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أضـــــواء

أثر خطبة النيب �

قالت السيدة عائشة ريض اهلل عنها:

» كان ُأس�يد ب�ن ُحضري من أفاضل الن�اس)))، وكان يقول: لو أين أكون 
ك�ا أكون عىل أحوال ثاث من أحوايل لكنت ]من أهل اجلنة، وما ش�ككت 

يف ذلك[:

- حن أقرأ القرآن، وحن أسمعه ُيقرأ.

- وإذا سمعت خطبة رسول اهلل �.

- وإذا ش�هدت جنازة، وما ش�هدت جنازة قط فحدثت نفيس بسوى ما 
هو مفعول هبا، وما هي صائرة إليه «))).

))) كان أس�يد بن حضري األنصاري األش�هيل من السابقن إىل اإلسام، وهو أحد النقباء ليلة 
العقبة، وكان إس�امه عىل يد مصعب بن عمري قبل س�عد بن معاذ، واختلف يف ش�هوده 
بدرًا، قال ابن س�عد: كان رشيفًا كامًا... وأرخ البغوي وغريه وفاته س�نة عرشين، وقال 

املدائني: سنة إحدى وعرشين اه�. من ترمجته يف اإلصابة ))/34)-35)).
))) أخرج�ه اإلمام أمحد يف مس�نده برق�م )6))9)( وما بن املعقوفن م�ن رواية الطرباين يف 

املعجم الكبري برقم )554)
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املقـدمــة

احلم�د هلل رب العاملن، وأفضل الصاة وأتم التس�ليم عىل س�يدنا حممد 

خاتم األنبياء واملرسلن، وعىل آله وصحبه امليامن.

وبعد: فهذه رس�الة جديدة للعامة املتفنن الش�يخ عيل بن سلطان حممد 

القاري احلنفي املكي، اهلروي األصل، مجع فيها طائفة من خطب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 

وخطب اخللفاء الراش�دين، مس�اعدة من�ه لضيف صالح فاض�ل من األئمة 

واخلطب�اء، ورد علي�ه يف مك�ة، وذكر له أن واقف مس�جده رشط يف وقفه أن 

خيطب اخلطيب من خطب السلف))).

وق�د ق�دم الق�اري بن ي�دي ذلك ع�دة أحادي�ث عن ص�اة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

ولباس�ه وهديه وقراءت�ه يف اجلمعة، ثم أورد جمموعة م�ن خطبه، ثم أورد يف 

أربع�ة فص�ول ما ح�ره من خط�ب اخللفاء الراش�دين، مس�تخرجًا هلا من 

عدة مصادر، أمهها كنز العال يف س�نن األقوال واألفعال لش�يخه الشيخ عيل 

املتق�ي اهلن�دي )ت: 975ه��(، وهو يعلِّق ع�ىل بعض األحادي�ث، ويرشح 

بعض الغريب.

))) ينظ�ر يف تعري�ف اخلطب�ة: التعريف�ات للجرج�اين ص34)، وأني�س الفقه�اء للقون�وي 
ص7))، والتوقي�ف ع�ىل مه�ات التعاريف للمن�اوي ص8)3، والكلي�ات للكفوي 
ص433، وقد رجع إليها معدو )خطب النبي ملسو هيلع هللا ىلص( يف مجعية املكنز اإلسامي، ويضاف: 
حترير التنبيه للنووي ص95، والقاموس الفقهي لغة واصطاحًا ص8))، ومعجم لغة 

الفقهاء ص75)، وخصائص اخلطبة واخلطيب ص))-)).
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وه�ذا املوض�وع ألف فيه العل�اء ابتداء من أيب احلس�ن املدائني ))3)-
4))ه��( واس�تمر التألي�ف إىل اإلربيل )ت: 9)6ه�(، ث�م ال نجد مؤلفًا يف 
ذلك إىل زمن الشيخ عيل القاري )ت: 4)0)ه�(، ثم عاد العلاء إىل التأليف 

فيه يف القرن الرابع عرش.

وهو جدير باالهتام الش�ديد، إذ )أخطب اخلطباء رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ألنه 
أفص�ح العرب لس�انًا، ال بيان كبيان�ه، وال كام يعدل كام�ه، ُأيد باحلكمة، 
وحف بالعصمة، فبذَّ الناطقن، وحاز قصب السابقن، فصىل اهلل عليه وعىل 

مجاعة النبين())).

وخط�ب النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: )ه�ي األص�ل األصي�ل، واقتف�ى آثاره�ا اخللف�اء 
الراش�دون، وأكثر السلف... قاله أبو عبد اهلل بن الطيب الرشقي يف حواشيه 

عىل القاموس())).

وترجع صلتي بالقاري إىل بداية طلبي العلم حن قرأت كتابيه: املصنوع 
يف معرف�ة احلديث املوضوع، وفت�ح باب العناية برشح كت�اب النقاية )اجلزء 
ق عليها العامة  األستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو  األول(، اللذين حققها وعلَّ

غّدة )ت: 7)4)ه�(.

ومن ذلك الوقت وأنا أتابع كتبه، وأسعى إىل احلصول عليها، وصورت 
قس�ًا منها من مكتبة األوقاف العامة يف بغداد، واجلامعة اإلس�امية ومكتبة 

))) إحكام صنعة الكام أليب القاسم الكاعي ص 67).
))) الرتاتي�ب اإلداري�ة )/0)). وانظ�ر: تاري�خ األدب الع�ريب للزي�ات ص)3)، والف�ن 

ومذاهبه يف النثر العريب لشوقي ضيف ص57.

 



11

عارف حكمت يف املدينة املنورة، ومركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث يف ديب. 
ونقلت بعضها بخطي، ومنها رس�الته )أربعون حديثًا من جوامع الكلم( يف 

ورقة واحدة، نقلتها من نسخة يف مكتبة املتحف العراقي.

ومن هذه املصورات هذه الرسالة التي حصلت عىل أربع نسخ منها: من 
بغداد، واملدينة املنورة، واصطنبول.

وقد زاد من عزمي يف العناية هبا كلمٌة قرأهتا لألس�تاذ عبد الوهاب عزام 
)ت: 378)ه�( يف كتابه )الشوارد( عن خطب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص))).

هذا، وقد قدمت للرسالة ثالث مقدمات هي:

- ترمجة املؤلف باختصار.

- ه�ذه الرس�الة: موضوعه�ا، ونس�خها، وعنواهن�ا، وتاري�خ تأليفه�ا، 
ومصادرها، ومنهج التحقيق.

- الكتب املؤلفة يف اخلطب النبوية قديًا وحديثًا.

ر ب�رورة تألي�ف )موس�وعة اخلطب  وأج�د م�ن املناس�ب هن�ا أن أذكِّ
النبوي�ة( باس�تقصاء ش�امل - وقد يرت الربام�ج االلكرتوني�ة الطريق إىل 

ذلك - يراعى فيها ما يأيت:

)- التفريق الدقيق بن اخلطبة واحلديث، فكل خطبة حديث، وليس كل 
حديث خطبة.

))) انظر هذه الكلمة يف امللحق ص)0)-)0).
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)- دراسة أسانيدها.

3- تبويبها تبويبًا يسهل االستفادة منها.

4- بيان خطب اجلمعة من خطب املناسبات ما أمكن ذلك))).

5- البحث يف تواريخ هذه اخلطب وأمكنتها.

6- مجع أجزاء اخلطبة الواحدة يف مكان واحد.

7- رشح الغريب.

8- استخراج الدروس والعرب املستفادة منها.

ويف اخلتام: أس�أل اهلل أن ينفع هبذا العمل، وأن يتقبله بقبول حسن، وأن 
جيعله فاحتة لتأليف املوسوعة املشار إليها، واحلمد هلل رب العاملن.

	    عبـد احلكيم األنيــس 	 	 	 	 	

           ديب يف ذي احلجة 1429ه�
*   *   *

))) قال السيوطي يف الدر املنثور 68/8): )أخرج ابن أيب الدنيا يف شعب اإليان، والديلمي 
عن احلس�ن البرصي قال: طلبت خطب النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف اجلمعة فأعيتني، فلزمت رجًا من 

أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص فسألته عن ذلك فقال: كان خيطب فيقول يف خطبته يوم اجلمعة:     
ي�ا أهي�ا الناس: إن لكم علًا فانته�وا إىل علمكم، وإن لكم هناية فانته�وا إىل هنايتكم، فإن   
املؤم�ن بن خمافتن: ب�ن أجل قد مىض ال يدري كيف صنع اهلل فيه، وبن أجل قد بقي ال 
ي�دري كي�ف اهلل بصانع فيه، فليتزود املؤمن من نفس�ه لنفس�ه، ومن دني�اه آلخرته، ومن 
الشباب قبل اهلرم، ومن الصحة قبل السقم، فإنكم خلقتم لآلخرة، والدنيا خلقت لكم، 
وال�ذي نف�س حممد بيده: ما بعد املوت من مس�تعتب، وما بعد الدنيا دار إال اجلنة والنار، 

وأستغفر اهلل يل ولكم(.
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ترمجة املؤلف باختصار

ترجم لإلمام الش�يخ عيل القاري كثريون )))، وكتبت عنه رس�ائل علمية 
متخصص�ة بالعربي�ة وغريه�ا)))، لذلك س�أكتفي هن�ا بنبذة عن�ه، ومن أراد 

التوسع فعليه بالرسالة املذكورة، أقول:

- ه�و العام�ة املتفنن عيل بن س�لطان حمم�د )3) اهلروي املك�ي احلنفي، 
املشهور بالقاري)4).

))) أورد الباح�ث حمم�د بن عبد الرمحن الش�ّاع يف بحث�ه )املا عيل القاري: فه�رس مؤلفاته 
وم�ا كتب عنه( املنش�ور يف جملة آف�اق الثقافة والرتاث، الع�دد األول، ص93-95 أربعًا 

ومخسن ترمجة له كتبها قدماء وحمدثون، وفاته أن يذكر ما كتبه:
- املحبي )ت: ))))ه�( يف خاصة األثر 85/3).  

- القادري )ت: 87))ه�( يف التقاط الدرر ص)4).  
- اآللويس )ت: 7)3)ه�( يف جاء العينن يف حماكمة األمحدين ص)4.  

- املراغي )ق4)ه�( يف الفتح املبن يف طبقات األصولين 89/3.  
- أبو غدة يف مقدمة حتقيق )فتح باب العناية(.  

كا يضاف ما كتبه:  
- أ.د. حممد احلبيب اهليلة يف كتابه التاريخ واملؤرخون بمكة ص70).  

- أصح�اب )الفه�رس الش�امل للرتاث الع�ريب اإلس�امي املخطوط: التفس�ري وعلوم   
القرآن( )/)66-666، وغريهم من حمققي كتبه.

ويستدرك عىل الشّاع ما ذكره من ترمجة اللكنوي له يف الفوائد البهية، وهذا غري صحيح،   
وإنا ترجم له يف التعليقات السنية، وهو ما ذكره الباحث مفردًا.

))) منه�ا: )اإلم�ام عيل القاري وأثره يف علم احلديث( كتبه�ا الباحث خليل إبراهيم قوتاي، 
وق�د نوقش�ت بجامعة أم القرى س�نة 406)ه�، وطبعت س�نة 408)ه�، وال ش�ك أن 

معلومات وجهودًا ظهرت بعد هذا التاريخ.
)3) اس�م أبيه مركب، وقد جاء يف عدد من املواضع: س�لطان بن حممد، منها يف عقود اجلواهر 
والدرر يف أخبار القرن احلادي عرش ص))) وهو خطأ قطعًا، وكنت تناولت هذا اخلطأ يف  
مقال بعنوان )ابن بن الزيادة والنقصان( نرش يف جريدة العراق بتاريخ 987/7/6)م.

)4) يف معجم تفاسري القرآن الكريم )/705: الطائي. وهو حتريف طباعي.
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- ولد يف هراة سنة 930ه� تقريبًا)))وبدأ بطلب العلم فيها، ثم رحل إىل 
م، ويصنف، ويفتي،  مكة واستكمل فيها حتصيله، وأقام هبا إىل حن وفاته يعلِّ

وحييا حياة الكفاف)))، ويبتعد عن األضواء)3).

- أخ�ذ ع�ن ع�دد من عل�اء مك�ة، وأقدمه�م وفاة اب�ن حج�ر اهليتمي 
وأخ�ذ  000)ه��(،  )ت:  األم�ايس  يوس�ف  وآخره�م  )ت:973ه��(، 

عنه كثريون.

- كان له اهتام بتحقيق املس�ائل العلمية، وَمْن قرأ مقدمته لكتابه الكبري 
)مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح()4) أدرك هذا.

ْت ببعض  - وكان ل�ه مواق�ف من عدد من املس�ائل العلمية اخلافي�ة َأدَّ
العلاء إىل انتقاده، بينا رآها آخرون عامة عىل متيزه واجتهاده)5).

))) هذا ما اس�تنتجه الش�يخ عبد الفتاح أبو غدة من وفاة بعض ش�يوخه املكين. انظر تقديمه 
ل� )رشح رشح نخبة الفكر( للمؤلف ص: ب. وُأرخ لوالدته يف دليل املطبوعات العربية 

يف روسيا ص 75) ب�:968ه� وهو خطأ قطعًا.
))) ج�اء يف ترمجت�ه يف مقدم�ة املصنوع ص0): )وذكر أنه كان يكت�ب كلَّ عام مصحفًا بخطه 

اجلميل، وعليه طرر من القراءات والتفسري، فيبيعه ويكفيه قوته من العام إىل العام(.
وبمناس�بة ه�ذا اخلرب أقول: جاء يف طبعة للق�رآن الكريم يف اصطنب�ول قامت هبا )بايتان   

كتاب آوي( سنة 394)ه� قول طابعيه ص3)6 منه: )وموافقًا خلط عيل القاري(.
)3) اقرأ - إن ش�ئت - كتابه: )تبعيد العلاء عن تقريب األمراء( وقد أخرجه إخراجًا مؤس�فًا 

الدكتور حممد عيل املرصفي يف عامل الكتب – القاهرة )990)م(.
)4) انظر )/)-3 وهذا الكتاب أكرب كتبه وأجلها كا قال املحبي يف خاصة األثر 85/3).

)5) انظ�ر خاص�ة األث�ر 85/3)، وما قاله الش�وكاين يف الب�در الطال�ع ص449، وقد نقله 
القنوج�ي يف الت�اج املكلل ص406، ولاس�تزادة انظ�ر عقود اجلوه�ر )/64)-66) 

واإلمام عيل القاري ص4-96)).
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- اعتن�ى بالتأليف وترك بعده ثروة علمي�ة كبرية وقفها ورشط أال يمنع 

من استنساخها، وقد تفاوت عددها لدى املرتمجن:

فق�د ذك�ر ل�ه احل�اج خليف�ة )33( كتاب�ًا)))، وذك�ر البغ�دادي )05)) 

كت�اب)))، وذكر مجيل العظم )8))( كتاب)3)، وذك�ر  بروكلان )70)))4)، 

وعدَّ الصباغ )5))( كتاب)5)، وقوتاي )48)( كتاب)6)، وأوصلها الشاع 

إىل )63)))7).

والواقع أن مؤلفات القاري ما زالت بحاجة إىل إفرادها باجلمع والبحث 

والدراس�ة املتأني�ة املتعمقة، وحتقيق عناوينها ونس�بتها، واالطاع عليها قدر 

اإلم�كان، وقد تير الوص�ول إىل الكثري منها، ذلك أن تك�رارًا كثريًا حصل 

يف بعض القوائم كقائمة الش�اع فقد تكرر عنده الكثري، واس�توقفني ثاثون 

كتابًا مكررًا.

))) ينظر كشف الظنون يف مواضع كثرية.
))) انظر: هدية العارفن )/)753-75.
)3) انظر: عقود اجلوهر )/66)-73).

)4) انظر: تاريخ األدب العريب: العرص العثاين ق86/9-)0).
)5) انظر: مقدمة حتقيق )األرسار املرفوعة( ص3)-)3.

)6) انظ�ر: اإلمام عيل القاري ص5))-66)، وهذا غري م�ا انفرد بذكره بروكلان، أو رجح 
الباحث أنه أجزاء من كتب. فإذا أضفنا هذه أصبح العدد )66)).

)7) املا عيل القاري. البحث السابق ص93-64.
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ولع�ل الباحثن األخريين يتابع�ان جهودمها يف هذا املجال، ويقدمان لنا 

ف فيها هبذه الكتب تعريفًا كامًا. وقد طبع منها  دراسة جامعة مستوعبة، ُيَعرَّ

الكثري، وما من مكتبة ختلو منها مطبوعة وخمطوطة.

- تلق�ى العل�اء مؤلف�ات القاري)))بالقب�ول، وحظي هو وه�ي بالثناء، 

وأكتفي هنا بذكر األقوال اآلتية:

ق�ال املحب�ي عنه: )أحد ص�دور العلم، ف�رد عرصه، الباهر الس�مت يف 

التحقيق، وتنقيح العبارات، وش�هرته كافية عن اإلطراء يف وصفه.... اشتهر 

ذك�ره وط�ار صيت�ه، وأل�ف التآليف الكث�رية اللطيف�ة التأدي�ة، املحتوية عىل 

الفوائد اجلليلة())).

وق�ال اللكن�وي بع�د أن ذكر له جمموعة م�ن الكتب وأن�ه طالعها كلها: 

غت�ه إىل مرتبة  )وغ�ري ذل�ك من رس�ائل ال تع�د وال حت�ى، وكلها مفي�دة بلَّ

املجددية عىل رأس األلف()3).

لكن ليته - رمحه اهلل - مل يقيد نفس�ه بالس�جع، وترك قلمه عىل س�جيته، 

))) للتدلي�ل ع�ىل اش�تهار مؤلفاته أذكر هنا أن الباحث املحقق الس�يد حمم�د فاتح قايا أحى 
)7)( نس�خة لرسالته )رس�الة يف بيان إفراد الصاة عن السام هل يكره أم ال( املطبوعة 
ضمن املجموعة العارشة من )لقاء العرش األواخر باملسجد احلرام( 9)4)ه� وقد اعتمد 

الباحث املذكور عىل )3)( نسخة منها.
))) خاصة األثر 85/3).  

)3) التعليقات السنية ص9 وفيها: بلغت. ويف قوله: )ال تعد وال حتى( مبالغة ظاهرة! 
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فإنَّ ذلك يكون أمجل يف أسلوبه وأفضل، وقد يقوده السجع إىل حمذور، انظر 

إىل قول�ه يف مقدمة مرقاة املفاتيح وهو يذكر س�ندًا عاليًا حصل عليه يف رواية 

مشكاة املصابيح قال: )وهذا أعىل ما يوجد من السند املعتمد، يف هذا الزمان 

املك�در املنكد())) فاملقص�ود ينتهي عند قوله: يف هذا الزمان، وليس الس�ياق 

سياق شكوى منه.

- حظ�ي بع�ض كتبه ب�رشوح متع�ددة ككتابه )احلزب األعظ�م والورد 

األفخم())).

- طبع له يف قزان وقصبة مياس بروس�يا ثانية كتب هي: تزين العبارة، 

واحلزب األعظم، ورسالة يف اخلر، ورشح عن العلم، ورشح الفقه األكرب، 

ورشح خمت�رص الوقاي�ة )فتح ب�اب العناية(، ورشح مس�ند اإلم�ام األعظم، 

واملن�ح الفكرية. طبع�ت ما ب�ن 845) - ))9)م، وطب�ع احلزب األعظم 

إحدى عرشة طبعة)3).

- تويف - رمحه اهلل - يف ش�وال سنة 4)0)ه�)4)، ودفن باملعاة، وملا بلغ 

))) مرقاة املفاتيح )/3 وفيه )عىل(،  فصححتها.
))) انظر: جامع الرشوح واحلوايش )/940-939.

)3) انظ�ر: دلي�ل املطبوع�ات العربي�ة يف روس�يا م�ن 787) إىل 7)9)م ص 70)-75) 
و88).

)4) جاء يف دليل املطبوعات العربية يف روس�يا ص 70) أنه تويف س�نة 3)0)ه�، وهو خمالف 
ملا ذكره املؤلف نفسه يف سائر املواضع!
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خ�رب وفاته علاء مرص صلوا عليه بجامع األزهر صاة الغيبة يف جممع حافل 

جيمع أربعة آالف نسمة فأكثر))).

*   *   *

))) خاصة األثر 86/3). 
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هذه الرسالة

1-  موضوعها:

موضوع هذه الرسالة خطب مأثورة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، واخللفاء الراشدين)))، 
أراد منها املؤلف مساعدة أحد األئمة واخلطباء عىل حتقيق رشط واقف رشط 

أال خيطب يف مسجده بغري خطب السلف.

2-  نسخها:

وقفت عىل أربع نسخ:

األوىل: ضم�ن جمم�وع يف املكتبة الس�ليانية باصطنب�ول برقم )068)) 
وه�ي ب�ن )37 أ-55ب( بالرتقي�م اجلدي�د، ويف كل صفحة )8)( س�طرًا، 
واملجموع حيتوي عىل أعال الش�يخ العامة حممد بن حممود الطربزوين )ت: 
00))ه�())) من نس�خ وتعليق وحتش�ية وتأليف، وهذه النس�خة بخط جيد  
مجي�ل، وعليها حواش بخ�ط الطربزوين، وه�ي فوائد متع�ددة، منها خطب 
نقلها من )مجع اجلوامع( للس�يوطي، وغريه، وبعض هذه اخلطب موجود يف 

الكتاب! ورمز هذه النسخة )س(.

الثاني�ة: ضمن جمموع يف جمموعة حس�ن حس�ني باش�ا برق�م )604( يف 
الس�ليانية أيضًا، وهي بن )94أ - 05)ب(، ويف كل صفحة )))( س�طرًا، 

))) قال عنها الشاع يف بحثه املذكور سابقًا ص69: )مجلة من خطب املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه 
الكرام( والصواب التقييد باخللفاء الراشدين.

))) له ترمجة يف هدية العارفن )/345. وكان مدرسًا بجامع السليانية وحافظًا للكتب.
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وهذه النس�خة كتبها أمحد بن عبد الرمحن املرعيش يف مدرس�ة السلطان حممد 
خان باصطنبول يف ليلة اجلمعة يف شهر شوال سنة 80))ه�.

وهي تشبه األوىل يف نصها، ويف سقوط مجل منها.

ورمز هذه النسخة )ح())).

الثالث�ة: ضمن جمم�وع يف مكتبة ع�ارف حكمت يف املدين�ة املنورة برقم 
)7)/80(، حي��وي 9) رس�ال�ة كله�ا للق��اري - ع�دا واح��دة -، وتأيت 
هذه الرس�الة برقم )4(، وتق�ع يف )6( أوراق، يف كل صفحة )9)( س�طرًا، 
وهي منقولة من نسخة نقلت من خط املؤلف. وقد رقم الناسخ األحاديث، 

فوصل إىل )30( وفاته ترقيم حديثن. ورمزها )ع(.

العام�ة يف بغ�داد برق�م  الرابع�ة: ضم�ن جمم�وع يف مكتب�ة األوق�اف 
))373)(، حي�وي )))( رس�الة، كله�ا للق�اري - عدا رس�التن -، وتأيت 
برق�م )5(، وتق�ع يف )7( أوراق، يف كل صفح�ة )9)( س�طرًا. وه�ي كثرية 

األخطاء، ورمزها )أ(.

والغريب أنَّ كا هاتن النسختن ناقص، فقد جاء يف آخر النسخة املدنية، 
يف أثناء خطبة أليب بكٍر هي هنا برقم )33(: )كذا وجدنا بخط املؤلف، والباقي 
ضائع( وكتب بجانب هذا: )بلغ من نسخة كتبت من نسخة املؤلف وقوبلت 

منها ]كذا والصواب: هبا[ واحلمد هلل عىل ذلك، )) شوال)5))ه�(.

))) وهنا ال بد يل أن أسجل عظيم شكري وامتناين لألخ الكريم املحقق الفاضل األستاذ حممد 
فاتح قايا، لتكرمه بتصوير هاتن النسختن وإرساهلا إيل. أحسن اهلل جزاءه.
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وتنقطع النسخة البغدادية يف أول اخلطبة الثالثة من خطب عيل، وهي هنا 

برقم )58(، وقد ترك الناس�خ صفحة فارغة كأنه يأمل احلصول عىل نس�خة 

كامل�ة يتمم هبا النس�خة)))، وبعد الصفحة تأيت رس�الة بعنوان: )رس�الة من 

كام الصوفية يف هتذيب األخاق ومعرفة اخلاق(.

وقد ذكرها بروكلان وقال: )يوجد ]أي باعتباره كتابًا[ يف برلن 3945، 

مانشتر 787، ويوجد مع رشح له يف السليانية 488)))).

أقول: إن كان يقصد النسخة التي ذكرهتا أواًل  - وهي برقم )068)( - 

فالصحيح أن هذه احلوايش - كا قدمت قريبًا - ليست برشح، وال عاقة هلا 

بالرسالة، إال زيادة بعض اخلطب املنقولة من مجع اجلوامع وغريه.

3- عنواهنا:

مل يذكر املؤلف عنوانًا هلا يف مقدمته، لكن جاء يف أول نسختي السليانية، 

والنس�خة البغدادي�ة: موعظة احلبيب وحتفة اخلطيب، وجاء يف أول النس�خة 

املدني�ة، وعىل غ�اف املجموع: )حتف�ة اخلطيب وموعظة احلبي�ب(، وهو ما 

جاء يف عقود اجلوهر)3).

))) جاء يف وصف النس�خة يف فهرس املخطوطات العربية يف مكتبة األوقاف العامة يف بغداد 
)/3)5: )خمروم�ة اآلخر(. أقول: إن ترك الناس�خ صفحة فارغة يدل عىل أن اخلرم من 

األصل الذي نقل منه.
))) تاريخ األدب العريب ق94/9 وجاء عند الشاع ص69: سليانية 068).

 .(68/( (3(
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وجاء يف هدية العارفن: )حتفة احلبيب يف موعظة اخلطيب( وهي عكس 
التس�ميتن، م�ع العطف ب�: يف، ول�و كان العنوان )حتف�ة اخلطيب يف موعظة 
احلبي�ب( ل�كان له وجه، وأما هك�ذا فا،  وقد َأْثَبتُّ عنوان النس�خة س وما 
وافقها. ولعل املؤلف س�اها أواًل: حتفة اخلطيب وموعظة احلبيب، ثم بدا له 

م اجلملة الثانية إذ حقها التقديم إلشارهتا إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص. فقدَّ

4- تاريخ التأليف:

جاء يف آخر نس�ختي الس�ليانية: حرره مؤلفه ُرِحَم وسلُفُه يوم اخلميس 
عرشي ش�وال، ختم باخلري واإلقبال، من شهور عام حادي عرش بعد األلف 
م�ن اهلج�رة النبوي�ة من مك�ة األمين�ة إىل املدين�ة املس�كينة(. أي قب�ل وفاته 

بثاث سنوات.

5-  مصادرها:

ظه�ر يل أن املؤل�ف ع�ول ع�ىل كت�اب ش�يخه كنز الع�ال، واس�تخرج 
من�ه - بالدرج�ة األوىل - م�ادة رس�الته ه�ذه، وس�يأيت ج�دول باألحاديث 

املأخوذة منه.

ورجع إىل تفس�ري القرطبي، وآداب النفوس للطربي، وفتح القدير البن 
اهل�ام، وذك�ر حديث�ًا لعله من األربع�ن النووية، وهو حدي�ث العرباض بن 

سارية برقم)))).

وال يقل�ل هذا من أمهية الرس�الة، فإن وص�ول املؤلف إىل مادهتا من كنز 
العال، واس�تخراجها وإفرادها يعد جهدًا علميًا مشكورًا. ولكن ليته رصح 
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هبذا يف مقدمته. ولعل املؤلف مل يكن متفرغًا وقت التأليف، وهلذا مل يستوعب 
ال�وارد يف ذل�ك ومل يس�تقص، ومل يبوهب�ا ومل يبن خطب اجلمع�ة من خطب 

املناسبات.

واملصادر املنقول عنها بواسطة كنز العال هي - وأذكرها حسب وفيات 
مؤلفيها -:

املوطأ ملالك )ت: 79)ه�(.  -

الزهد البن املبارك )ت: )8)ه�(.  -

املصنف البن أيب شيبة )ت: 35)ه�(.  -

املسند ألمحد )ت: )4)ه�(.  -

الزهد هلناد )ت: 43)ه�(.  -

العدين )ت: 43)ه�(، ولعل املراد: مسنده.  -

األدب املفرد للبخاري )ت: 56)ه�(.  -

الصحيح ملسلم )ت: )6)ه�(.  -

السنن أليب داود )ت: 75)ه�(.  -

السنن البن ماجه )ت: 75)ه�(.  -

احل�ذر الب�ن أيب الدني�ا )ت: )8)ه��(، وث�م موض�ع مل يذك�ر في�ه   -
اسم كتاب.
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السنن للنسائي )ت: 303ه�(.  -

هتذيب اآلثار للطربي )ت: 0)3ه�(.  -

مكارم األخاق للخرائطي )ت: 7)3ه�(.  -

املجالسة للدينوري )ت: 333ه�(.  -

الصحيح البن حبان )ت: 354ه�(.  -

املعجم الكبري للطرباين )ت: 360ه�(.  -

املعجم األوسط، له.  -

املواعظ للعسكري )ت: )38ه�(.  -

املستدرك للحاكم )ت: 405ه�(.  -

-  ابن مردويه )ت: 0)4ه�(، ولعل النقل من تفسريه.

حلية األولياء أليب نعيم )ت: 430ه�(.  -

السنن الكربى للبيهقي )ت: 458ه�(.  -

شعب اإليان، له.  -

الفردوس للديلمي )ت: 509ه�(.  -

تاريخ دمشق البن عساكر )ت: )57ه�(.  -

تاريخ بغداد البن النجار )ت: 643ه�(.  -

تفسري ابن كثري )ت: 774ه�(.  -
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(( وهذا اجلدول املشار إليه:)))
رقم 

احلديث
رقم موضعه يف الكنز

احلديث
رقم موضعه يف الكنز

احلديث
موضعه يف الكنز

(6(/7(((3(-(30/(643(57/(6
((((/7(3(37-(36/(644(57/(6
363/7(445(58-(57/(6
463/7(546(59/(6
6)/)6)47أبو بكر 96/8)6)563/7
664/7(7(46/(648(63-(6(/(6
763/7(8(47-(46/(649(66-(63/(6
8374-373/8(9(47/(650(67-(66/(6
9375-374/830(49-(48/(65((63-370/8

(063/73((49/(65(367/8
عثان 8/)653373-37)/49))378/83))
((376/833(5(-(50/(654((3/(6
(334599/555
عيل 7/5)9-7)635634-633/5567)     /5))4)
(5((5/(636754/557379-378/8
(6((5/(637664-66(/558(37/(6
(7((6-((5/(63868(/559(97/(6
6)/00)-)0)60عمر 6)/)5)639)/35)8)
(9(36/(640(54-(5(/(66((04-(0(/(6
(0(39-(38/(64((55/(66((06-(05/(6
((4((56/(663(07-(06/(6

))) هذا والذي بعده عزامها املؤلف الشيخ عيل القاري إىل آداب النفوس للطربي، ومها يف كنز 
العال 699/3 و3/))4 معزوين إىل ابن النجار، والطرباين )عىل الرتتيب(.

))) يأيت هنا يف الكنز كتاب املواعظ والرقائق واخلطب واحلكم من قسم األفعال، فصل يف جامع 
املواع�ظ واخلط�ب 6)/4))-4)) وقد ذك�ر خطب النب�ي ملسو هيلع هللا ىلصومواعظه 6)/4))-

45)، وخط�ب أيب بكر ومواعظ�ه 46)-)5)، وخطب عم�ر ومواعظه )5)-67)، 
وخطب ع�يل ومواعظه 67)-3))، ثم عقد فصًا ملواعظ متفرقة ألش�خاص متفرقن 

4))-3))، وينتهي كتاب املواعظ ص70).

(((

(((
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6-  منهج التحقيق:

- قابل�ت نس�خ الرس�الة الت�ي وقف�ت عليها، بعضه�ا ببع�ض، وأثبت 
مجي�ع أخطائه�ا وفروقه�ا، ث�م أعرض�ت ع�ن قس�م من ذل�ك لكي�ا أرهق 
الق�ارئ بتعليق�ات تش�تت تركي�زه، وال تنفع�ه. وأثب�ت الص�واب يف املتن، 

ورقمت األحاديث. واجتهدت أن أقدم نصًا حمررًا.

- رجع�ت إىل كن�ز الع�ال، وإىل مص�ادر التخريج املوج�ودة، وعزوت 
النصوص املنقولة منها، بعد مقابلتها بأصوهلا، واستدركت ما أسقطه املؤلف، 
أو س�ها يف نقله، وزدت عليه خترجيًا وحكًا، وميزت ما رشحه هو مما ورد يف 
الرواي�ة، وحلظت أنه ال يزيد عىل ختري�ج كنز العال بل قد ينقص، واللتزامه 

به تفوته طرق أخرى قد يكون منها ما هو أفضل مما ساقه.

- علق�ت ع�ىل الرس�الة تعليق�ات أحس�بها نافع�ة ومل أطل، وم�ن هذه 
التعليق�ات بيان بعض مأخذ الصحابة يف خطبه�م من كام النبي ملسو هيلع هللا ىلص. وهذا 
موض�وع جدير بالدراس�ة والتتب�ع واإِلفراد، وأردت هن�ا أن ألفت النظر إىل 
ذل�ك، ليس غ�ري. ومنها رشح بعض الغريب واجلم�ل. ومنها بيان حتريفات 

وأسقاط يف املصادر.

- قدمت بن يدي الرسالة ثاث مقدمات هي: ترمجة املؤلف باختصار، 
م�ع إضافة فوائد جدي�دة، واحلديث عنها - كا ت�رى -،  والكتب املؤلفة يف 

اخلطب النبوية، والدراسات احلديثة التي قامت عىل خطبه �.

*   *   *
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الكتب املؤلفة يف اخلطب النبوية

اعتنى العلاء هبذا الل�ون من التأليف املوضوعي النافع)))، وأذكر هنا ما 

وقفت عليه يف ذلك))).

* - خط�ب النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعيل بن حمم�د املدائني )ت:4))ه�()3) وهو أول 

من أفرد اخلطب فيا وقفت عليه.

* - خط�ب النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص لعب�د العزي�ز ب�ن حييى اجلل�ودي الش�يعي )ت: 

بعد)33ه�()4).

- خطب النبي ملسو هيلع هللا ىلص أليب أمحد العسال )ت: 349ه�(.

))) كان األس�تاذ ص�اح الدي�ن املنج�د قد ذك�ر يف كتابه معج�م ما ألف عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ص)9)-93) تس�عة كتب مرتب�ًا هلا عىل احلروف، باختصار، وق�د أتيت هبا مرتبة عىل 
الزم�ن ملعرف�ة أول من ألف يف ذل�ك ثم الاحق فالاحق، وزدت علي�ه كتبًا ومعلومات 

وعزوًا، وميزت ما ذكره بنجمة يف أوله رعاية حلقه.
))) أما من أورد خطبًا ضمن كتاب كأيب عبيد يف اخلطب واملواعظ، واليعقويب يف تارخيه، وابن 
عبد ربه يف العقد، والباقاين يف إعجاز القرآن، والش�امي يف سبل اهلدى والرشاد، وأمحد 
زكي صفوت يف مجهرة خطب العرب، والكاندهلوي يف حياة الصحابة، والشيخ عبد اهلل 
رساج الدين يف كتابه )س�يدنا حممد رس�ول اهلل(، ونذير حممد مكتبي يف خصائص اخلطبة 

واخلطيب، فليس من غريض إحصاؤهم.
ع�زاه املنج�د إىل الفهرس�ت ص4)). وهو يف س�ري أع�ام النب�اء 0)/)40، والوايف    (3(

بالوفيات ))/)4. 
ونسب يف إيضاح املكنون )/)9) إىل ابن املديني: عيل بن عبد اهلل!.   

)4) عزاه املنجد إىل هدية العارفن )/)57.  وهو يف الرجال للنجايش ص43).
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* - خط�ب النبي ملسو هيلع هللا ىلص أليب الش�يخ حممد بن جعفر ب�ن حيان األصبهاين 

)ت: 369ه�())).

- خطب النبي ملسو هيلع هللا ىلص أليب نعيم األصبهاين )ت: 430ه�(.

وقد سمعها منه الشيخ أبو عيل احلسن بن أمحد احلداد األصبهاين املقرئ 

)ت: 5)5ه�())).

* - خط�ب النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص أليب العب�اس جعفر ب�ن حممد املس�تغفري )ت: 

)43ه�()3).

* - اخلط�ب األربع�ون املعروف�ة بالودعاني�ة مجعه�ا الق�ايض أب�و نرص 

حممد ب�ن عيل بن ودعان املوصيل )ت: 494ه�(، ذكرها احلاج خليفة وقال: 

)ذكرها الصغاين يف خطبة املشارق وقال ]ص35[: زيفها ]النقاد[ األقدمون 

انته�ى، لكنه�م رشحوها فمنهم أبو ن�رص عبد العزيز بن أمح�د البارجيلغي، 

وأول رشح�ه: احلم�د هلل الصان�ع القدي�م ال�خ ذكر في�ه أنه وق�ع املباحثة يف 

))) الكتاب�ان يف اإلع�ان بالتوبي�خ للس�خاوي ص538، وال أدري مل ذك�ر املنجد كتاب ابن 
حيان وأغفل كتاب العسال؟!.

))) التحب�ري يف املعج�م الكب�ري ]والصواب: املنتخ�ب من التحب�ري[  )/80)، واملنتخب من 
معجم شيوخ أيب سعد السمعاين )/)58، وسري أعام النباء 9)/306.

)3) ع�زاه املنج�د إىل كش�ف الظنون )/5)7. وهو يف س�ري أعام النب�اء 7)/564، ورمز 
ل�ه األس�تاذ عب�د اهلل احلب�يش يف معجم املوضوع�ات املطروق�ة )/69)) ب��: ط، يعني 

أنه مطبوع!.
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عل�م احلديث من خط�ب األربعن، فالتمس بعضهم من�ه أن يكتب له فوائد 
مسموعة من األسانيد()))وقد طبعت.

- خط�ب الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص أليب العب�اس اخلر بن نرص ب�ن عقيل بن نرص 
اإلربيل))) الشافعي )478-567ه�(.

ق�ال اب�ن خل�كان يف ترمجت�ه: )ل�ه تصاني�ف حس�ان كث�رية يف التفس�ري 
والفق�ه وغ�ري ذلك، ول�ه كتاب ذكر فيه س�تًا وعرشين خطبة للرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص، 

وكلها مسندة()3).

* - خطب�ة ال�وداع أليب العب�اس ن�رص ب�ن أمح�د اإلرب�يل الش�افعي 
)ت: 9)6ه�()4). قال الس�خاوي: )وأفرد بعضه�م خطبة الوداع، وهي فيا 

قال ابن بشكوال: آخر خطبه()5).

))) كشف الظنون )/5)7. ونص املنجد: )أربعون خطبة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص مع رشحها البن ودعان 
حمم�د بن عيل )494ه�( )خ: ش�هيد ع�يل )54/)(. ومل يعز إىل مصدر، وهذا يش�عر أن 
ال�رشح الب�ن ودعان، ولي�س األمر كذلك. ويوجد نس�خة مصورة م�ن الرشح يف مركز 
مجعه املاجد بديب. ويوجد فيه أيضًا: األربعون حديثًا السيلقية يف اخلطب واملواعظ النبوية 
أليب القاس�م بن عبد اهلل بن مسعود اهلاشمي! برقم )398074( وهو مصور من اليمن، 
ويقع يف )))( ورقة، والس�يلقية هي املعروفة عند املحدثن بالودعانية كا قال الش�وكاين 

يف البدر الطالع يف ترمجة اإلمام حييى بن محزة ص850.
))) نسبة إىل إربل: املدينة املعروفة اآلن ب�: أربيل يف شال العراق.

)3) وفيات األعيان )/37)، وعنه األدنه وي يف طبقات املفرين ص)9).
)4) عزاها املنجد إىل كشف الظنون 5)7 ومل ينقل ما قاله.

)5) اإلعان بالتوبيخ ص 538، وانظر فتح املغيث له )/04)، وقال احلاج خليف��ة: )وهي 
التي خطبها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف حجة الوداع، قال الصغاين: إن من الكتب املوضوعة خطبة 

الوداع املنسوبة إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص( وهو يقصد كتابًا بعينه. ومل أجد هذا يف موضوعاته.
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- موعظ�ة احلبي�ب وحتفة اخلطيب لعيل الق�اري )ت: 4)0)ه�(. وهي 
رسالتنا هذه.

* - اخلطب املصطفوية ملحمد عيل أكرم اآلروي))).

* - خط�ب النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص لعبد الباس�ط بن ع�يل الفاح�وري مفتي بريوت 
)4)3)ه�())).

- خطب�ات حمم�دي، يف جملدات ملحمد ب�ن إبراهي�م اجلوناكرهي )ت: 
360)ه�( مجع فيها خطب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ونقلها إىل األردية. ط)3).

- اخلط�ب املأثورة ألرشف عيل التهانوي )80))-)36)ه�( مجع فيها 
خطب النبي ملسو هيلع هللا ىلص واخللفاء الراشدين)4).

- جمموع من اخلطب النبوية لعيسى البيانوين )90))-)36)ه�()5).

* - إحتاف األنام بخطب رس�ول اإلس�ام ملحمد بن خليل اخلطيب)6) 
وتاري�خ مقدمت�ه 373)ه� قال يف مقدمته: )مل أجد م�ن تعرض جلمع خطبه 

))) قال عنه املنجد: )ط: كلكته 3)3)ه�(. قلت: وهو من معجم املطبوعات )/683).
))) ذكره املنجد يف معجمه ص93) وقال: )ط: بريوت(.

)3) انظر: جهود خملصة يف خدمة السنة املطهرة للفريوائي ص93).
)4) انظ�ر: كت�اب )أرشف ع�يل التهان�وي حكي�م األم�ة وش�يخ مش�ايخ الع�رص يف اهلن�د( 

ص353.
)5) انظر: كتاب )أمحد عز الدين البيانوين الداعية املريب( ص0).

خط�ب  بعن�وان:  أخ�رى  طبع�ات  وطب�ع  قل�ت:   .)(954 طنط�ا  )ط:  املنج�د:  ق�ال   (6(
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
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اجلامع�ة املفي�دة، فجمعتها يف س�نن عديدة، وق�د أذكر فيه�ا أحاديث توفية 

للمق�ام، ووصاي�ا نميت إلي�ه أو إىل بعض أصحابه الك�رام())) وقد بلغ عدد 

اخلطب واألحاديث )574( نصًا.

- خط�ب النبي ملسو هيلع هللا ىلص. صدر عن مجعية املكنز اإلس�امي يف القاهرة، وقد 

اس�تخرجت اخلطب من الكتب الستة واملوطأ ومسند أمحد ومسند احلميدي 

وسنن الدارمي وسنن الدار قطني))).

- خطب ومواعظ الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص. إعداد: عبد اهلل س�نده)3)، والظاهر أنه 

أفاد من كتاب حممد خليل اخلطيب.

- من خطب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملحمد عصام زغلول)4).

ويوجد يف مركز مجعة املاجد بديب:

- من خطبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص من ]كذا[ النساء، برقم )744))3(، وهو مصور 

من مكتبة الزاوية الفاس�ية الش�اذلية يف اهلند - مدراس، وتقع يف )))( ورقة 

ضمن جمموع )55-45).

))) خطب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ص5.
))) انظر ص: د.

)3) صدر عن دار املعرفة يف بريوت، ط) )6)4)ه�-005)م(.
)4) رسالة صغرية يف )40( صفحة تضم )0)( خطبة، صدرت عن دار النهج يف حلب، ط) 

)7)4)ه�-006)م(.
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- خطب�ة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف الوع�د والوعيد، برق�م )306464(، وهي 
مص�ورة من خزان�ة صالح بن عم�ر العيل بغرداي�ة – اجلزائ�ر، وتقع يف )9) 

أوراق ضمن جمموع )4))-))))))).

أما الدراسات احلديثة التي قامت عىل خطب النبي ملسو هيلع هللا ىلص فهناك: 

- خطاب�ة الرس�ول: لش�وقي ضي�ف، يف جمل�ة الثقاف�ة، س8، ع3)4 
)946/9)( ص7)-0).

- خطبة الوداع: دراسة باغية حتليلية: جلليل رشيد فالح، يف جملة آداب 
الرافدين، ع3) )4/)98)( من 4-407)4 ))).

- اجلانب اإلعامي يف خطب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: حممد إبراهيم حممد إبراهيم، 
املكتب اإلسامي - بريوت، مكتبة فرقد اخلاين - الرياض، ط) )406)ه�(، 

)456(ص.

- خطبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف حجة الوداع: دراس�ة حتليلية: هاش�م صالح مناع. 
دار الفكر العريب - بريوت، تاريخ املقدمة: )407)ه�(، )63( ص.

- اجلوان�ب اإلعامي�ة يف خطب الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص: دراس�ة حتليلي�ة لناذج 
من خطب الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص: س�عيد ب�ن عيل ثابت. وزارة الش�ؤون اإلس�امية 

واألوقاف - الرياض ط)، )7)4)ه�(، )76)( ص.

))) وانظر: الفهرس الش�امل للرتاث العريب اإلسامي املخطوط )احلديث النبوي( )/757 
ومل يذكر سوى ثاثة عناوين جمهولة املؤلف، وكتاب البارجيلغي.

))) ه�ذان م�ن: معجم ما كت�ب عن الرس�ول وأهل البيت لعب�د اجلبار الرفاع�ي 97/4)-
.(98
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- خصائ�ص خطب النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص ومنهجه يف الدعوة إىل اهلل تعاىل: دراس�ة 
تأصيلية: أمحد إساعيل أبو شنب. مكتبة األزهر احلديثة - طنطا، مرص. ط) 

)0)4)ه�(، )350( ص.

- نظرات يف خطبة الوداع: صاح أمحد الس�يد أبو زيد. مطبعة الرشوق 
– الغربية، مرص، ط) )0)4)ه�(، )))3( ص.

- الوصية النبوية لألمة اإلس�امية يف حجة ال�وداع: أ.د. فاروق محادة. 
دار القلم – دمشق، ط) )))4)ه�(،)55)( ص))).

- خطب�ة الفت�ح األعظ�م: فتح مكة املكرم�ة يف رمضان س�نة 8ه�: أ.د. 
فاروق محادة. ط)، الدار البيضاء، دار الثقافة )983)م(، )47( ص.

- يف التذوق اجلايل خلطبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف حجة الوداع: د. عيل أبو محدة.

- منه�ج الدعوة اإلس�امية: صفة الداعية ون�اذج من خطب النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
والصحابة: عبد احلميد كشك))).

أما خطب اخللفاء الراشدين، فهناك:

- خطب أمري املؤمنن عمر بن اخلطاب ووصاياه: مجع وحتقيق حممد أمحد 
عاشور. القاهرة، دار االعتصام )406)ه�-985)م(. )57)( ص)3).

))) ه�ذه الكتب الس�تة من: التصنيف يف الس�نة النبوية وعلومها للدكت�ور خلدون األحدب 
.495-488/(

))) ذكر يف ترمجته يف إمتام األعام ص 3)).
)3) من: معجم ما ألف عن الصحابة وأمهات املؤمنن وآل البيت ريض اهلل عنهم ص06).
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أم�ا خطب س�يدنا عيل فهناك أكثر من عرشة كت�ب جتمعها، عدا اخلطب 
املفردة))).

*   *   *

))) انظر عن اخلطب املجموعة واملفردة: معجم ما كتب عن الرسول وأهل البيت 3/5)4-
)43، وي�زاد علي�ه: إحت�اف األدي�ب الكاتب بخطب عيل ب�ن أيب طال�ب، رأيته خمطوطًا 

مصورًا يف مركز مجعة املاجد برقم ))37653( يف ورقتن، ومل يذكر املؤلف.
ولتام الفائدة أقول:  

لإلم�ام اب�ن احلذاء التميمي األندل�يس: حممد بن حييى بن حمم�د )ت: 0)4ه�(: اخلطب   
واخلطباء يف جملدين. ذكره ياقوت يف معجم األدباء 676/6).

وألمح�د ب�ن حممد األصبه�اين )ت:؟( طبق�ات اخلطباء، مل يس�بق إىل مثله. ذك�ره ياقوت   
كذلك يف ترمجته )/)43.

وأليب نعيم األصبهاين: طبقات اخلطباء. نقل منه ابن حجر، انظر: اإلصابة، القسم الثالث   
من حرف السن، )سحبان( 06/3)، والرتاتيب اإلدارية )/8)).

وال نعرف عن هذه الكتب شيئًا.  

 



مناذج النسخ اخلطية املعتمدة
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الصفحة األوىل من نسخة س
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الصفحة األخرية من نسخة س
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الصفحة األوىل من نسخة ح
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الصفحة األخرية من نسخة ح
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الصفحة األوىل من نسخة ع
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الصفحة األخرية من نسخة ع
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الصفحة الثانية من نسخة أ
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الصفحة األخرية من نسخة أ

 



موعظة احلبيب
وحتـفـة اخلطيب

)من خطب النيب � واخللفاء الراشدين(

للعالمة الشيخ علي بن سلطان حممد القاري احلنفي املكي
املتوفى مبكة سنة 1014هـ

حققها وعلق عليها وقدم هلا

د. عبد احلكيم األنيــس
كبري باحثني أول بإدارة البحوث
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رب زدني علمًا يا كريم

احلم�د هلل ال�ذي أنزل الق�رآن وأفحم به الع�رب العرباء، م�ن الفصحاء 
واخلطب�اء، والصاة والس�ام عىل إمام األنبي�اء، وقدوة األولي�اء، وعىل آله 

وأصحابه، وأتباعه وأحبابه نجوم االقتداء لاهتداء.

أم�ا بع�د: فيق�ول أفقر عب�اد اهلل إىل بر رب�ه الباري عيل بن س�لطان حممد 
القاري احلنفي عاملها اهلل بلطفه اخلفي، وكرمه الويف:

إن�ه ورد ع�يل بعض الصلح�اء والفضاء م�ن الغرباء، وهو م�ن األئمة 
واخلطباء، وذكر يل أن الواقف ملس�جده رشط يف وقفه أن خيطب اخلطيب من 
خطب الس�لف ال من كام اخللف، مريدًا به مزيد االهتام لتام املرام ونظام 
ال�كام، لوف�ور أجور م�ن حر من األن�ام، فجمعت له ولغ�ريه ما ورد مما 
يتعلق بخطبته عليه السام، وبخطب اخللفاء الراشدين من الصحابة الكرام، 
الذين ال نزاع يف كوهنم من الس�لف العظام. وأرجو ممن انتفع هبذه الرس�الة، 

أن ال ينساين من الدعاء حيًا وميتًا يف تلك احلالة.

)- فعن ابن عباس ريض اهلل عنها أنه عليه السام كان يركع قبل اجلمعة 
أربعًا، وبعدها أربعًا ال يفصل يف يشء منهن. رواه ابن ماجه))).

))) يف الس�نن )/358 )9)))( ب�دون لفظ: وبعدها أربعًا، وس�نده ضعي�ف، وهذه الزيادة 
يف املعج�م الكب�ري للط�رباين ))/9)) )674))(. انظر: اخلاصة للن�ووي )/0)8، 

وفيض القدير 6/5)). واحلديث يف كنز العال 7/)6.
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)- وع�ن جاب�ر ريض اهلل عنه أنه عليه الس�ام كان يلبس برده))) األمحر 

يف اجلمع�ة والعيدين. رواه البيهقي))). واملراد باألمحر: ما فيه خطوط محر كا 

هو شأن الربد فتدبر.

3- وع�ن اب�ن عم�ر ريض اهلل تعاىل عنه�ا أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان جيل�س إذا صعد 

املن�رب حت�ى يفرغ املؤذن، ثم يق�وم فيخطب، )ثم جيلس ف�ا يتكلم، ثم يقوم 

فيخطب()3). رواه أبو داود)4).

4- وعن جابر بن سمرة ريض اهلل عنه أنه عليه السام كان خيطب قائًا، 

وجيل�س بن اخلطبت�ن، ويقرأ آيات، ويذكر الناس - بتش�ديد الكاف -. أي 

يعظه�م وينصحهم يف أمر دينهم من أهم ما ينفعهم. رواه أمحد ومس�لم وأبو 

داود والنسائي وابن ماجه)5).

5- وع�ن بن�ت احلارث بن النع�ان ريض اهلل عنها أنه عليه الس�ام كان 

))) يف النسخ األربع: بردة!.
. انظر: فيض القدير 46/5)،   ))) يف السنن الكربى 47/3) و80) وفيه حجاج بن أرطاة لنِّ

واحلديث يف الكنز 7/))).
)3) ما بن اهلالن سقط من ع.

)4) يف السنن )/86) ))09)(، وهو يف الكنز 63/7.
)5) انظ�ر: مس�ند أمح�د 88/5 )0849)(، و5/)0) )0)0))(، و07/5) )076))(، 
و)/88)   ،)(094(  (86/( داود  أيب  وس�نن   ،)86((  589/( مس�لم  وصحي�ح 
))0))(، وسنن النس�ائي الصغرى 0/3)) )8)4)( و)584)(، والكربى )/550 

)789)(، وسنن ابن ماجه )/)35 )06))(، وهو يف الكنز 63/7.
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خيطب ب� )قاف( كل مجعة. رواه أبو داود))).

واملعنى: أن كل مجعة كان يقرأ ببعض آيات من سورة )قاف(، ملا فيها من 
أنواع الوعد والوعيد، يف حق القريب والبعيد))).

6- وع�ن س�عد الَقَرظ)3) ريض اهلل عنه: كان عليه الس�ام إذا خطب يف 
احل�رب خطب عىل قوس، وإذا خطب يف اجلمعة خطب عىل عصا. رواه ابن 

ماجه واحلاكم والبيهقي)4).

7- وعن جابر ريض اهلل عنه أنه عليه السام كان إذا خطب امحرت عيناه، 
وعا صوته، واش�تد غضبه، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. رواه 

ابن ماجه وابن حبان واحلاكم)5).

))) يف الس�نن )/88) )00))(، وأخرج�ه مس�لم )/595 )873(، وه�و يف الكنز 63/7 
واملؤل�ف تابع�ه يف الع�زو فق�رص، وق�د انتق�د املن�اوي الس�يوطي فانظ�ر في�ض القدي�ر 

.(((/5
))) اختل�ف العل�اء يف قراءة الس�ورة كلها أو ق�راءة بعضها، انظر: مرق�اة املفاتيح )/)3)-

.(33
)3) يف أ: القرظي وهو خطأ.

قال ابن حجر يف التلخيص احلبري )/79): )وقع يف الرافعي والوس�يط: س�عد القرظي   
بياء النسب، وتعقبه ابن الصاح وقال: إن كثريًا من الفقهاء صحفوه اعتقادًا منهم أنه من 
بني قريظة، وإنا هو سعد القرظ، مضاف إىل القرظ – بفتح القاف – وهو الذي يدبغ به، 

وعرف بذلك ألنه اجتر يف القرظ فربح فيه فلزمه، فأضيف إليه(.
)4) انظر: س�نن ابن ماجه )/)35 )07))(، واملستدرك 703/3 )6554(، وسنن البيهقي 
الك�ربى 06/3) ))554(، وه�و يف الكن�ز 64/7، وق�ال اهليثم�ي يف جمم�ع الزوائ�د 

)/87): )رواه الطرباين يف الكبري ]39/6 برقم 5448[ وإسناده ضعيف(.
)5) انظر: س�نن اب�ن ماجه )/7) )45(، وصحي�ح ابن حبان )اإلحس�ان( )/86) )0)(، 
واملس�تدرك 569/4 )8595(، وه�و يف الكن�ز 63/7، واحلدي�ث يف صحي�ح مس�لم 

.(867( (9(/(
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واملعن�ى: كأن�ه خم�وف هلجوم عس�كر  ق�رب))) حلوله، وخيش�ى نزوله، 
فيقول املنذر: صبحكم ومس�اكم: أي إم�ا ينزل بكم يف الصباح، أو حيل بكم 
يف املساء والرواح. واملعنى: احذروا من أن يصيبكم العذاب يف الدنيا، أو يف 

العقبى، والتجئوا إىل طاعة املوىل، واستعدوا للموت قبل املوت.
8- وعن ُأيبِّ رض�ي اهلل عن�ه  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق�رأ ي�وم اجلمعة )ب�راءة( 

رن�ا بأي�ام اهلل. رواه اب�ن عساك�ر))). وهو ق�ائم فذكَّ
واملعن�ى: أن�ه كان يق�رأ بعض آيات س�ورة )ب�راءة( ختويف�ًا للمنافقن، 
واملراد بأيام اهلل: وقائعه التي س�بقت يف األيام الس�الفة، م�ن إنجاء املؤمنن، 

وإهاك الكافرين.
9- وعن جابر بن سمرة ريض اهلل عنه قال: من حدثك أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان 
خيطب عىل املنرب جالسًا فكذبه، فأنا شهدته كان خيطب قائًا ثم جيلس ثم يقوم 
فيخط�ب أخ�رى. قلت: فكيف كان�ت خطبته؟ )قال: كام يع�ظ به الناس، 
ويقرأ آيات من كتاب اهلل، ثم ينزل، وكانت خطبته قصدًا - أي وسطًا- ()3)، 
وصات�ه قص�دًا بنح�و )والش�مس وضحاه�ا( و)الس�اء والط�ارق(. رواه 

ابن عساكر)4).

))) يف ع: هبجوم عسكر يقرب.
))) مل أجده يف تاريخ دمشق، وهو يف كنز العال 373/8-374 مع تتمة معزوًا إىل عبد اهلل بن 

أمحد يف زياداته عىل املسند، وابن ماجه. قال: وهو صحيح. 
قل�ت: انظر املس�ند 43/5) )5)3))(- ومن طريقه رواه الضي�اء املقديس يف املختارة   
344/3 )39))(- وس�نن ابن ماج�ه )/)35 )))))(، ويف جممع الزوائد )/90): 

)رجاله رجال الصحيح(.

)3) ما بن اهلالن سقط من أ.
)4) أي هبذا السياق. انظر: تاريخ مدينة دمشق 336/53، وهو يف الكنز 375-374/8.
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0)- وعن�ه ريض اهلل عن�ه أن�ه علي�ه الس�ام كان ال يطي�ل املوعظة يوم 
اجلمعة. رواه أبو داود واحلاكم))).

))- وعن أيب جعفر ريض اهلل عنه قال: كان ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ يف اجلمعة بس�ورة 
اجلمع�ة واملنافق�ن )فأما س�ورة اجلمعة فيب�رش هبا املؤمن�ن وحيرضهم، وأما 

سورة املنافقن فيؤيس هبا املنافقن())) ويوبخهم)3).

))- وعن عيل كرم اهلل تعاىل وجهه أنه عليه الس�ام كان يقرأ عىل املنرب 
)قل يا أهيا الكافرون( و)قل هو اهلل أحد(. رواه الطرباين يف )األوسط()4).

وه�و حيتم�ل اجلمع بينها يف خطب�ة، وقراءة كل واح�دة منها يف خطبة، 
ولعله عليه السام اختارمها ملا يف األوىل من الرباءة عن عبادة غري املوىل، وملا 

يف الثانية من األساء احلسنى والصفات العليا.

))) انظ�ر: س�نن أيب داود )/89) )07))(، واملس�تدرك )/6)4 )067)(، وهو يف الكنز 
63/7، وتتم�ة احلديث: )إنا هن كلات يس�ريات(، وهذا احلديث أورده الس�يوطي يف 
اجلام�ع الصغ�ري بدون هذه التتمة فجاء هب�ا املناوي وقال: )فح�ذف املصنف لذلك كأنه 

لذهول(. فيض القدير 87/5).
وقال ابن امللقن يف حتفة املحتاج )/506: )رواه أبو داود بإسناد صحيح، ال جرم أخرجه   

احلاكم وقال: صحيح عىل رشط مسلم(.
))) مابن اهلالن سقط من أ.

رواه ابن أيب شيبة يف املصنف 38/4) )5498( و0)/67) )6)366( وفيه يف املوضع    (3(
األول )حدثن�ا جري�ر عن منصور عن إبراهيم عن احلكم عن أن�اس من أهل املدينة أرى 

فيهم أبا جعفر(. وهو يف  كنز العال 378/8، وسها املصنف عن نقل من خرجه.
)4) املعجم األوسط 6/4)) )4045( وقال: )مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال إبراهيم بن 
خالد، تفرد به إس�حاق بن زريق(، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )/90) عن إس�حاق: 

)مل أجد من ترمجه، وبقية رجاله موثقون(. وهو يف الكنز 376/8.
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3)- وأول خطبة خطبها باملدينة ألصحابه يف اجلمعة قال فيها:

احلمد هلل، أمحده وأس�تعينه وأس�تغفره وأس�تهديه، وأومن به وال أكفره، 

وأعادي من يكفر به، وأشهد أن ال اله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن 

حممدًا عبده ورس�وله، أرسله باهلدى، ودين احلق والنور، واملوعظة واحلكمة 

عىل فرتة من الرسل، وقلة من العلم، وضالة من الناس، وانقطاع من الزمان، 

ودنو من الس�اعة، وقرب من األجل. من يطع اهلل ورس�وله فقد رش�د، ومن 

ط وضلَّ ضااًل بعيدًا. يعص اهلل ورسوله فقد غوى وفرَّ

أوصيك�م بتق�وى اهلل فإنه خري ما أوىص به املس�لم املس�لم أن حيضه عىل 

اآلخرة، ويأمره بتقوى اهلل. واحذروا ما حذركم اهلل من نفسه، فإن تقوى اهلل 

ملن عمل به عىل وجل وخمافة من ربه عون وصدق عىل ما تبتغون من اآلخرة، 

وم�ن يص�ل الذي بين�ه وبن اهلل م�ن أمره يف ال�ر والعانية ال ين�وي به إال 

وج�ه اهلل يك�ن ل�ه ذك�رًا يف عاجل أم�ره، وذخرًا في�ا بعد املوت ح�ن يفتقر 

امل�رء إىل م�ا قدم. وما كان مما))) س�وى ذلك يود لو أن بينه وبين�ه أمدًا بعيدًا، 

وحيذركم اهلل نفسه، واهلل رؤف بالعباد، هو الذي صدق قوله، وأنجز وعده، 

ال خل�ف لذلك فإنه يقول ﴿ وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ﴾)))، فاتقوا اهلل 

يف عاجل أمركم وآجله، يف الر والعانية، فإنه من يتق اهلل يكفر عنه سيئاته 

))) ليست يف أ، ويف ع: فا!.
))) من سورة ق، اآلية: 9).
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ويعظم له أجرًا، ومن يتق اهلل فقد فاز فوزًا عظيًا، وإن تقوى اهلل َتَوقِّي))) مقته، 
ي عقوبته وسخطه، وإن تقوى اهلل تبيض الوجه، وتريض الرب، وترفع  و َتَوقِّ
الدرج�ة، فخذوا بحظكم وال تفرطوا يف جنب اهلل، فقد علمكم كتابه، وهنج 
لكم س�بيله، ليعلم الذين صدقوا، ويعلم الكاذبن، فأحس�نوا كا أحسن اهلل 
إليك�م، وعادوا أع�داءه، وجاهدوا يف اهلل حق جهاده، هو اجتباكم وس�اكم 
املس�لمن، ليهلك من هلك عن بينة، وحييى من حي عن بينة، وال حول وال 
ق�وة إال باهلل، فأكثروا ذك�ر اهلل، واعملوا ملا بعد املوت، فإنه من يصلح ما بينه 
وب�ن اهلل يكفه اهلل ما بينه وبن الن�اس، وذلك بأن اهلل يقيض عىل الناس، وال 
يقض�ون عليه، ويملك من الناس، وال يملك�ون منه، اهلل أكرب وال حول وال 

قوة إال باهلل العيل العظيم.

كذا ذكر القرطبي هذه اخلطبة يف )تفسريه()))، وكذا مجاعة غريه.

4)- وعن ]أيب س�لمة بن[)3) عبد الرمح�ن بن عوف ريض اهلل تعاىل عنه 
َأن من خطبه عليه السام:

))) هكذا ضبط هذه الكلمة والتي بعدها ناس�خا نسختي السليانية، وعليه تكون اجلملة بيانًا 
للم�راد م�ن التقوى، وضبط نارش تفس�ري القرطبي كلمت�ي )مقته( و)عقوبت�ه( بالنصب 

فيكون الفعل: ُتوقي، ويكون املراد بيان جزاء التقوى. وكامها حمتمل.
))) يف تفسري سورة اجلمعة 8)/98-99 ناقًا هلا عن أهل السري والتواريخ.

   قلت: ولعله يقصد الطربي منهم فقد قال يف تارخيه )/394: )حدثني يونس بن عبد األعىل، 
ق�ال: أخربنا ابن وهب، قال: حدثني س�عيد بن عبد الرمح�ن اجلمحي أنه بلغه عن خطبة 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف أول مجعة صاها باملدينة يف بني سامل بن عوف( وذكر هذه اخلطبة، وقال 

ابن كثري يف البداية والنهاية 44/3): )هكذا أوردها ابن جرير، ويف السند إرسال(.
)3) ليس�ت يف النس�خ، والصواب إثباهتا كا يف كنز العال 6)/5))، والزهد هلناد )/79)، 

ودالئل النبوة للبيهقي )/4)5-5)5، وانظر )الدر املنثور 408/3).
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إن احلمد هلل نحمده، أمحده وأستعينه، نعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات 

أعالنا، من هيده اهلل فا مضل له، ومن يضلل فا هادي له، وأشهد أن ال إله 

إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، إن أحسن احلديث 

كت�اب اهلل، ق�د أفل�ح من زين�ه اهلل يف قلبه، وأدخله يف اإلس�ام بع�د الكفر، 

واختاره عىل ما س�واه من أحاديث الناس، إنه أحسن احلديث وأبلغه، أحبوا 

م�ن أح�ب اهلل، أحبوا اهلل تعاىل م�ن كل قلوبكم، وال متل�وا كام اهلل وذكره، 

وال يقس�ى))) قلوبكم فقد س�اه خريته من األعال والصالح من احلديث)))، 

فاعب�دوا)3) اهلل وال ترشك�وا به ش�يئًا واتقوه حق تقات�ه، واصدقوا اهلل صالح 

م�ا تقول�ون بأفواهكم، وحتابوا بروح اهلل عز وج�ل بينكم، إن اهلل يغضب أن 

ينكث عهده. والسام عليكم ورمحة اهلل وبركاته. رواه هناد مرسًا)4).

))) هكذا يف س وح: وال يقس�ى، ويف ع وأ: وال َتْقَس�ى وقد ضبطها ناسخ ع. ولعل الصواب 
ما جاء يف دالئل النبوة: وال تقُس عنه.

))) يف كنز العال 6)/4)) هنا: )وعىل كل ما آوى  الناس من احلال واحلرام(!
)3) يف الدالئل: )وال تقس عنه قلوبكم، فإنه من كل خيتار اهلل ويصطفي فقد س�اه خريته من 
األعال، ومصطفاه من العباد، والصالح من احلديث، ومن كل ما أتى الناس من احلال 

واحلرام فاعبدوا...(.
)4) انظ�ر: الزه�د )/79) ونصه: )حدثنا يونس بن بكري عن حممد بن إس�حاق قال: حدثني 
املغرية بن عثان عن حممد بن عثان بن األخنس بن رشيق عن أيب س�لمة بن عبد الرمحن 
ب�ن ع�وف قال: كان أول خطبة خطبه�ا النبي باملدينة أنه قام فيه�م فحمد اهلل وأثنى عليه 
با هو أهله ثم قال: أما بعد: أهيا الناس تقدموا ألنفس�كم، تعلمن واهلل ليصعقن أحدكم 
ث�م ليدع�ن غنمه وليس هلا راع، ث�م ليقولن له ربه - ليس له ترمج�ان وال حيجبه دونه -: 
أمل يأتك رس�ول فبلغك، وآتيتك مااًل وأفضلت عليك فا قدمت لنفسك؟ فلينظرن يمينًا 
وش�ااًل ف�ا يرى ش�يئًا، ثم لينظ�رن قدامه فا يرى غ�ري جهنم، فمن اس�تطاع أن يقي  = 
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5)- وعن معن بن يزيد ريض اهلل عنه أن من خطبته عليه السام:

إن احلمد هلل، ما شاء جعل بن يديه، وما شاء جعل خلفه، وإن من البيان 
سحرًا. رواه أمحد والطرباين))).

واملعنى: أنه س�بحانه املقدم واملؤخر، يقدم من شاء فيا شاء، ويؤخر من 
شاء فيا شاء، ال مقدم ملا أخر، وال مؤخر ملا قدم.

وق�ول�ه: ) إن م��ن ال�ب�ي��ان س��ح��را (: حيتمل امل�دح والذم)))، واهلل 
سبحانه  أعلم.

=  وجه�ه م�ن النار ولو بش�قة من مترة فليفعل، وم�ن مل جيد فبكلمة طيب�ة، فإن هبا جتزى 
احلس�نة عرش أمثاهلا إىل س�بعمئة ضعف. والسام عىل رسول اهلل وبركاته. ثم خطب مرة 
أخرى:...( وأورد ما نقله املصنف فوق، وبينها فروق، فالنص املنقول هنا لفظ البيهقي، 
وق�د أورد ابن كثري يف البداي�ة والنهاية 45/3) رواية ابن جرير ث�م رواية البيهقي وقال 

عنها: )وهذه الطريق أيضًا مرسلة، إال أهنا مقوية ملا قبلها وإن اختلفت األلفاظ(.
))) انظ�ر: مس�ند أمح�د 470/3 )5899)(، واملعج�م الكب�ري 9)/)44 )074)(، ورواه 
البخ�اري يف األدب املف�رد )/303 )877( ق�ال: )حدثنا أمحد بن إس�حاق قال: حدثنا 
حيي�ى بن محاد ق�ال: حدثنا أبو عوانة ع�ن عاصم بن كليب قال: حدثني س�هيل بن ذراع 
قال: س�معت أبا يزيد أو معن بن يزيد أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: اجتمعوا يف مس�اجدكم، وكلا 
اجتمع قوم فليؤذنوين. فأتانا أول من أتى، فجلس، فتكلم متكلم منا ثم قال: إن احلمد هلل 
ال�ذي ليس للحمد دونه مقصد وال وراءه منفذ. فغضب فق�ام، فتاومنا بيننا فقلنا: أتانا 
أول م�ن أتى، فذهب إىل مس�جد آخر فجل�س فيه، فأتيناه فكلمناه، فج�اء معنا، فقعد يف 
جملس�ه أو قريبًا من جملس�ه ثم قال: احلمد هلل الذي ما ش�اء جعل بن يديه، وما شاء جعل 

خلفه، وإن من البيان سحرًا. ثم أمرنا وعلمنا(.
وقال اهليثمي يف جمم�ع الزوائد 7/8)): )رواه أمحد والطرباين ورجاله رجال الصحيح،   

غري سهيل بن ذراع وقد وثقه ابن حبان(، وهو يف كنز العال 6)/5)).
))) انظر: مرقاة املفاتيح )/)3).
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6)- وعن الرباء بن عازب ريض اهلل عنه قال:

خطبنا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حتى أس�مع العواتق يف اخُلُدر - أي: األبكار فيا 

وراء األس�ت�ار))) - ين�ادي بأعىل صوت�ه: يا معرش من آمن بلسانه ومل خيلص 

اإلي�ان إىل قلب�ه، ال تغتاب�وا املس�لمن وال تتبع�وا ع�وراهت�م - أي عيوهب�م 

وذنوهب�م - ف�إن من يتبع عورة أخيه املس�لم يتب�ع اهلل عورته، وم�ن يتبع اهلل 

عورته يفضحه يف جوف بيته. رواه البيهقي))).

7)- وعن عيل ريض اهلل عنه قال:

رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خطيبًا عىل أصحابه فقال:

ي�ا أهي�ا الن�اس ك��أن امل�وت ع�ىل غرين�ا كت�ب، وكأن احل�ق عىل غرينا 

وجب، وكأن الذي نشيع من األموات َسْفٌر عا قليل إلين�ا راجعون، نبوئهم 

أجداثه�م، ون�أكل تراثه�م، كأن�ا خمل�دون بعدهم، ق�د نس�ين�ا كل واعظ�ة، 

وَأِمنَّا كل جائحة، طوبى ملن ش�غله عيب�ه عن عيوب الناس، طوبى ملن طاب 

مكس�به، وصلحت رسيرته، وحسنت عانيته، واستقام�ت طريقت�ه، طوبى 

ملن تواض�ع هلل م�ن غ�ري منقص�ة، وأنفق مااًل مجعه من غري معصي�ة، وخالط 

أه�ل الفق��ه واحلكم�ة، ورحم أهل الذلة واملس�كنة. طوبى ملن أنفق الفضل 

))) التفسري من املؤلف.
))) يف ش�عب اإلي�ان 08/7) )9660( و7/))5 )96)))(، وه�و يف الكن�ز 6)/5)) 

وقال اهليثمي يف املجمع 93/8: )رواه أبو يعىل ]37/3) )675)([ ورجاله ثقات(.
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م��ن مال�ه، وأمس��ك الفضل م�ن قوله، ووس�عت�ه الس�ن�ة، ومل يع�د عنه�ا 
إىل البدع�ة))).

8)- وع�ن اب�ن عب�اس ريض اهلل عنها ق�ال: خطبنا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف 
مسجد اخليف فحمد اهلل، وذكره با هو أهله، ثم قال:

من كانت اآلخرة مهه مجع اهلل ش�مله، وجعل غناه بن عينيه، وأتته الدنيا 
وه�ي راغم�ة، ومن كانت الدنيا مهه فرق اهلل ش�مله، وجعل فقره بن عينيه، 

ومل يأته من الدنيا إال ما كتب له. رواه الطرباين))).

))) اخل�رب يف الكنز 6)/5))-6)) معزوًا إىل حلي�ة األولياء. وفات املؤلف أن يعزوه إليها. 
ق�ال أب�و نعي�م 3/)0): )حدثنا الق�ايض أبو بكر حممد بن عمر بن س�لم إم�اًء، حدثنا 
القاس�م ب�ن حممد بن جعفر بن حممد ب�ن عبد اهلل بن حممد بن عمر ب�ن عيل بن أيب طالب 
حدثني  أيب عن أبيه جعفر بن حممد عن أبيه عن عيل بن احلسن عن احلسن بن عيل قال: 

رأيت رسول اهلل قام خطيبًا...(
ثم قال: )هذا حديث غريب من حديث العرتة الطيبة، مل نس�معه إال من القايض احلافظ،   

وروي هذا احلديث من حديث أنس عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص(
وحدي�ث أنس نقله اهليثم�ي يف جممع الزوائد 0)/9))عن الب�زار وقال: )فيه النر بن   
حمرز وغريه من الضعفاء(. ومن قبله قال الذهبي يف س�ري أعام النباء 3)/557: )هذا 
حدي�ث واهي اإلس�ناد فالنر قال أبو حاتم: جمه�ول، والوليد ال يعرف، وال يصح هلذا 

املتن إسناد(.
وهو من األربعن الودعانية املوضوعة ص7) وانظر كام العلاء عليها يف تقديم حمققها   
ص3)-7) وكام الس�لفي ع�ىل األربع�ن الودعانية )ضمن مجهرة األج�زاء احلديثية( 

ص))3-))3.
واخلطبة يف هنج الباغة 8/4)-9).  

))) يف املعجم الكبري ))/66) )690))(، وهو يف الكنز 6)/35) وعزاه أيضًا إىل أيب بكر 
اخلفاف يف معجمه وابن النجار. وقال اهليثمي يف املجمع 0)/48): )فيه أبو محزة الثايل 

وهو ضعيف(.
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9)- وعن عيل ريض اهلل عنه قال:

قام فينا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خطيبًا فقال:

يا أهيا الناس إنكم يف دار هدنة، وأنتم عىل ظهر س�فر، السري بكم رسيع، 
فأعدوا اجلهاز لبعد املسافة. رواه الديلمي))).

0)- وعنه أيضًا ريض اهلل عنه: أنه عليه السام قال يف خطبته:

أهيا الناس، قد بنَّ اهلل لكم يف حمكم كتابه ما أحل لكم، وما حرم عليكم، 
فأحل�وا حال�ه، وحرم�وا حرام�ه، وآمن�وا بمتش�اهبه، واعمل�وا بمحكمه، 

واعتربوا بأمثاله. رواه ابن النجار))).

))- وعن العرباض بن سارية ريض اهلل عنه قال:

وعظنا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص موعظة بليغة وجلت منها القلوب، وذرفت منها 
العي�ون، فقلن�ا: يا رس�ول اهلل، كأهنا موعظ�ة مودع فأوصنا. ق�ال: أوصيكم 
بتق�وى اهلل، والس�مع والطاعة وإن تأم�ر عليكم عبد حب�يش، فإنه من يعش 
منكم فسريى اختافًا كثريًا، فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهدين، 
عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور، فإن كل بدعة ضالة. رواه 

أبو داود والرتمذي وقال: حديث حسن صحيح)3).

))) يف الفردوس 79/5) )79)8(، ولكنه فيه من قول عيل. وهو يف الكنز 6)/36).
))) ه�و يف الكن�ز 6)/38)-39) وفيه: وس�نده واه، وهو ما قاله الس�يوطي يف الدر املنثور 

أيضًا )/49). وكان عىل املصنف أال هيمله.
)3) انظ�ر: س�نن أيب داود 00/4) )4607(، واجلامع للرتم�ذي 44/5 )676)( ونص   =     
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))- وعن أيب ذر ريض اهلل عنه قال:

س�معت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو خيطب فق�رأ هذه اآلي�ة ﴿  وئ    وئ  ۇئ  
ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ﴾))) ثم قال عليه الس�ام: من أويت ثاثًا فقد أويت 

مثل ما أويت داود: خشية اهلل يف الر والعانية، والعدل يف الغضب والرضا، 
والقصد يف الفقر والغنى. رواه ابن النجار))).

3)- وعن ابن عمر ريض اهلل عنها قال:

خطبنا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف مس�جد اخليف بمنى فقال: نر اهلل عبدًا سمع 
مقالتي فعمد هبا حيدث هبا أخاه، ثاثة ال يغل عليهن قلب مس�لم: إخاص 
العمل هلل، ومناصحة والة األمور، ولزوم مجاعة املسلمن، فإن دعوهتم حتيط 

من ورائهم. رواه ابن النجار)3).

=   أيب داود: فق�ال العرب�اض: )صىل بنا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذات يوم ثم أقب�ل علينا فوعظنا 
موعظة بليغة( وجاء يف نص الرتمذي أهنا صاة الغداة.

))) من سورة سبأ، اآلية: 3).
))) هو يف كن�ز العال 6)/30)-)3) وقال السيوطي يف الدر املنثور 6/)68: )أخرج ابن 
املنذر عن عطاء بن يسار ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل - وهو خيطب الناس عىل املنرب 
وق�رأ ه�ذه اآلي�ة ﴿ وئ    وئ  ۇئ  ۇئ ﴾ - قال: ثاث من أوتيه�ن فقد أويت ما أويت 
آل داود. قيل: وما هن يا رس�ول اهلل؟ قال: العدل يف الغضب والرضا، والقصد يف الفقر 

والغنى، وذكر اهلل يف الر والعانية.
وأخرج�ه اب�ن مردويه من طريق عطاء بن يس�ار ع�ن حفصة ريض اهلل عنه�ا مرفوعًا به،   
وأخرجه احلكيم الرتمذي  من طريق عطاء بن يس�ار عن أيب هريرة ريض اهلل عنه مرفوعًا 
ب�ه. وأخرج�ه اب�ن النج�ار يف تارخيه م�ن طريق عطاء بن يس�ار ع�ن أيب ذر ريض اهلل عنه 

مرفوعًا به، وقال: خشية اهلل يف الر والعانية(.
)3) ه�و يف كن�ز الع�ال 6)/36)-37)، واحلديث م�روي عن عدد من الصحاب�ة كابن   =     
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4)- وعن أيب نرة ريض اهلل عنه قال:

حدثني من شهد خطبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه سمعه يقول فيها:

ي�ا أهي�ا الن�اس أال إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ال فضل لعريب عىل 
عجمي، وال لعجمي عىل عريب، وال ألس�ود عىل أمحر، وال ألمحر عىل أس�ود 
إال بالتق�وى. أال هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: فليبلغ الش�اهد الغائب. ذكره 

الطربي))) يف )آداب النفوس())).

5)- وفي�ه أيض�ًا: ع�ن أيب مال�ك األش�عري ريض اهلل عن�ه ق�ال: ق�ال 
رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص:

إن اهلل ال ينظ�ر إىل أنس�ابكم وال إىل أحس�ابكم وال إىل أموالك�م، ولكن 
ينظ�ر إىل قلوبك�م، فمن كان له قلب صالح حتنن اهلل عليه، وإنا أنتم بنو آدم، 

وأحبكم إليه أتقاكم)3).
*   *   *

=  مس�عود وزي�د بن ثابت وأن�س وأيب الدرداء وغريه�م، ورواية ابن مس�عود يف جامع 
الرتمذي 34/5 )658)(. ومعنى احلديث أن هذه اخلال الثاث تستصلح هبا القلوب، 

فمن متسك هبا طهر قلبه من اخليانة والدغل والرش.  من النهاية 3/)38.
))) يف أ: الطرباين. وهو حتريف، والكتاب معروف لإلمام حممد بن جرير الطربي، انظر ترمجته 

يف معجم األدباء 6/)45) و460) و465).
))) عزي يف الكنز 699/3 إىل ابن النجار. وقد رواه ابن املبارك يف مسنده )/47) )39)(، 
واحل�ارث بن أيب أس�امة، انظر: زوائ�ده )/53) برقم )5). وع�زاه ابن حجر يف الفتح 

7/6)5 إىل أمحد وابن أيب حاتم.
)3) ه�و يف كنز العال 3/))4 مع�زوًا إىل الطرباين، انظر:  املعجم الكبري 97/3) )3456(، 

وقال اهليثمي 0)/)3): )فيه حييى بن عبد احلميد احلاين وهو ضعيف(.
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فصل

6)- وع�ن أيب بك�ر بن حمم�د بن عمرو بن ح�زم قال: خط�ب أبو بكر 
الصديق ريض اهلل عنه فقال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

تعوذوا باهلل من خشوع النفاق )قالوا: يا رسول اهلل وما خشوع النفاق؟())) 
قال: خشوع البدن ونفاق القلب. رواه البيهقي))).

7)- وعن عمرو بن دينار قال: خطب أبو بكر فقال:

أوصيك�م ب�اهلل لفقركم وفاقتك�م أن تتقوه، وأن تثنوا علي�ه با هو أهله، 
وأن تس�تغفروه إنه كان غفارًا، واعلموا أنك�م ما أخلصتم هلل فربكم أطعتم، 
وحقه)3) حفظتم، فأعطوا رضائبكم)4) يف أيام س�لفكم، واجعلوها نوافل بن 

أيديكم حتى تستوفوا سلفكم ورضائبكم حن فقركم وحاجتكم.

ث�م تفكروا عباد اهلل فيم�ن كان قبلكم، أين كانوا أم�س وأين هم اليوم! 
أين امللوك الذين أثاروا األرض وعمروها؟ قد ُنسوا وُنيِس ذكرهم فهم اليوم 
كا يشء، فتل�ك بيوهتم خاوية با ظلم�وا، وهم يف ظلات القبور، هل حتس 

منهم ِمْن أحد)5) أو تسمع هلم ركزًا؟

))) سقط من أ.
))) ه�و يف كنز العال 96/8) معزوًا إىل احلكيم، والعس�كري يف األمثال، والبيهقي، وانظر: 
ش�عب اإليان 364/5 )6967(، ومتن احلديث بدون ذكر خطبة أيب بكر ذكر يف الكنز 

6/7)5 معزوًا إىل احلكيم والبيهقي عن أيب بكر، واحلاكم يف تارخيه عن ابن عمر.
)3) يف احللية: وحقكم، ويف كنز العال: وحقه وحقكم.

)4) جاء يف حاشية س و ح و ع هنا: أي مواجبكم يف أموالكم. منه، أي من املصنف.
)5) يف ع: منهم أحدًا.
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وأين من))) تعرفون من أصحابكم وإخوانكم؟ قد وردوا عىل ما قدموا، 
فحل�وا))) الش�قاوة والس�عادة، إن اهلل عز وجل ليس بينه وب�ن ]أحد من[)3) 
خلق�ه نس�ب)4) يعطيه به خ�ريًا وال)5) يرصف عنه س�وءًا إال بطاعته)6) واتباع 
أم�ره، وإن�ه ال خري بخري بعده النار، وال رش برش بع�ده اجلنة. أقول قويل هذا 

وأستغفر اهلل يل ولكم. رواه أبو نعيم )يف احللية()7).

8)- وع�ن أنس ق�ال: كان أب�و بكر خيطبن�ا، فيذكر بدء خلق االنس�ان 
فيق�ول: خرج من خمرج الب�ول مرتن، فيذكر حتى يتقذر أحدنا نفس�ه. رواه 

ابن أيب شيبة يف )مصنفه()8).

9)- وعن نعيم)9) قال: كان يف خطبة أيب بكر الصديق: 

أم�ا تعلمون أنكم تغ�دون وتروحون ألجل معل�وم فم��ن اس�تطاع أن 
ينق�يض األجل وه�و يف عم�ل اهلل فليفعل، ول�ن تن�الوا ذل���ك إال باهلل، إن 

))) يف ع و أ: ما.
))) يف النسخ: فحملوا. فصححتها ناظرًا إىل لفظها يف املواضع األخرى اآلتية.

)3) من الكنز.
)4) ساقطة من أ، ويف ع: سبب.

)5) يف ع: أو.
)6) يف ع: طاعته.

)7) انظ�ر احللي�ة )/35-36، وه�و يف الكن�ز 6)/46)، ويف اخلط�ب واملواع�ظ أليب عبيد 
ص88 ضمن خطبة. وقوله )يف احللية( سقط من أ.

)8) املصنف 9)/36) )35577(، وهو يف الكنز 6)/46)-47).
)9) جاء اسم أبيه يف الكنز: قحمة، ويف املعجم الكبري وحلية األولياء وتفسري ابن كثري: نمحه، 

ويف جممع الزوائد: حمة، ويف الدر املنثور: حممد الرحبي!
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أقوام�ًا جعلوا آجاهلم لغريهم فنهاكم اهلل أن تكونوا أمثاهلم ﴿ ڦ  ڄ  ڄ      

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴾))).

أي�ن من تعرف�ون من إخوانك�م؟ قدموا عىل م�ا قدموا يف أيام س�لفهم، 

وحلوا فيه بالشقاوة والسعادة. 

أين اجلب�ارون ]األولون[))) الذين بنوا املدائ�ن وحففوها باحلوائط؟ قد 

صاروا حتت الصخرة واآلثار.

هذا كتاب اهلل ال تفنى عجائبه فاس�تضيئوا من�ه ليوم الظلمة، وانتصحوا 

بش�فائه وبيان�ه، إن اهلل عز وجل أثن�ى عىل زكريا وأهل بيت�ه فقال ﴿   ې  

ى  ى  ائ      ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ ﴾ )3) .

ال خري يف قول ال يراد به وجه اهلل، وال خري يف مال ال ينفق يف سبيل اهلل، 

وال خ�ري فيمن يغلب جهُل��ُه حلَم�ُه، وال خري فيمن خياف يف اهلل لومة الئم. 

رواه الطرباين، وأبو نعيم يف )احللية(. قال ابن كثري: إسناده جيد)4).

))) من سورة احلرش، اآلية: 9).
))) من الكنز.

)3) من سورة األنبياء، اآلية: 90.
)4) هذا كله من الكنز 6)/47)، وانظر: املعجم الكبري )/60 )39(، وحلية األولياء )/36، 
وتفس�ري ابن كثري 343/4 ونصه: )هذا إس�ناد جيد، ورجاله كلهم ثقات، وش�يخ جرير 
ابن عثان وهو عثان بن نمحة ال أعرفه بنفي وال إثبات، غري أن أبا داود السجس�تاين قد 
حكم بأن شيوخ جرير كلهم ثقات، وقد روي هلذه اخلطبة شواهد من وجوه أخر( وقال 

اهليثمي )/89): )نعيم بن حمة مل أجد من ترمجه(. والنص يف الدر املنثور 0/8)).
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30- وعن عبد اهلل بن عكيم قال: خطبنا أبو بكر فقال:
أم�ا بعد: فإين أوصيكم بتقوى اهلل عز وجل، وأن تثنوا عليه با هو أهله، 
وأن ختلطوا الرغبة بالرهبة، وأن جتمعوا اإلحلاف باملس�ألة، فإن اهلل عز وجل 

أثن�ى عىل زكريا وعىل أهل بيته فق�ال: ﴿ ې   ې  ى  ى  ائ      
ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ﴾ ))). ثم اعلموا عباد اهلل أن اهلل عز 

وج�ل قد ارهتن بحقه أنفس�كم، وأخذ عىل ذلك مواثيقكم، واش�رتى منكم 
القلي�ل الف�اين بالكث�ري الباقي، وهذا كت�اب اهلل فيكم، ال تفن�ى عجائبه، وال 
يطفأ ن�وره، فصدقوا قوله، وانتصحوا كتابه، واس�تبرصوا في�ه ليوم الظلمة، 

فإنا خلقكم للعبادة، ووكل بكم الكرام الكاتبن، يعلمون ما تفعلون.
ث�م اعلم�وا عباد اهلل إنك�م لتغدون وتروح�ون يف أجل ق�د ُغيَِّب عنكم 
علم�ه، ف�إن اس�تطعتم أن تنق�يض اآلج�ال وأنتم يف عم�ل هلل فافعل�وا، ولن 
تس�تطيعوا ذلك إال باهلل، فس�ابقوا يف مهل آجالكم قبل أن تنقيض فرتدكم إىل 
س�وء أعالكم، فإن قومًا جعلوا آجاهلم لغريهم، فنس�وا أنفسهم، فنهاكم أن 
ه  تكونوا أمثاهلم. الوحاء الوحاء)))، النجاء النجاء، إن وراءكم طالبًا حثيثًا َمرُّ

رسيع. رواه ابن أيب شيبة، وأبو نعيم، واحلاكم)3) وغريهم)4).

))) من سورة األنبياء، اآلية: 90.
))) علق ناسخ ع هنا: أي )الرعة الرعة(. قلت: ويمد ويقرص.  النهاية 63/5).

)3) ان�ظ��ر: ال�مصن�ف الب�ن أيب ش�يب�ة 9)/)3) ))3557(، وحلي�ة األولي�اء )/35، 
واملس�تدرك )/5)4 )3447(، وتعقب�ه الذهب�ي بضع�ف أح�د روات�ه، وه�و يف الكنز 

.(49-(48/(6
)4) عزاه املتقي يف الكنز كذلك إىل هناد يف الزهد )/83) )495(، والبيهقي وهو يف ش�عب 
اإلي�ان 4/7)3 )0594)( وج�اء كذلك هذا الرم�ز: )يف(، ومل يذكر يف الرموز! وقال: 

وروى بعضه ابن أيب الدنيا يف قرص األمل. قلت: انظر قرص األمل ص )0).
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)3- وعن ابن الزبري أن أبا بكر قال وهو خيطب:

ي�ا معرش الناس اس�تحيوا م�ن اهلل، فوال�ذي نفيس بي�ده إين ألظل حتى 

أذهب إىل الغائط يف الفضاء مغطيًا رأيس - ويف لفظ: مقنعًا رأيس - استحياء 

م�ن ريب. رواه اب�ن املب�ارك، واب�ن أيب ش�يبة يف )مصنف�ه(، واخلرائط�ي يف 

)مكارم األخاق())).

)3- وع�ن ]حممد بن[))) ابراهيم بن احلارث أن أبا بكر الصديق خطب 

الناس فقال: 

وال�ذي نفيس بيده لئن اتقيتم وأحس�نتم ليوش�كن أال ي�أيت عليكم ]إال 

يسريًا[ حتى تشبعوا من اخلبز والسمن. رواه ابن أيب الدنيا، والدينوري)3).

33- وعن موسى بن عقبة أن أبا بكر الصديق كان خيطب فيقول:

احلمد هلل رب العاملن، أمحده وأس�تعينه ونس�أله الكرامة فيا بعد املوت، 

فإنه قد دنا أجيل وأجلكم، وأش�هد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأن 

))) انظر: الزه�د )/07) واملصنف )/44 )33))(، ومكارم األخاق )/559 )5)3(، 
ويف تعلي�ق املحق�ق أنه موقوف ع�ىل أيب بكر، ورجال�ه ثقات، وه�و يف الكنز 6)/49) 

وعزاه إىل املذكورين وإىل رسته.
))) من املجالسة والكنز.

)3) انظر: املجالسة 450/3-)45 )057)( ويف سنده ضعف وانقطاع كا يف تعليق املحقق، 
وه�و يف الكن�ز 6)/49)، وم�ا ب�ن املعقوفت�ن منه�ا، ورواه ابن أيب ش�يبة يف املصنف 
9)/37) )35580( عن جماهد بلفظ: )قام أبوبكر خطيبًا فقال: أبرشوا، فإين أرجو أن 

يتم اهلل هذا األمر حتى تشبعوا من الزيت واخلبز(.
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حممدًا عبده ورس�وله، أرس�له باحلق بش�ريًا ونذيرًا ورساجًا منريًا ﴿ ىئ  ىئ  

ىئ       ی  ی  ی   ی  جئ   ﴾ ))) ومن يطع اهلل ورس�وله فقد رش�د، ومن 

يعصها فقد ضل ضااًل مبينًا.

أوصيك�م بتقوى اهلل واالعتص�ام بأمر اهلل الذي رشع لك�م وهداكم به، 

فإن جوامع هدى اإلسام بعد كلمة اإلخاص السمع والطاعة ملن واله اهلل 

أمرك�م، فإنه من يط�ع ويل األمر باملعروف والنهي عن املنكر فقد أفلح وأدى 

الذي عليه من احلق، وإياكم واتباع اهلوى فقد أفلح من حفظ ]من[))) اهلوى 

والطمع والغضب.

وإياك�م والفخ�ر، وم�ا فخر م�ن خلق من ت�راب، ثم إىل ال�رتاب يعود، 

ث�م يأكل�ه الدود، ثم هو اليوم ح�ي وغدًا ميت؟! فاعملوا يومًا بيوم وس�اعة 

بساعة، وتوقوا دعاء املظلوم، وعدوا أنفسكم يف املوتى، واصربوا فإن العمل 

كل�ه بالصرب، واح�ذروا واحلذر ينف�ع، واعملوا والعمل)3) يقب�ل، واحذروا 

م�ا حذرك�م اهلل من عذابه، وس�ارعوا في�ا وعدكم اهلل من رمحت���ه وثواب�ه، 

وافهم���وا تفهم�وا، واتقوا توقوا، ف�إن اهلل قد بن لكم ما أهل�ك به َمْن كان 

قبلك�م وم�ا نجا به َمْن نجا قبلكم، قد بن لك�م يف كتابه حاله وحرامه، وما 

))) من سورة يس، اآلية: 70.
))) ليست يف النسخ، وهي من الكنز.

)3) يف الكن�ز: فاحل�ذر، فالعمل، أي بالفاء، والعطف بال�واو هو الصحيح هنا، أي احذروا يف 
وقت ينفع فيه احلذر، واعملوا يف وقت يقبل فيه العمل.
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حي�ب م�ن األعال وما يك�ره، فإين ال ألوك�م ونفيس)))، واهلل املس�تعان، وال 

حول وال قوة إال باهلل.

 واعلم�وا أنك�م ما أخلصت�م هلل من أعالك�م فربكم أطعت�م، وحظكم 

حفظت�م، واغتبطتم، وما تطوعتم به فاجعلوه))) نوافل بن أيديكم تس�توفوا 

بسلفكم وتعطوا أجركم حن فقركم وحاجتكم إليها.

ث�م تفكروا عب�اد اهلل يف إخوانك�م وصحابتكم الذين مض�وا، قد وردوا 

عىل ما قدموا فأقاموا عليه، وحلوا يف الشقاء والسعادة فيا بعد املوت، إن اهلل 

لي�س له رشي�ك، وليس بينه وبن أحد من خلقه نس�ب يعطي�ه به خريًا، وال 

ي�رصف عنه س�وءًا إال بطاعت�ه واتباع أم�ره، فإنه ال خري يف خري بع�ده النار، 

وال رش يف رش بعده اجلنة، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل يل ولكم، وصلوا عىل 

نبيكم، ملسو هيلع هللا ىلص، والسام عليكم)3) ورمحة اهلل وبركاته. أخرجه ابن أيب الدنيا)4).

34- وعن احلس�ن أن أبا بك�ر الصديق خطب الن�اس فحمد اهلل وأثنى 

عليه ثم قال: 

))) علق ناسخ ع هنا: أي ال أقرص يف أمركم وأمري.
))) هنا تنقطع النسخة املدنية ع.

)3) يف تاريخ دمشق والكنز: عليه.
)4) ه�و يف الكن�ز 6)/50)-)5) وع�زاه إىل اب�ن أيب الدنيا يف كتاب احلذر، وابن عس�اكر. 
انظر: تاريخ مدينة دمشق 335/30. وكتاب احلذر ال أعلم عنه شيئًا، وقد ذكر يف الكنز 

يف موضعن.
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إن أكي�س الكي�س التق�وى، وأمح�ق احلم�ق الفج�ور)))، أال إن الصدق 

األمانة، والكذب اخليانة. رواه ابن عساكر))).

35- وزاد يف رواية)3):

وحاس�بوا أنفس�كم قبل أن حتاسبوا، وال يدع قوم اجلهاد يف سبيل اهلل إال 

رضهبم اهلل بالفقر، وال ظهرت الفاحشة يف قوم إال عمهم اهلل بالباء.

36- ويف رواية: خطب فذكر املسلمن فقال:

من ظلم منهم أحدًا فقد أخفر)4) ذمة اهلل، ومن ويل من أمور الناس شيئًا 

فلم يعطهم كتاب اهلل فعليه هبلة اهلل )5).

))) بدأ هباتن اجلملتن احلسن بن عيل يف خطبة له. انظر: تاريخ دمشق 3)/73).
))) ليس يف رواية ابن عس�اكر )303/30-304( عن احلس�ن هذا اللفظ، وإنا هو يف رواية 
عب�د اهلل ب�ن عكي�م والش�عبي )30/)30(، ولي�س فيه�ا: أال إن الصدق ال�خ. واللفظ 
املذكور هنا رواه البيهقي يف الس�نن الكربى )353/6) )788))( عن احلس�ن، وهو يف 

كنز العال 599/5 عنه. فالصواب أن يعزى إليه.
)3) ه�ي رواي�ة عبد اهلل ب�ن عكيم والش�عبي، أخرجها اب�ن عس�اكر )30/)30( من طريق 
الدين�وري يف املجالس�ة 4/)))-3))، وحك�م املحقق عىل اإلس�ناد بأنه ضعيف وهو 

مرسل، ولكن جاءت الرواية بإسناد آخر حسن. وانظر كنز العال 634-633/5.
)4) يف س و ح: أحقر!.

)5) هو يف كنز العال 754/5 وعزاه إىل الدينوري، انظر: املجالسة 79/4)-80) ))44)) 
وأطال املحقق يف خترجيه وحكم عىل إسناده بالصحة. وقال: )املذكور جزء من وصية أيب 

بكر يف غزوة ذات الساسل لرافع بن أيب رافع الطائي(. 
وهبلة اهلل أي: لعنته كا يف املجالسة،  والقاموس ص 53)).  
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37- ويف رواية له: إن أبا بكر قام خطيبًا فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال:

احلمد هلل الذي هدى فكفى، وأعطى فأغنى))).

))) روى ابن عساكر يف التاريخ 8/30)3 بسنده عن صالح بن كيسان قال: )ملا كانت الردة  
قام أبو بكر فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال: احلمد هلل الذي هدى فكفى، وأعطى فأغنى.  

إن اهلل بعث حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص والعلم رشيد، واإلسام غريب طريد، قد رث حبله، وخلق عهده،   
وض�ل أهل�ه عنه، ومقت اهلل أه�ل الكتاب ف�ا يعطيهم خريًا خلري عنده�م، وال يرصف 
عنهم رشًا لرش عندهم، قد غريوا كتاهبم، وأتوا عليه ما ليس فيه، والعرب األميون صفر 
م�ن اهلل، ال يعبدونه وال يدعونه، أجهدهم عيش�ًا، وأضلهم دين�ًا، يف ظلف من األرض، 
م�ع قلة الس�حاب، فجمعه�م اهلل بمحمد ملسو هيلع هللا ىلص، وجعله�م األمة الوس�طى، نرصهم بمن 
اتبعه�م، ونرصه�م عىل غريهم، حت�ى قبض اهلل نبي�ه ملسو هيلع هللا ىلص، فركب منهم الش�يطان مركبه 

الذي أنزله اهلل عنه، وأخذ بأيدهيم، وبغى هلكهم ﴿ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڑ  

ک   ک  ک  ﴾ ]آل عمران: 44)[.
إن من حولكم من العرب منعوا شاهتم وبعريهم، ومل يكونوا يف دينهم - وإن رجعوا    
إلي�ه - أزه�د منه�م يومهم هذا، ومل تكون�وا يف دينكم أق�وى منكم يومكم ه�ذا، عىل ما 
فقدت�م م�ن برك�ة نبيكم ملسو هيلع هللا ىلص، ولق�د وكلكم إىل ال�كايف األول الذي وجده ض�ااًل فهداه، 
وعائ�ًا فأغن�اه، وكنت�م عىل ش�فا حفرة من الن�ار فأنقذك�م منه�ا. واهلل ال أدع أقاتل عىل 
أم�ر اهلل حت�ى ينجز اهلل وعده، ويويف لنا عهده، ويقتل من قتل منا ش�هيدًا من أهل اجلنة، 
ويبق�ى م�ن بقي منا خليفته وورثت�ه يف أرضه، قضاء اهلل احلق، وقول�ه الذي ال خلف فيه 
﴿ ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ﴾ ]النور: 55[ 
ث�م نزل، ا.ه��. مصححًا، وهو يف كنز العال 5/)66-664 معزوًا إىل ابن عس�اكر ويف 
بعض األلفاظ خاف، وفيه: )قال ابن كثري: فيه انقطاع بن صالح بن كيسان والصديق، 
لكنه يشهد لنفسه بالصحة، جلزالة ألفاظه، وكثرة ما له من الشواهد(. واخلطبة يف البداية 

والنهاية 6/))3 ط املعارف، وليس فيه هذا القول!.
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38- ويف رواية له عنه أنه قال:

أهيا الناس احذروا الدنيا، وال تثقوا هبا فإهنا غرارة غدارة، وآثروا اآلخرة 
عىل الدنيا فأحبوها، فبحب كل واحدة منها تبغض))) األخرى.

أقول قويل هذا وأستغفر اهلل يل ولكم))).

*   *   *

))) يف النسخ: يبغض.
))) روى ابن عساكر يف التاريخ 55/44)-56) بسنده عن عاصم قال:

)مج�ع أبو بكر الناس وهو مريض فأمر من حيمل�ه إىل املنرب فكانت آخر خطبة خطب هبا،   
فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال: يا أهيا الناس احذروا الدنيا وال تثقواهبا فإهنا غرارة، وآثروا 
اآلخ�رة ع�ىل الدنيا، فأحبوها، فبح�ب كل واحدة منها تبغض األخ�رى، وإن هذا األمر 
ال�ذي ه�و أملك بنا ال يصلح آخره إال با صلح به أول�ه، فا حيتمله إال أفضلكم مقدرة، 
وأملككم لنفسه، أشدكم يف حال الشدة، وأسلسكم يف حال اللن، وأعلمكم برأي ذوي 
الرأي، ال يتش�اغل با ال يعنيه، وال حيزن ملا ينزل به، وال يس�تحيي من التعلم، وال يتحري 
عند البدهية، قوي عىل األمور، ال جيوز بيشء منها حده بعدوان وال تقصري، يرصد ملا هو 
آت عتاده من احلذر والطاعة، وهو عمر بن اخلطاب. ثم نزل...( اه�. مصححًا، وهو يف 

كنز العال 5/)68.
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فصل

39- عن قبيصة قال: سمعت عمر ريض اهلل عنه وهو يقول عىل املنرب:

م�ن ال يرح�م ال يرحم، ومن ال يغفر ال يغف�ر له، ومن ال يتوب ال يتاب 

عليه، ومن ال يتقي ال يوقه. رواه البخاري يف )األدب())).

40- وع�ن الباه�يل))) أن عم�ر ق�ام يف الن�اس خطيبًا مدخله يف الش�ام 

باجلابية فقال: 

تعلم�وا القرآن تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، فإنه مل يبلغ منزلة 

ب من أجل، وال يبعد من  ذي حق أن يطاع يف معصية اهلل، واعلموا أنه ال يقرِّ

رزق قول بحق وتذكري عظيم)3).

واعلموا أن بن العبد وبن رزقه حجابًا، فإن صرب أتاه رزقه، وإن اقتحم 

هتك احلجاب ومل يدرك فوق رزقه.

))) ه�و يف الكنز 6)/)5) وعزاه إىل )البخ�اري يف األدب، وابن خزيمة، وجعفر القاري يف 
الزهد( واجلملتان األخريتان يف األدب )/36) ))37( بلفظ: )وال يعف عمن مل يعف 

وال يوق من ال يتوقى( كذا.
))) يف أ: البهايل! وهو حتريف، واملقصود الصحايب أبو أمامة كا بّن الس�يوطي يف مقدمة مجع 

اجلوامع. انظر الكنز )/)).
)3) روى اإلم�ام أمحد 50/3 ))49))( عن أيب س�عيد اخلدري عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )أال ال 
متنع�ن أحدك�م رهب�ة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو ش�هده، فإن�ه ال يقرب من أجل وال 
يباعد من رزق أن يقول بحق أو أن يذكر بعظيم(. قال ابن كثري يف التفسري )/)7: )تفرد 

به أمحد(. وانظر جممع الزوائد 65/7). وهذا مما حفظه عمر من النبي �.
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فأدبوا اخليل، وانتضلوا)))، وانتعلوا)))، وتس�وكوا، ومَتَْعَدُدوا)3)، وإياكم 

وأخ�اق العجم، وجماورة اجلبارين، وأن يرفع ب�ن ظهرانيكم صليب، وأن 

جتلس�وا عىل مائ�دة يرشب عليها اخلم�ر، وأن تدخلوا احلام بغ�ري إزار، وأن 

تدعوا نساءكم يدخلن احلامات، فإن ذلك ال حيل )4) .

وإياكم أن تكسبوا من عقد األعاجم بعد نزولكم يف بادهم ما حيبسكم 

يف أرضهم، فإنكم توشكون أن ترجعوا إىل بادكم.

وإياكم والصغار أن جتعلوه يف رقابكم، وعليكم بأموال العرب: املاش�ية 

تتولون)5) هبا حيث نزلتم.

واعلم�وا أن األرشبة تصنع من الثاثة: من الزبيب والعس�ل والتمر، فا 

عتق منه فهو مخر ال حيل.

واعلم�وا أن اهلل ال يزك�ي ثاثة نف�ر)6)، وال ينظر إليه�م وال يقرهبم يوم 

القيامة وهلم عذاب أليم: رجل أعطى إمامه صفقة  يريد هبا الدنيا، فإن أصاهبا 

))) يف س و ح: انتصلوا! وأثبت ما يف الكنز، وانتضل القوم وتناضلوا: أي رموا للسبق، ومنه 
قيل: انتضلوا بالكام واألشعار. لسان العرب ))/666.

))) يف أ: وانقلوا!.
)3) أي تش�بهوا بعي�ش معد، وكانوا أهل قش�ف وغل�ظ يف املعاش. لس�ان العرب 87/3). 

وانظر )/345 و86/3) و407/3 و7/))4 منه.
)4) انظر: اآلداب واألحكام املتعلقة بدخول احلام البن كثري ص6)-34.

)5) يف الكنز: تنزلون.
)6) املذكور اثنان.
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وىف له، وإن مل يصبها مل يف له. ورجل خرج بس�لعته بعد العرص فحلف باهلل 

لقد أعطي هبا كذا وكذا فاشرتيت له))).

وس�باب املس�لم فس�ق)))، وقتاله كفر، وال حيل لك أن هتجر أخاك فوق 

ثاث�ة أي�ام، ومن أتى س�احرًا أو كاهنًا أو عرافًا فصدقه ب�ا يقول فقد كفر با 

أنزل عىل حممد ملسو هيلع هللا ىلص. رواه العدين)3).

)4- وع�ن الس�ائب ب�ن مهج�ان - م�ن أه�ل الش�ام، وكان ق�د أدرك 

الصحاب�ة - قال: ملا دخل عمر الش�ام، مح�د اهلل وأثنى علي�ه، ووعظ وذكر، 

وأمر باملعروف وهنى عن املنكر، ثم قال: 

إن رس�ول اهلل ق�ام فين�ا خطيب�ًا كقيامي فيك�م، فأمر بتق�وى اهلل، وصلة 

الرحم، وإصاح ذات البن، وقال: 

عليكم باجلاعة - ويف لفظ: بالس�مع والطاعة - فإن يد اهلل عىل اجلاعة، 

وإن الشيطان مع الواحد، وهو من االثنن أبعد.

ال خيلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثها. 

ومن ساءته سيئته ورسته حسنته فهو أمارة املسلم املؤمن، وأمارة املنافق 

))) يف الكنز: لقوله.
))) يف الكنز: وسباب املؤمن فسوق.

)3) هو يف الكنز 6)/)5)-54).
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الذي ال تس�ؤه سيئته وال تره حس�نته، إن عمل خريًا مل يرج من اهلل يف ذلك 

اخلري ثوابًا، وإن عمل رشًا مل خيف من اهلل يف ذلك الرش عقابًا. 

وأمجلوا يف طلب الدنيا، فإن اهلل قد تكفل بأرزاقكم، وكل سيتم له عمله 

ال�ذي كان عامًا، اس�تعينوا ب�اهلل عىل أعالك�م، فإنه يمحو ما يش�اء ويثبت 

وعنده أم الكتاب.

صىل اهلل عىل نبينا حممد وآله، وعليه الس�ام ورمحة اهلل وبركاته. الس�ام 

عليكم. رواه ابن مردويه، والبيهقي، وابن عساكر وقاال: هذه خطبة عمر بن 

اخلطاب عىل أهل الشام، وآثرها عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص))).

)4- وعن احلسن: كان عمر يقول:

أكثروا ذكر النار، فإن حرها شديد، وإن قعرها بعيد، وإن مقمعها حديد. 

رواه ابن أيب شيبة يف )مصنفه())).

43- وع�ن أيب خال�د الغس�اين ق�ال: حدثن�ي مش�يخة من أهل الش�ام 

أدرك�وا عم�ر ريض اهلل تع�اىل عن�ه قالوا: ملا اس�تخلف عمر صع�د املنرب فلا 

رأى الن�اس أس�فل منه محد اهلل، ث�م كان أول كام تكلم به بعد الثناء عىل اهلل 

وعىل رسوله:

))) هي يف كنز العال 6)/55) وانظر: شعب االيان للبيهقي 488/7 )085))(، وتاريخ 
مدينة دمش�ق 0)/03) و05)، وكتاب ابن مردويه غري موجود. واقترص الس�يوطي يف 

الدر املنثور 4/)66 عىل ابن مردويه والبيهقي.
))) املصنف 8)/)50 )95)35(، وهو يف الكنز 6)/56).
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ْن علي��ك ف�إنَّ األم��ور            بك��فِّ اإلل�ه مق�ادي�ُره�ا َهوِّ

ه�ا             وال قارٍص عن�ك مأموُره�ا فل�ي�س ب�آت�ي�ك منه�ي�ُّ

رواه العسكري))).

44- وعن ساك بن حرب قال: سمعت معرورًا أو ابن معرور التميمي 
قال: س�معت عمر بن اخلطاب وصعد املنرب فقعد دون مقعد رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

بمقعدين فقال:

أوصيك�م بتقوى اهلل، واس�معوا وأطيع�وا مل�ن واله اهلل أمركم. أخرجه 
ابن جرير))).

45- وعن أيب هريرة قال: كان عمر بن اخلطاب يقول يف خطبته:

أفل�ح منكم َمْن حفظ عن اهلوى والغض�ب والطمع، ووفق إىل الصدق 
يف احلديث، فإنه جيره إىل اخلري)3)، من يكذب يفجر، ومن يفجر هيلك، إياكم 

))) اخلرب يف كنز العال 6)/57). وُذِكَر البيتان منسوبن إىل عمر يف )مشكل احلديث وبيانه( 
البن فورك ص36)، وفيه كام عىل قوله )بكف اإلله( فانظره.

))) هو يف كنز العال 6)/57). وإذا أطلق العزو إىل ابن جرير فيكون املقصود كتابه هتذيب 
اآلثار. انظر الكنز: )/0). ومل أجده يف املطبوع من هتذيب اآلثار. وهذا من حديث النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص ال�ذي رواه أبو هريرة عنه أنه قال: آمرك�م بثاث، وأهناكم عن ثاث: أن تعبدوا اهلل 
وال ترشكوا به شيئًا، وتعتصموا بحبل اهلل مجيعًا، وال تفرقوا، وتطيعوا ملن واله اهلل عليكم 
أمركم. وأهناكم عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال. رواه ابن حبان، االحسان 
0)/3)4 )4560(، وم�وارد الظم�آن 370 )543)(، وه�و يف مس�ند أمح�د )/360 

)8703( بلفظ: )وأن تنصحوا( بدل )تطيعوا(.
)3) اجلملة يف املصدرين اآلتين: )وليس فيا دون الصدق من احلديث خري(.
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والفخ�ر، وما فخر))) من خل�ق من الرتاب، وإىل الرتاب يع�ود؟! اليوم حي 

وغدًا ميت، اعملوا عمل يوم بيوم، واجتنبوا دعوة املظلوم، وعدوا أنفس�كم 

من املوتى. رواه البيهقي))).

46- وعن عمر ريض اهلل تعاىل عنه أنه قال يف خطبته:

حاس�بوا أنفسكم قبل أن حتاس�بوا، فإنه أهون حلسابكم، وزنوا أنفسكم 

قب�ل أن توزنوا، وتزينوا للعرض األك�رب يوم تعرضون ال ختفى منكم خافية. 

رواه ابن املبارك، وأمحد، وأبو نعيم، وغريهم)3).

))) اجلملة يف الشعب والسنن والكنز: )إياكم والفجور، ما فجور...(!.
))) يف شعب اإليان 368/7 )0)06)(، والسنن الكربى 5/3)) )5595(، وهو فيه عن 
ابن شهاب، ومل يذكر أبو هريرة، والنص يف الكنز 6)/57)-58) وهذه اخلطبة سبقت 

يف خطبة أليب بكر برقم )33(، وكأن عمر - ريض اهلل عنه -  حفظها منه.
)3) ُع�ِزَي يف كن�ز الع�ال 6)/59) إىل: )ابن املبارك، ص، ش، ح�م يف الزهد، كر، وابن أيب 
الدنيا يف حماس�بة النفس، حل، كر( وَيقِصُد ابن املبارك يف الزهد ]ص03)[، وس�عيد بن 
منصور، وابن أيب شيبة ]املصنف 9)/43) برقم 35600[ وأمحد يف الزهد ]ص)9)[، 
واب�ن عس�اكر ]تاريخ مدين�ة دمش�ق 4/44)3 و357[ وابن أيب الدنيا يف كتابه حماس�بة 

النفس ]ضمن رسائله )/))))[، وأبا نعيم يف احللية ])/)5[، وكرر ابن عساكر!.
أما س�نده فهو يف الزهد البن املبارك عن مالك بن مغول أنه بلغه أن عمر... ومن طريقه   
ابن عساكر يف التاريخ، وإليه عزاه السيوطي يف الدر املنثور 8/)7)، ورواه ابن أيب شيبة 
بس�نده عن جعفر بن برقان عن رجل مل يكن يس�ميه عن عمر، وذكره ابن كثري يف تفسريه 
5/4)4 نقًا عن ابن أيب الدنيا بسنده عن جعفر بن برقان عن ثابت بن احلجاج قال: قال 

عمر، وذكره الرتمذي يف اجلامع 638/4 با سند. وهو منقطع كا يف حاشية املصنف.
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47- وعن احلسن أن عمر كان يقول:

يا أهيا الناس إنه من يتق الرش يوقه، ومن يتبع اخلري يؤته. رواه العسكري 

يف )املواعظ())).

48- وعن أيب فراس قال: خطب عمر بن اخلطاب فقال:

ي�ا أهي�ا الناس أال إنا كن�ا نعرفكم إذ ب�ن ظهرانينا النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص، وإذ ينزل 

الوح�ي وإذ ينبئنا اهلل من أخبارك�م، أال وإن النبي قد انطلق وانقطع الوحي، 

وإن�ا نعرفك�م با نق�ول لكم: من أظه�ر منكم خ�ريًا ظننا به خ�ريًا وأحببناه 

علي�ه، ومن أظهر لنا رشًا ظننا به رشًا وأبغضناه عليه، رسائركم ]بينكم و[))) 

بن ربكم. 

أال إنه قد أتى عيل حن وأنا أحسب أن من قرأ القرآن يريد اهلل وما عنده، 

فقد خيل يل بأخرة أن رجااًل قد قرءوه يريدون به ما عند الناس، فأريدوا اهلل 

بقراءته، وأريدوه بأعالكم.

أال وإين واهلل م�ا أرس�ل ع�ايل إليك�م ليرب�وا أبش�اركم، وال ليأخذوا 

أموالك�م، ولك�ن أرس�لهم إليكم ليعلموكم دينكم وس�نتكم، فم�ن فعل به 

سوى ذلك فلريفعه إيل، فوالذي نفيس بيده إذًا ألقصنه منه. 

))) هو يف الكنز 6)/)6).
))) من مصادر التخريج.
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أال ال ترب�وا املس�لمن فتذلوه�م، وال جتمروه�م))) فتفتنوه�م، وال 

متنعوه�م حقوقه�م فتكفروه�م، وال تنزلوهم الغي�اض))) فتضيعوهم. رواه 

أمحد ومجاعة)3).

49- وع�ن موس�ى ب�ن عقب�ة ق�ال: ه�ذه خطب�ة عم�ر ب�ن اخلط�اب 

يوم اجلابية)4):

))) يف س و ح و أ: وال حتمدوهم! وأثبت ما يف الكنز وهو الصواب، واملعنى: ال جتمعوهم يف 
الثغور، وحتبسوهم عن العود إىل أهليهم. انظر: املعجم الوسيط ص 33).

))) مجع غيضة، وهي الش�جر امللتف، ألهنم إذا نزلوها تفرقوا فيها فتمكن منهم العدو. لسان 
العرب 7/)0).

)3) ه�و يف كن�ز العال 6)/)6)-63) وقال: )حم، وابن س�عد، واب�ن عبد احلكم يف فتوح 
مرص، وابن راهويه يف خلق أفعال العباد، وهناد، ومس�دد، وابن خزيمة، والعس�كري يف 

املواعظ، وأبو ذر اهلروي يف اجلامع، ك، ق، كر، ص(.
قل�ت: انظ�ر مس�ند أمح�د )/)4 )86)(، وطبقات ابن س�ع�د 3/7))، وفت�وح مرص   
ص94)-95) والزهد هلناد ص)44، واملس�تدرك 485/4 )8356(، وسنن البيهقي 

الكربى 9/)4 )7685)(، وتاريخ مدينة دمشق 78/44).
ويض�اف: مصنف عبد ال�رزاق 393/3 )6036(، ومس�ند أيب يع�ىل )/75)، وحلية   

األولياء 53/9)، واملختارة )/9)).
)4) روى هذه اخلطبة خمترصة أبو يوسف يف كتابه اخلراج ص3)قال: )حدثني بعض أشياخنا 
ع�ن عبد امللك بن مس�لم عن عثان بن عطاء الكاعي عن أبي�ه قال: خطب عمر الناس 

فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال: أما بعد( وعنه نقلها الطنطاويان يف أخبار عمر ص))).
وذكره�ا أط�ول مما يف اخل�راج ابن اجل�وزي يف كتابه مناقب عم�ر ص83)-84)، وابن   

املربد يف حمض الصواب يف فضائل أمري املؤمنن عمر بن اخلطاب )/)683-68.
والنص هنا أطول النصوص وهو من كنز العال 6)/63)-66) ومل يعز فيه إىل مصدر!   

وبعض مجله جاءت يف )اخلطب واملواعظ( كا سيأيت.
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أم�ا بع�د فأنا أوصيك�م بتق�وى اهلل الذي يبقى، وما س�واه يفن�ى، الذي 
بطاعت�ه يكرم أولي�اؤه، وبمعصيته يذل أعداؤه، فليس هلالك هلك معذرة يف 

فعل ضالة حسبها هدى، وال يف ترك حق حسبه ضالة.

وإن أحق ما تعاهد الراعي من رعيته أن يتعاهدهم با هلل عليه من وظائف 
دينه�م الذي هداه�م اهلل له، وإنا علين�ا أن نأمركم با أم�ر اهلل به من طاعته، 
وننهاك�م عا هناكم اهلل عنه من معصيت�ه، وأن نقيم فيكم أمر اهلل عز وجل يف 

قريب الناس وبعيدهم، وال نبايل عىل من مال احلق))).

وق�د علم�ت أن أقوام�ًا يمتن�ون))) يف دينه�م فيقولون: نح�ن نصيل مع 
املصل�ن، ونجاهد مع املجاهدين، وننتحل)3) اهلجرة. وكل ذلك يفعله أقوام 

وال حيملونه بحقه، وإن اإليان ليس بالتحيل.

وإن للص�اة وقت�ًا اش�رتطه اهلل فا تصل�ح إال به، فوقت ص�اة الفجر 
ح�ن يزاي�ل امل�رء ليله، وحي�رم عىل الصائ�م طعام�ه ورشابه، فآتوه�ا حظها 

من القرآن.

ووق�ت صاة الظهر إذا كان القيظ فحن تزيغ)4) عن الفلك حتى يكون 
ظل�ك مثل�ك، وذلك حن هيجر اهلج�ري)5)، فإذا كان الش�تاء فحن تزيغ عن 

))) كت�ب ناس�خ أ حتت )احل�ق(: )عن(! و اجلمل�ة يف اخلراج: عىل م�ن كان احلق، ويف حمض 
الصواب: ال نبايل من قال احلق! ويف مناقب عمر: كا هنا. وهو أشبه بالصواب.

))) هكذا يف س و ح. ويف أ والكنز ومناقب عمر: يتمنون.
)3) يف أ: نخل!.

)4) كتب ناسخ أ يف احلاشية: الشمس.
)5) يف الكنز: املهجر.
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الفل�ك حت�ى يك�ون))) ع�ىل حاجب�ك األيم�ن، م�ع رشوط اهلل يف الوضوء 

والركوع والسجود.

ووقت صاة العرص والش�مس بيضاء نقية قبل أن َتْصفارَّ  قدر ما يس�ري 

الراكب عىل اجلمل املثقال))) فرسخن قبل غروب الشمس.

وصاة املغرب حن تغرب الشمس ويفطر الصائم.

وصاة العشاء حن يعسعس الليل، وتذهب محرة األفق إىل ثلث الليل، 

فم�ن رق�د قبل ذلك ف�ا أرقد اهلل عينيه. ه�ذه مواقيت الص�اة ﴿ ڻ    ۀ     

ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ   ﴾)3).

ويق�ول الرج��ل: ه�اج��رت، ومل هي�اج�ر، وإن امله�اج�ري�ن الذي�ن 

هج�روا السيئات.

ويقول أقوام: جاهدنا، وإن اجلهاد يف س�بيل اهلل جماهدة العدو واجتناب 

احلرام، وقد يقاتل أقوام حيسنون القتال ال يريدون بذلك األجر وال الذكر)4)، 

وإن�ا القتل حتف م�ن احلتوف، وكل ام�رئ عىل ما قاتل علي�ه، وإن الرجل 

))) يف الكنز: تكون
))) يف س وح: احلمل الثقال، ويف أ: احلمل املثقال، ويف الكنز: اجلمل الثقال. ولعل الصواب 

ما أثبت.
)3) من سورة النساء، اآلية: 03).

)4) يف حم�ض الص�واب: )وق�د يقات�ل أق�وام ال يريدون إال األج�ر، وآخ�رون ال يريدون إال 
الذكر(.
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ليقاتل بطبيعته من الشجاعة، فينجي))) َمْن يعرف وَمْن ال يعرف، وإن الرجل 
ليجبن بطبيعته فيسلم أباه وأمه، وإن الكلب ليهر))) من وراء أهله.

واعلم�وا أن الص�وم)3) جيتنب فيه أذى املس�لمن، كا يمتن�ع الرجل من 
]لذته من[)4) الطعام والرشاب والنساء، فذلك الصيام التام.

وإيتاء الزكاة التي فرض رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص طيبة هبا أنفسهم فا يرون عليها 
ب�رًا، فافهموا ما توعظ�ون به فإن احلرب من حرب دينه)5)، وإن الس�عيد من 
وع�ظ بغريه، وإن الش�قي من ش�قي يف بطن أم�ه، وإن رش األمور مبتدعاهتا، 
�ٍة خري م�ن االجتهاد يف بدعة، وإن للن�اس نفرة)6) عن  وإن االقتص�اد يف ُس�نَّ

سلطاهنم فعائذ باهلل أن يدركني.

وإياكم ضغائن جمبولة، وأهواء متبعة، ودنيا مؤثرة)7).

))) يف أ: من اليشء فيجى!
))) يف أ: لتمر!.

)3) جاء يف الكنز هنا: أن الصوم حرام.
)4) من الكنز.

)5) حرب دينه: أي سلب دينه. لسان العرب )/304.
)6) يف أ: نظرة!

)7) روى أبو عبيد يف اخلطب واملواعظ ص04) عن احلس�ن قال: )كتب عمر إىل أيب موسى( 
وجاء يف آخره: )وإن للناس نفرة عن سلطاهنم، وأعوذ باهلل أن تدركني - أو قال: تدركنا - 

فإهنا ضغائن حممولة، ودنيا مؤثرة، وأهواء متبعة، فأقيموا احلق ولو ساعة من هنار(.
وعلق املحقق عىل هذا اخلرب بقوله: )اخلرب بالنص واإلسناد يف األموال أليب عبيد 5 وانظر   
كذلك: عيون األخبار )/)) والعقد الفريد )/88 والبيان والتبين )/93) ونثر الدر 

.(5(/(
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]م�ن  إىل  تطمئن�وا  ف�ا  ظلم�وا  الذي�ن  إىل  تركن�وا  أن  خش�يت  وق�د 
أويت[))) ماال.

]و[))) عليكم هبذا القرآن فإن فيه النور والشفاء، ويف غريه الشقاء.

ق�د قضي�ت الذي عيل في�ا والين اهلل عز وجل من أمورك�م، ووعظتكم 
نصح�ًا لكم، وقد أمرنا لك�م بأرزاقكم، وجندنا ]لك�م[)3) جنودكم، وهيأنا 
لك�م مغازيكم، وأثبتنا لكم منازلكم، ووس�عنا لكم ما بلغ فيكم، وما قاتلتم 

عليه بأسيافكم، فا حجة لكم عىل اهلل، بل هلل احلجة عليكم.

أقول قويل هذا، وأستغفر اهلل يل ولكم)4).

50- وعن الشعبي قال: ملا ويل عمر بن اخلطاب صعد املنرب فقال: 

م�ا كان اهلل ل�رياين أن أرى نف�يس أه�ًا ملجل�س أيب بك�ر. فن�زل مرقاًة، 
فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال: 

اقرءوا القرآن تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، وزنوا أنفسكم قبل 
أن توزنوا، وتزينوا للعرض األكرب يوم تعرضون عىل اهلل ال ختفى منكم خافية، 

إنه مل يبلغ حق ذي حق أن يطاع يف معصية اهلل، أال وإين أنزلت ]نفيس[)5) من 

))) من الكنز.

))) من الكنز.
)3) من أ و الكنز.

)4) ه�ي م�ن كن�ز العال - كا أس�لفت - وترك في�ه مكان التخري�ج فارغًا! وانظ�ر ما علقته 
أول اخلطبة.

)5) من مصادر التخريج.
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مال اهلل بمنزلة ويل اليتيم إن استغنيت عففت، وإن افتقرت أكلت باملعروف. 

رواه الدينوري))).

)5- وع�ن أيب عبي�د م�وىل ابن أزه�ر قال: ش�هدت العيد م�ع عمر بن 

اخلطاب فجاء فصىل، وانرصف فخطب الناس فقال:

إن هذي�ن يوم�ان هن�ى رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ع�ن صيامه�ا، ي�وم فطركم عن 

صيامكم، واآلخر يوم تأكلون فيه من نسككم))).

وامل�راد ب�ه جن�س الي�وم الش�امل جلميع أي�ام النح�ر، والترشي�ق وهي 

أربعة أيام.

)5- وعن عبد اهلل بن عامر بن ربيعة أن الناس مطروا عىل عهد عمر بن 

اخلط�اب يوم عيد، فلم خيرج إىل املصىل ال�ذي يصيل فيه الفطر واألضحى)3) 

ومجع الناس يف املسجد فصىل هبم، ثم قام عىل املنرب فقال: 

))) ه�و يف كن�ز الع�ال 6)/66)-67) وانظ�ر املجالس�ة 3/4))-5)) ))9))( وق�ال 
املحقق: هو صحيح بمجموع طرقه. ورواه ابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق 63/44)-

.(64
))) ه�و يف كن�ز الع�ال 370/8 ول�ه تتمة، وعزي إىل الس�تة، واب�ن خزيمة، واب�ن اجلارود، 
وأيب عوان�ة، والطحاوي، وأيب يعىل، وابن حب�ان، والبيهقي. أقول: رواه مالك يف املوطأ 
)/78)، وم�ن طريق�ه البخاري يف صحيح�ه )/)70 )989)(، ومس�لم يف صحيحه 

.(8(7( 799/(
)3) يف مصدر التخريج: )إن الناس مطروا عىل عهد عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه - فامتنع 

الناس من املصىل(.
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ي�ا أهيا الناس إن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان خيرج بالن�اس إىل املصىل يصيل هبم 

ألنه أرفق هبم، وأوس�ع عليهم، وإن املس�جد كان ال يس�عهم، ف�إذا كان هذا 

املطر فاملسجد أرفق هبم. رواه البيهقي))).

*   *   *

))) انظر:  السنن الكربى 0/3)3 ))605(، وهو يف كنز العال 637/8، 
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فصل

53- عن عثان أنه كان يقول يف خطبته:

إذا قام اإلمام خيطب يوم اجلمعة فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي 
ال يسمع من احلظ مثل ما للمستمع املنصت. رواه مالك يف )موطئه())).

54- وع�ن احلس�ن أن عثان بن عف�ان خطب الناس فحم�د اهلل وأثنى 
عليه، ثم قال: 

أهيا الناس اتقوا اهلل فإن تقوى اهلل غنم، وإن أكيس الكيس من دان نفسه، 
وعمل ملا بعد املوت، واكتسب من نور اهلل نورًا لظلمة القرب)))، وليخش عبد 
أن حي�رشه اهلل أعم�ى وق�د كان بص�ريًا، وقد يكف�ي احلكيم جوام�ع الكلم، 

واألصم ينادى من مكان بعيد.

واعلم�وا أن من كان اهلل له مل خيف ش�يئًا، وم�ن كان اهلل عليه فمن يرجو 
بعده؟! رواه الدينوري، وابن عساكر)3).

))) هو يف كنز العال 8/)37-373 وعزي إىل )مالك، وعبد الرزاق يف اجلامع، والبيهقي(، 
وانظ�ر: املوط�أ )/04) )34)( ونصه: )عن مالك بن أيب عام�ر أن عثان بن عفان كان 
يقول يف خطبته - قل ما يدع ذلك إذا خطب -: إذا قام اإلمام خيطب يوم اجلمعة فاستمعوا 
وأنصت�وا، فإن للمنصت الذي ال يس�مع من احلظ مثل ما للمنصت الس�امع، فإذا قامت 

الصاة فاعدلوا الصفوف، وحاذوا باملناكب، فإن اعتدال الصفوف من متام الصاة.
       ثم ال يكرب حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخربونه أن قد استوت فيكرب(.

))) يف س: نور الظلمة القرب!
)3) انظر: املجالس�ة 5/4))-6))، وتاريخ مدينة دمش�ق 37/39)-38)، وهو يف الكنز 

6)/3)). واحلسن املذكور هو البرصي.
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55- وأم�ا حدي�ث قص�ة عثان أنه ملا خط�ب يف أول مجع�ة ويل اخلافة 

صع�د املنرب فقال: احلم�د هلل. فأرتج عليه فقال: إن أبا بكر وعمر - ريض اهلل 

عنه�ا - كان�ا يعدان هلذا املقام مق�ااًل، وأنتم إىل إمام ]فع�ال أحوج منكم إىل 

إمام[))) قوال، وس�تأتيكم اخلطب بعد، وأس�تغفر اهلل يل ولكم. ونزل وصىل 

هبم. فقال ابن اهلام: إهنا مل تعرف يف كتب احلديث، بل يف كتب الفقه))).

*   *   *

))) ما بن املعقوفتن سقط من أ.
))) انظ�ر: فت�ح القدي�ر )/60، وقول املؤلف هن�ا ورد يف كتابي�ه األرسار املرفوعة ص58) 
واملصنوع ص)3)، والقصة عرفت يف غري كتب الفقه أيضًا، وليس املجال جمال اإلطالة 

بذلك.
وأش�ري هنا إىل أن اخلطب املروية عن عثان ريض اهلل عنه قليلة، س�واء قبل توليه اخلافة   
وبعدها، وقد مجع أمحد زكي صفوت بعضها فانظر - إن ش�ئت -: مجهرة خطب العرب 

)/35) و67) ثم 70)-77).
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فصل

56- عن عيل كرم اهلل وجهه أنه قال يف خطبته))).

إن أح�ق ما ابتدأ ب�ه املبتدئون، ونطق ب�ه الناطقون، وتفوه ب�ه القائلون: 

محد هلل وثناء عليه با هو أهله، والصاة عىل النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص. ثم قال:

احلمد هلل املتفرد بالبقاء، املتوحد بامللك، الذي له الفخر واملجد والسناء، 

خضعت اآلهلة جلاله - يعني األصنام وكل ما عبد من دونه))) من األنام - ، 

ووجلت القلوب من خمافته، وال عدل له وال ندَّ له وال يشبهه أحد من خلقه، 

ونشهد له با شهد لنفسه وأولوا العل�م م�ن خلق�ه أن ال إل�ه إال ه�و، ليس�ت 

ل�ه صف�ة تنال، وال حد يرب ل�ه فيه األمثال، املدر صوب الغام  بنبات)3) 

))) ه�و يف كن�ز الع�ال 7/5)7-9)7 مع�زوًا إىل اب�ن عس�اكر يف تاري�خ مدين�ة دمش�ق 
98/39)-99) وابن عس�اكر يرويه بس�نده عن أيب ذر قال: )ملا كان أول يوم يف البيعة 
لعث�ان )ليق�يض اهلل أم�رًا كان مفعواًل، ليهلك م�ن هلك عن بين��ة( قال أب�و ذر: اجتمع 
املهاج��رون واألنصار يف املس�جد، ونظرت إىل أيب حممد - يعني عبد الرمحن بن عوف- 
ق�د اعتج�ر بريطة، وقد اختلفوا، إذ جاء أبو احلس�ن - بأيب هو وأمي- فلا أن برصوا بأيب 

احلسن ابن أيب طالب رس القوم طرًا، فأنشأ عيل وهو يقول: إن أحق...(.
))) التفسري إىل هنا من قول أحد رواه اخلرب:  عثان بن عبد اهلل.

)3) هك�ذا يف س و ح، ويف أ كأهن�ا: بين�ات النطاف، أو ببنات النط�اف. وهو ما جاء يف تاريخ 
دمش�ق، ويف الكنز 7/5)7: ببنان النطاق! ويف احلاش�ية تفسري غريب! ولعل الصواب: 
النط�اف: مجع نطفة: أي املاء الصايف. ك�ا يف القاموس ص07))، أما هذا التعبري )بنات 
النطاف( فقد رجعت بحثًا عنه إىل ثار القلوب للثعالبي، واملرصع البن األثري، وما يعول 

عليه للمحبي، ونرش الطيوب للداية، وكثري غريها من املصادر فلم أجده!.
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النط�اف، ومهط�ل))) الرب�اب))) بوابل الط�ل)3) َف�َرشَّ الفي�ايف م��ن اآلكام 
بتش�قيق الدم�ن، وأني�ق الزه�ر، وأنواع)4) املستحس�ن م�ن النبات، وَش��قَّ 
العي�ون من جيوب املطر إذ ش�بعت)5) الدالء حياًة للطري واهلوام، والوحش 
وس��ائر األن��ام واألنع�ام، فس�بح�ان من ي�دان لدين�ه وال ي��دان لغري دينه 

دين، وسبحان الذي ليس له صفة نعت)6) موجود، وال حد حمدود.

ونش�هد أن س�يدنا حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص عبده املرت�ىض، ونبيه املصطفى، ورس�وله 
املجتبى، أرسله اهلل إلينا كافًة والناس أهل عبادة األوثان، وخضوع الضالة، 
يس�فكون دماءه�م، ويقتل�ون أوالدهم، وخييفون س�بلهم، عيش�هم الظلم، 
وأمنه�م اخل�وف، وعزهم الذل، فج�اء رمحة حتى اس�تنقذنا اهلل بمحمد ملسو هيلع هللا ىلص 
م�ن الضال�ة، وهدان�ا بمحمد ملسو هيلع هللا ىلص م�ن اجلهالة، ونحن - مع�ارش العرب - 
أضيق األمم معاشًا، وأخسهم رياشًا، جل طعامنا)7) اهلبيد - يعني: شحم)8) 
احلنظ�ل -)9)، وج�ل لباس�نا الوب�ر واجلل�ود م�ع عب�ادة األوث�ان والنريان، 

))) يف س وح: هطل. ويف تاريخ دمشق: منهطل!، وأثبت ما يف الكنز.
))) الرباب: الس�حاب األبيض أو املتعلق الذي تراه كأنه دون الس�حاب. القاموس وحاشيته 

ص))).
)3) يف س وح: الطي!.
)4) يف س و أ: األنواع.

)5) يف أ: شعبة!. ويف هذه اجلمل حاجة إىل نظر ومزيد حترير.
)6) يف الكنز: نفر.

)7) يف أ: جل قدرنا وطعامنا!.
)8) يف النسخ الثاث: شم! وأثبت ما يف الكنز.

)9) التفس�ري من أصل الرواي�ة. ويف النهاية 38/5): )اهلبيد: احلنظل، يكر ويس�تخرج منه 
حبه، وينقع لتذهب مرارته، ويتخذ منه طبيخ، يؤكل عند الرورة(.
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فهدان�ا حمم�د ملسو هيلع هللا ىلص))) بع�د أن أمكنه اهلل ش�علة النور، فأضاء بمحمد مش�ارق 

األرض ومغارهب�ا، فقبض�ه اهلل إليه، فإنا هلل وإنا إليه راجعون، ما أجل رزيته، 

وأعظ�م مصيبته! فاملؤمنون فيه س�واء، مصيبتهم في�ه واحدة. احلديث. رواه 

ابن عساكر))).

57- وع�ن م�وىل أم عث�ان)3) ق�ال: س�معت عليًا ع�ىل من�رب الكوفة)4) 

يقول)5): 

إذا كان يوم اجلمعة غدت الشياطن براياهتا إىل األسواق، فريمون الناس 

بالرتابيث)6) أو الربائ�ث - أي العائق والعوائق)7) -، ويذكروهنم احلوائج، 

ويثبطوهنم عن اجلمعة، وتغدو املائكة براياهتا)8) فتجلس عىل أبواب املساجد، 

فيكتب�ون الرجل من س�اعة، والرجل من س�اعتن، حتى خي�رج اإلمام، فإذا 

))) يف تاريخ دمشق: فهدانا اهلل بمحمد. ويف الكنز: وهدانا بمحمد.
))) للخطب�ة تتم�ة يذكر فيها عيل كرم اهلل وجهه فض�ل أيب بكر ثم عمر ثم عثان، ثم فضل اهلل 
عليه هو، ريض اهلل تعاىل عنهم أمجعن. انظر التاريخ 99/39)-)0)، والكنز 9/5)7-

.7(4
وقد حذف ابن منظور يف خمترصه )خمترص تاريخ دمش�ق( 6)/54) اخلطبة املنقولة هنا،   

وَنَقَل التتمة املشار إليها، ففاتنا االستنارة بنصه.
)3) هي زوج عطاء اخلراساين. وقد كتب ناسخ أ هنا: )رض( أي ريض اهلل عنه.

)4) يف أ: الكعبة!.
)5) طمست كلات يف أ، استدركها من س و ح و مصادر التخريج.

)6) يف س و ح: النرابيث.
)7) التفسري من املؤلف.

)8) مل تذكر الرايات هنا يف سنن أيب داود، ولكنها ذكرت يف الكنز 378/5.
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جلس الرجل جملسًا يستمكن فيه من االستاع والنظر))) فأنصت ومل يلغ كان 
ل�ه ]كفان من أجر، وإن جلس حيث ال يس�مع فأنص�ت ومل يلغ كان له[))) 
كف�ل م�ن األجر، وإن جلس جملس�ًا يس�تمكن فيه من االس�تاع والنظر فلغا 
ومل ينص�ت كان له كف�ل من الوزر، ومن قال يوم اجلمع�ة لصاحبه: صه فقد 
لغ�ا، ومن لغا فلي�س له يف مجعته تلك يشء. ثم يقول يف آخر ذلك: س�معت 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول ذلك. رواه البيهقي)3).

58- وع�ن عمري بن عبد امللك قال: خطبن�ا عيل بن أيب طالب عىل منرب 
الكوفة)4) وقال:

كن�ت إن مل أس�أل النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص ابت�دأين، وإن س�ألته عن اخلرب أنب�أين، وإنه 
حدثني)5) عن ربه عز وجل قال: 

يق�ول اهلل ع�ز وجل: وارتفاعي ف�وق عريش، ما من أه�ل قريٍة وال أهل 
بي�ت وال رج�ل ببادية كانوا عىل ما كرهت من معصيت�ي، ثم حتولوا عنها إىل 
ما أحببت من طاعتي إال حتولت هلم عا يكرهون من عذايب إىل ما حيبون من 

))) ما بعده إىل قوله: )فلغا ومل ينصت( ساقط من كنز العال!.
))) ما بن املعقوفتن ساقط من س وح. وهو ساقط من أ إىل قوله )كفل( األخرى!

)3) ذك�ره يف كن�ز الع�ال يف ثاث�ة مواض�ع: يف )736/7( وع�زاه إىل أمح�د وأيب داود، ويف 
)377/8( وع�زاه إىل )ش، ح�م(، ويف )378/8-379( وعزاه إىل أيب داود والبيهقي، 
ونق�ل املؤل�ف من ه�ذا املوض�ع. وال أدري مل اقترص ع�ىل البيهقي! انظر س�نن أيب داود 

)/76) ))05)(، وسنن البيهقي 0/3))، وما بن املعقوفتن من أيب داود.
)4) هنا تنقطع النسخة البغدادية أ.

)5) يف س وح: حدثه!.
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رمحتي، وما من أهل قريٍة وال أهل بيت وال رجل ببادية كانوا عىل ما أحببت 
م�ن طاعت�ي ثم حتولوا عنه�ا إىل ما كرهت م�ن معصيت�ي إال حتولت هلم عا 

حيبون من رمحتي إىل ما يكرهون من غضبي. رواه ابن مردويه))).

59- وع�ن أيب وائ�ل ق�ال: خط�ب عيل الن�اس بالكوفة فس�معته يقول 
يف خطبته:

ر ابتيل)))، َمْن ال يستعد للباء)3)  أهيا الناس إنه َمْن يتفقر افتقر، وَمْن ُيَعمَّ
إذا ابتيل ال يصرب، وَمْن َمَلَك استأثر، وَمْن ال يسترش)4) يندم.

وكان يقول من وراء هذا الكام: يوشك أال يبقى من اإلسام إال اسمه، 
ومن القرآن إال رسمه.

وكان يقول: أال ال يس�تحي الرجُل أن يتعلم، ومن ُيس�أل عاَّ ال يعلم َأْن 
يقول: ال أعلم. مس�اجدكم يومئ�ذ عامرة، وقلوبكم وأبدانك�م خربة)5) من 

اهلدى، رشُّ َمْن حتت ظل الساء فقهاؤكم، منهم تبدو الفتنة، وفيهم تعود.

فقام رجل فقال: ففيم يا أمري املؤمنن؟ قال: إذا كان الفقه يف ُرذالكم)6)، 

))) هو يف الكنز 6)/37). ورواه ابن أيب شيبة يف كتابه صفة العرش ص349 ونقله عنه ابن 
كثري يف تفسريه )/505 وقال: )هذا غريب، ويف إسناده َمْن ال أعرفه(.

))) يف شعب اإليان، وكنز العال: يبتىل. با جزم!.
)3) يف س وح: إىل الباء. وأثبت ما يف الشعب والكنز.

)4) يف س وح والكنز: يستشري.
)5) يف س وح: خرابة، ويف الشعب: خمربة. وأثبت ما يف الكنز.

)6) مجع رذل وهو الدون اخلسيس، أو الردئ من كل يشء. القاموس ص 99)).
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والفاحش�ة يف خيارك�م، واملل�ك يف صغارك�م، فعن�د ذل�ك تق�وم الس�اعة. 
رواه البيهقي))).

60- وع�ن عبد اهلل ب�ن صالح العجيل عن أبيه ق�ال: خطب عيل بن أيب 
طالب يومًا فحمد اهلل وأثنى عليه، وصىل عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ثم قال: 

عباد اهلل ال تغرنكم احلياُة الدنيا فإهنا داٌر بالباء حمفوفة، وبالفناء معروفة، 
وبالغدر))) موصوفة، وكلُّ ما فيها إىل زوال، وهي مابن أهلها دول وسجال، 
ها نّزاهُلا، بين�ا أهُلها يف رخ�اٍء ورسور، إذا هم منها يف باء  لن يس�لم م�ن رشِّ
وغرور، العيُش فيها مذموم، والرخاُء فيها ال يدوم، وإنا أهلها فيها أغراض 

مستهدفة، ترميهم بسهامها، وتقصمهم)3) بحامها.

عب�اد اهلل إنك�م وم�ا أنتم من ه�ذه الدنيا عن)4) س�بيل َمْن ق�د مىض ممن 
كان أط�ول منكم)5) أعارًا، وأش�د منكم بطش�ًا، وأعمر دي�ارًا، وأبعد آثارًا، 
فأصبح�ْت أصواهتم هام�دة خامدة من بعد طول تقلبها، وأجس�ادهم بالية، 
وديارهم خالية، وآثاُرهم عافي�ة)6)، واس�تبدلوا بالقصور املشيدة، والرر)7) 

))) يف ش�عب اإلي�ان )/))3-))3 )0)9)( وعل�ق البيهقي عليه بقول�ه: )هذا موقوف، 
وإس�ناده إىل رشي�ك جمه�ول، واألول منقطع( وهو يف الكن�ز 6)/97). وبعضه يف هنج 

الباغة 88-87/4.
))) حترفت يف الكنز إىل القدر!.

)3) يف املجالسة وتاريخ دمشق: تقضمهم. وكامها حمتمل.
)4) يف تاريخ دمشق، وهنج الباغة: عىل.

)5) يف س وح: ممن كان فيكم أطول! وأثبت ما يف املجالسة وتاريخ دمشق والكنز.
)6) يف س وح هنا: أي مندرسة. مص. أي من املصنف.

)7) يف ح: والروس!.
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والن�ارق املمه�دة الصخ�ور، واألحج�ار املس�ندة يف القب�ور)))، املاطية ))) 
امللح�دة التي قد بن�ي للخ�راب)3) فناؤها، وش�يد بالرتاب بناؤه�ا، فمحلها 
مقرتب، وس�اكنها مغرتب، بن أهل عارة موحشن، وأهل حملة متشاغلن، 
ال يستأنس�ون بالعم�ران، وال يتواصل�ون تواصل اجلريان، ع�ىل ما بينهم من 

قرب اجلوار، ودنو الدار.

وكي�ف يك�ون بينهم تواصل وق�د طحنهم ]بكلكله[)4) الب�ىل، وأكلتهم 
اجلن�ادل والث��رى، فأصبح��وا بع��د احل�ي��اة أم�وات��ًا، وبع��د غض��ارة 

))) يف س وح: القصور!.
))) هكذا يف س واملجالسة والكنز، ويف ح: امللوطية، ويف تاريخ دمشق وهنج الباغة )/0)): 

الاطئة. وقال الشيخ حممد عبده يف رشحه: )لطأ باألرض - كمنع وفرح -: لصق(.
)3) هكذا يف س، ومن الواضح أن الناسخ كتب أواًل: بن باخلراب. ثم مسح ما كتب.

ويف ح: بن باخلراب. وعلق الناسخ يف احلاشية بقوله: لعله: بني.  
ويف املجالسة: بن اخلراب قباؤها! ويف هنج الباغة: بني باخلراب.  

ويف تاري�خ دمش�ق: بن اخل�راب فناؤها. وغريها املحق�ق إىل: بني عىل اخل�راب فناؤها،   
وقال: )املثبت والزيادة من هنج الباغة(، وقد علمت ما يف هنج الباغة.

ويف الكنز: بن اخلراب.  
وقد علق الشيخ حممد عبده عىل عبارة النهج بقوله: )فناء الدار - بالكر -: ساحتها وما   
اتس�ع أمامه�ا. وبناء الفناء باخلراب متثيل ملا يتخيله الفك�ر يف ديار املوتى من الفناء الدائم 

إىل هناية العامل(.
وق�د يرجح عبارة النهج اجلملة التي بعدها: وش�يد بالرتاب بناؤها. ويش�هد لعبارة س:   
)بن�ي للخراب( قوهلم: لدوا للموت وابنوا للخراب. )ينظر عن خترجيه املقاصد احلس�نة 

ص336).
)4) من النهج واملجالس�ة وتاريخ دمش�ق. ويف الكنز بكلكلة! والكلكل هو صدر البعري كأَّن 

البىل - بكر الباء - أي الفناء مجل برك عليهم فطحنهم. كا يف رشح النهج )/0)).
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الع�ي��ش رف�اتًا، فج�ع))) هبم األحباب)))، وس�كنوا الرتاب، وظعنوا فليس 

]هلم[)3) إياب، هيهات هيهات، ﴿ ۇۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ    

ې  ﴾)4).

ف�كأن ق�د رصتم إىل ما ص�اروا إليه م�ن الوح�دة والب�ىل يف دار املوتى، 

وارهتنت�م يف ذل�ك املضج�ع، وضمكم ذل�ك املس�تودع، فكيف بك�م لو قد 

تناهت األمور، وبعثرت القبور، وحصل ما يف الصدور، وأوقفتم للتحصيل، 

بن يدي امللك اجلليل)5)، فطارت القلوب، إلش�فاقها من س�الف الذنوب، 

وهتكت عنكم احلجب واألستار، وظهرت منكم العيوب واألرسار، هنالك 

﴿ ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ ﴾)6)، ﴿ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ   ڱ   ﴾)7)، ﴿ ڇ  ڇ    ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ڳ   گڳ   گ    گ   گ   کک   ک   ک       ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ  

ڳ   ڳ  ڱ   ﴾)8).

))) يف س وح: فجمع!
))) يف س: األصاب!

)3) من املجالسة وتاريخ دمشق والكنز.
)4) من سورة املؤمنون، اآلية: 00).

)5) يف املجالسة وتاريخ دمشق والكنز: ملك جليل.
)6) من سورة غافر، اآلية: 7).

)7) من سورة النجم، اآلية: )3.
)8) من سورة الكهف، اآلية: 49.
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جعلنا اهلل وإياكم عاملن بكتابه، متبعن ألوليائه، حتى حيلنا وإياكم دار 

املقامة من فضله، إنه محيد جميد. رواه الدينوري، وابن عساكر))).

)6- وع�ن عيل ريض اهلل تع�اىل عنه أنه خطب الن�اس فحمد اهلل وأثنى 

عليه، ثم قال:

أم�ا بع�د: ف�إن الدنيا قد أدب�رْت وآذنْت ب�وداع، وإن اآلخرة ق�د أقبلْت 

وأرشف�تْ باّط�اع، وان املض�ار))) اليوم، وغ�دًا الس�باق، أال وإنكم يف أيام 

أم�ل من ورائه)3) أجل، فمن قرصَّ يف أيام أمله، قبل حضور أجله، فقد خيب 

عمله، أال فاعملوا هلل)4) يف الرغبة كا تعملون له يف الرهبة.

أال واين مل أر)5) كاجلنة نام)6) طالبها، ومل أر كالنار نام هارهبا.

أال وإن�ه َم�ْن مل ينفعه احلق رضه الباطل، وَمْن مل يس�تقم به اهلدى حار)7) 

به الضال.

))) انظر: املجالسة 5/)8)-83)، وتاريخ دمشق )500/4-)50، وهو يروي من طريق 
الدين�وري، واخلطب�ة يف الكنز 6)/00)-)0)، وجزء منه�ا يف هنج الباغة )/9))-

0)). وقال حمقق املجالسة عن إسناد الدينوري: )ضعيف جدًا، ومنقطع(.
))) يف س وح: الضار.

)3) يف س وح: وراء.
)4) يف س وح: فيه هلل. ومل أر )فيه( يف املجالسة وتاريخ دمشق والكنز، فحذفتها.

)5) يف ح: أدر!.
)6) يف س وح: نائم. يف املوضعن.

)7) هكذا يف س وح وتاريخ دمشق. ولكن يف املجالسة والكنز: جار. ويف هنج الباغة )/)7: 
جير به الضال إىل الردى.
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أال وإنكم قد ُأمرتم بالظعن، وُدللتم عىل الزاد))).

أال أهي�ا الن�اس إنا الدنيا عرٌض ح�ارض، يأكل منها ال�رب والفاجر، وإن 
اآلخرة وعٌد صادق، حيكم فيها امللك القادر.

أال إن ﴿ڭ  ڭ    ڭ    ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ﴾))).

أهي�ا الناس أحس�نوا يف عمركم حتفظوا يف عقبك�م، فإن اهلل تبارك وتعاىل 
وع�د جنته َم�ْن أطاعه، وأوعد ناره َم�ْن عصاه، إهنا نار ال هي�دأ زفريها، وال 
يفك أسريها، وال جيرب كسريها، حرها شديد، وقعرها بعيد، وماؤها صديد، 
وإن أخ�وف م�ا أخاف عليك�م اتباع اهل�وى، وطول األم�ل. رواه الدينوري 

وابن عساكر)3).

)6- وعن العاء بن زياد األعرايب قال سمعت أيب يقول:

َصِع�َد أم�ري املؤمنن عيل بن أيب طال�ب منرب الكوفة، بع�د الفتنة وفراغه 
من النهروان، فحمد اهلل، وخنقنه العربة فبكى حتى أخضلت حليته بدموعه، 

))) يف س وح: الرد!
))) من سورة البقرة، اآلية: 68).

)3) انظ�ر: املجالس�ة 6/4))-)))، وتاريخ دمش�ق )497/4، وكن�ز العال 6)/)0)-
04). وق�د حك�م حمقق املجالس�ة عىل س�ند الدني�وري بقوله: )ضعي�ف، النقطاعه بن 
أوىف ب�ن دهل�م وعيل( ثم نقل ع�ن ابن كثري قول�ه يف البداية والنهاي�ة 7/8: )هذه اخلطبة 
بليغ�ة نافعة جامعة للخري، ناهية عن الرش، وقد روي هلا ش�واهد من وجوه أخر متصلة، 

وهلل احلمد واملنة(. وقد أوردها كثريون. َذَكَرهم املحقق فانظر ما كتبه - إن شئت -.
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وجرت، ثم نفض حليته فوقع رشاشها عىل ناموس الناس)))، فكنا نقول: إن 
مه اهلل عىل النار))). من أصابه من دموعه فقد حرَّ

ثم قال: يا أهيا الناس ال تكونوا ممن يرجو اآلخرة بغري العمل)3)، ويؤخر 
التوبة لطول األمل، يقوُل يف الدنيا قول الزاهدين، ويعمل فيها عمل الراغبن، 
إن أعطي منها مل يشبع، وإن منع منها مل يقنع، يعجز عن شكر ما أويت، ويبتغي 
الزيادة فيا بقي، ويأمر وال يأيت، وينهى وال ينتهي، حيب الصاحلن وال يعمل 
بأعاهل�م، ويبغض الظاملن وهو منهم، تغلبه نفس�ه عىل م�ا يظن، وال يغلبها 
عىل ما يس�تيقن، إن اس�تغنى فتن، وإن مرض ح�زن، وإن افتقر قنط ووهن، 
ر  فهو بن الذنب والنعمة يرتع، ُيعاىف فا يشكر، ويبتىل فا يصرب، كأن املحذَّ

من املوت سواه، وكأن َمْن وعد وزجر ما عداه.

ي�ا أغراض)4) املنايا، ي�ا رهائن املوت، يا وعاء األس�قام، ويا هنبة األيام، 
وي�ا نقل)5) الدهر، وي�ا فاكهة الزمان، ويا نور احلدث�ان)6)، ويا خرس)7) عند 
احلجج، ويا من غمرته الفتن، وحيل بينه وبن معرفة اخلرب)8)، بحٍق أقول: ما 

))) هك�ذا يف س وح. وال�ذي يف الكن�ز: ناس من أناس. وإذا صح م�ا يف س وح فلعل املراد: 
عىل لباسهم، ففي مجهرة اللغة )/)86: )كل يشء سرتت فيه شيئًا فهوناموس له(!.

))) كذا.
)3) يف الكنز: عمل.

)4) يف س وح: ي�ا ع�راض. وأثبت ما يف الكنز، واألغراض مجع غرض وهو هدف يرمى فيه. 
القاموس ص836.

)5) يف الكنز: ثقل!.
)6) ينظر يف معنى هذه اجلملة وما قبلها.

)7) يف س وح: خرسى. وأثبت ما يف الكنز.
)8) يف الكنز: العرب.

 



98

نجا من نجا إال بمعرفة نفس�ه، وما هلك من هلك إال من حتت يده، قال اهلل 
ع�ز وج�ل: ﴿ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ   ﴾))) جعلن�ا اهلل وإياكم ممن 

سمع الوعظ فقبل، ودعي إىل العمل فعمل. رواه ابن النجار))).

63- وعن حييى بن يعمر)3) أن عليًا بن أيب طالب خطب الناس فحمد اهلل 
وأثنى عليه ثم قال: 

أهي�ا)4) الن�اس إن�ا هلك م�ن كان قبلك�م بركوهب�م املع�ايص ومل ينههم 
الربانيون واألحبار، أنزل اهلل هبم العقوبات، أال فمروا باملعروف، واهنوا عن 
املنك�ر قبل أن ينزل بكم الذي نزل هب�م، واعلموا أن األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر ال يقطع رزقًا، وال يقرب أجًا، إن األمر ينزل من الس�اء)5) كقطر 
املط�ر إىل كل نف�س ب�ا قدر ]اهلل[)6) هلا م�ن زيادة أو نقص�ان، يف أهل أو مال 
أو نف�س، ف�إذا أصاب أحدكم النقصاُن يف أهٍل أو م�اٍل أو نفٍس ورأى لغريه 
غف�رية)7) ف�ا يكونن ذلك له فتنة ]فإن املرء املس�لم - م�ا مل يغش دناءًة يظهر 

))) من سورة التحريم، اآلية: 6.
))) من الكنز 6)/05)-06). وقسم من هذه اخلطبة يف هنج الباغة 39-38/4.

)3) يف س وح: معمر. والتصحيح من تاريخ دمشق والكنز.
)4) يف الكنز: يا أهيا.

)5) يف الكنز: إىل األرض.
)6) لفظ اجلالة من التاريخ والكنز.

)7) يف س وح: غ�ريه، ويف تاري�خ دمش�ق: )أو نفس يف اآلخرة عقوب�ة(!، ويف الكنز: وغريه. 
وكل ه�ذا حتري�ف. والصواب: غف�رية. جاء يف لس�ان الع�رب 8/5): )يف حديث عيل 
ريض اهلل عن�ه: إذا رأى أحدك�م ألخيه غفرية يف أهل أو م�ال فا يكونن له فتنة. الغفرية: 

الكثرة والزيادة، من قوهلم للجمع الكثري: اجلم الغفري(.
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ختشعًا هلا إذا ذكرت، ويغرى هبا لئام الناس- كاليارس الفالج الذي ينتظر أول 
فوزة من قداحه توجب له املغنم وتدفع عنه املغرم[))) وكذلك))) املرء املسلم 
الربيء من اخليانة ]إنا ينتظر إحدى احلس�نين إذا ما دعا اهلل، فا عند اهلل هو 
خ�ري ل�ه، وإما أن يرزقه اهلل م�ااًل فإذا هو ذو أهل ومال، احل�رث حرثان:[)3) 
امل�ال والبنون حرث الدني�ا، والعمل الصالح حرث اآلخرة، وقد جيمعها اهلل 

ألقوام. رواه ابن أيب الدنيا، وابن عساكر)4).

*   *   *

))) س�قط ه�ذا م�ن س وح، واس�تدركته من تاريخ دمش�ق وكن�ز العال، وصحح�ت ما فيه 
من خطأ.

والي�ارس: املقامر، والفالج: الفائز و)يريد أن املس�لم إذا مل ي�أت فعًا دنيئًا خيجل لظهوره   
وذك�ره، ويبع�ث لئام الناس عىل التكل�م به، فقد فاز برشف الدنيا وس�عادة اآلخرة، فهو 
شبيه باملقامر الفائز يف لعبه، ال ينتظر إال فوزًا. أي أن املسلم إذا برئ من الدناآت ال ينتظر 
إال إحدى احلس�نين، إما نعيم اآلخرة أو نعيم الدارين، فجدير به أن ال يأسف عىل فوت 
ح�ظ م�ن الدنيا، فإنه إن فاته ذلك مل يفته نصيبه من اآلخرة، وهو يعلم أن األرزاق بتقدير 
رزاقها، فهو أرفع من أن حيسد أحدًا عىل رزق ساقه اهلل عليه( من رشح الشيخ حممد عبده 

عىل هنج الباغة )/60-)6.
))) يف س وح: فذلك. ويف الكنز: فكذلك. وأثبت ما يف تاريخ دمشق وهنج الباغة.

)3) ساقط من س وح، استدركته من تاريخ دمشق والكنز. وانظر هنج الباغة )/)6.
)4) انظ�ر تاريخ دمش�ق )4/)50-503 وهو يروهيا بإس�نادين، أحدمها م�ن طريق ابن أيب 
الدني�ا، وكن�ز الع�ال 6)/06)-07)، وقد ج�اء فيها  يف هناية اخلطبة: قال س�فيان بن 

عيينة - وقد ذكر يف إسناد ابن أيب الدنيا -: )ومن حيسن يتكلم هبذا الكام إال عيل؟(.
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64- وق�د ثبت أن عم�ر بن عبد العزيز ملا ت�وىل اخلافة وخطب اخلطبة 
ختمه�ا بقوله تع�اىل: ﴿ چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ    ﴾))).

ق�ال مؤلف�ه: فهذا ما حرين م�ن خطب النبي عليه الس�ام، وأصحابه 
الكرام، وأتباعه العظام، وس�بحان ربك رب العزة عا يصفون، وس�ام عىل 

املرسلن، واحلمد هلل رب العاملن. آمن

ثم قال مؤلفه بعد ذلك ما نصه: حرره مؤلفه - ُرِحَم وسلفه - يوم اخلميس 
عرشي شوال - ختم باخلري واإلقبال - من شهور عام حادي عرش بعد األلف 

من اهلجرة النبوية من مكة األمينة إىل املدينة املسكينة))). انتهى)3).

*   *   *

))) من سورة النحل، اآلية: 90.
وق�د أورد هذا اخل�رب كثريون، من أقدمه�م - فيا وقفت عليه - الزخمرشي يف الكش�اف   
)/9)6 وانظ�ر لاس�تزادة تقديمي ل� )قائد العقيان يف قول�ه تعاىل: إن اهلل يأمر بالعدل 

واإلحسان( ص54-53.
))) يف األصل: الس�كينة! ومن أس�اء مدينة النبي � املس�كينة كا يف القاموس ص556)، 
ولس�ان العرب 3)/8)) وفيه: »قال ابن س�يده: ال أدري مل س�ميت بذلك إال أن يكون 

لفقدها النبي �«.
)3) وجاء يف ح: قد وقع الفراغ من رقم هذه النس�خة الرشيفة عىل يد الضعيف املذنب إىل ربه 
القوي السيد أمحد بن السيد عبد الرمحن املرعيش، غفر اهلل له ولواله ]كذا[ وأحسن إليها 
وإليه يف اسامبول يف وقت العشاء يف مدرسة السلطان حممد خان يف ليلة اجلمعة يف شهر 

شوال سنة ثانن ومئة وألف.
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ملحق

)خطب الرسول()))

)فرض�ت ص�اة اجلمع�ة يف الس�نة الثاني�ة من اهلج�رة. وكان الرس�ول 
صلوات اهلل عليه وس�امه، خيطب يف كل مجعة خطبتن بينها جلسة قصرية. 

إال يف األسفار.

وقد عاش الرسول إىل السنة احلادية عرشة، فقد خطب للجمعة أكثر من 
ثاين حجج. ويف كل سنة مخسون أسبوعًا، وأحسب أسفاره يف هذه احلقبة ال 
تبلغ سنة. فخطب�ه يف اجلمع�ة ال تق�ل ع�ن ثاثمئة ومخسن خطبة، قاهلا عىل 
مش�ه�د من املسلمن، وهم حريصون عىل االستاع إليه، كلفون بحفظ قوله 

والتحدث به. فأين خطب رسول اهلل؟.

إن امل�روي منها ع�ىل أنه خطب، قليل، يروى يف كتب احلديث والس�رية 
والتاري�خ واألدب. وال نش�ك يف أن كث�ريًا مم�ا قي�ل يف ه�ذه اخلط�ب ُروي 
أحادي�ث قص�رية متفرقة. إذ كان الق�وم ال يكتبون اخلط�ب فيفوهتم حفظها 
كاملة فيعون منها مجًا، وال نش�ك أيضًا أن كثريًا منها نسيه السامعون وفات 

رواة احلديث))).

))) من كتاب: الشوارد أو خطرات عام لألستاذ عبد الوهاب عزام ص 89).
))) يف هذا نظر، وال يصح يف تبليغ األحكام وبيان احلال واحلرام، فإن كل ذلك قد نقل، وقد 
كان النبي � خيطب بس�ورة ) ق ( ويكررها، ويقرأ غريها من الس�ور، وقد يعظ الناس 
مواعظ تستدعي احلاجة إعادهتا وتأكيدها، وعىل أية فإذا كان ثمة من ألفاظ ما مل ينقل فقد 
نقل ما ياثله ويش�بهه ويس�توعبه.  ويف هذا القول عجلة، ويوم تؤلف )موسوعة اخلطب 

النبوية( ستكون الصورة أجىل بإذن اهلل.
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هذا موضوع قيم طريف. جيدر أن يتناوله الباحثون يف سرية خاتم النبين 

فيس�تقصوا م�ا أثر من خطب�ه وحيصوه ثم ينظ�روا كم مقداره وما قياس�ه اىل 

اخلط�ب كله�ا كاملة كا يقدره�ا الباحث. ث�م يتخذ هذا معي�ارًا يف احلديث 

كله، اخلطب وغري اخلطب، ليعلم ماذا ضبط من أقوال الرس�ول بالقياس إىل 
ما مل يضبط.

ر وأنا أكتب هذه السطور. ولعل هلذا البحث نتائج أكثر خطرًا مما أقدِّ

االثنن: حمرم 369) أكتوبر 950)م(.

*   *   *
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املصادر املـراجــع)))

القرآن الكريم، طبعة )بايتان كتاب آوي( يف اصطنبول سنة 394)ه�.  -

ابن بن الزيادة والنقصان )مقال( لعبد احلكيم األنيس، منشور يف جريدة   -
العراق بتاريخ 987/7/6)م.

إحت�اف األدي�ب الكاتب بخطب ع�يل بن أيب طال�ب، يف ورقتن )مل يذكر   -
اجلامع(، خمطوط مصور يف مركز مجعة املاجد بديب برقم ))37653).

إمت�ام األع�ام لن�زار أباظة وحمم�د رياض املال�ح )ت: 9)4)ه��(، دار   -
صادر، بريوت، ط) )4)4)ه�-003)م(.

األحادي�ث املختارة للضياء املقديس )ت:643ه�( حتقيق: عبد امللك ابن   -
دهيش، مكتبة النهضة احلديثة، مكة، ط) )0)4)ه�(.

إحكام صنعة الكام للكاعي اإلشبييل )ت: ق6ه�(، حت�: حممد رضوان   -
الداية، دار الثقافة، بريوت )د.ت(.

أمحد عز الدين البيانوين الداعية املريب، لعبد املجيد البيانوين، ضمن سلسلة   -
)علاء ومفكرون معارصون( دار القلم، دمشق ط) )7)4)ه�-006)م(.

أخب�ار عم�ر وأخبار عب�د اهلل بن عمر لع�يل الطنط�اوي )ت: 0)4)ه�(   -
)6)4)ه��- ط0)  ج�دة،  املن�ارة،  دار  )ت:9)4)ه��(،  الطنط�اوي  وناج�ي 

996)م(.

األدب املف�رد للبخ�اري )ت:56)ه��( حتقي�ق: حمم�د فؤاد عب�د الباقي   -
)ت:388)ه�(، دار البشائر اإلسامية، بريوت، ط3، )409)ه�-989)م(.

))) يذكر تاريخ وفاة املؤلف واملحقق عند ذكره أول مرة.
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اآلداب واألحكام املتعلقة بدخول احلّام البن كثري )ت:774ه�(، حتقيق:   -
سامي بن حممد بن جاد اهلل، دار الوطن، الرياض، ط) )8)4)ه�-997)).

األربع�ون الودعاني�ة )املوضوعة( مجع حممد بن عيل ب�ن ودعان املوصيل   -
)ت:494ه�(، حتقيق: عيل حس�ن عيل، املكتب اإلس�امي، ب�ريوت، ودار عار، 

عان، ط) )407)ه�-987)م(.

األربع�ون حديثًا الس�يلقية يف اخلط�ب واملواعظ النبوية أليب القاس�م بن   -
عبد اهلل بن مس�عود اهلاش�مي)!(، خمطوط مصور يف مرك�ز مجعه املاجد بديب برقم 

.(398074(

األرسار املرفوع�ة يف األخبار املوضوعة للقاري )ت:4)0)ه�(، حتقيق:   -
حممد الصباغ، املكتب اإلسامي، ط)، )406)ه� - 986)م(.

أرشف ع�يل التهانوي حكيم األمة وش�يخ مش�ايخ العرص يف اهلند ملحمد   -
رمح�ة اهلل الن�دوي، ضم�ن سلس�لة )أع�ام املس�لمن( دار القل�م، دمش�ق، ط) 

)7)4)ه�-006)م(.

اإلصاب�ة يف متييز الصحابة البن حجر )ت: )85ه�(، حتقيق: عادل أمحد   -
عب�د املوجود وعيل حممد معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، ط) )3)4)ه�-

)00)م(.

التاري�خ للس�خاوي )ت: )90ه��(  بالتوبي�خ مل�ن ذم أه�ل  اإلع�ان   -
ضمن: علم التاريخ عند املس�لمن، مؤسسة الرس�الة، بريوت، ط) )403)ه�-

983)م(.
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التق�اط ال�درر ومس�تفاد املواع�ظ والعرب من أخب�ار وأعيان املئ�ة احلادية   -
والثاني�ة عرش للق�ادري )ت: 87))ه�(، حتقيق: هاش�م العلوي القاس�مي، دار 

اآلفاق اجلديدة، بريوت.

اإلم�ام عيل القاري وأث�ره يف علم احلدي�ث خلليل إبراهي�م قوتاي، دار   -
البشائر اإلسامية، بريوت، ط) )408)ه�-987)م(.

البداي�ة والنهاي�ة البن كث�ري، دار أيب حي�ان، القاه�رة، ط) )6)4)ه�-  -
996)م(.

البدر الطالع بمحاس�ن من بعد القرن الس�ابع للشوكاين )ت:50))ه�(   -
حتقيق: حسن العمري، دار الفكر، دمشق، ط) )9)4)ه�-998)م(.

للقنوج�ي  واألول  اآلخ�ر  الط�راز  مآث�ر  جواه�ر  م�ن  املكل�ل  الت�اج   -
)ت:307)ه�( مكتبة دار السام، الرياض، ط) )6)4)ه�-995)م(.

تاري�خ األدب الع�ريب لربوكل�ان )ت:375)ه�(، اهليئ�ة املرصية العامة   -
للكتاب )995)م(.

تاري�خ الط�ربي )ت:0)3ه��( حتقي�ق: حممد أب�و الفض�ل إبراهيم )ت:   -
)40)ه�(، مصورة بريوت.

تاري�خ مدين�ة دمش�ق الب�ن عس�اكر )ت:)57ه��( حتقيق: حم�ب الدين   -
العمروي، دار الفكر، بريوت، )995)م(.

التاري�خ واملؤرخ�ون بمك�ة من القرن الثال�ث اهلجري إىل الق�رن الثالث   -
عرش ملحمد احلبيب اهليلة، مؤسسة الفرقان، لندن، ط) )994)م(.
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تبعيد العلاء عن تقريب األمراء للقاري، حتقيق: حممد عيل املرصفي، عامل   -
الكتب، القاهرة )990)م(.

التحبري يف املعجم الكبري للس�معاين )ت: )56ه��(، حتقيق: منرية ناجي   -
سامل، مصورة طبعة بغداد.

حترير التنبي�ه للنووي )ت: 676ه�(، حتقيق األخوين: فايز الداية وحممد   -
رضوان الداية، دار الفكر، دمشق، ط) )0)4)ه�-990)م(.

حتفة املحتاج إىل أدلة املنهاج البن امللقن )ت:804ه�( حتقيق: عبد اهلل بن   -
سعاف اللحياين، دار حراء، مكة، ط) )406)ه�(.

الرتاتي�ب اإلدارية للكتاين )ت: )38)ه�(، مصورة دار الكتاب العريب،   -
بريوت.

التصنيف يف الس�نة النبوية وعلومها من ))35)ه�-5)4)ه�( خللدون   -
األحدب، مؤسسة الريان، بريوت، ط) )7)4)ه�-006)م(.

التعليق�ات الس�نية ع�ىل الفوائ�د البهية يف تراج�م احلنفي�ة للكنوي )ت:   -
304)ه�(، مكتبة خري كثري، كراجي - باكستان.

-  تفسري ابن كثري، دار الفكر، بريوت ))40)ه�(.

تفسري القرطبي )ت:)68ه�(، الطبعة املرصية األوىل.  -

التلخي�ص احلب�ري يف ختري�ج أحادي�ث الرافع�ي الكب�ري الب�ن حج�ر،   -
حتقيق: الس�يد عبد اهلل هاش�م الياين )ت:3)4)ه�(، املدين�ة املنورة )384)ه�-

964)م(.
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ثار القلوب يف املضاف واملنسوب للثعالبي )ت: 9)4ه�(، حتقيق: حممد   -
أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، القاهرة.

جامع الرشوح واحلوايش لعبد اهلل حممد احلبيش، املجمع الثقايف، أبوظبي،   -
ط) )006)م(.

اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير للسيوطي )ت: ))9ه�( انظر:   -
فيض القدير.

�لفي ع�ىل األربعن  مجه�رة األج�زاء احلديثي�ة )واملقصود منها: كام السِّ  -
الودعانية(، اعتناء وختريج حممد زياد عمر تكلة، مكتبة العبيكان، ط) )))4)ه�-

)00)م(.

مجه�رة اللغة البن دريد )ت: ))3ه�(، حتقي�ق: رمزي منري بعلبكي، دار   -
العلم للماين، بريوت )987)م(.

مجه�رة خط�ب العرب يف عص�ور العربي�ة الزاهرة ألمحد زك�ي صفوت،   -
مصورة املكتبة العلمية، بريوت )د. ت(.

جه�ود خملص�ة يف خدم�ة الس�نة املطه�رة لعبد الرمح�ن الفريوائ�ي، إدارة   -
البحوث اإلسامية باجلامعة السلفية، بنارس، اهلند، ط) )406)ه�(.

حلي�ة األولي�اء وطبقات األصفي�اء أليب نعيم األصبه�اين )ت:430ه�(   -
مصورة دار الفكر، بريوت.

اخلراج أليب يوسف القايض )ت:)8)م(، دار املعرفة، بريوت.  -

خصائص اخلطبة واخلطيب لنذير حممد مكتبي، دار البش�ائر اإلس�امية،   -
بريوت ط) )409)ه� - 989)م(.
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خط�ب الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص ملحمد بن خلي�ل اخلطي�ب، دار الفضيل�ة، القاهرة   -
)د.ت(.

خطب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، صادر عن مجعية املكنز اإلسامي، القاهرة )4)4)ه�-  -
004)م(.

اخلط�ب واملواع�ظ أليب عبي�د القاس�م بن س�ام )ت:4))ه��( حتقيق:   -
رمض�ان عب�د الت�واب )ت:))4)ه��(، مكتب�ة الثقاف�ة الديني�ة، القاه�رة ط) 

)406)ه�-986)م(.

خطب ومواعظ الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص لعبد اهلل س�ندة، دار املعرفة، بريوت، ط)،   -
)6)4)ه�-005)م(.

خطب�ة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف الوع�د الوعي�د، خمطوط مص�ور يف مركز مجعة   -
املاجد بديب برقم )306464).

خاص�ة األثر يف أعي�ان القرن احل�ادي عرش للمحب�ي )ت:))))ه�(،   -
مصورة مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.

خاصة األحكام يف مهات السنن وقواعد اإلسام للنووي )ت:676ه�(   -
حتقي�ق: حس�ن إس�اعيل اجلم�ل، مؤسس�ة الرس�الة، ب�ريوت ط) )8)4)ه�-

997)م(.

الدر املنثور يف التفسري املأثور للسيوطي، دار الفكر، بريوت )993)م(.  -

دالئ�ل النب�وة ومعرفة أحوال صاحب الرشيع�ة للبيهقي )ت: 458ه�(،   -
حتقي�ق: عب�د املعطي قلعج�ي، دار الكت�ب العلمي�ة، ب�ريوت، ط) )405)ه�-

985)م(.
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دلي�ل املطبوع�ات العربي�ة يف روس�يا م�ن 787)م إىل 7)9)م ألن�س   -
خل�دوف، إص�دار مركز مجع�ة املاجد للثقاف�ة وال�رتاث، ديب، ط)، )9)4)ه�-

008)م(.

الرج�ال للنج�ايش )ت: 450ه�(، مؤسس�ة النرش اإلس�امي، قم، ط)   -
)986)م(.

رس�الة يف بيان إفراد الصاة عن السام هل يكره أم ال؟ للقاري، حتقيق:   -
حمم�د فاتح قاي�ا، ضم�ن املجموعة الع�ارشة، من لق�اء العرش األواخر باملس�جد 

احلرام، دار البشائر اإلسامية، بريوت،ط) )9)4)ه�-008)م(.

الزه�د ألمحد ب�ن حنبل )ت: )4)ه�(، حتقيق: عصام احلرس�تاين وحممد   -
إبراهيم الزغيل، دار اجليل، بريوت، ط) )4)4)ه�-994)م(.

الزه�د هلناد بن الري )ت:43)ه��( حتقيق: عبد الرمحن الفريوائي، دار   -
اخللفاء للكتاب، الكويت، ط) )406)ه�(.

الزه�د والرقائ�ق الب�ن املب�ارك )ت:)8)ه��( حتقي�ق: حبي�ب الرمح�ن   -
األعظمي )ت: ))4)ه�(، دار الكتب العلمية، بريوت.

الس�نن للرتم�ذي )ت:79)ه��(، حتقي�ق أمح�د ش�اكر )ت:377)ه��(   -
وآخرين، دار إحياء الرتاث، بريوت.

السنن الكربى للبيهقي، مصورة دار املعرفة، بريوت.  -

الس�نن الك�ربى للنس�ائي )ت:303ه��(، حتقي�ق: عب�د الغفار س�ليان   -
البنداري وس�يد كروي حس�ن، دار الكتب العلمية، بريوت، ط) )))4)ه�-

)99)م(.
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الس�نن البن ماج�ه )ت:75)ه��(، حتقيق: حممد ف�ؤاد عب�د الباقي، دار   -
الفكر، بريوت.

الس�نن أليب داود )ت:75)ه��(، حتقي�ق: حممد حميي الدي�ن عبد احلميد   -
)ت: 393)ه�(، دار الفكر.

السنن للنسائي )ت:303ه�( بعناية عبد الفتاح أبو غدة )ت: 7)4)ه�(،   -
مكتب املطبوعات اإلسامية، حلب، ط) )406)ه�-986)م(.

س�ري أعام النباء للذهبي )ت:748ه�( حتقي�ق: جمموعة من املحققن،   -
مؤسسة الرسالة، بريوت، ط9 )3)4)ه�(.

رشح اخلطب األربعن من أحاديث س�يد املرس�لن لعب�د العزيز بن أمحد   -
احلنف�ي البارجيلغي )ت:750ه�( خمطوط مصور يف مركز مجعه املاجد بديب برقم 

))85)30(، وله نسخ أخرى.

رشح رشح نخب�ة الفكر يف مصطلحات أه�ل األثر لعيل القاري ، حتقيق:   -
حممد نزار متيم وهيثم نزار متيم، رشكة دار األرقم بن أيب األرقم، بريوت.

رشح حمم�د عب�ده )ت: 3)3)ه�( عىل هنج الباغ�ة، مصورة دار اهلدى   -
الوطنية، بريوت.

ش�عب اإليان للبيهقي، حتقيق: حممد السعيد بسيوين زغلول، دار الكتب   -
العلمية، بريوت ط)، )0)4)ه�-990)م(.

الش�وارد أو خط�رات عام لعبد الوهاب ع�زام )ت: 378)ه�(، مصورة   -
أض�واء الس�لف ع�ن طبع�ة مطبع�ة الع�رب يف كرات�يش، باكس�تان ))37)ه�-

953)م(.
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صحيح ابن حبان )ت:354ه�( برتتيب ابن بلبان )ت: 739ه�(، حتقيق:   -
شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط) )4)4)ه�-993)م(.

الصحي�ح للبخاري، حتقيق: مصطف�ى البغا، دار ابن كثري، دمش�ق، ط3   -
)407)ه�-987)م(.

-  الصحيح ملسلم بن احلجاج )ت:)6)ه�( حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، 
دار إحياء الرتاث، بريوت.

-  الطبقات الكربى البن سعد )ت:30)ه�( دار صادر، بريوت.

طبقات املفرين لألدنه وي )ق))ه�(، حتقيق: سليان بن صالح اخلزي،   -
مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ط) )7)4)ه�-997)م(.

عقود اجلواهر والدرر يف أخبار القرن احلادي عرش للشيل )ت:093)ه�(،   -
حتقي�ق: إبراهيم بن أمح�د املقحفي، مكتبة تريم احلديثة ومكتبة اإلرش�اد، صنعاء، 

ط) )4)4)ه�-003)م(.

عقود اجلوهر يف تراجم من هلم مخس�ون تصنيفًا فمئة فأكثر جلميل العظم   -
)ت: )35)ه�(، املطبعة األهلية، بريوت، )6)3)ه�(.

فتح الباري برشح البخاري البن حجر، دار املعرفة، بريوت.  -

فت�ح القدي�ر للعاج�ز الفق�ري الب�ن اهل�ام )ت:)86ه��(، دار الفك�ر،   -
بريوت، ط).

الفتح املبن يف طبقات األصولين للمراغي )ق4)ه�(، املكتبة األزهرية،   -
القاهرة )9)4)ه�-999)م(.
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فتح املغيث برشح ألفية احلديث للس�خاوي، حتقيق: عبد الكريم اخلضري   -
وحممد آل فهيد، مكتبة دار املنهاج، الرياض، ط ) )6)4)ه�(.

فتح باب العناية برشح كتاب النقاية للقاري، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة،   -
دار البشائر اإلسامية، بريوت، ط) )6)4)ه�-005)م(.

فت�وح مرص واملغرب البن عبد احلكم )ت:57)( حتقيق: عيل حممد عمر   -
وآخرين، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة )5)4)ه�-995)م(.

الف�ردوس بمأثور اخلط�اب للديلمي )ت:509ه�(، حتقيق: الس�عيد بن   -
بسيوين زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت )406)ه�-986)م(.

الفهرس الش�امل للرتاث العريب اإلس�امي املخط�وط )احلديث النبوي   -
الرشيف وعلومه ورجاله(، مؤسسة آل البيت، عّان ))99)م(.

الفهرس الش�امل للرتاث العريب اإلس�امي املخطوط )قس�م التفسري(،   -
مؤسسة آل البيت، عان )989)م(.

فه�رس املخطوط�ات العربية يف مكتبة األوقاف العام�ة يف بغداد لعبد اهلل   -
اجلبوري، مطبعة اإلرشاد، بغداد )974)م(.

الفوائ�د البهي�ة يف تراج�م احلنفية للكن�وي، مكتبة خري كث�ري، كراجي -   -
باكستان.

في�ض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي )ت: )03)ه�( مصورة دار   -
الفكر عن طبعة املكتبة التجارية، القاهرة، ط) )356)ه�(.

القاموس الفقهي لغة واصطاحًا لس�عدي أبو جيب، دار الفكر، دمش�ق   -
ط) )9)4)ه�-998)م(.
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القام�وس املحي�ط للفريوز آب�ادي )ت:7)8ه��( حتقي�ق: مكتب حتقيق   -
الرتاث يف مؤسسة الرسالة، بريوت، ط5 )6)4)ه�-996)م(.

ق�رص األمل الب�ن أيب الدني�ا )ت: )8)ه�(، حتقيق: حمم�د خري رمضان   -
يوسف، دار ابن حزم، بريوت، ط) )6)4)ه�-995)م(.

قائ�د العقي�ان يف قول�ه تع�اىل: إن اهلل يأمر بالعدل واإلحس�ان ملرعي بن   -
يوس�ف الكرمي املقديس احلنب�يل )ت: 033)ه�(، حتقيق: عب�د احلكيم األنيس، 
إصدار دار البحوث للدراس�ات اإلسامية وإحياء الرتاث، ديب، ط) )6)4)ه� 

- 005)م(.

كت�اب  الع�رش البن أيب ش�يبة )ت: 35)ه�(. انظر: حمم�د بن عثان بن   -
أيب شيبة.

الكشاف للزخمرشي )ت: 538ه�(، دار الكتاب العريب، بريوت.  -

كشف الظنون للحاج خليفة )ت: 067)ه�(، مصورة دار إحياء الرتاث   -
العريب، بريوت.

كنز العال يف سنن األقوال واألفعال للمتقي اهلندي )ت:975ه�( بعناية   -
بكري حياين وصفوة السقا، مؤسسة الرسالة، بريوت )3)4)ه�-993)م(.

-  لسان العرب البن منظور )ت: ))7ه�(، دار صادر، بريوت.

ما يعول عليه يف املضاف واملضاف إليه للمحبي )ت: ))))ه�(، حتقيق:   -
حممد حسن عبد العزيز، جممع اللغة العربية، القاهرة )003)م(.

املجالس�ة وجواه�ر العل�م للدين�وري )ت:333ه�( حتقيق: مش�هور بن   -
حسن آل سلان، دار ابن حزم، بريوت ط) )9)4)ه�-998)م(.
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جمم�ع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي )ت:807ه�(، دار الريان للرتاث،   -
القاهرة )407)ه�(.

حماس�بة النف�س البن أيب الدني�ا، ضمن: رس�ائل ابن أيب الدني�ا يف الزهد   -
والرقائ�ق وال�ورع، قرأه�ا وعلق عليه�ا أبو بكر س�عداوي، املنتدى اإلس�امي، 

الشارقة، ط) )))4)ه�-000)م(.

حم�ض الص�واب يف فضائ�ل أم�ري املؤمنن عمر ب�ن اخلطاب الب�ن املربد   -
)ت:909ه��(، حتقي�ق: عبد العزيز ب�ن حممد الفريح، أضواء الس�لف، الرياض، 

ط) )0)4)ه�-000)م(.

حمم�د بن عث�ان بن أيب ش�يبة وكتابه العرش: دراس�ة وحتقي�ق: حممد بن   -
خليفة التميمي، مكتبة الرشد، الرياض، ط) )8)4)ه�-998)م(.

خمت�رص تاريخ دمش�ق البن منظ�ور، حتقي�ق: جمموعة م�ن املحققن، دار   -
الفكر، دمشق.

املرص�ع يف اآلب�اء واألمهات والبن�ن والبن�ات واألذواء والذوات البن   -
األث�ري )ت: 606ه��(، حتقي�ق: إبراهي�م الس�امرائي )ت: ))4)ه��(، مطبع�ة 

اإلرشاد، بغداد ))39)ه�-)97)م(.

مرقاة املفاتيح رشح مش�كاة املصابيح للقاري، مصورة دار إحياء الرتاث   -
العريب، بريوت.

املس�تدرك ع�ىل الصحيح�ن للحاك�م )ت:405ه��( حتقي�ق: مصطفى   -
عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت )))4)ه�-990)م(.
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مس�ند احلارث بن أيب أسامة )الزوائد للهيثمي(، حتقيق: حسن الباكري،   -
مركز خدمة السنة، املدينة املنورة ط) )3)4)ه�-)99)م(.

املس�ند أليب يعىل )ت:307ه�( حتقيق: حسن أسد، دار املأمون للرتاث،   -
دمشق، ط) )404)ه�-984)م(.

املسند ألمحد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، مرص.  -

املس�ند لعبد اهلل بن املب�ارك، حتقيق: صبحي الس�امرائي، مكتبة املعارف،   -
الرياض، ط) )407)ه�(.

مش�ارق األن�وار النبوي�ة ع�ىل صح�اح األخب�ار املصطفوي�ة للصاغ�اين   -
)ت:650ه��(، اعتن�ى ب�ه: أرشف بن عب�د املقصود، مؤسس�ة الكت�ب الثقافية، 

بريوت، ط) )409)ه� - 989)م(.

مش�كل احلديث وبيان�ه البن فورك )ت:406ه�(، حتقيق: موس�ى حممد   -
عيل، عامل الكتب، بريوت ط)، )985)م(.

املصنف البن أيب شيبة، حتقيق: حممد عوامة، دار القبلة للثقافة اإلسامية،   -
جدة، ط) )7)4)ه� - 006)م(.

املصن�ف لعبد ال�رزاق )ت:)))ه��( حتقيق: حبيب الرمح�ن األعظمي،   -
املكتب اإلسامي، بريوت، ط) )403)ه�(.

املصنوع يف معرفة احلديث املوضوع للقاري، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة،   -
دار البشائر اإلسامية، بريوت، ط5 )4)4)ه�-994)م(.

معج�م األدباء لياق�وت احلم�وت )ت:6)6ه�( حتقيق: إحس�ان عباس   -
)ت: 4)4)ه�(، دار الغرب اإلسامي، ط) )993)م(.
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املعج�م األوس�ط للط�رباين )ت:360ه��( حتقيق: طارق ب�ن عوض اهلل   -
وعبد املحسن بن ابراهيم احلسيني، دار احلرمن )5)4)ه�(.

املعجم الكبري للطرباين، حتقيق: محدي الس�لفي، مكتب�ة العلوم واحلكم،   -
املوصل، ط) )404)ه�-983)م(.

)ت:  رسكي�س  إلي�ان  ليوس�ف  واملعرب�ة  العربي�ة  املطبوع�ات  معج�م   -
)35)ه�(، مصورة دار صادر عن طبعة رسكيس بمرص )346)ه�-8)9)م(.

معج�م املوضوع�ات املطروقة يف التأليف اإلس�امي وبي�ان ما ألف فيها   -
لعبد اهلل بن حممد احلبيش، املجمع الثقايف، أبوظبي، ط) )0)4)ه�-000)م(. 

املعجم الوسيط إلبراهيم مصطفى وزمائه، دار الدعوة.  -

معجم تفاس�ري القرآن الكريم، ش�ارك يف جزئه األول عبد القادر زمامة،   -
وعب�د النب�ي فاضل، وعبد الوهاب التازي س�عود، وحممد الكت�اين، وكتب اجلزء 
الث�اين حممد بوخبزة، إصدار املنظمة اإلس�امية للرتبية والعلوم والثقافة، الرباط، 

ط) )4)4)ه�-003)م(.

معج�م لغ�ة الفقهاء )ع�ريب - انكلي�زي - فرنيس( وضع�ه حممد رواس   -
قلعجي، وحامد صادق قنيبي، وقطب مصطفى سانو، دار النفائس، بريوت، ط) 

)6)4)ه�-996)م(.

معج�م م�ا ألف ع�ن الصحابة وأمه�ات املؤمن�ن وآل البي�ت ملحمد بن   -
إبراهيم الشيباين، منشورات مركز املخطوطات والرتاث والوثائق، الكويت، ط) 

)4)4)ه�-993)م(.
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معج�م م�ا ألف عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لص�اح الدين املنج�د، دار الكتاب   -
العريب، بريوت.

معجم ما كتب عن الرس�ول وأهل البيت صلوات اهلل عليهم لعبد اجلبار   -
الرفاعي، طهران.

املقاصد احلسنة للسخاوي، تصحيح: عبد اهلل الغاري )ت: 3)4)ه�(،   -
مصورة دار الكتب العلمية، بريوت )407)ه�-987)م(.

م�كارم األخ�اق للخرائطي )ت:7)3ه��( حتقيق: عب�د اهلل بن بجاش   -
احلمريي، مكتبة الرشد، نارشون، الرياض، ط) )7)4)ه�-006)م(.

امل�ا ع�يل الق�اري: فه�رس مؤلفات�ه وم�ا كتب عن�ه )بح�ث( ملحمد بن   -
عبد الرمحن الشاع، يف جملة آفاق الثقافة والرتاث، الصادرة عن مركز مجعة املاجد 

بديب، العدد األول، املحرم )4)4)ه�-993)م(.

م�ن خطب الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص ملحمد عص�ام زغلول، دار النه�ج، حلب، ط)   -
)7)4)ه�-006)م(.

من خطبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص من النساء ]كذا[، خمطوط مصور يف مركز مجعة املاجد   -
بديب برقم )744))3).

مناق�ب عم�ر من اخلطاب الب�ن اجل�وزي )ت:597ه�(، حتقي�ق: زينب   -
القاروط، دار الكتب العلمية، بريوت، ط3 )407)ه�-987)م(.

املنتخب من معجم ش�يوخ اإلمام احلافظ أيب سعد...الس�معاين، حتقيق:   -
موف�ق ب�ن عبد اهلل بن عب�د القادر، دار ع�امل الكتب، الري�اض، ط) )7)4)ه�-

996)م(.
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م�وارد الظم�آن إىل زوائد ابن حب�ان للهيثمي، حتقيق: حمم�د عبد الرزاق   -
محزة )ت: )39)ه�(، دار الكتب العلمية، بريوت.

املوط�أ ملال�ك بن أنس )ت:79)ه��( حتقيق: حممد فؤاد عب�د الباقي، دار   -
إحياء الرتاث، مرص.

ن�رش الطي�وب ورحي�ان القل�وب يف املضاف واملنس�وب ملحم�د رضوان   -
الداية، دار البشائر، دمشق، ط) )4)4)ه�-003)م(.

النهاي�ة يف غري�ب احلديث واألث�ر البن األث�ري، حتقيق: الطاه�ر الزاوي   -
وحممود الطناحي )ت:9)4)ه�(، املكتبة العلمية، بريوت )399)ه�(.

هنج الباغة. مع رشح حممد عبده.  -

هدي�ة العارف�ن للبغ�دادي )ت:339)ه��(، مصورة دار إحي�اء الرتاث   -
العريب، بريوت.

ال�وايف بالوفيات للصفدي )ت:764ه�(، حتقي�ق: جمموعة من املحققن   -
العرب واملسترشقن. دار النرش فرانزشتايز - شتوتغارت.

وفيات األعيان البن خلكان )ت: )68ه�(، حتقيق: إحس�ان عباس، دار   -
صادر، بريوت.

*   *   *
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