثبُزًش أًذ رُي ثب٢ُٜ٘ ػٖ إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ » هبٍ أثٞ ؽ٤بٕ: 

اُـبك٤ِٖ أ١ اعزِضّ اُزًش ٝال رـلَ هشكخ ػ٤ٖ ٝٓؼِّٞ أٗٚ ػ٤ِٚ اُغالّ 

« رغزؾ٤َ ػ٤ِٚ اُـلِخ ُؼقٔزٚ كٜٞ ٢ٜٗ ُٚ ملسو هيلع هللا ىلص ٝأُشاد أٓزٚ
(ٗ)

. 

 هت مت  خت حت جت هب مب خب حب ٱُّٱهُٞٚ رؼب٠ُ: 
                                                           

 (.1ٖٙ/ٔ(، اُغشاط ا٤ُ٘ٔش )ٔٙٔ/٣1٘ظش: اُغبٓغ ألؽٌبّ اُوشإٓ ) (ٔ)

 (.1ٖٕ/ٕكزؼ اُوذ٣ش اُغبٓغ ) (ٕ)

 (.ٔ٘ٔ/1(، ٝرًش ٓضِٚ أُشاؿ٢ ك٢ رلغ٤شٙ )ٕ٘ٗ/1رلغ٤ش أُ٘بس ) (ٖ)

 (.1ٗٗ/ٗاُجؾش أُؾ٤و ) (ٗ)
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 خص حص مس خس حس جس  مخ جخ جحمح مج حج مث
 ٩4يونس:  َّ جض مص

َُْ٘ب ا٤ََُِْي{ » هبٍ اإلٓبّ اُوشهج٢:  َْٗض ب أَ َّٔ ِٓ َْ٘ذ ك٢ِ َؽّيٍ  ًُ  ْٕ هُٞٚ رؼب٠ُ: }كَبِ

هبٍ ، ٝأُشاد ؿ٤شٙ، أ١ ُغذ ك٢ ؽي ٌُٖٝ ؿ٤شى ؽي ،اُخطبة ُِ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص

ٞالٕ : أثٞ ػٔش دمحم ثٖ ػجذاُٞاؽذ اُضاٛذ : عٔؼذ اإلٓب٤ٖٓ صؼِجب ٝأُجشد ٣و

{ أ١ هَ ٣ب دمحم ٌُِبكش كبٕ ً٘ذ ك٢ ؽي ٓٔب أٗضُ٘ب  َْ٘ذ ك٢ِ َؽّيٍ ًُ  ْٕ ٓؼ٠٘ }كَبِ

َِِي{ أ١ ٣ب ػبثذ اُٞصٖ إ ً٘ذ ك٢  ْٖ هَْج ِٓ زَبَة  ٌِ ُْ َٕ ا َٖ ٣َْوَشأُٝ ٍِ اَُِّز٣ َ ا٤ُي }كَبْعؤ

ؽي ٖٓ اُوشإٓ كؤعؤٍ ٖٓ أعِْ ٖٓ ا٤ُٜٞد ، ٣ؼ٢٘ ػجذهللا ثٖ عالّ ٝأٓضبُٚ ؛ 

ٝصبٕ ًبٗٞا ٣وشٕٝ ٤ُِٜٞد أْٜٗ أػِْ ْٜٓ٘ ٖٓ أعَ أْٜٗ أفؾبة ألٕ ػجذح األ

ًزبة ؛ كذػبْٛ اُشعٍٞ ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ إٔ ٣غؤُٞا ٖٓ ٣وشٕٝ ثؤْٜٗ أػِْ ْٜٓ٘ ، َٛ 

٣جؼش هللا ثشعٍٞ ٖٓ ثؼذ ٓٞع٠. ٝهبٍ اُوزج٢ : ٛزا خطبة ُٖٔ ًبٕ ال ٣وطغ 

« َ ًبٕ ك٢ ؽيثزٌز٣ت دمحم ٝال ثزقذ٣وٚ ملسو هيلع هللا ىلص ، ث
(ٔ)

. 

اُضبُش ٝاُؼؾشٕٝ خطبة اُؼ٤ٖ ٝأُشاد ثٚ اُـ٤ش » ٝهبٍ اُغ٤ٞه٢: 

ٗؾٞ ٣ؤ٣ٜب اُ٘ج٢ ارن هللا ٝال رطغ اٌُبكش٣ٖ اُخطبة ُٚ ٝأُشاد أٓزٚ ألٗٚ ًبٕ 

رو٤ب ٝؽبؽبٙ ٖٓ هبػخ اٌُلبس ٝٓ٘ٚ كبٕ ً٘ذ ك٢ ؽي ٓٔب أٗضُ٘ب ا٤ُي كبعؤٍ 

ٖٓ اُؾي ٝاٗٔب أُشاد ثبُخطبة اُز٣ٖ ٣وشءٕٝ اٌُزبة . . ا٣٥خ ؽبؽبٙ 

اُزؼش٣ل ثبٌُلبس
(ٕ)

. 

اُزؾو٤ن إٔ اُخطبة ك٢ هُٞٚ: )كبٕ ً٘ذ ك٢ ؽي( ٝهبٍ اُؾ٘و٤ط٢: 

ٝأُشاد ثٚ ٖٓ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؾي ك٢ رُي ٖٓ أٓزٚ -ملسو هيلع هللا ىلص  -خطبة ُِ٘ج٢ 
(ٖ)

. 

ؿ٤ُش ٝاؽذ  -ٝإ ُْ ٣وزقش ػ٤ِٚ ثؼنْٜ  –ٝؽ٠ٌ ٛزا اُوٍٞ ك٢ ا٣٥خ 

ش٣ٖٖٓ أُلغ
(ٗ)

. 

                                                           

 (.1ٖٖ - 1ٕٖ/1اُوشإٓ ) اُغبٓغ ألؽٌبّ (ٔ)

 (.1ٔ/ٕاإلروبٕ ك٢ ػِّٞ اُوشإٓ ) (ٕ)

 (.٘ٙٔ/ 1أمٞاء اُج٤بٕ ك٢ ا٣نبػ اُوشإٓ ثبُوشإٓ ) (ٖ)

(، ؿشائت 11ٙ/ٔ(، اُزغ٤َٜ ُؼِّٞ اُز٘ض٣َ الثٖ عض١ )ٖٙ/٣ٗ٘ظش: صاد أُغ٤ش ) (ٗ)

(، سٝػ أُؼب٢ٗ 1٘ٔ/ٗ(، رلغ٤ش أث٢ اُغؼٞد )ٕٔٙ/ٖاُوشإٓ ٝسؿبئت اُلشهبٕ )
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 ٝرٞع٤ٚ اُخطبة ُِ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٓغ اعزؾبُخ ٝهٞع اُؾي ٓ٘ٚ ُٚ كبئذربٕ:

أٗٚ ملسو هيلع هللا ىلص ارا عٔغ ٓضَ ٛزا اُخطبة رؾشًذ ٓ٘ٚ األْس٣َؾ٤َّخ ك٤ضداد  إحذاٌما:

 ك٢ اُضجبد ػ٠ِ ا٤ُو٤ٖ ٗٞساً ػ٠ِ ٗٞس.

ك٤٘ضع ٣ٝ٘ضعش  إٔ اُغبٓغ ٣ز٘جٚ ثٜزا اُخطبة ػ٠ِ أٓش ػظ٤ْ، َانثاوية:

ػٔب ٣ٞسس االٓزشاء؛ ألٗٚ ملسو هيلع هللا ىلص ٓغ عالُزٚ ٝػِٞ هذسٙ خٞهت ثٔضَ ٛزا ك٤ٌق 

 ثـ٤شٙ؟.

 األقُال األخشِ:

إٔ اُخطبة ُِ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ عِْ ٝٛٞ أُشاد ثٚ صْ ك٢ أُؼ٠٘  -

  :هٞالٕ

أٗٚ خٞهت ثزُي ٝإ ُْ ٣ٌٖ ك٢ ؽي ألٗٚ ٖٓ أُغزل٤ل ك٢  :أؽذٛٔب

اُؼشة إٔ ٣وٍٞ اُشعَ ُُٞذٙ إ ً٘ذ أث٢٘ كجش٢ٗ ُٝؼجذٙ إ ً٘ذ ػجذ١ ُـخ 

 .كؤهؼ٢٘ ٝٛزا اخز٤بس اُلشاء

٣ٌٖٝٔ إٔ ٣وبٍ: اُخطبة ُِشعٍٞ ملسو هيلع هللا ىلص ؽو٤وخ ٌُٖٝ ٝسد ػ٠ِ عج٤َ 

اُلشك ٝاُزٔض٤َ ًؤٗٚ ه٤َ : كبٕ ٝهغ ُي ؽي ٓضالً ٝاُون٤خ اُؾشه٤خ ال 

ٝال ػذّ ٝهٞػٚ ، ثَ أُشاد اعزِضاّ األٍٝ اؽؼبس ك٤ٜب أُجزخ ثٞهٞع اُؾشه 

ُِضب٢ٗ ػ٠ِ روذ٣ش ٝهٞع األٍٝ
(ٔ)

 . 

ّٕ : » األُٞع٢هبٍ  اُؾي ال ٣زقٞس ٓ٘ٚ ػ٤ِٚ اُقالح ٝ اُغالّ  أل

اُـطبء ُٚ ُٝزا ػجش ثبٕ اُز٢ رغزؼَٔ ؿبُجب ك٤ٔب ال رؾون ُٚ ؽز٠  الٌٗؾبف

إ ًبٕ رغزؼَٔ ك٢ أُغزؾ٤َ ػوال ٝػبدح  ًٔب ك٢ هُٞٚ عجؾبٗٚ : هَ 

ُِشؽٖٔ ُٝذ ٝهُٞٚ رؼب٠ُ : كبٕ اعزطؼذ إٔ رجزـ٢ ٗلوب ك٢ األسك ٝفذم 

اُؾشه٤خ ال ٣زٞهق ػ٠ِ ٝهٞػٜب ًٔبٛٞ ظبٛش
(ٕ)

.  

إٔ رٌٕٞ إ ثٔؼ٠٘ ٓب كبُٔؼ٠٘ ٓب ً٘ذ ك٢ ؽي كبعؤٍ أُؼ٠٘  :ٝاُضب٢ٗ

                                                                                                                                   

(، اُزلغ٤ش اُٞامؼ ٕٗٙ، ٖٕٙ/ٔٔ(، اُزلغ٤ش ا٤ُ٘ٔش )٘ٗ/ٗ(، سٝػ اُج٤بٕ )1ٓٔ/ٔٔ)

(ٕ/11.) 

 (.ٕٔٙ/ٖؿشائت اُوشإٓ ٝسؿبئت اُلشهبٕ ) (ٔ)

 (.1ٓٔ-11ٔ/ٔٔسٝػ أُؼب٢ٗ ) (ٕ)
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 .ُغ٘ب ٗش٣ذ إٔ ٗؤٓشى إٔ رغؤٍ ألٗي ؽبى ٌُٖٝ ُزضداد ثق٤شح رًشٙ اُضعبط

ٝصػْ اُضعبط إٔ إٔ ٗبك٤خ ٝهُٞٚ عجؾبٗٚ : كبعؤٍ : » هبٍ األُٞع٢

عٞاة اُؾشه ٓوذس أ١ ٓب ً٘ذ ك٢ ؽي ٓٔب أٗضُ٘ب ا٤ُي كبٕ أسدد إٔ رضداد 

« ٝٛٞ خالف اُظبٛش ٝك٤ٔب رًش ؿ٢٘ ػ٘ٚ ،عؤٍب٣و٤٘ب ك
(ٔ)

.  

إٔ اُخطبة ُِؾب٤ًٖ كبُٔؼ٠٘ إ ً٘ذ أ٣ٜب اإلٗغبٕ ك٢ ؽي ٓٔب أٗضٍ  -

١ٝ ػٖ اثٖ هز٤جخا٤ُي ػ٠ِ ُغبٕ دمحم كغَ س
(ٕ)

. 

ٝه٤َ : اُؾي م٤ن اُقذس ؛ أ١ إ مبم فذسى ثٌلش ٛئالء  -

كبفجش، ٝاعؤٍ اُز٣ٖ ٣وشإٕٝ اٌُزبة ٖٓ هجِي ٣خجشٝى فجش األٗج٤بء ٖٓ 

هجِي ػ٠ِ أرٟ هْٜٞٓ ٤ًٝق ػبهجخ أٓشْٛ. ٝاُؾي ك٢ اُِـخ أفِٚ اُن٤ن؛ 

شح رٔذ ٣وبٍ: ؽي اُضٞة أ١ مٔٚ ثخالٍ ؽز٠ ٣ق٤ش ًبُٞػبء. ًٝزُي اُغل

 ػالئوٜب ؽز٠ ر٘وجل؛ كبُؾي ٣وجل اُقذس ٣ٝنٔٚ ؽز٠ ٣ن٤ن. 

ٝهبٍ اُؾغ٤ٖ ثٖ اُلنَ : اُلبء ٓغ ؽشٝف اُؾشه ال رٞعت. اُلؼَ  -

ٝال رضجزٚ، ٝاُذ٤َُ ػ٤ِٚ ٓب س١ٝ ػٖ اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص أٗٚ هبٍ ُٔب ٗضُذ ٛزٙ ا٣٥خ: 

ٝهللا ال أؽي
(ٖ)

. 

عِْ ٝص٣بدح رضج٤زٚ ال آٌبٕ ٝهٞع  ر٤٤ٜظ اُشعٍٞ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ أٗٚ

اُؾي ُٚ ُٝزُي هبٍ ػ٤ِٚ اُقالح ٝ اُغالّ: ] ال أؽي ٝال أعؤٍ[ 
(ٗ)

. 

 األدُخ ػ٠ِ أٗٚ ػ٤ِٚ اُغالّ ؿ٤ش ٓشاد:

ٝاُز١ ٣ذٍ ػ٠ِ فؾخ رُي ٝعٞٙ
(٘)

 : 

ل: َّ ّٕ رُي  األ هُٞٚ رؼب٠ُ ك٢ آخش اُغٞسح : }٣ب أ٣ٜب اُ٘بط{ كج٤ٖ أ

ٍ ا٣٥خ ػ٠ِ  ّٝ عج٤َ اُشٓض ْٛ أُزًٞسٕٝ ك٢ ٛزٙ ا٣٥خ ػ٠ِ أُزًٞس ك٢ أ

 عج٤َ اُزقش٣ؼ. 

                                                           

 (.1ٓٔ/ٔٔسٝػ أُؼب٢ٗ ) (ٔ)

 (.ٖٙ/٣ٗ٘ظش: صاد أُغ٤ش ) (ٕ)

 (.1ٖٖ - 1ٕٖ/1اُغبٓغ ألؽٌبّ اُوشإٓ ) (ٖ)

 (.٘ٗ/ٗ(، سٝػ اُج٤بٕ )1٘ٔ/ٗ(، رلغ٤ش أث٢ اُغؼٞد )ٕٗٔ/ُٔج٤نب١ٝ )رلغ٤ش ا (ٗ)

 (.ٕٖ/ٕاُغشاط ا٤ُ٘ٔش ) (٘)
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ح ٗلغٚ ٌُبٕ ؽي ؿ٤شٙ ك٢ ٗجٞرٚ أّٗ  انثاوي: ّٞ ً ك٢ ٗج ٚ ملسو هيلع هللا ىلص ُٞ ًبٕ ؽبًب

  .أ٠ُٝ، ٝٛزا ٣ٞعت عوٞه اُؾش٣ؼخ ثب٤ٌُِخ

ح ٗلغٚ ، ك٤ٌق ٣ضٍٝ رُي اُؾي  انثانث: ّٞ ً ك٢ ٗج ارا هذس إٔ ٣ٌٕٞ ؽبًب

رٚ ٓغ أْٜٗ ك٢ األًضش ًلبس ؟ثبخجبس أَٛ اٌُز ّٞ  بة ػٖ ٗج

خ ،   ّٓ ّٕ أُشاد ٛٞ األ ّٕ اُخطبة ٝإ ًبٕ ك٢ اُظبٛش ٓؼٚ ملسو هيلع هللا ىلص اال أ كضجذ أ

ّٕ اُغِطبٕ ارا ًبٕ ُٚ أ٤ٓش ٝرؾذ سا٣خ رُي األ٤ٓش عٔغ ،  ٝٓضَ ٛزا ٓؼزبد كب

َ كبرا أساد إٔ ٣ؤٓش اُشػ٤خ ثؤٓش ٓخقٞؿ كبٗٚ ال ٣ٞعٚ خطبثٚ ػ٤ِْٜ ث

٣ٞعٚ رُي اُخطبة ػ٠ِ رُي األ٤ٓش اُز١ عؼِٚ أ٤ٓشاً ػ٤ِْٜ ٤ٌُٕٞ رُي أؽذّ 

 .رؤص٤شاً ك٢ هِٞثْٜ 

ٝه٤َ: اُخطبة ُِ٘ج٢ّ ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ ؽو٤وزٚ ٌُٖٝ هللا رؼب٠ُ ػِْ أٗٚ ملسو هيلع هللا ىلص ال ٣ؾي 

سة  ك٢ رُي اال إٔ أُوقٞد أٗٚ ٓز٠ عٔغ ٛزا اٌُالّ كبٗٚ ٣قّشػ ٣ٝوٍٞ: ٣ب

ال أؽي ٝال أهِت اُؾغخ ٖٓ هٍٞ أَٛ اٌُزبة ثَ أًزل٢ ثٔب أٗضُزٚ ػ٢ِّ ٖٓ 

اُذالئَ اُظبٛشح، ُٜٝزا هبٍ ملسو هيلع هللا ىلص "ال أؽي ٝال أعؤٍ أؽذاً ْٜٓ٘"، ٝٗظ٤ش ٛزا 

( ٝأُوقٞد إٔ ٓٗهُٞٚ ُِٔالئٌخ: }أٛئالء ا٣بًْ ًبٗٞا ٣ؼجذٕٝ{ )عجؤ ، 

بٗي أٗذ ٤ُٝ٘ب ٖٓ دْٜٝٗ ثَ ًبٗٞا ٣قّشؽٞا ثبُغٞاة اُؾن ٣ٝوُٞٞا عجؾ

 ّٖ ًٝٔب هبٍ رؼب٠ُ ُؼ٤غ٠ ػ٤ِٚ اُغالّ: }أأٗذ هِذ ُِ٘بط  ،٣ؼجذٕٝ اُغ

٢ّٓ ا٤ُٜٖ{ )أُبئذح ،  ( ٝأُوقٞد ٓ٘ٚ إٔ ٣قّشػ ػ٤غ٠ ٙٔٔارخز٢ٗٝ ٝأ

 ػ٤ِٚ اُغالّ ثبُجشاءح ٖٓ رُي كٌزُي ٛ٘ب. 

 مك  اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث ٱُّٱٱهُٞٚ رؼب٠ُ:
 ٧٧٢هود:  َّ ىل مل يك ىك

بٍ اُغذ١ّ: اُخطبة ُٚ ملسو هيلع هللا ىلص ٝأُشاد أُٓزٚه
(ٔ)

.  

 

 انقُل اآلخش:

ْشَد{ اُخطبة ُِ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ُٝـ٤شٙ ِٓ ُ ب أ َٔ ًَ  ْْ هُٞٚ رؼب٠ُ: }كَبْعزَِو
(ٕ)

. 

                                                           

 (.1ٓٔ/1(، اُغبٓغ ألؽٌبّ اُوشإٓ )1ٕٔ/٘اٌُؾق ٝاُج٤بٕ ) (ٔ)

 (.1ٓٔ/1اُغبٓغ ألؽٌبّ اُوشإٓ ) (ٕ)
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 خلمل  حل جل مك لك خك حك ٹٱٹٱُّٱٱهُٞٚ رؼب٠ُ:
 4٢إبراهيم:  َّ  حن جن مم خم حم جم هل

ٌِٓق أٝ ُِ٘ج٢ ٝأُشاد أٓزٚ إ ًبٕ اُخطبة ٌَُ » هبٍ ا٤ُ٘غبثٞس١: 

كال اؽٌبٍ، ٝإ ًبٕ ُِ٘ج٢ ) ملسو هيلع هللا ىلص ( كٔؼ٘بٙ اُزضجذ ػ٠ِ ٓب ًبٕ ػ٤ِٚ ٖٓ أٗٚ ال 

٣ؾغت هللا اال ػبُٔبً ثغ٤ٔغ أُؼِٞٓبد، أٝ أُشاد ٝال رؾغج٘ٚ ٣ؼبِْٜٓ ٓؼبِٓخ 

اُـبكَ ػٔب ٣وُٕٞٞ ٌُٖٝ ٓؼبِٓخ اُشه٤ت ػ٤ِْٜ أُؾبعت ػ٠ِ اُ٘و٤ش 

« ٤ٔشٝاُوط
(ٔ)

. 

( روذّ إٔ  »ٝهبٍ أُشاؿ٢:  َٕ ٞ ُٔ ُِ َُ اُظَّب َٔ ب ٣َْؼ َّٔ َ ؿبكاًِل َػ َّٖ َّللاَّ ال رَْؾَغجَ َٝ (

ٓضَ ٛزا اُخطبة ٖٓ ٝاد١ هُْٜٞ : )ا٣بى أػ٠٘ ٝاعٔؼ٢ ٣ب عبسٙ( كٜٞ ك٠ 

« فٞسرٚ ُِ٘ج٠ ف٠ِ َّللّا ػ٤ِٚ ٝعِّْ ٝأُشاد أٓزٚ
(ٕ)

 مل خل ٹٱٹٱُّٱ .
 من خن حن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل
 ٧٩إبراهيم:  َّ ين ىن

} أُْ رش { خطبة ُِ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ عِْ ٝأُشاد هبٍ اُج٤نب١ٝ: 

  .(ٖثٚ أٓزٚ)

ٝه٤َ ٌَُ ٝاؽذ ٖٓ اٌُلشح ػ٠ِ اُز٣ِٖٞ
(ٗ)

. 

 حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱٱهُٞٚ رؼب٠ُ:
 ٢٩اإلرساء:  َّ ٰذ يي ىي مي خي

ض٤شا ٓب عبء ٛزا خطبة ُِ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝأُشاد أٓزٚ، ًٝ» هبٍ اثٖ اُؼشث٢: 

ك٢ اُوشإٓ، كبٕ اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ُٔب ًبٕ ع٤ذْٛ ٝٝاعطزْٜ ا٠ُ سثْٜ ػجش ثٚ ػْٜ٘، 

ػ٠ِ ػبدح اُؼشة ك٢ رُي، كبٗٚ ملسو هيلع هللا ىلص ًبٕ هذ خ٤شٙ هللا ك٢ اُـ٠٘ ٝاُلوش، كبخزبس 

                                                           

 (.ٕٔٓ/ٗؿشائت اُوشإٓ ٝسؿبئت اُلشهبٕ ) (ٔ)

 (.٘ٙٔ/ٖٔرلغ٤ش أُشاؿ٢ ) (ٕ)

(، ٓٗ/٘(، رلغ٤ش أث٢ اُغؼٞد )1ٖٔ/ٕ(، اُغشاط ا٤ُ٘ٔش )ٕٖٗ/ٔش اُج٤نب١ٝ )رلغ٤ (ٖ)

 (.ٖٕٔ/ٖٔ(، اُزلغ٤ش ا٤ُ٘ٔش )ٕٗٓ/ٖٔسٝػ أُؼب٢ٗ )

(، ٓٗ/٘(، رلغ٤ش أث٢ اُغؼٞد )1ٖٔ/ٕ(، اُغشاط ا٤ُ٘ٔش )ٕٖٗ/ٔرلغ٤ش اُج٤نب١ٝ ) (ٗ)

 (.ٕٗٓ/ٖٔسٝػ أُؼب٢ٗ )
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اُلوش، ٣غٞع ٣ٞٓب، ٣ٝؾجغ ٣ٞٓب، ٣ٝؾذ ػ٠ِ ثط٘ٚ ٖٓ اُغٞع ؽغش٣ٖ، ًٝبٕ 

ي فجبسا، ًٝبٕ ٣ؤخز ُؼ٤بُٚ هٞد ع٘زْٜ ؽ٤ٖ أكبء هللا ػ٤ِٚ اُ٘ن٤ش ػ٠ِ رُ

ٝكذى ٝخ٤جش، صْ ٣قشف ٓب ثو٢ ك٢ اُؾبعبد، ؽز٠ ٣ؤر٢ أص٘بء اُؾٍٞ ٤ُٝظ 

ػ٘ذٙ ؽ٢ء، كِْ ٣ذخَ ك٢ ٛزا اُخطبة ثبعٔبع ٖٓ األٓخ، ُٔب ٛٞ ػ٤ِٚ ٖٓ 

ّ اُخالٍ ٝاُغالٍ، ٝؽشف أُ٘ضُخ، ٝهٞح اُ٘لظ ػ٠ِ اُٞظبئق، ٝػظ٤ْ اُؼض

ػ٠ِ أُوبفذ، كؤٓب عبئش اُ٘بط كبُخطبة ػ٤ِْٜ ٝاسد، ٝاألٓش ٝا٢ُٜ٘ ًٔب 

خشعٞا ٖٓ رُي ثٌٔبٍ فلبرْٜ، ٝػظ٤ْ أٗلغْٜ،  روذّ ا٤ُْٜ ٓزٞعٚ، اال أكشادا

 كوجِٚ ٓ٘ٚ هلل ْٜٓ٘ } أثٞ ثٌش اُقذ٣ن، خشط ػٖ ع٤ٔغ ٓبُٚ ُِ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص

ِش ٖٓ ع٤ٔغ ٓبُْٜ ؛ ُ٘وقْٜ ػٖ {؛ ٝأؽبس ػ٢ِ أث٢ ُجبثخ ًٝؼت ثبُضعجؾبٗٚ

ٛزٙ أُشرجخ ك٢ أؽٞاُْٜ؛ ٝأػ٤بٕ ٖٓ اُقؾبثخ، ًبٗٞا ػ٠ِ ٛزا، كؤعشاْٛ 

اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝائزٔشٝا ثؤٓش هللا، ٝافطجشٝا ػ٠ِ ثالئٚ، ُْٝ رزؼِن هِٞثْٜ ثذ٤ٗب، 

ٝال اسرجطذ أثذاْٜٗ ثٔبٍ ٜٓ٘ب؛ ٝرُي ُضوزْٜ ثٔٞػٞد هللا ك٢ اُشصم، 

لغْٜ ػٖ اُزؼِن ثـنبسح اُذ٤ٗب. ٝهذ ًبٕ ك٢ أؽ٤بخ٢ ٖٓ اسرو٠ ٝػضٝة أٗ

ا٠ُ ٛزٙ أُ٘ضُخ كٔب ادخش هو ؽ٤ئب ُـذ، ٝال ٗظش ثٔئخش ػ٤٘ٚ ا٠ُ أؽذ، ٝال 

سثو ػ٠ِ اُذ٤ٗب ث٤ذ، ٝهذ رؾون إٔ هللا ٣جغو اُشصم ُٖٔ ٣ؾبء ٣ٝوذس، ٝٛٞ 

« ثؼجبدٙ خج٤ش ثق٤ش
(ٔ)

. 

٢ٗٝرًش ٓضَ ٛزا اُوشهج٢ ٝاُضؼبُج٢ ٝاُؾًٞب
(ٕ)

. 

 (ٕٓ٘/ٓٔاُغبٓغ ألؽٌبّ اُوشإٓ )

ٝه٤َ: إ ٛزا اُخطبة ُِ٘ج٢ ) ملسو هيلع هللا ىلص ( ك٢ خبفخ ٗلغٚ ػِٔٚ ك٤ٚ ٤ًل٤خ 

ثبالهزقبداإلٗلبم ٝأٓشٙ 
(ٖ)

. 

أٝ اُخطبة ٌَُ ٖٓ ٣قِؼ ُٚ ٖٓ أٌُِل٤ٖ
(ٗ)

.  

 حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱهُٞٚ رؼب٠ُ: 
                                                           

 (.1ٕٙ -1ٕ٘/٘أؽٌبّ اُوشإٓ الثٖ اُؼشث٢ ) (ٔ)

(، كزؼ ٖٓٗ- 1ٖٖ/ٕ(، رلغ٤ش اُضؼبُج٢ )ٕٓ٘/٣ٔٓ٘ظش: اُغبٓغ ألؽٌبّ اُوشإٓ ) (ٕ)

 (.1ٖٔ/ٖاُوذ٣ش )

 (.ٕٓ٘/ٓٔاُغبٓغ ألؽٌبّ اُوشإٓ ) (ٖ)

 (.1ٖٔ/ٖكزؼ اُوذ٣ش ) (ٗ)



 عبد هللا بن عواد الجهنيد/              والمراد بها امته  الخطابات القرآنية الموجهة إلى النبي    

 

  ٔ1ٔ 

 

 

 ٢اإلرساء:  َّ يه ىه مه جه ين ىن من  خن
 َّ  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ٱُّٱٹٱٹ

 ٕٕاإلرساء: 

رٛت ًض٤ش ٖٓ أُلغش٣ٖ ا٠ُ إٔ ٛزٙ ا٣٥بد اُ٘ب٤ٛخ ُِشعٍٞ ملسو هيلع هللا ىلص ػٖ 

دػٞح ؿ٤ش هللا، ٝعؼَ اُٚ آخش ٓؼٚ، ٖٓ اُخطبثبد أُٞعٜخ ا٤ُٚ ٝأُشاد ثٚ 

 أٓزٚ.

ٝٛزا اٌُالّ ٝإ ًبٕ خشط ػ٠ِ ٝعٚ هبٍ اُطجش١:  هبٍ اُطجش١ :

ُِ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص، كٜٞ ٓؼ٢٘ ثٚ ع٤ٔغ ٖٓ ُضٓٚ اُز٤ٌِق ٖٓ ػجبد هللا عَ  خطبة هللا

ٝػض
(ٔ) 

. 

" ٝال رغؼَ " أ١ ال روَ " ٓغ هللا اُٜب آخش " ٝهبٍ اُغٔشه٘ذ١: 

كبُخطبة ُِ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝأُشاد ثٚ أٓزٚ "
(ٕ)

. 

وؼذ ٓزٓٞٓب هُٞٚ رؼب٠ُ: ال رغؼَ ٓغ هللا اُٜب آخش كز» ٝهبٍ اُؾ٘و٤ط٢: 

اُظبٛش إٔ اُخطبة ك٢ ٛزٙ ا٣٥خ اٌُش٣ٔخ ٓزٞعٚ ا٠ُ اُ٘ج٢ ف٠ِ {،  ٓخزٝال

هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، ٤ُؾشع ألٓزٚ ػ٠ِ ُغبٗٚ اخالؿ اُزٞؽ٤ذ ك٢ اُؼجبدح ُٚ عَ 

ٝػال، ألٗٚ ملسو هيلع هللا ىلص ٓؼِّٞ أٗٚ ال ٣غؼَ ٓغ هللا اُٜب آخش، ٝأٗٚ ال ٣وؼذ ٓزٓٞٓب 

« ٓخزٝال
(ٖ)

. 

ؿل٤ش ٖٓ أَٛ اُزلغ٤ش، ٝإ ُْ ٣وزقش أًضشْٛ ػ٤ِٚ ٝؽٌٞا  ٝرًشٙ عٔغ

ٓؼٚ اُوٍٞ اُضب٢ٗ
(ٗ)

. 

                                                           

 (.ٔٗ٘/ ٗٔعبٓغ اُج٤بٕ ) (ٔ)

 (.ٕٖٔ/ ٕثؾش اُؼِّٞ ) (ٕ)

 (.1ٖ/ ٖأمٞاء اُج٤بٕ ك٢ ا٣نبػ اُوشإٓ ثبُوشإٓ ) (ٖ)

، صاد 1ٗٗ/ٖ، ٝأُؾشس اُٞع٤ض الثٖ ػط٤خ ٕٓٔ/ٖ٘ظش: ٝاُٞع٤و ُِٞاؽذ١ ٣ (ٗ)

(، رلغ٤ش 1ٕ٘/ٕ(، رلغ٤ش اُ٘غل٢ )ٖٕٙ/ٓٔ(، اُغبٓغ ألؽٌبّ اُوشإٓ )ٕٔ/٘أُغ٤ش )

(، سٝػ ٖ٘ٔ/ٖ(، رلغ٤ش اُضؼبُج٢ )٘ٙٔ/٘(، رلغ٤ش أث٢ اُغؼٞد )1ٖٗ/ٔاُج٤نب١ٝ )

(، رلغ٤ش أُشاؿ٢ ٕٖٔ/ٖش )(، كزؼ اُوذ٣ٕ٘/٘ٔ(، سٝػ أُؼب٢ٗ )ٔٔٔ/٘اُج٤بٕ )

 (.1٘ٔ/ٖ(، أ٣غش اُزلبع٤ش ٌُالّ اُؼ٢ِ اٌُج٤ش ) ٗٙ/٘ٔ( ٝاُزؾش٣ش ٝاُز٣ٞ٘ش )1ٗ/٘ٔ)
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 األدنة عهّ رنك:

ٖٝٓ ا٣٥بد اُذاُخ دالُخ ٝامؾخ ػ٠ِ أٗٚ » رًشٛب اُؾ٘و٤ط٢ ثوُٞٚ: 

ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٞعٚ ا٤ُٚ اُخطبة، ٝأُشاد ثزُي اُزؾش٣غ ألٓزٚ ال ٗلظ خطبثٚ ٛٞ ملسو هيلع هللا ىلص، 

آب ٣جِـٖ ػ٘ذى اٌُجش أؽذٛٔب أٝ ًالٛٔب كال روَ ُٜٔب أف ٝال } رؼب٠ُ:  هُٞٚ

، أ١ إ {آب ٣جِـٖ ا٣٥خ}ألٕ ٓؼ٠٘ هُٞٚ:  {؛ رٜ٘شٛٔب ٝهَ ُٜٔب هٞال ًش٣ٔب

٣جِؾ ػ٘ذى ٝاُذاى أٝ أؽذٛٔب اٌُجش كال روَ ُٜٔب أف، ٝٓؼِّٞ إٔ ٝاُذ٣ٚ هذ 

أٝ أؽذٛٔب اٌُجش ثؼذ  ٓبرب هجَ رُي ثضٖٓ ه٣َٞ، كال ٝعٚ الؽزشاه ثِٞؿٜٔب

إٔ ٓبرب ٓ٘ز صٖٓ ه٣َٞ، اال إٔ أُشاد اُزؾش٣غ ُـ٤شٙ ملسو هيلع هللا ىلص، ٖٝٓ أعب٤ُت اُِـخ 

« اُؼشث٤خ خطبثْٜ اٗغبٗب ٝأُشاد ثبُخطبة ؿ٤شٙ
(ٔ)

. 

 كبئذح رٞع٤ٚ اُخطبة ا٤ُٚ ٓغ إٔ أُشاد أٓزٚ:

٣وّٞ ثٜب  اإلؽؼبس ثؤٕ اُزٌب٤ُق اُز٢ خٞهت ثٜب اُ٘ج٢ ٝأُشاد أٓزٚ ال

ؽن اُو٤بّ اال ٛٞ أٝ ٖٓ ٣وزذ١ ثؤٗٞاسٙ ٣ٝوزل٢ ٥صبسٙ ٣ٝغؼ٠ ك٢ ارجبع ع٘٘ٚ 

اُو٣ْٞ ٣ٝغزٜذ ك٢ اُزخِن ثخِوٚ اٌُش٣ْ ثخالف ؿ٤شٛب ٓٔب خٞهجٞا ثٚ 

فش٣ؾب كبٜٗب ال رؤر٢ ٖٓ أؿِجْٜ
(ٕ)

.  

خٞهت ثب٢ُٜ٘ ػٖ اُؾشى ألٗٚ ٤ُظ ُِطجغ ٝاُخِن ك٢ اُزٞؽ٤ذ ٝ 

ٝاُؾشى دخَ
(ٖ)

. 

 جن مم خم  حم جم هل مل خل ٱُّٱٱ:زٙ ا٣٥خ هُٞٚ رؼب٠ُٝٓضَ ٛ
 ٧٠٦يونس:  َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن خنمن حن

كال رذع ) ٝأُشاد أٓزٚ ًٔب ٓش ك٢ ٗظبئشٙ ٖٓ هُٞٚ » هبٍ ا٤ُ٘غبثٞس١:  

[ ٝؿ٤ش رُي ُٕٓٔٝئٖ ارجؼذ أٛٞاءْٛ ( ] اُجوشح :  )
(ٗ)

. 

ط سم٢ }ٝال رَْذُع ٓغ هللا اُٜبً آخش{ ، هبٍ اثٖ ػجب» ٝهبٍ اثٖ ػغ٤جخ: 

                                                           

 (.1ٖ/ ٖأمٞاء اُج٤بٕ ك٢ ا٣نبػ اُوشإٓ ثبُوشإٓ ) (ٔ)

 (.11/٘ٔسٝػ أُؼب٢ٗ ) (ٕ)

 (.11/٘ٔسٝػ أُؼب٢ٗ ) (ٖ)

 (.11ٕ/٘ؿشائت اُوشإٓ ٝسؿبئت اُلشهبٕ ) (ٗ)
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َُ د٣٘ٚ ْٛ « هللا ػ٘ٚ : اُخطبة ُِ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ، ٝأُشاد ثٚ أَ
(ٔ)

.  

ٝه٤َ: اُخطبة ُٚ ُلظبً ٝأُشاد أٓزٚ  »ٝٓضِٚ هُٞٚ رؼب٠ُ: هبٍ أثٞ ؽ٤بٕ: 

َُِي } :ٝٛزا ٛٞ اُظبٛش ُوُٞٚ َٔ َّٖ َػ َذ ٤ََُْؾجََط ًْ ْٖ أَْؽَش ٝاُؼقٔخ ر٘بك٢  {َُئِ

« آٌبٕ اُؾشى
(ٕ)

. 

}ٝال رٌٖٞٗ ٖٓ أُؾش٤ًٖ{ أ١ : ٖٓٔ » ط٤ت اُؾشث٢٘٤: ٝهبٍ اُخ

زٚ ، أ١ : ٝال  ّٓ ٣ؾشى ثبهلل ك٢ ػجبدرٚ ؿ٤شٙ كزِٜي ، خطبثبً ُِ٘ج٢ّ ملسو هيلع هللا ىلص ٝأُشاد أ

رٌٖٞٗ أ٣ٜب اإلٗغبٕ ًٝزا هُٞٚ رؼب٠ُ: }ٝال رذع{ أ١ : رؼجذ }ٖٓ دٕٝ هللا{ 

ّشى{ إ ُْ رؼجذٙ }كبٕ أ١ : ؿ٤شٙ }ٓب ال ٣٘لؼي{ أ١ : إ ػجذرٚ }ٝال ٣ن

« كؼِذ{ رُي }كبٗي اراً ٖٓ اُظب٤ُٖٔ{ ُ٘لغي
(ٖ)

. 

 اُوٍٞ ا٥خش:

ؽ٠ٌ ًض٤ش ٖٓ أُلغش٣ٖ ٓغ اُوٍٞ األٍٝ هٞالً آخش، ٝٛٞ: إٔ اُخطبة 

ٌَُ ألؽذ ٖٓٔ ٣قِؼ ُِخطبة
(ٗ)

. 

ٝرٛت ثؼل أَٛ اُؼِْ ا٠ُ إٔ اُخطبة ك٢ هُٞٚ: ال » هبٍ اُؾ٘و٤ط٢: 

ٝٗؾٞ رُي ٖٓ ا٣٥بد ٓزٞعٚ ا٠ُ أٌُِق، ٖٝٓ رغؼَ ٓغ هللا اُٜب آخش، 

أعب٤ُت اُِـخ اُؼشث٤خ: اكشاد اُخطبة ٓغ هقذ اُزؼ٤ْٔ ؛ ًوٍٞ هشكخ ثٖ اُؼجذ 

 ك٢ ٓؼِوزٚ:

عزجذ١ ُي األ٣بّ ٓب ً٘ذ عبٛال ... ٣ٝؤر٤ي ثبألخجبس ٖٓ ُْ رضٝد
(٘)

. 

 

                                                           

 (.1ٗٗ/  ٘ٔذ٣ذ )اُجؾش اُ (ٔ)

 (.1ٔ/ٗاُجؾش أُؾ٤و ) (ٕ)

 (.ٖٗ/ٕاُغشاط ا٤ُ٘ٔش ) (ٖ)

، ٝاُجؾش أُؾ٤و 1٘ٗ/ٔ(، ٝاُزغ٤َٜ الثٖ عض١ ٙٗٔ/٣ٕٓ٘ظش: اُزلغ٤ش اٌُج٤ش ) (ٗ)

(، 1ٔٔ/ٗ، اُجؾش أُذ٣ذ ) ٖ٘/ٖ، ٝرلغ٤ش اُوشإٓ اُؼظ٤ْ الثٖ ًض٤ش ٖٓ/1ألث٢ ؽ٤بٕ 

(، كزؼ ٔٔٔ/٘(، سٝػ اُج٤بٕ )ٕ٘/٘ٔ(، سٝػ أُؼب٢ٗ )٘ٙٔ/٘رلغ٤ش أث٢ اُغؼٞد )

 (، .ٕٖٔ/ٖاُوذ٣ش )

 (.1ٗ/ ٖأمٞاء اُج٤بٕ ) (٘)
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ػ٠ِ امٔبس اُوٍٞ ٝاُزوذ٣ش: هَ ُي ٌِٓق ال رغؼَأٗٚ  -
(ٔ)

. 

  ٰى ىنين نن من زن رن مم ام يل ٱٱُّ هُٞٚ رؼب٠ُ:
 هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
 ٢٢اإلرساء:  َّ جت هب مب خب حب جب

اُخطبة ك٢ ٛزٙ ا٣٥خ ُِ٘ج٢ ) ملسو هيلع هللا ىلص ( ٝأُشاد ثٚ أٓزٚ ار » هبٍ اُوشهج٢: 

« ُْ ٣ٌٖ ُٚ ػ٤ِٚ اُغالّ ك٢ رُي اُٞهذ أثٞإ
(ٕ)

. 

ب٠ُ: ٖٓ أفشػ ا٣٥بد اُوشآ٤ٗخ ك٢ رُي هُٞٚ رؼ» ٝهبٍ اُؾ٘و٤ط٢: 

ب  َٔ ُٜ َُ َْ ب كاَل رَوُ َٔ ُٛ ال ًِ  ْٝ ب أَ َٔ ُٛ جََش أََؽذُ ٌِ ُْ ْ٘ذََى ا َّٖ ِػ ب ٣َْجُِـَ َّٓ ً اِ ِٖ اِْؽَغبٗب ُِذ٣َْ ا َٞ ُْ ثِب َٝ {

{ ]اإلعشاء: [، كبُزؾو٤ن إٔ اُخطبة ُٚ ملسو هيلع هللا ىلص ٝأُشاد أٓزٚ ال ٛٞ ٗلغٚ، ٖٕأُّفٍ

 ألٗٚ ٛٞ أُؾشع ُْٜ ثؤٓش هللا.

جََش{ أ١ إ ٣جِؾ ػ٘ذى ٝا٣نبػ رُي أٝ ٓؼ٠٘ ٌِ ُْ ْ٘ذََى ا َّٖ ِػ ب ٣َْجُِـَ َّٓ : }اِ

 اٌُجش ٣ب ٗج٢ هللا ٝاُذاى أٝ أؽذٛٔب كال روَ ُٜٔب أف.

ٝٓؼِّٞ إٔ أثبٙ ٓبد ٝٛٞ ؽَٔ، ٝأٓٚ ٓبرذ ٝٛٞ ك٢ فجبٙ كال ٣ٌٖٔ إٔ 

٣ٌٕٞ أُشاد: إ ٣جِؾ اٌُجش ػ٘ذى ٛٔب أٝ أؽذٛٔب ٝاُٞاهغ أٜٗٔب هذ ٓبرب هجَ 

 رُي ثؤصٓبٕ.

ٝثزُي ٣زؾون إٔ أُشاد ثبُخطبة ؿ٤شٙ ٖٓ أٓزٚ اُز١ ٣ٌٖٔ ادساى 

ٝهذ هذٓ٘ب إٔ ٓضَ ٛزا أعِٞة ػشث٢ ، ٝاُذ٣ٚ أٝ أؽذٛٔب اٌُجش ػ٘ذٙ

ٓؼشٝف
(ٖ)

. 

 1هٚ:  َّ زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱٱهُٞٚ رؼب٠ُ:

ؽٌبٙ أثٞ ؽ٤بٕ هٞال، ٝٗوِٚ ػ٘ٚ ا٥ُٞع٢
(ٗ)

. 

 اُوٍٞ ا٥خش: 

                                                           

 (.ٕٖٔ/ٖكزؼ اُوذ٣ش ) (ٔ)

 (.ٕٗٗ/ٓٔاُغبٓغ ألؽٌبّ اُوشإٓ ) (ٕ)

 (.٘ٙٔ/ 1أمٞاء اُج٤بٕ ) (ٖ)

 (.ٕٙٔ/ٙٔ(، سٝػ أُؼب٢ٗ )ٕٗٔ/٣ٙ٘ظش: اُجؾش أُؾ٤و ) (ٗ)
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ٍِ  }ة ثوُٞٚ: اُخطبؽ٠ٌ أثٞ ؽ٤بٕ هٞال آخش إٔ  ْٞ ُْوَ ْش ثِب َٜ إِ رَْغ َٝ} 

، ٝاعزظٜشُِٙشعٍٞ
(ٔ)

. 

٣ٜب االٗغبٕ إٔ رشكغ فٞري اٝعٞص إٔ ٣ٌٕٞ ػبٓب ٝٝهبٍ ا٥ُٞع٢: 

ٗٚ ٣ؼِْ اُغش أ١ ٓب اعشسرٚ ا٠ُ ؿ٤شى ُْٝ رشكغ فٞري ثٚ بثبُوٍٞ ك

خل٠أٝ
(ٕ)

. 

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من  ٱُّٱٱ:هُٞٚ رؼب٠ُ
 ٧٢٧طه:  َّ مب خب حب جب هئ خئمئ حئ  جئ يي

ٚ ف٠ِ هللا ألّٗ  ؛ٝه٤َ: اُخطبة ُٚ ػ٤ِٚ اُقالح ٝ اُغالّ ٝأُشاد أٓزٚ

هبُخ اُ٘ظش ا٠ُ ص٣٘خ اُذ٤ٗب ٝصخبسكٜب ٝأػِن اػٖ  ٢ءثؼذ ؽأْ ًبٕ ػ٤ِٚ ٝعَِّ 

ثٔب ػ٘ذ هللا ػض ٝعَ ٖٓ ًَ أؽذ ٝٛٞ ػ٤ِٚ اُقالح ٝاُغالّ اُوبئَ اُذ٤ٗب 

٠ُ ًٝبٕ ملسو هيلع هللا ىلص ؽذ٣ذ ا٢ُٜ٘ ػٖ س٣ذ ثٚ ٝعٚ هللا رؼبأِٓؼٞٗخ ِٓؼٕٞ ٓب ك٤ٜب اال ٓب 

«األؿزشاس ثبُذ٤ٗب ٝاُ٘ظش ا٠ُ صخشكٜب 
(ٖ)

. 

 مه جه هن من حنخن جن مم  خم حم ٱُّٱٱ:هُٞٚ رؼب٠ُ
 ٦٠الروم:  َّٰه

َٖ ال » هبٍ اُوشهج٢:  ََّي{ أ١ ال ٣غزلضٗي ػٖ د٣٘ي }اَُِّز٣ ال ٣َْغزَِخلَّ٘ َٝ {

{ ه٤َ : ٛٞ اُ٘نش ثٖ اُؾبسس. ٝاُخطبة ُِ٘ج َٕ «٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝأُشاد أٓز٣ُٚٞهُِ٘ٞ
(ٗ)

. 

َٕ » ٝهبٍ اُضؽ٢ِ٤:  َٖ ال ٣ُٞهُِ٘ٞ ََّي اَُِّز٣ ال ٣َْغزَِخلَّ٘ َٝ ٝاُخطبة ك٢ هُٞٚ : 

ُِ٘ج٢ ف٠ِّ َّللّا ػ٤ِٚ ٝعِّْ ، ٝأُشاد أٓزٚ. كبٕ هقش اُخطبة ػ٠ِ اُ٘ج٢ 

ٕ ، ف٠ِّ َّللّا ػ٤ِٚ ٝعِّْ كبُٔشاد ثٚ ٝعٞة أُذاٝٓخ ػ٠ِ اُذػٞح ا٠ُ اإل٣ٔب

« كبٗٚ ُٞ عٌذ ُوبٍ اٌُبكش: اٗٚ ٓزوِت اُشأ١، ال صجبد ُٚ ػ٠ِ ٓجذئٚ
(٘)

. 

 ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱهُٞٚ رؼب٠ُ:
                                                           

 (.ٕٗٔ/ٙاُجؾش أُؾ٤و ) (ٔ)

 (.ٕٙٔ/٢ٔٙ )سٝػ أُؼبٗ (ٕ)

 (.1ٖٕ/ٙٔسٝػ أُؼب٢ٗ ) (ٖ)

 (.1ٗ/ٗٔاُغبٓغ ألؽٌبّ اُوشإٓ ) (ٗ)

 (.ٖٕٔ/ٕٔاُزلغ٤ش ا٤ُ٘ٔش ) (٘)



 العدد الثامن         –دمياط الجديدة  -حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنين    

 
ٔ1ٙ 

 ٧ األحزاب: َّ ىن من خن حن  جن يم

ّٕ اُخطبة ٓغ اُشعٍٞ  ؽ٠ٌ ثؼل أُلغش٣ٖ هٞال ك٢ ٛزٙ ا٣٥خ أ

ٝأُشاد أٓزٚ
(ٔ)

. 

انقُل اآلخش
(2)

: 

ّٕ أُؼ٠٘:أؽذٛب:  ًبُشعَ ٣وٍٞ ُـ٤شٙ ٝٛٞ هبئْ هْ ٛب دّ ػ٠ِ اُزوٟٞ ،  أ

 .ٛ٘ب أ١ : اصجذ هبئٔب

أًضش ٖٓ روٞاٙ ك٢ عٜبد ، أٝ : اعزٌضش ٖٓ أعجبة اُزوٟٞ: أُؼ٠٘ٝه٤َ

  .ػذٝٙ

 

 نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب ُّٱ: هُٞٚ رؼب٠ُ
 ٢الزمر:  َّ يت ىت

٣ؼ٢٘ اعزوْ ػ٠ِ  {:ثبُؾن كبػجذ هللا ٓخِقب ُٚ اُذ٣ٖ هبٍ اُغٔشه٘ذ١: } 

 :٣ؼ٢٘، بدح هللا رؼب٠ُ ٓخِقب ٝاٗٔب خبهجٚ ٝأُشاد ثٚ هٞٓٚاُزٞؽ٤ذ ٝػ٠ِ ػج

ٝؽذٝا هللا رؼب٠ُ ٝال روُٞٞا ٓغ هللا ؽش٣ٌب
(ٖ)

. 

  مث هت مت خت حت جت هب مب ٹٱٹٱُّٱ
اُضٓش:  َّ جس مخ جخ مح جح مج حج

ٙ٘ 

ٝاعزظٜش ػ٤ِٚ ػِٔبإٗب ثوٍٞ هللا رؼب٠ُ: }ُئٖ » هبٍ اثٖ اُؼشث٢: 

 ٝأُشاد ثٚ أٓزٚ ألٗٚ ملسو هيلع هللا ىلص أؽشًذ ٤ُؾجطٖ ػِٔي{ ٝهبُٞا ٛٞ خطبة ُِ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص

 (. ٗ)«٣غزؾ٤َ ٓ٘ٚ اُشدح ؽشػب 

                                                           

(، رلغ٤ش اُؼض ثٖ ػجذ 1ٖٗ/ٙ(، صاد أُغ٤ش )ٕٙ٘/٣ٗ٘ظش: رلغ٤ش اُغٔؼب٢ٗ ) (ٔ)

 (.111/ٔاُغالّ )

ػجذ  (، رلغ٤ش اُؼض ث1ٖٖٗ/ٙ(، صاد أُغ٤ش )ٕٙ٘/٣ٗ٘ظش: رلغ٤ش اُغٔؼب٢ٗ ) (ٕ)

 (.111/ٔاُغالّ )

 (.1ٙٔ/ٖثؾش اُؼِّٞ ) (ٖ)

 (.1ٕٗ/ٔأؽٌبّ اُوشإٓ الثٖ اُؼشث٢ )( ٗ)
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ٝرًش ٓضِٚ اُوشهج٢
(ٔ)

. 

 (1ٕ٘/ٔأؽٌبّ اُوشإٓ الثٖ اُؼشث٢ ) األقُال األخشِ:

ٝهبٍ أفؾبة اُؾبكؼ٢: ثَ ٛٞ خطبة ُِ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ هش٣ن اُزـ٤ِع 

 ّٕ  ػ٠ِ ؽشف ٓ٘ضُزٚ ُٞ أؽشى ُؾجو ػِٔٚ ، اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ األٓخ، ٝث٤بٕ أ

ك٤ٌق أٗزْ ؟ ٌُ٘ٚ ال ٣ؾشى ُلنَ ٓشرجزٚ، ًٔب هبٍ هللا رؼب٠ُ: } ٣ب ٗغبء اُ٘ج٢ 

ٖٓ ٣ؤد ٌٖٓ٘ ثلبؽؾخ ٓج٤٘خ ٣نبػق ُٜب اُؼزاة مؼل٤ٖ { ؛ ٝرُي ُؾشف 

ٝاال كال ٣زقٞس ار٤بٕ كبؽؾخ ٜٖٓ٘، ف٤بٗخ ُقبؽجٜٖ أٌُشّ  ،ٓ٘ضُزٚ

 ْ . أُؼظ

ٝهبٍ ػِٔبإٗب: اٗٔب رًش أُٞاكبح ؽشهب ٛبٛ٘ب، ألٗٚ ػِن ػ٤ِٜب اُخِٞد 

ك٢ اُ٘بس عضاء، كٖٔ ٝاك٠ ًبكشا خِذٙ هللا ك٢ اُ٘بس ثٜزٙ ا٣٥خ، ٖٝٓ أؽشى 

ؽجو ػِٔٚ ثب٣٥خ األخشٟ، كٜٔب آ٣زبٕ ٓل٤ذربٕ ُٔؼ٤٤ٖ٘ ٓخزِل٤ٖ ٝؽ٤ٌٖٔ 

ٞ ألٓزٚ ؽز٠ ٣ضجذ اخزقبفٚ ثٚ، ٝٓب ٓزـب٣ش٣ٖ، ٝٓب خٞهت ثٚ اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص كٜ

ٝسد ك٢ أصٝاعٚ ملسو هيلع هللا ىلص كبٗٔب ه٤َ رُي ك٤ٜٖ ٤ُج٤ٖ أٗٚ ُٞ رقٞس ٌُبٕ ٛزٌب ُؾشٓخ 

اُذ٣ٖ ٝؽشٓخ اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٌَُٝ ٛزي ؽشٓخ ػوبة، ٣ٝ٘ضٍ رُي ٓ٘ضُخ ٖٓ ػق٠ 

اُؼزاة  ك٢ ؽٜش ؽشاّ، أٝ ك٢ اُجِذ اُؾشاّ، أٝ ك٢ أُغغذ اُؾشاّ، كبٕ

 ٣نبػق ػ٤ِٚ ثؼذد ٓب ٛزي ٖٓ اُؾشٓبد، ٝهللا اُٞاه٢ ال سة ؿ٤شٙ.

 حض جض  مص خص حص مس خس حس جس ٱُّٱ: هُٞٚ رؼب٠ُ
 41 الزخرف: َّ جع مظ حط مض خض

ٝاُخطبة ُِ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝأُشاد أٓزٚهبٍ اُوشهج٢: 
(ٕ)

. 

  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه ٱُّٱٱ:هُٞٚ رؼب٠ُ
 ٧٩حممد:  َّ  هس مس هث مث هت متهب مب
ٝاُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص هذ ػِْ إٔ هللا رؼب٠ُ ٝاؽذ ٝاٗٔب خبهجٚ »  ٔشه٘ذ١:هبٍ اُغ

« ٝأُشاد ثٚ أٓزٚ
(ٖ)

. 

                                                           

 (.1ٕٙ/٘ٔ(، )1ٗ/٣ٖ٘ظش: اُغبٓغ ألؽٌبّ اُوشإٓ ) (ٔ)

 (.1ٙ/ٙٔاُغبٓغ ألؽٌبّ اُوشإٓ )( ٕ)

 (.1ٕٙ/ٖثؾش اُؼِّٞ )( ٖ)
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" ٝاعزـلش ُزٗجي " ٣ؾزَٔ إٔ ٣ٌٕٞ رُي  :ٝهُٞٚ رؼب٠ُٝهبٍ اثٖ ػط٤خ : 

هجَ اػالّ هللا ا٣بٙ اٗٚ هذ ؿلش ُٚ ٓب روذّ ٖٓ رٗجٚ ٝٓب رؤخش ألٕ آ٣خ ٛزٙ 

لزؼ ٓذ٤ٗخ ٓزؤخشح ٣ٝؾزَٔ إٔ ٣ٌٕٞ اُخطبة ك٢ اُغٞسح ٤ٌٓخ ٝآ٣خ عٞسح اُ

« ٛزٙ ا٣٥خ ُٚ ٝأُشاد أٓزٚ أ١ أٗٚ ارا أٓش ٛٞ ثٜزا كـ٤شٙ أؽشٟ ثبٓزضبُٚ
(ٔ)

. 

ٝهذ ه٤َ : اٗٚ خطبة ُِ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝأُشاد أٓزٚ ٝهبٍ اُوشهج٢: 
(ٕ)

. 

 .٥القلم:  َّ هت مت  خت حت ٱُّٱٱهُٞٚ رؼب٠ُ:
ملسو هيلع هللا ىلص ( ٝأُشاد أٓزٚ ٤ٌُٕٞ رُي أثِؾ ك٢  ٝٛٞ خطبة ُٚ )هبٍ اُجوبػ٢: 

عٔبػْٜ : ) كال رطغ ( أ١ أ٣ٜب أُؤٓٞس ثبٗوبرْٛ ٖٓ ؿٞائَ أٛٞائْٜ ٝأؽشاى 

أٛالًْٜ
(ٖ)

. 

ٝآخش دػٞاٗب إٔ اُؾٔذ هلل سة اُؼب٤ُٖٔ، ٝف٠ِ هللا ػ٠ِ ع٤ذٗب دمحم 

 ٝػ٠ِ آُٚ ٝفؾجٚ أعٔؼ٤ٖ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (ٖٔٙ/ٗأُؾشس اُٞع٤ض )( ٔ)

 (.1ٗٔ/1ٔاُغبٓغ ألؽٌبّ اُوشإٓ ) (ٕ)

 (.ٓٓٔ/  1ْ اُذسس ك٢ ر٘بعت ا٣٥بد ٝاُغٞس )ٗظ(ٖ)
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  ٍشس انمشاجع َانمصادس

، ػ٢ِ ثٖ دمحم اُزـِج٢ ا٥ٓذ١ ع٤ق اإلؽٌبّ ك٢ أفٍٞ األؽٌبّ  (ٔ)

ه أٌُزت اإلعال٢ٓ ، ثذٕٝ  رؾو٤ن : ػجذ اُشصام ػل٤ل٢  اُذ٣ٖ أثٞ اُؾغٖ

  ربس٣خ .

دمحم األ٤ٖٓ ثٖ دمحم ك٢ ا٣نبػ اُوشإٓ ثبُوشإٓ،  أمٞاء اُج٤بٕ (ٕ)

 هٔغٔغ اُلوٚ اإلعال٢ٓ ثغذح . أُخزبس ثٖ ػجذ اُوبدس اُغ٢ٌ٘ اُؾ٘و٤ط٢

ُِج٤نب١ٝ ه داس اؽ٤بء اُزشاس  أٗٞاس اُز٘ض٣َ ٝأعشاس اُزؤ٣َٝ( ٖ)

 ٛـ .1ٔٗٔث٤شٝد ه أ٠ُٝ ع٘خ  –اُؼشث٢ 

ٖ ػجذ هللا اُضسًؾ٢ دمحم ثٖ ثٜبدس ثاُجؾش أُؾ٤و ك٢ أفٍٞ اُلوٚ ( ٗ)

ثذس اُذ٣ٖ رؾو٤ن : ػجذ اُوبدس ػجذ هللا اُؼب٢ٗ ه ٝصاسح األٝهبف ُِؾئٕٞ 

 11ّٕٔع٘خ  ٕاإلعال٤ٓخ ، ه

ػٔش ثٖ ػ٢ِ ثٖ ػبدٍ اُذٓؾو٢ اُؾ٘ج٢ِ  اُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة( ٘)

ػ٢ِ دمحم ٓؼٞك ه داس اٌُزت  -أثٞ ؽلـ رؾو٤ن ػبدٍ أؽٔذ ػجذ أُٞعٞد 

 ّ .ٖٕٔٓاُؼ٤ِٔخ ع٘خ 

رؾو٤ن أث٢ اُلنَ اُذ٤ٓبه٢   اُضسًؾ٢اُجشٛبٕ ك٢ ػِّٞ اُوشإٓ  ( ٙ) 

  .ّٕٙٓٓه داس اُؾذ٣ش 

 الثٖ ػبؽٞس ه اُذاس اُزٞٗغ٤خ ُِ٘ؾش ع٘خ رلغ٤ش اُزؾش٣ش ٝاُز٣ٞ٘ش( 1)

ٕٓٓ1. ّ  

، دمحم ثٖ أؽٔذ ثٖ عض١ اٌُِج٢  اُزغ٤َٜ ُؼِّٞ اُز٘ض٣َ الثٖ عض١( 1)

 ّ .11٘ٔه داس اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ع٘خ  أثٞ اُوبعْ ، رؾو٤ن دمحم عبُْ ٛبؽْ

 ّ .11ٙٔه ع٘خ رلغ٤ش اُؼض ثٖ ػجذ اُغالّ ( 1)

 .ٛـ1ٗ1ُٔٔؾٔذ سؽ٤ذ سمب ه ٌٓزجخ أُ٘بس ، ع٘خ  رلغ٤ش أُ٘بس( ٓٔ) 

ك٢ اُؼو٤ذح ٝاُؾش٣ؼخ ٝأُٜ٘ظ د/ ٝٛجخ اُضؽ٢ِ٤ ، ه اُزلغ٤ش ا٤ُ٘ٔش( ٔٔ)

 ٛـ .1ٔٗٔدٓؾن ع٘خ  –داس اُلٌشأُؼبفش 

رؾو٤ن ع٤ذ صًش٣ب ه ٗضاس ٓقطل٠ اُجبص ع٘خ  ٘غل٢رلغ٤ش اُ( ٕٔ)

https://app.alreq.com/ar/Authors/Author/db7d1347-a5fa-46b6-f7b7-08d7902f2e12
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ٕٓٓ 

 ٛـ . ٕٙٗٔ

ُِوشهج٢ رؾو٤ن ػجذ هللا ثٖ ػجذ أُؾغٖ  اُغبٓغ ألؽٌبّ اُوشإٓ( ٖٔ)

 ّ .ٕٙٓٓاُزش٢ً ه ٓئعغخ اُشعبُخ ع٘خ 

ػ٢ِ رؾو٤ن  ( اُغٞاٛش اُؾغبٕ ك٢ رلغ٤ش اُوشإٓ رلغ٤ش اُضؼبُج٢ٗٔ) 

 ّ .111ٔاُؼشث٢ ع٘خ  ه داس اؽ٤بء اُزشاس ػبدٍ ػجذ أُٞعٞد -ٓؼٞك 

ُٔؾٔذ األ٤ٖٓ اُؾ٘و٤ط٢ ،  دكغ ا٣ٜبّ االمطشاة ػٖ آ١ اٌُزبة( ٘ٔ)

  ٛـ .ٕٙٗٔع٘خ  ٔه داس ػبُْ اُلٞائذ ه

ع٘خ  ٖث٤شٝد ه  –ُِضٓخؾش١ ه داس اٌُزبة اُؼشث٢ اٌُؾبف  (ٙٔ)

  . ٛـ1ٓٗٔ

رلغ٤ش اُخبصٕ رؤ٤ُق ػجذ اُغالّ  -ُجبة اُزؤ٣َٝ ك٢ ٓؼب٢ٗ اُز٘ض٣َ ( 1ٔ)

 ّ .ٕٗٓٓه داس اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ع٘خ ػ٢ِ ؽب٤ٖٛ دمحم 

اثشا٤ْٛ ثٖ ػ٢ِ ثٖ ٣ٞعق  أُِغ ك٢ أفٍٞ اُلوٚ ُِؾ٤شاص١  (1ٔ) 

اُل٤شٝصاثبر١ اُؾ٤شاص١ أثٞ اعؾبم رؾو٤وؼجذ اُوبدس اُخط٤ت اُؾغ٢٘ ، ه 

 ّ . ٕٕٔٓاُجؾش٣ٖ ع٘خ  –ٗظبّ ٣ؼوٞة 

ضبُش ع٘خ ( ٓغِخ اُغبٓؼخ اإلعال٤ٓخ ثبُٔذ٣٘خ أُ٘ٞسح  اُغضء ا1ُٔ) 

ٕٓٔ1 . ّ 

 -رلغ٤ش اثٖ ػط٤خ -أُؾشس اُٞع٤ض ك٢ رلغ٤ش اٌُزبة اُؼض٣ض ( 1ٔ)

 ّ .ٕٔٓٓه داس اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ع٘خ رؾو٤ن : ػجذ اُغالّ ػجذ اُؾبك٢ دمحم 

ػجذ هللا اثشا٤ْٛ اُؼ١ِٞ ، ُٔجزـ٢ اُشه٢ ٝاُقؼٞد ٓشاه٢ اُغؼٞد(  ٕٓ)

 .  1ٕٓٓه داس اثٖ ؽضّ  ع٘خ  اُؾ٘و٤ط٢

 -دمحم ػجذ هللا اُ٘ٔش رؾو٤ن :  – رلغ٤ش اُجـ١ٞ -ْ اُز٘ض٣َٓؼبُ (ٕٔ) 

 ّ .111ٔه داس ه٤جخ ع٘خ  ع٤ِٔبٕ ٓغِْ اُؾشػ -ػضٔبٕ عٔؼخ م٤ٔش٣خ 

رؾو٤ن دمحم ػ٢ِ اُقبث٢ٗٞ ، ه عبٓؼخ أّ  ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ُِ٘ؾبط( ٕٕ)

 ٛـ .1ٓٗٔع٘خ  ٔاُوشٟ ه 

لٌش ع٘خ ُِلخش اُشاص١ ه داس اُ اُزلغ٤ش اٌُج٤ش( ٓلبر٤ؼ اُـ٤ت ٖٕ)
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  ٕٓٔ 

 

 

ٕٓٓ1. ّ 

رؾو٤وبُغ٤ذ ثٖ ػجذ أُوقٞد  أثٞ اُؾغٖ أُبٝسد١ اٌُ٘ذ ٝاُؼ٤ٕٞ( ٓٔ)

 ّٕٓٔٓثٖ ػجذ اُشؽ٤ْ ه داس اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ع٘خ 

رؤ٤ُق : ٢ٌٓ ثٖ أث٢ هبُت اُو٤غ٢ أثٞ  اُٜذا٣خ ا٠ُ ثِٞؽ اُٜ٘ب٣خ( ٕٗ)

٤ب ٤ًِخ اُذساعبد اُؼِ -دمحم رؾو٤ن : ٓغٔٞػخ ٖٓ أُؾوو٤ٖ ه آؼخ اُؾبسهخ 

 ّ .1ٕٓٓٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ ع٘خ 
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ٕٕٓ 

 

 

 

 

 

 

 


