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 تــــىطـــــئخ
ــمــا     يوي ــج .أو أدب القــػل ضشزــر بــلريا ال يــان  .. انمــىىانفــٍ  مــغ  يف 

يخاشب الشـاس  أشخف الس مغيغ وأهسهع ، وكان ي وإبجاع تع يخ ، احة أدائية فر
 :وحى رب العدةا بالقػل الفرير م مغ  

 زث رث يت ىت نت زتمت رت  يب ىب نب مب زب رب ُّٱ

 (1)َّمث

مغ تػاصل . كسال العسمية التػاصمية  يفا فخيج   تػاصمه واتراله مثال   يكان فو 
شـــخق التػاصـــل اســـتخجام و ، هـــع ومخاعـــاة أحـــػالهع وإدراك، مـــأل ااشـــخاف اا ـــخ  
 .الدساوية  –اإلعالمية  –ل ث الخسالة  ؛ والس شاخ السالئع لمعسمية

وال حـث   تتألا بسرابير مػاقفـه  . وت شاـار ب ـجيأل ألفاضـه وع اراتـه .   وسيخته 
فمـع يعـج هشـاك حـجضث  خض رؤية ججضـجة لسػافـت تميـجة .يصخح إشكالية بقجر ما يع
ولكــغ  ، لثــػرة السػاقــأل التػاصــمية وحــجا تهاا نطــخ   ؛ترــال يصــخح عــغ التػاصــل وا  

مغ مػاقفه ا أن هشاك كثيخ   يراعش يولكشش ،وعطسته زالت تش هخ بسػاقفه  اامع  
 . لـع تل ـح مدـاحة مـغ التػمـير مـغ  ـالل رؤيـة تفدـيخية يوالتـ . ذهيخة الغيخ 

وانتذــارها فســا أقػالــه وســخ شــهختها فــي  تســيا المثــام عــغ مــػاشغ اإلبــجاع اادبــى
 ضشصق عغ الهػ  .

مــو ااول  ،ت عشاصــخ الشجــاحمسشــ؛  اآل ــخيغن عسميــة التػاصــل مــأل إ مــأل الس  ا
. 
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مغ ع اءته تمظ القػاعج  فقج  خجت  ،لهحا الفغ نه إن كان  سة تقعيج قػاعجا وإ
   ، مػاقفــه  يوهــحا الحكــع تجمــى فــ،ح مهب حتص ــت او . واســت سجت مــغ مػاقفــه

؛ لـع تت شـاول بتمـظ الخؤيـة  يكثيـخ مـغ السػافـت التـلكـغ هشـاك  كافـة  ،  وكالمـه
 . وفعال   وأميا المثام عغ كسال إبجاعه قػ   ،  ء تمظ السػافت فلردت أن أ مػ  

 :مشهـا .ترالية وقج ركدت عمى مػافت مشتخ ة تجمت فيها عشاصخ العسمية ا  
 يقـخير فـ ىوهػ ضخد عمى رسػل" فخ بغ أبى شالب مػفت لخسػل رسػل هللا " جع

بي شـة  .وامـحة الج لـة  .وكيف كانت ع اراتـه محـجدة الهـجف  ،  يحزػر الشجاش
، مــألت حيــاة رســػلشا الكــخيع  يســة التــسهث الاجحــتخيــخت مــغ ااقــج و  .السعشــى 

 . ال ة أحجاث 

 –ذا ص غة إعالميـة ا أدبي  ا كان حجضثه عشها حجضث   – ص ة الػداع -صمر الحجض ية   -اإلسخاء والسعخاج

 اادبــى تجمــت بهــع عشاصــخ العسميــة اإلعالميــة وتحقــق فــيهع كيشػنــة اإلعــالم  –وإن كانــت كــل أحادضثــه هكــحا 

أشخاف الفشػن وأشمقها مـغ فيـه الـحي دب ااول جسأل فإذا كان اادب هػ اا ح مغ كل فغ بصخف فإن السؤا ..

 .ود لة محجدة  .ومعشى وامر  .لفظ وجيد    ضشصق عغ الهػ  في

 : ًتر انجحث كبَولد سب
 .األدثٍخ اجلذور اإلػاليٍخ اإلساليٍخ                : هٍدــــمت    

 .ًاإلػالي ًويكىَبد اخلطبة األدث رخبل ويىالف : انفصم األول
 ٌخ االتصبل ددوثني حم األدثٍخ  اجلًهخ اإلػاليٍخ    :  ًانفصم انثبَ

 .االَتشبرولىح انتكثري و                                  
 وادلزاخغاخلبمتخ وأهى انُتبئح                            
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 متهٍد
 األدثٍخاجلذور اإلػاليٍخ اإلساليٍخ 

عغ شخيق ا ترال  جيه. هػ الت ميو والتػعية والتػ  .  اإلعالم بلبدا  تعخيت
 صجر الجعػة . ي... وهػ ما حجث فبالجساهيخ

ــجيس   ــة ا ترــال ق ــج مــخت عسمي ــ مدــتػفيةا وق ــإذا كان  :عشاصــخها تعشاصــخها ف
 .(1)والهجف   ، الػسيمة ، والخسالة ،السرجر

وهـػ مػجـػد مشـح . فاإلعالم مػجػد مشح فتر اإلندان عيشه عمى دقائق الحياة 
وقج ت ـاهى الغخبيـػن بـلنهع . ال عسرفػن عمى بعزهع اضتعوهع ال ذخ  اية وجػدبج

الجـامأل  هػ ع ج   سػيل  سؤا   ومأل هارولج  أول مغ ابتكخ عسمية ا ترال عشجما 
 .عسمية ا ترال  في ةلمعشاصخ الخسد

ــه  ةمــغ يقــػل ذ مــاذا يقــػل ذ بليــة شخيقــ ــى مــغ ضػجــه قػل ــة  ذيقــػل ذ إل بلي
  مسا ضػمر أن العسمية اإلعالمية .تسخ بسخاحل  سذ : ..(2)فاعمية

 .أو شيء ضخيج نقمه ، أو معمع ،وجػد مرجر -1

 ."بالخسالة اإلعالمية " هحا الذيء هػ ما يدسى -2

القــجيع مذــافهة وهــػ  يكانــت فــ –تحــجد الػســيمة -وســيمة لشقــل الخســالة  –3
 .ااغمب أو كتابة 

 . تحجضج الجسهػر السدتهجف -السخسل إليهع  -4

 .هحا الجسهػر يوبه قياس فاعمية التل يخ ف، الهجف  -5

                                      
 .46اإلعالم ومذكمة الثقافة، د .ع ج العديد شخف ص ( 1
 46السرجر الدابق صـ( 2
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ـــ وقـــج  ف، كـــان وامـــر الهـــج إذا اإلعـــالم اإلســـالمي قـــجيس   رس ذلـــظ فـــيػ م 
ــ  ،مػمــػعي ااســمػب ويشســي ممكــة  ، ضشذــا الــحهغ . عمــى التحميــل والتلمــلا قائس 

ـ ، اإلندان  التفكيخ لج لمجـحب ، و  ضـجعػ الس قشـأل ان يجـخ ا ضمتسذ اإلقشاع شخيق 
ــأل " جــخ     وا نفعــا ت " لسحاولــة جعــل السدــمع ،والعػاشــف  ،بػاســصة الغخائــدا الس ْقشا

 (1) .جتسأل الس يأل فين عة تش ت العالج ليذ

مـغ ا نصـالق مـغ عتسـة  ا جـحري    ا كـان ضشذـج تغييـخ  ا والهجف اإلعالمـي قـجيس  
كانــت ، نهــع كــانػا يعتمــػن ربــػة الفرــاحة وال الغــة وا ، الكفــخ إلــى مــياء اإلســالم

تختدل مغ السعـانى مـا يفـػق مـا ت ـػح بـه  وسيمتهع الع ارة اادبية الرحيحة التى
أو  –تحكـع  ين ااسذ والزـػابا التـبل إ.. ا س  .. فاإلعالم وجج قجيوتفرر عشه 

عسميـة  يوتفاعمت فـ ،رست قجيسا  ػ أن تحكع العسمية اإلعالمية اآلن م   –السفتخض 
ــى حكستهــا . ا ترــال ــةالت ــارةدــسهووســستها بسي ،الرــ غة اادبي ــق الع   ،ا مــغ أل

 .وانتخاب المفظ 

ســة" ســػقا " ضتػافــج "الكم ااولــى ول هــع أول مــغ أقــام اداة اإلعــالمفــالعخب اا  
 وهي الكمسة ."آلة اإلعالم ااولي" سػقها في  عميه الشاس ضمقػن بزاعتهع

، يستمـظ ا ذق ـافكـان الذـاعخ السجيـج ضشتخـب راويـة ح. أدركػا  صػرتها  واادباء
ر لـجضهع تمـا تتتفـ -وغال ـا   –دقة الشقـل وأمانتـه و   ػاص السػه ة: سخعة الحفظ .

 .ذعخيةالقخيحة ال -خواة للج  ا –

، وكعب بغ زهيخ الحصيئة  " زهيخ راوية أوس بغ حجخ . وبذامة بغ الغجضخ . 
ثيخ ،زهيخ رواة  .....راوية الحصيئة   وك 

                                      
 1982الهيئة السرخية العامة لمكتاب  36نطخية اإلعالم اإلسالمي مشيخ حجاب ص( 1
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 (1)"نابعة مغ احتياجات الجساعات ال ذخية ا واإلعالم " يحقق أهجاف  

ــــــــجاء   ــــــــػحي ابت ــــــــدل ال ــــــــج ن ــــــــان اإلعالمــــــــي. وق ــــــــالى  . " بال ي ــــــــال تع ق
 (2 ملىليلامممُّٱ:

والسخجـأل الـخئيذ لمشذـا  ، القخآن هـػ الخسـالة اإلعالميـة السقجمـة  و  شظ أن
 .  ياإلعالم

 سـػل الــحكخ مزــيعة ،ونذــاشه الســخأة العخبيـة القجيســة تــجرك أن  يذ يوهـا هــ
 ،ب شــات لــع يدــسأل بهــغ أحــج ولــع ضتــدوجغ "  السحمــق" امــخأةفقــج رزقــت  مكدــ ه .

ـػ    –ااعذـى  ءوبسجخد عمسها بسجى حتـى  –الذـعخ  جود فـي. مجـ وهـػ رجـل م فا
وحيشسـا  خ  والذـخاب إليـه  .السحمق بدـخعة استزـافته وإحدـان الق ـقشعت زوجها أ

قــال  كالمــه .فــي  ، وعــغ عيالــه عــخف ال ــؤسســلل عــغ حالــه و  شــخب  ااعذــى 
 وأص ر بعكاظ ضشذج . ،بذكل وامر كفيت أمخهغ

 قُشَعِي مَه وما بقِى مً سُا بِ... ومَقُزَِّاد املؤَوما ٍرا الشُّ قتُزٔأَ

 لمسذهج فدسأل :ا الحي كان حامخ   حتى  مز إلى مجح السحمق
 قََُفِة الشيخ العساقي تَـــِ..    . كجابيَ لق جفيْةاملََّ الرو عً آلٔ ىفى

فسا أتع القرـيجة إ  والشـاس ضشدـمػن إلـى السحمـق ضهشئػنـه ... ويخص ـػن     
مــغ أبيهــا ألــف  عرــسة رجــل أفزــل يبشاتــه ... فمــع تســذ مــشهغ واحــجة إ  فــ

 (3)معف

                                      
 م .2005- 495مجمة جامعة القخآن الكخيع والعمػم ا سالمية، العجد العاشخ، ص (1
 .1سػرة العمق ،آية 2
 .49-48ص  1العسجة  بغ رشيق ج(3
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فيفقػل ااعذى ابتجاء   ، مـتالك الحـل بثقـة الستـيقغ عمـى ا ت أمخهغ قالـه .. ك 
ــ إ  وســيتػافج عمــيهغ ،بذــخف مش ــتهغ ا فهــػ يعمــع أنــه مــا يكــاد يفــتر فاهــه متغشي 

ا بغ رشيق " وااشخاف مغ كـل ق يمـة ضتدـابقػن إليـه جخي ـاوهحا ما قاله ، الخ صاب 
 . انة شعخ ااعذى . لسكيخص ػن بشاته

ا وأنـه شـخف بـاق.. فالكمسـة قـجيس   ،  فقج أدرك الجسيأل قيسة ما ضمفطه ااعذى
ضفت كإعالن  مـأل التعمـيع  وقج اشتخكت هشا الجعايـة .وهي مغ وضائف اإلعالم  ،و 

العـام .وكانـت السـخأة تـجرك  ياتجاهات الـخأفي  هجف التل يخ واإلعالن والتػعية في
 : ستثارة وا لمحثأحج الحخوب  يفتشذج ف ،لمشفػس أهسية الكمسة وتحخيكها

 قازٔــــنسش اليَّفِاىق                      وىَعَلوا ىُبِتقٌِ ُإ

 وامق سَيِغَ ساقَازق                       فِفَدبسوا ىُأو تُ

معاويـة بـغ  ن الكمسة قج تغيخ مػافت أمة.. فقج شعخ، بل إليذ هحا فحدب  
عمــيهع وأوشــظ أن ضشدــحب فقفــد  إلــى ذهشــه قــػل  تــجوروائخ ســفيان بــلن الــج أبــى

 :  الذاعخ
 ساعيم لً تُحَيِوَ الٔطَبِمً األَ                    ا اّععشُ ازتِا وقد طَََلَ ولُقُأَ

 يل  اخللود مبشتطاعفنا ىَ                   ا صرّباملوت جمال ا يف فضرّب       

 يفطـل ضشـادي فـ  الرـػت ي وكـان جهـػر  .أوصـاله الخفـة والشذـا  في  فجبت 
فقـج تدـيجت الع ـارة اادبيـة وااداء  .لشـعل حساسـهع فقم ـػا الهديسـة نرـخا  ف ،القػم

 .السدمظ ،فحققت الهجف وتسكشت في العقػل وغيخت فيػفت سال ال الغي المغػي 
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 وأسبنٍت انتشىٌك واإللُبع اإلػالو اإلساليً
ن المفطـة بسـجلػلها الػاسـأل وليـجة إحيـث لمحقـائق   ربسا ضت جي أن العشـػان لاـي  

 .العرخ الحجضث 

 (1)"ووسائل ا ترال السشطػرة كان لها د لة لغػية واصصالحية "

أو مـا يقـػم ، ت ميـو مـا ضـخاد ت ميغـه بػسـيمة الكـالم  :يسكغ تعخيت اإلعالم بلنه
 (2) .مقامه مغ رمػز وإشارات"

بسعشي :أ  خ  ا يقال أعمسه إعالم   المغة:  كمسة مذتقة مغ : أاْعماعا في  واإلعالم
 3)."  ا إ  ار  

: يعشـي أ  ـار أو اشـالع اا ـخيغ  . ويحـػ  معشـى التعمـيع ،وهـػ  وورد أنه ..
"  وهــػ يذــيخ لسعشــى "الت ميــو(4)أي السعمػمــات  Information:يعشــي باإلنجميديــة 

ــ قــج أن أوصــمتهع الذــىء السصمــػب ، قــال تعــالى : "ولا يقــال : بمغــت القــػم بالغ 
 5وصمشا لهع القػل لعمهع ضتحكخون "

                                      
اإلعــالم اإلســالمي دراســة فــي السفــاهيع وااصــػل والخرــائز د/ ج مػســى ال ــخ، مجمــة  (1

 .م 2005هـ . 1426، العجد العاشخ 293جامعة القخآن الكخيع والعمػم اإلسالمية صـ 
دار القزــاء  67جتســأل أحســج ع ــج العديــد الس ــارك صـــأجهــدة اإلعــالم ودورهــا فــي تػجيــه الس  (2

 م1977أبػ ض ى ال ذخ  
، دار الفكـخ العخبـي ،القـاهخة،  8مدئػلية اإلعالم اإلسـالمي ، رشـاد شـحاتة أبـػ زيـج،  ص   (3

 ، مادة )ع ل م( 417-12م ضشطخ لدان العخب 1990 1 
ـــجالمصي  (4 ـــة رشـــاد أحســـج ع  ـــالع التخبػي ـــة السجتســـأل وقزـــايا الع ـــة  35ف صــــ تشسي دار السعخف

 الجامعية 
 51سػرة القرز أية  ( 5
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 ،مرـجر أعمـع وفى معجع محيا السحيا ل صخس ال دتاني " اإلعالم في المغـة:
ـه، واسـتعمسشي  وأعمست كلدنيت، ويقال: استعمع لي   خ فالن، وأعمْسشيه حتى أْعمسا
الخ خ ، وأعمع الفارس جعـل لشفدـه عالمـة الذـجعان ، وأعمـع الفـخس :عمـق عميـه 

 (1)خ أو أبيس في الحخب ،وأعمع نفده: وسسها بديسا الحخب  أحسا صػف  

جج اإلندـان عمـى هـحا الكػكـب فسشح أن و  واإلعالم قجيع قجم السجتسأل ال ذخي "
 ـع  ،ق ـل أن ضهتـجي إلـى المغـة-الذكل ال جائي لإلعالم  -م بعس الحخكات استخج

  (2) عية "، والسعمػمات برػرة مػمػ نقل اا  ار،وجج اإلعالم بذكمه ال ديا 

 .نحكخ مشها  "اإلعالم اإلسالمي" :د  ت تخكيب تا تمفو 

السدـتسجة مـغ كتـاب هللا وسـشة ،تدويج الجساهيخ بحقائق الـجضغ اإلسـالمي  .1
 .أو مغ  الل وسيمة إعالمية ،برػرة م اشخة  رسػله 

 مفيــة واســعة   بــج أن يستمــظ، اإلعالمــي هــػ السخســل أو صــاحب الخســالة .2
 ،ذلـظ بغيـة تكـػيغ رأي عـام صـائبضتشاولهـا ، و  يالخسـالة التـمػمػع  يمتعسقة ف

 .(3)سمػكه ومعامالته  يبالحقائق الجضشية وتخجستها ف يعشى

 يضمتـدم فـ،محتـػا  ووسـائمه  عـالم عـام فـيإ: مفهػم اإلعالم اإلسالمي    .3
 لإلندــان ،أو يعخمــه عمــى الشــاس بالترــػر اإلســالمي،أو ضحيعــه ، كــل مــا ضشذــخ  
ـ، ة والكػن والحيا  . وصـحير الدـشة الش ػيـة .مـغ القـخآن الكـخيع ا السدـتسجة أساس 

 . (4)إشارها يوما ارتزته اامة مغ مرادر التذخيأل ف

                                      
 لدان العخب مادة ع ل م  639بصخس ال دتاني محيا السحيا مادة عمع صـ   (1
 ـ 294اإلعالم اإلسالمي دراسة في السفاهيع ص  (2
 1992 – 54اإلعالم اإلسالمي ااصػل والقػاعج وااهجاف ،محي الجضغ ع ـج الحمـيع ، ص  (3

 خأ الخيخية مؤسدة إق
  296وضائف اإلعالم اإلسالمي مجمة جامعة القخآن   (4
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(1).انه يقػم عمى اإلفراح وال يان؛فالجضغ اإلسالمي دضغ إعالمي بص يعته .4
 

وهـػ نذـا  تع يـخي  .وقستـه السدـئػلية  . قاعجته الحخية : إعالمشا اإلسالميو 
 .ساموهجف 

أو  ، أنـه إعـالم عـام غيـخ مخرـز لسجتسـأل مدـمع:اإلعالم اإلسـالمي  ياصل فا
أو حكػمــة إســالمية ، بــل هــػ إعــالم ضتػافــق مــأل الفصــخة الدــميسة  دولــة إســالمية

 وص و  بر غة دضشية. ،إذ تذ أل بالجضغ ،والدميقة الدػية 

،  زمهـــا أشـــػار تصػرهـــا، ال ذـــخية  ين اإلعـــالم مـــارب بجـــحور  فـــإ :والحـــق
ه ويقـز الخ ـخ الـحي عاشـ ،يعمع عغ وجـػد ، ارتحالهحمه و  يصاحب اإلندان فو 

المثـام مسـيا  ، والتع ئـة لهـا ، نتهاج وجهـة مـاأو سسعه ، ويجعػ إلى فزيمة أو ا
وتمظ لب وضائف  ، مغ اإلعالن الستشاسب ن هحا نػععغ وجهة نطخ قائميه  ... إ

 ي.جاء الخأإب -اآل خيغ تػجيه–اإلعالم حجضثا .. اا  ار 
وذلـظ إلدراكـه قيسـة الكمسـة ؛  وقج حطيت الكمسة عشـج العخبـي القـجيع بالقجاسـة 

 وتسيدهـا، عمى جػدتهـا ا وحخص  ف حل الشفذ والشفيذ لتكػن له   عميه . ،الديارة
ولثخاء المغة العخبية وفرـاحتها لـع  ضشتقي ع اراته ، ويتخيخ ألفاضه . كان ،واادبى

إذ عجــت  خوتــه  ؛ السسيــد أو السعشــى الســخادلــى المفــظ التػفيــق إفــي  يجــج صــعػبة
 .   المغػية بال جائل المفطية مسا سهل عميه التػاصل وإبجاء ما ضخيج

ى سساع فشفحت إلمألت فراحته اا .أفرر العخب وأ ص هع ورسػلشا الكخيع 
وكــان هشــاك رجــال لهــع كمســات فاصــالت قشعتهــا .وإلــى العقــػل فل ،القمــػب فاعتمتهــا

تجمــي الحهشيــة السدــتػع ة  ، جيــج الدمــان ت ــيغ عــغ الفرــاحة العخبيــة يفــقمــجت 
 .وبميو الع ارة  .القادرة عمى  اقب الخؤية 

                                      
  296السخجأل الدابق   (1
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؛ إذ م هـخ أدبـي تػسـل بلسـمػب ،يعالمـرجـل إ يقأل أسـيخ يالشجاش ذا وها هػ
.. فـــإذا كـــان بجســـل قالئـــلوانتـــدع اإلعجـــاب  ،ع ـــارات محـــجدة صـــال القزـــية فـــي

ويػدعهـا الستخيـخ مـغ ،طـخ ض ـيغ عشهـا برـجق وشـفافية اإلعالمي يستمـظ وجهـة ن
فسـا كـاد يدـسأل ، فقج حجث هحا مأل الشجاشـي .الذخيت مغ السعشي  ي الحاو ،المفظ 

ا إذ وفت م هػر  ؛قػل جعفخ بغ أبي شالب حتى استحػذت عميه العسمية اإلعالمية 
 انـكاإذ  ؛وصخير الحجة .. وحجث مـا كـان يخذـا  رسـػ  مكـة،أمام فرير الع ارة 

 وبـاويؤ  ؛مـغ فرـاحته فيكدـب القزـيةا  ػف ـ كغ مـغ لقيـا الشجاشـي؛سا   ي  يلمالن أ
ــي ــة جعفــخ  .حشــيغ  بخف تــل خ بهــا ، و تفاعــل معهــا فحيشســا ســسأل الشجاشــى  ص 

 قخير  ائ يغ.  ىغ ورد  رسػليغ السهاجخ يفمع ي دمع السدمس –حقق الهجف وت

إ  أنهـا  اإلفرـاح واإلبانـةفـي  وبالغتها ، قجيسا   الجسمة اإلعالميةوعمى إبجاع 
ــة محــجودة ا ترــال ــى الستمقــيغ فــ يفهــي مذــافهة مــغ اإلعالمــ ،كانــت فخدي  يإل

ويتحســل ، تشذــخ وتــحاع كانــت  ؛لكــغ لرــجقها وشــفافيتها وشــخف الهــجف،حزــخته 
واإلسـالم زا ـخ بسػافـت  مخات .اوما ي حـاك لـه مـغ مـؤ  ح ها ما ضمقي مغ أذ  .صا

 .قــالػا الكمســة الهادفــة لمسرــمحة العامــة .فاءن شــخ ػتفرــر عــغ أن رجالــه إعالميــ
 .وتحسمػا تػابعها 

وإذا كانت التقشيات الحجضثة والعمـػم الغخبيـة قششـت العسميـة اإلعالميـة وومـعت 
سـذ وقعجت القػاعـج ....لـػ تلممشـا تمـظ ااسـذ لػجـجنا أنهـا وليـجة اا؛لها ا أسد  

إلــى غــيس مــغ فــيس  مدــتشجةوتمــظ القػاعــج والزــػابا  .أرســاها رســػل هللا يالتــ
حـاول إذ  ،، وبالغـة أدائـه القياديـةوبهاء حجضثـه  حدغ عخمه . وجالل إعالمه .

 .قتجاء السدمسػن بهجا  ا 

 وتعطـع عمـى العـج؛  ،يدت ان مشها ذلـظ تدتعرـي عمـى الحرـخ يوالسػافت الت
رتلضـــت أن أســـذ وقػاعـــج العسميـــة ا . لـــحا ســـمصت اامـــػاء عمـــى  ال ـــة مػافـــت

تحــت مطمـة أدبيــة وامــحة الخصــػ  ؛ خت فيهــا بذـكل صــخير ضــاهخاإلعالميـة تــػاف
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 فخ بغ أبى شالب عشج الشجاشي؛بخص ة جعوإذ قخنت بعس مػاقفه ،زاهية السعالع ،
ا تفــخدت إبــجاع   فقــج   واقتــجار أدبــي ، مــغ إبهــار أدائــي ذلــظ لســا ت ــج  مشهــا... و 

اإلسـخاء والسعـخاج رحمة   ومغ مػاقفه التي سمصت الزػء عميها: - ا وإعالم  ا أدب  و 
  ص ة الػداع... -صمر الحجض ية -

 –: ن السصمـػب بهـا إالعسمية اإلعالمية اآلن لػججنا فإذا ما نطخنا إلى أسذ  
إذ  ؛ ص ـة جعفـخ يالعخض السدتفيس ...وهػ مـا تحقـق فـ –الذفافية  –الرجق 

؛ ن مشعـهل ـق حـاول السشـاوئػأسـمػب مقشـأل  ػة فـيأبان عغ حالهع ق ـل وبعـج الـجع
 دراكهع حجة تل يخ  .إل

،بذــجاعة وقــت عرــيب  الرــجق فــيضتجمــى  ؛رحمــة اإلســخاء والسعــخاج  وفــي 
 .باقية عمى مخ الدمغ

ا  يت ـوتث تدخية لمخسػل عسا  قـى مـغ  قيـف . كانت؛ تمظ الحاد ة السعجدة    
ف ا ألجػاء ليـدداد السؤمشـػن إيسان ـوتشقية ل .نه عمى السحجة ال يزاء له ا  . وي عـخا

ــ ويهــج  هللا بهــا مــغ أراد أن يغســخ   ،وي ــؤمغ جــان هع.تخمز مــشهع في ــ ػن الػاهش
 بفيس كخمه وماش ه .

ــــار الػاقعــــة  –وســــيصخ الرــــجق  زــــعفيغ ولفــــت نطــــخ السدت –وقــــز اا  
وتك ـج رسـػل ؛ وأن دضـغ هللا مشذـػر ومعتشـق ، اافق في  أن  سة أمل السدمسيغ 

 ،ما   شاقة احج به  إضحاء قػمهو و قى مغ تكحضب ،هللا لرجقه السدتجيع ما تك ج 
 لكشه اجتاز  بعػن هللا وتػفيقه .

 فقـج مزـى ،جض ية " " صمر الح في  فختاوأسذ وم ادئ العسمية اإلعالمية تػ 
 -الصــخفيغ السشتســيغ إليــه  وأبــج  مــغ السخونــة مــا جعــل،بالرــمر  رســػلشا الكــخيع

 ذهػل . في  -الكفار –والسشاوئيغ له  -السدمسػن 
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 -بـخؤيتهع ال ذـخية –وهـػ يعمـع حشـق الرـحابة  ،عخض بشػد الرمر  ع      
 وسـا ذهـػل واعتـخاض مكتـػم ، ،واستذهج عميها مشهع، وفشج بشػدها أمام الجسيأل

وواجهـت السعتخمـيغ دون لـ ذ ، والخؤيا الش ػية صـاح ت الرـجق  ،فش ل الهجف 
 .أو تعسية

ة تزــيء ثفــع التــى عــجت ومزــات مكادكانــت  اتســة السدــظ  ص ــة الــػ  ــع  
فـي صـياغة أدبيـة راقيـة باقيـة جيـة وا جتساعيـة والفكخيـة .الكثيخ مغ الجػانب العق

 الجهخ .  عمى مج 

ـب  فيهـا رسـػلشا الكـخيع واج ـات  ،"و ص ة الػداع " جسـاع الـجعػة اإلسـالمية  صا
وإجـالء السػمـػعات  ،ا داع مػمـػعي    إن رصج  ص ة الػ  هع ،وحقػقالسدمسيغ. 

. الـحي العـخض ال ـاهخ..مـغ  ـالل ا سـػلشا الكـخيع ، أو أسـمػبي  تحـجث عشهـا ر  يلتا
ذلـظ وتزامغ  ، خية ب خء االفاظ مغ العيػب واإل اللتداوجت فيه الفراحة " الفص

 .السـخأة و  . والسـال .عمـق بـالشفذ حيث أرشج إلى كـل مـا ضت؛ مأل الػاقعية الذجضجة 
مو" صاحب الخسالة اقتجار يوالعقيجة ف بـج    ؛مـا ا الست شـي هـجف  ، ضػمر أن  "الس  ا

فقــج ،والشصــق بهــا ؛ كقجرتــه عمــى تشطيسهــا  ، عمــى صــياغة أفكــار ا أن يكــػن قــادر  
ـ،  ا مخ ـخ  ا م مغ ـ رجـال   عـاش  ـيم حتـح  شيمـة  ال ـة وعذـخ ا نسػذج  هـي ا غ عام 

صــسته وكالمــه ،  فقــج اســتعان بػســائل  يحالــه ، فــتر احمــه و  يفــ .عســخ الــجعػة 
ـــار ـــة أ ـــخ  لإل   ـــو كالدـــكػت  إعالمي  والخســـػل ،والحخكـــة –(2اإلشـــارة  (1)والت مي

                                      
فسغ السعخوف أن مغ أنػاع الدشة  التقخيخ مثمسا حجث مأل بالل حيشسا زاد فـي أذان الفجـخ"   (1

ــج ذلــظ إقــخار ا لهــا ،  الرــالة  يــخ مــغ الشــػم . ولــع يعتــخض رســػل هللا، ولــع ضشهــه عشهــا ، وع 
 تجامت وبقيت ضخددها السؤذنػن فاس

بالدــ ابة والػســصى ، فقــج أغشــى إيجــاز  فقــج ع ــخ عــغ كافــل اليتــيع وقــخب مالصــقته لــه   (2
ــة  ــجاء  مــغ صــمر الحجض ي ــا اســتاء السدــمسػن ابت ــل حيشس ــارة   ، ب ا شــارة عــغ فرــاحة الع 

..ففعـل  اقتخحت الديجة أم سمسة أن يخخج عميهع فال يخاش هع ، بل ليرمي وليحمـق وليـحبر
== 
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؛بحـجضث  ـاص هعبعزـ. وقـج يخـز  دعـػا  العامـة يداو  بيغ الستمقـيغ فـي 
عالميـة بـيغ الشـاس الخسـالة اإل ةػحـجصة به ، فإذا كان اإلعالم ضـجعػ للدسات  ا

ــ ــخيع ف ــا هــػ ذا رســػلشا الك ــاوت أفهــامهع . فه ــخة الكثيــخة مــغ يوبدــاشتها لتف  الكث
ولـػ أن ا   يحقـخن مـغ السعـخوف شـيئ  سـالم كقػلـه " ساسـيات اإلأأحادضثه ضػمر 

لكـغ حيشسـا كـان ضخسـل الػفـػد ت اضشــت  –حـجضث حدـغ  –(1مقـى أ ـاك بػجـه شمـقت
بسـا ضتشاسـب مـأل  ؛  وت اضشـت شخرـيات السخسـميغ وسـساتهع، الخصابات السخسـمة 

ه إليهع الخصاب بل إن وصيته لخسػل  قيف اشتسمت  عمى تػجيهـات ججضـجة السػجا
لع ضػجه بها رسػل مغ ق ل كـل ذلـظ اسـتػلجنا   كقػاعـج مـغ بعـج... وقمشـا مخاعـاة 

كـان يسمـظ رؤيـة وامـحة  أنـه ترشيف السخاش يغ شخائر ،  و  شظ ، السخاش يغ 
حديغ بغ ع ـج هللا بـغ ع يـج هللا بـغ  يحج ش 2سحاقإبغ المعسمية اإلعالمية ..قال 

بسشـى  لغالم شاب مأل أبـي يع اد يحج ه أبى قال " إنع اس قال سسعت ربيعة بغ 
 يفـالن : إنـ ييقف عمى مشازل الق ائل مغ العخب ، فيقػل يا بش ورسػل هللا  

وأن تخمعـػا مـا تع ـجون  ع جوا هللا و  تذخكػا به شـيئاا،رسػل هللا إليكع ، يلمخكع أن ت
حتـى أبـي غ عـغ هللا   . يػنوتسشعـ، يوترجقػا ب، يوأن تؤمشػا ب ،مغ دونه مغ هح  اانجاد

فهشاك التدام لمرجق مأل تحجضج لمسهسة وومـػح لمهـجف .."اإلق ـال عمـى هللا   3" يما بعثش
 .حتى ضتع اإلبالل مشعة رسػل هللا"  .. –

                                                                                                                                               
== 

ذلظ ،   فهب السدمسػن اقتجاء  واحتحاء   فقج استخجم الحخكة لتػصيل  التػجيهات ؛إذ كانت 
 أقػ  

1
 4، ص اب استح اب شالقة الػجه عشج المقاءصحير مدمع ، كتاب ال خ والرمة واآلداب ، ب )
وفى السدشج ؛ " وإن مغ  -،   دار إحياء الكتب العخبية . 2626حجضث رقع 2026 –

 14877حجضث رقع  161-23عخوف أن تمقى أ اك بػجه شمق " مدشج أحسج الس
 0423 -1سيخة ابغ هذام  2
3  
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 انفصــــم األول

  كهًبد ورخــــــــــبل
 ويكىَبد اخلطبة األدثى اإلػاليى

وإن غم ـت ،رـال الخشـج والغـى تـػازن فيهـا  ، بقعـة جـخداء  يضهخ اإلسالم ف
 وهػ ما-لغياب التػحيج، لكشهع أدركػا أهسية الكمسة وقػة تل يخها ؛ اا يخة وسادت 

ــت بعــج ذلــظ بلنهــا أشــهخ آ ت اإل  ،فعخفــػا لهــا قــجرها وقــجروها  -عــالم وأقــػا   
الكمسة ،  وقج عخفت  بج أن يكتسل فراحة وبالغة وأداء   ؛ي اادب يوالشدق الكالم

ضمـت  يا الجازمة التولكغ هشاك عقػل قالت كمسته، وسيمة لمتػاصل ال ذخي كلهع 
وكمهـا تعكـذ  ،لع ضؤمشـػام هحا سػاء آمشػا أ،   إلى ضػمشا اذان واافػ تتخدد بيغ اآل

-عشاصـخ العسميـة اإلعالميـة مخسـل امتمكتإذ ؛الثقافة العخبية، والخؤية اإلعالمية 
ا عاري ـمغ الفرـاحة ، ا  الي  ا غ إعالم  لكشه لع يك،وسيمة  -رسالة -هجف-مدتق ل

 بل ضشزر باإلبجاع والتفخد .،مغ ال الغة 

وكانـت مـػاقفهع  ؛ الـجعػةفـي  وقج تسيدت بعس السػافت لخجال أ خت مـػاقفهع
قــــػة ل مــــػاقفهع ستدــــجل وتتشاقمهــــا ااجيــــال.إن فــــ .ذات د لــــة عمــــى إدراكهــــع  

االفــاظ  يلــج  ت الكثيــخة فــوا، يو كثافــة بالغــتهع مــغ إضــجاع السعــان ، فرــاحتهع
 ؛و يقـة الرــمة بـاإلعالم واإلنذــاء يفهــ ، ذروة الفرـاحة يو الكمسـات فــ ، القميمـة

ذاتــه ،  ي الفمـظ المغـػ  يويـجورون فـ،حيـث إن السخـاش يغ ضتحـج ػن بالمغـة نفدــها 
 راجحة، ورؤ  وامحة وهجف محجد باق. ت يغ الكمسات عغ عقميات 

 ق اَيٍخؼفز ثٍ أثى طبنت       : انصد
" تجدـج الخؤيـا السصمػبـة قـخأاإشـار " يإن أمة ت جأ العالقـة بيشهـا وبـيغ دضشهـا فـ

ــيــتكث يوهــ ، مشهــا  عيــة عمــى كافــة مدــتػياته الفخديــة والجسا يف الشذــا  السعخف
 يشــخ التــوبــيغ اا،هــا شيتحقيــق الػفــاق بول يجابيــة، لتلكيــج القشاعــات اإل ؛والكػنيــة
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 لمـةف . لـجعػ  الـجضغ اسـتجابة ؛جيـة أو   قورة ع" إن أسمسة السعخفة مخ ،تحتػيها 
 ، ووصـفه الرـحير .  ستجالب  مػابصها  مغ فهع الجضغ  ؛أقخأ مصال ة بالقخاءة

تدويــــج السدــــمسيغ ل ؛فيتــــيقغ مــــغ أحقيــــة هــــحا الــــجضغ بالخيــــادة  ، وقيــــادة العــــالع
مسـا يسكـشهع مـغ القيـادة  . يوالجسـاع يبالسدتججات الشافعة عمـى السدـتػ  الفـخد

ــج  مــغ  ــجضغ ب ــل ال ــادا  لتفعي ــا أنــوراء اآل نقي بكــ ر   إندــانيةمــخورة  ه ــخيغ. كس
 .ويعمى مغ قيسة اإلندانية ، جساح الشعخة العخقية والجولية والسحه ية 

 اإلسـالمين التاريخ وإ . هشاك مػافت تذهج ب ريخة واقفيها وحدغ ت رخهع و 
مــا  اإلعالمــيالــػعى و  ،ليذــهج لتمــظ الذخرــيات أنهــا امتمكــت مــغ حدــغ ال رــيخة

يــة آفحيشســا ندلــت ،أو تسشــأل  دــائخ ، ســالمية جعمهــا تحرــج مكاســب لمــجعػة اإل
 (1)َّمنىنينجهمهىهُّٱ

صـل فل ،لمفظ السحسل بذـحشات مـغ الج لـةوا تيار ا .ال الغة اإليرالية  ت جت
فهـحا مـاتع  حتـى إن أحـج الكفـار سـسأل هـحا  ، الرجع كدخ الدجاج وانتذـار  شايـا 

 بإبجاع القائل . ا إعجاب  ؛خقات الصفي  اامخ فدجج

ا " إن القـــائع بعسميـــة ا ترـــال يجـــب أن يكـــػن محـــب     :وكســـا قـــال أفالشـــػن 
 (2)فيمدػفا بالسعشي الػاسأل لمكمسة "  ،لمحكسة

فمـػ تـع الخصـاب  ،إلدراك السذخكيغ  صػرة الخصاب السػجه حالػا بيشه وبيشهعف
لــــــحا قــــــال تعــــــالي  ؛لتحققــــــت لــــــه الغم ــــــة، وأتــــــي الخصــــــاب اإلعالمــــــي  ســــــار 

 (3)َّخبمبهبجتحتختمتهتمثحجمجُّٱ

                                      
 94الحجخ آية :سػرة ( 1
 سمدمة العمع والحياة. 19( الثقافة العمسية لمجساهيخ ،جخجذ حمسي  عاذر، ص، 2
 .94(سػرة الحجخ، آية:  3
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ــل إفا   ــي عرــيب ) ب ــاع العقم ــخ   ن  ت   –رمــى هللا عــشهع  –مــغ الرــحابة ا كثي
عمى  ،ق ل أن ضتع تحػله إلى اإلسالم عقجضغ مغ الدمان . استسخ أكثخ مغ عقج أو

عمى حـج قـػل د / شـه  –وأهمية ال يان  عجاز القخآن وبالغة الش ي إالخغع مغ 
   (1) جابخ العمػاني

والتخمية بيشه وبـيغ الشـاس ، وكمسة الحق ،كان ضخيج إيرال الفكخة  لخسػلا
 ؛ا الستشػعــةنكفــاء الحهشيــة عمــى عشاصــخهبــج إلنجــاح العسميــة اإلعالميــة مــغ افال،

مـغ  ـالل لمػصػل لمهـجف . ؛عمى ااحجاث الجارية إسقاشها ع ا واستيعاب  ؛ا هزس  
  ارة محجدة الج لة   تق ل الم ذ . وع، أسمػب وامر   عػج فيه و  التػاء

 ،عالمية وقـامػا بهـا مػافت الخجال ... استػع ػا العسمية اإل يوهػ ما ت ج  ف
 . وجشػا  سارها

ــ    بســا يجــخي مــغ أمــػر ا وإذا كــان اإلعــالم هــػ :" إحاشــة الــخأي العــام عمس 
 .(2)الذئػن الجا مية أو الخارجية" يوحػادث سػاء ف

 يففـ الهجـخة إلـى الح ذـة . ية السكتسمـة ااركـان ت ـجت فـفإن الجعػة اإلعالمي
خيع ان رسـػلشا الكـ؛وا تيـخت الح ذـة  وأربأل ندـاء . حج عذخ رجال  أال جاية هاجخ 

 قال عغ بالد الح ذة :

ـ،  ي طمع عشج  أحج ا " فإن بها  ممك   ا وهي أرض صجق حتى يجعل هللا لكع فخج 
 (3).مسا أنتع فيه

                                      
 9( إصالح الفكخ اإلسالمي صـ 1
 295آن ص(  مجمة جػامأل القخ  2
 ، دار السعارف 6 169صــ، ( حياة ج 3
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فقـخر السهـاجخون ،مكـة فـي  السدـمسيغ اشـتج ضهـخهع أن  ع نست إلـيهع أ  ـار
ــى مكــة وجــجوا أن ،الخجــػع  ــا وعشــجما رجعــػا إل ــادا زال مدــيصخ   الطمــع م إلــى  ، فع

جع السهـاجخون ػ فهاجـت قـخير وه ـ ،هع وذراريهـعغيـخ ندـائ الح ذة  سـانػن رجـال  
غ يحزه عمى حد (1)ضػجهها لمشجاشىا ت  اأبػ شالب وأنذج أبي ءفاستا ،آواهع غْ وما 

 جػارهع والجفأل عشهع
 املُجاىبُ مَيِدَى لَقَشِسيه فال يَــِكَ         دُاجِم مَىَّأَ –أبيت اللعً -تعله 

 (2) َا واألقازبعَفِسيزة          يَيالُ األعادى ىَذو سُجال غَ وإىم فيضُ

ع وهـػ عثسـان حتـى إن أحـجه ،هجػمها عمـى السهـاجخيغفي  واستسخت قخير 
 بغ مطعػن 

اسـالمه مغ هػ في قػمـه وكـان ضؤذيـه فـي ػ وهبغ  مف ابغ عسه  عاتب أمية
 :  ائال  ق

 زعفِيت تَبَه كُا أقواّم ٍللتَوأَ           زّةعِأَا ساّمكِا وحازبت أقواّم

 (3)ع  ضيَيت تَا كُسلنم األوباش مَوأ          نةُلٓمُا ٌ ىابتم يوّمستعله إ

                                      
( تعخيت الشجاشي :كان أبػ  ممظ الح ذة، وهػ ولج  الػحيج ،وابيـه أخ لجيـه ا شـا عذـخ ولـجا ، 1

وبعج وفاة أبيه قخروا أن ضتخمرػا مشه؛  لذجته وبلسه ؛ويسمكػا عسه ليدـتقخ اامـخ لـه،   ـع 
ا تمــػ اآل ــخ،  فتدــتقخ ااحــػال ــا ،  بــاعػا الشجاشــي رقيقــاا  ــع  لػلــج  واحــج  وبعــج أن قتمــػا أب

ا تمـػ اآل ـخ فػجـجوهع  خقـى، فجـجوا فـي  صـعقت صـاعقة عسـه فسـات .  ـع أبمـػا أو د  واحـج 
ال حــث عــغ الشجاشــى ليقــخ السمــظ؛ ...لــحا قــال قػلتــه الذــهيخة لمسدــمسيغ مــا أ ــح هللا مشــى 

س فـي فـل شيعهع فيه"سـيخة ابـغ الخشػة حيغ رد عمي ممكى فآ ح الخشـػة فيـه، ومـا أشـاع الشـا
 338 -1هذام 

 الهيئة العامة لقرػر الثقافة 357صـ 1(الديخة الش ػية ج 2
 170ج حديغ هيكل صـ ،(حياة ج 3
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وحيشسـا  ذـيت قـخير  .  السهجخ ونذخ دضشهع بالدفي   ع   ذى  مغ تسكشهع
لجمـب ؛مدودضغ بالهجايا  ؛بغ العاص، وع ج هللا بغ أبي ربيعةأرسمت عسخو ؛ ذلظ 

ــخ لم صارقــة ، فــجفعا مــغ الهــجايا السهــاجخيغ  صــاب  يلكــى   يدــسأل الشجاشــ ؛كثي
 السهاجخيغ فيتل خ بسشصقهع .

جسهـػر  يفإذا كانت كـل " كمسـة مـغ المغـة اإلعالميـة يجـب أن تكـػن مـؤ خة فـ
السدـتق ميغ كسـا يجـب أن تعـخض بصخيقـة جحابـة " عمـى حـج قـػل د / ع ـج العديــد 

ا ... فقـج تجمـت بالغـة رسـػل رسـػل هللا  ـ أمـام  ممـظ  جفـإن هـحا مـا حـ(1)شـخف 
 فقـج بـحل (2)الح ذة ـ جعفخ بـغ أبـي شالـب ) حجـيا الشجاشـي عـغ السدـمسيغ (  ـ

سأل الشجاشــى لمسهــاجخيغ عســخبغ العــاص مــغ الهــجايا لم صارقــة الكثيــخ لكــى   يدــت
   ع مغ أن يقتشأل بحججهع وكالمها  ػف  

لا الشجاشي إلاى   ع  : قاالاْت أم السؤمشيغ أم سمسة  اب   أاْرسا ـػل   أاْصـحا س  ـم ى ّللا    را  صا
م عا  عاماْيه   هللا   عااه ْع، واسا ه عْ  فاماس ا فاجا اءا ػله   جا س  عْ  قاـالا    ـع   اْجتاساع ػا، را ـه  ـا: س  ل ـ اعْ  باْعز   ما

ػل ػنا  ل   تاق  ج  ْئت س ػ  ذ قاال ػا إذاا ل مخ  ػل  : ج  ّللاا   : ناق  م ْسشاـا، ماا وا ـا عا ما ناـا وا ـا ب ـه   أاماخا ـم ى نا  يُّشا  صا
م عا  عاماْيه   هللا   ائ ش ا واسا وا، فاماس ا. كاائ غ   ه ػا  ماا ذال ظا  ف ي كا اء  قاجْ  جا عاا وا يُّ  دا اش  تاه   الش جا اق فا أاسا

وا ، (3) خ  عْ  فاشاذا ه  فا اح  ْػلاه   مارا عْ  حا لالاه  الا  سا عْ  فاقا ضغ   هاحاا ماا: لاه  ْقت عْ  قاـجْ  ال ـح ي الج    ف يـه   فاـارا
لاعْ  قاْػماك ْع، م ػا وا  الـحي فكـان: قالـت اامـعذ هـح  مـغ أحـج دضـغ فـي و  دضشـي في تاْج  

                                      
 السخكد الثقافي الجامعي  120( المغة اإلعالمية ص1
زوج ورد حجضث الهجـخة ااولـى لمح ذـة عـغ أم السـؤمشيغ أم سـمسة ابشـة أميـة بـغ السغيـخة (  2)

( ، وسـيتع  263/ 3الش ي في حجضث  شػيل  حدغ روا  اإلمـام  أحسـج بـغ حش ـل  فـي مدـشج  )
 ا قترار  هشا عمى مػفت 

 ) جعفخ بغ أبي شالب ( وحجاجه عغ أصحابه أمام الشجاشي ؛ نطخ ا لصػل الحجضث . 

ـع دضـشهع، واحـجهع (  3) ارا  ال حضغ ي ق يس ـػنا لاه  ماسااء الش را ـال بتاْذـجضج  ااساقفة: ع  قـج ي قا ف، وا أاْسـق 
اء.    اْلفا
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 نع ــج هميــةجا أهــل قػمــا كشــا السمــظ، أضهــا: لــه فقــال شالــب، أبــي بــغ جعفــخ كمســه
 يلكــل الجــػار وندــيء اارحــام، ونقصــأل الفــػاحر، ونــلتي السيتــة ونلكــل ااصــشام،

 ندـ ه، نعـخف مشـا رسـػ    إليشـا هللا بعـث حتـى ذلـظ عمـى فكشـا الزـعيف، مشا القػي 
 نع ـج كشـا مـا ونخمـأل ونع ـج ، لشػحـج ، هللا إلـى فـجعانا"  وعفافه، وأمانته، وصجقه،

 اامانة، وأداء الحجضث، برجق وأمخنا وااو ان، رةالحجا مغ دونه مغ وآباؤنا نحغ
 الفـػاحر، عـغ ونهانا والجماء، السحارم، عغ والكف الجػار، وحدغ الخحع، وصمة
 نذخك   وحج  هللا نع ج أن وأمخنا السحرشة، وقحف اليتيع، مال وأكل الدور، وقػل

 اإلســالم، مــػرأ عميــه فعــجد: قــال ،" والرــيام والدكــاة، بالرــالة، وأمخنــا شــيئا، بــه
 شـيئا، به نذخك فمع وحج ، هللا فع جنا به، جاء ما عمى وات عشا  به وآمشا فرجقشا 
 عـغ وفتشػنـا فعـحبػنا قػمشـا، عميشا فعجا لشا، أحل ما وأحممشا عميشا، حخم ما وحخمشا

 مــغ ندــتحل كشـا مــا ندـتحل وأن هللا، ع ــادة مــغ ااو ـان ع ــادة إلـى ليخدونــا دضششـا
 إلـى  خجشـا دضششـا، وبيغ بيششا وحالػا عميشا، وشقػا وضمسػنا، هخوناق فمسا الخ ائث،

 أضها عشجك نطمع   أن ورجػنا جػارك، في ورغ شا سػاك، مغ عمى وا تخناك بمجك،
: قالـت شـيءذ مـغ هللا عـغ به جاء مسا معظ هل: الشجاشي له فقال: قالت السمظ،
ــال ــه فق ــخ ل ــع،: جعف ــال نع ــه فق ــاقخأ : الشجاشــي ل ــي، ف ــ عم ــه ، صــجر ا خأفق  مــغ عمي

 حتـى أسـاقفته وبكـت لحيتـه، أ زـل حتى الشجاشي وهللا ف كى: قالت ،( كهيعز)
 والـحي هـحا إن: الشجاشـي قـال  ـع عمـيهع، تـال مـا سـسعػا حـيغ مرـاحفهع أ زمػا

ا، إلـيكع أسـمسهع   فـللاهللا انصمقـا واحـجة،  (1)مذـكاة مغ ليخخج مػسى به جاء  أبـج 
ــاد، و  ــت أك ــافم: ســمسة أم قال ــج ، مــغ  خجــا س ــال عش ــغ عســخو ق  وهللا: العــاص ب

ا ان ئشهع  هللا ع ـج لـه فقـال: قالـت  زـخاءهع، بـه أستلصـل  ـع عشـجهع، عي هع غج 
ـا، لهـع فـإن تفعـل  : - فيشـا الـخجميغ أتقى وكان - ربيعة أبي بغ  كـانػا وإن أرحام 

                                      
 واإلنجيل القخآن أن أراد القشجضل، عميها يعمق التي الحجضجة هي: وقيل الشافحة، غيخ الكػة ( 1)

 . (441/ 14) العخب واحج  / لدان شيء مغ وأنهسا تعالى، هللا كالم
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  ـع: الـتق ع ـج، مـخيع ابـغ عيدى أن ضدعسػن  أنهع ا  خنه وهللا: قال.  الفػنا قج
 قــػ  مــخيع ابــغ عيدــى فــي يقػلــػن  إنهــع السمــظ، أضهــا: لــه فقــال الغــج، عميــه غــجا

 عشـه، يدـللهع إليهع فلرسل: قالت فيه، يقػلػن  عسا فاسللهع إليهع فلرسل عطيسا،
 فـي تقػلـػن  مـاذا: لـ عس بعزـهع فقـال القـػم، فـاجتسأل مثمه، بشا ضشدل ولع: قالت

 كائشـا ن يشـا بـه جـاء ومـا هللا، قـال ما فيه وهللا نقػل: قالػا عشهذ سللكع إذا عيدى
 مخيعذ ابغ عيدى في تقػلػن  ما: لهع قال عميه، د مػا فمسا كائغ، هػ ما ذلظ في

 ورسـػله، هللا ع ج هػ: ن يشا به جاء الحي فيه نقػل: شالب أبي بغ جعفخ له فقال
 إلـى ج ضـ الشجاشـي فزـخب: قالـت ال تـػل، العـحراء مـخيع إلـى ألقاها وكمسته وروحه
 العـػد، هـحا قمـت مـا مـخيع ابـغ عيدـى عـجا مـا: قـال  ـع عػدا، مشها فل ح اارض،

 فــلنتع اذه ــػا، وهللا نخــختع وإن: فقــال قــال، مــا قــال حــيغ حػلــه بصارقتــه فتشــا خت
 فسـا غـخم، سـ كع مـغ  ـع غـخم، مـغ  سـ كع – اآلمشـػن : والدـيػم - بلرمـي سيػم
 - الج ـل: الح ذـة بمدـان والـجبخ - مـشكع رجال آذضت وأني ذه ا، دبخا لي أن أحب
 رد حـيغ الخشـػة مشـي هللا أ ـح مـا فـللاهللا بها، لشا حاجة فال هجاياهسا، عميهسا ردوا
 فخخجـا: قالـت. فيـه فـلشيعهع فـي، الشـاس أشـاع ومـا فيه الخشػة فآ ح ممكي، عمي
ا مق ػحيغ عشج  مغ   يـخ مـأل دار بخيـخ عشـج  وأقسشـا بـه، جـاءا مـا عميهسـا مخدود 

 .  (1)جار" 

  شظ أن مغ تخب ى  في مجرسة السعمـع ااول ، أشـخف الخمـق قاش ـة سـيكػن 
م ى ماْيه   هللا   له الحظ ااوفخ مغ أ القه صا ـم ى عا م عا  ، فهـا هـع أصـحاب الش ـي صا سا  وا

ــه   هللا   ماْي وا بــه فــي أقــػالهع وأفعــالهع ، وتــخاهع فــي أصــعب الطــخوف  عا ــجا ــم عا  اقت سا وا
ـا ، ومـا وأحمظ السػافت ضت ـا كخيس  ا وججا   حدش ا، و مق  ػن به : شجاعة  وحجاج  لسا

مػفت ) جعفخ بغ أبي شالب( ـ رمي هللا عشه  ـ أمام الشجاشي عشا ب عيج ؛ حيـث 
إنه ش  ق مأل أصحابه أول تعاليع الجضغ اإلسالمي وهػ م جأ الذػر  بيشهع ، وذلـظ 

                                      
 .  (268:  265 /3) الخسالة   أحسج مدشج(  1)
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ـل  اْجتاساع ػا،   ع  قا لسا أرسل الشجاشي في شم هع"  ج  ػل ـػنا ل مخ  : ماا تاق  ْع ل  اْعس  ه  الا باْعز 
ناا ب ه  نا  يُّشاا  ماا أاماخا م ْسشاا، وا ّللاا   ماا عا ػل : وا ْئت س ػ  ذ قاال ػا: ناق  ـم عا إذاا ج  سا ماْيـه  وا ـم ى هللا  عا  صا

. ـائ غ  ـا ه ـػا كا اشـي ، " فشجـج أنهـع تذـاوروا فيسـا سـيقػلػ  أمـام الشجكاائ ش ا ف ي ذال ـظا ما
ــغ ســيسثمهع فــي الحــجضث أمــام الشجاشــي ،  وربســا يكػنــػا اتفقــػا فيســا بيــشهع عمــى ما
فػقأل ا  تيار عمى سيجنا )جعفخ بغ أبي شالب( ـ رمي هللا عشه  ـ ، الـحي أجـاب 
بكل شجاعة و قة حيشسـا سـلله الشجاشـي عـغ هـحا الـجضغ الـحي فـارقػا دضـغ آبـائهع 

أضهـا السمـظ، كشـا هللا عشـه  ـ  بقػلـه :ــ " اجمـه ذ فلجابـه  سـيجنا )جعفـخ( ـ رمـي 
قػما أهل جاهميـة نع ـج ااصـشام، ونلكـل السيتـة ونـلتي الفـػاحر، ونقصـأل اارحـام، 

..." ، فتجــج أن ســيجنا جعفــخ ا اســتهل  حجضثــه معــه بــلدا  الشــجاء  وندــيء الجــػار
ه  والتش يه  لم عيج )أضها(  ،  وعمى الـخغع مـغ كـػنهع فـي حزـخته ، وواقفـػن أمامـ

 ؛ حيث كان السقام يدتجعى أداة لشجاء القخيب ، وفي ذلظ يقػل ) سي ػيه( :" فلما
 أن إ  وبـاالف ، وأي، وهايـا، وأيا، بيا،: أشياء بخسدة فيش  ه السشجوب غيخ   ا سع

 الستخا ـــى لمذــيء أصــػاتهع يســجوا أن أرادوا إذا يدــتعسمػنها االــف غيــخ ااربعــة
ون  الحي شهع،ع الس ْعخ ض واإلندان عشهع،  أو با جتهـاد، إ  عمـيهع ي ق ل   أنه ض خا
 يدـتعسمػن  و  االـف مػمـأل فـي لمسـج التـي هـح  يدتعسمػن  وقج. السدتثقل الشائع

ــا يســجون  التــي السػامــأل هــح  فــي االــف  هــح  تدــتعسل أن لــظ يجــػز وقــج. فيه
ا عميـظ ؛ مقـ  ال   مشـظ، قخي ـا صـاح ظ كـان إذا  الخسدـة ن سـيجنا ، وكـل (1)" .تػكيـج 

ــحلظ   ــا ( وكلنــه أراد ب ــه )أضه ــا هــاء التش ي ــي لحقته ــجاء )أي( الت ــخ آ ــخ أداة الش جعف
ــا جــال فــي  ــا ســي مقى ، أو ربس ــا  )الشجاشــي( لس ــظ ، أو أراد جــحب انت  تعطــيع السم
 اشخ  أن  كمسات )عسخو بغ العاص( التي سـ قهع بهـا إلـى الشجاشـي أ ـخت عميـه 

قه فشادا  بلداة الشـجاء )أضهـا(  ،  ـع تـابأل سـيجنا وأوقعته في الغفمة  فلراد أن يدتفي
جعفخ حجضثه ف ي غ حالهع ق ل ال عثة بلن نعـت قػمـه بـلنهع )أهـل جاهميـة( ، وإنسـا 

                                      
 . (230،  229/ 2) لدي ػيه الكتاب(  1)
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آ خ هحا الشعت )أهل( لمج لة عمى أن الجاهمية صارت مشتد ة لهع ومخترـة بهـع 
 أهــل قػلــظ الشدــب جهــة فســغ وا  ترــاص الشدــب جهــة مــغ يكــػن  ، فـــ " ااهــل

 (1) العمـع..." وأهـل ال رـخة أهل قػلظ ا  تراص جهة ومغ اادنيغ لقخابته الخجل
،  ع عق ب بعج ذلظ ب يان تمظ الرفات التي جعمتهع أهل جاهمية وهي أنهع كانػا " 

 يئػن دـياارحـام، و  ػن قصعـيالفـػاحر، و  ػن لتيالسيتة و  ػن لكميااصشام، و  ون ع جي
فكـل هـح  الرـفات أه مـتهع بـال مشـازع ليكػنـػا "  الزعيف هعيلكل القػي مش، الجػار

أهل جاهمية  ،  ع بي غ لحطة التحػل في حيـاتهع أ  وهـي لحطـة )ابتعـاث( رسـػل 
 واإليقـاظ مشهع ، وإنسا ع خ بمفطة )بعث( دون لفطة )أرسل( ؛ ان ال عث " اإل ـارة

ـــــــػم مـــــــغ  مق  حق مف خف حف مغجفجغ مع جع مظ حط مض ُّٱ الش 

ـــػر"  مـــغ والشذـــخ ء....، واإلحيـــا [52]يـــذ:  َّ حك جك ، وكـــلنهع  (2)اْلق   
ـم عا  سا ماْيـه  وا ـم ى هللا  عا ا صا ليدـتفيقهع   كانػا في س ات عسيق فابتعث هللا إليهع محسج 

أن  التكـاليف الذـخعية التـي أمـخ  هللا تعـالى  مـغ مغ سـ اتهع هـحا  ويـ مغهع جسمـة
شالــب فــي إلــيهع ، وهـحا هــػ عسـل الخســػل ،  ـع راح ســيجنا جعفـخ بــغ أبـي  ضؤدهـا

دعانــا إلــى هللا لشػحــج ، ونع ــج ، ونخمــأل مــا كشــا نع ــج تاعــجاد هــح  التكــاليف فقــال :" 
نحغ وآباؤنا مغ دونه مغ الحجارة وااو ان، وأمخنا برجق الحجضث، وأداء اامانة، 
وصمة الخحع، وحدغ الجػار، والكف عغ السحارم، والجماء، ونهانا عـغ الفـػاحر، 

تيع، وقحف السحرشة، وأمخنا أن نع ج هللا وحج    نذخك وقػل الدور، وأكل مال الي
" وانهـع كـانػا مغسػسـيغ فـي الجهالـة  به شيئا، وأمخنا بالرالة، والدكاة، والرـيام

العسياء لع تمقا هح  التكاليف حط ـا لـجضهع ؛ بـل راحـػا يعتـجون عمـيهع بذـتى أنـػاع 
فعــجا لـب ( بقػلـه )الطمـع والصغيـان ، وهـحا مـا ع ــخ عـغ سـيجنا )جعفـخ بــغ أبـي شا

                                      
 . (281: ص) لمعدكخي  المغػية الفخوق (  1)
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(  ونا إلى ع ادة ااو ان مـغ ع ـادة هللاعميشا قػمشا، فعحبػنا وفتشػنا عغ دضششا ليخدُّ 
، وإنســا ع ــخ بقػلــه )فعــجا عميشــا ( ولــع يقــل )فطمسػنــا (  ، عمــى الــخغع مــغ وجــػد 
تقــارب د لــي بــيغ كمتــا المفطتــيغ ؛ حيــث تذــتخكان فــي معشــى عــام وهــػ " مجــاوزة 

عمـى درجـات ، فالعـجوان أشـج  ـع يـلتي الطمـع ؛ ان العـجوان تعـج   الحج"  ، ولكشهسا
خاح ، أما الطمع فهػ السيـل عـغ القرـج والتعـجي سـػاء  لحجود هللا ، وهػ الطمع الر 
أكــان صــغيخ ا أم ك يــخ ا ، حيــث ضتــخاوح الطمــع  بــيغ أك ــخ الك ــائخ وهــػ الذــخك بــا  ، 

دقة في ا تيار المفظ السشزػ  ، وهػ فراحة و   (1)وبيغ ارتكاب صغائخ الحنػب " 
 عمى السعشى السخاد كسا ضش غى .

وكلن سيجنا )جعفخ(  ع خ بالعجوان ؛ لي يغ شجة مـا تعخمـػا لـه مـغ أذ  وقهـخ ،  
ونا إلـى ع ـادة ااو ـان مـغ عغ دضششا ليخدُّ وهحا الحي فدخ  بقػله ) فعحبػنا وفتشػنا 

ــع ـادة هللا " فجــاء قهخونــا وضمسػنــاا  فقــال:" ( ،  ــع ســس ى هــحا العــجوان  قهـخ ا وضمس 
ــيهع  ؛ ان  ــجرتهع عم ــيغ أن ضمسهــع لهــع إنســا كــان بدــ ب ق بمفطــة )القهــخ( ؛ لي 

ـه تقـػل و  فقهـخ  نـاوأ  تقـػل أنـظ تـخ   أ  القجرة بفزل إ   القهخ "   يكػن   حاج 
وهــػ  (2)عمســه"  بفزــل غم ــه تقــػل كســا  عمســه بفزــل قهــخو  تقــػل ، و  فقهــخ 

ســال فــي تــػال  فرــير لألســاليب العخبيــة ،  ــع إن الشجاشــي بعــج هــحا تفرــيل  ــع إج
شمب مغ سـيجنا ) جعفـخ( أن ي دـسعه مـا معـه مـغ قـخآن فمسـا أسـسعه صـجر سـػرة 
)مخيع( لع ضتسالظ نفده أن أجهر في ال كاء ، وكان مغ عالمة هحا اإلجهاش أن 

ا أ  زمت لحيته ، وكحلظ فعل أساقفته ،  ع انداق وراء فصخته الدمي سة فقال مؤك ج 
ــس ا "  ــه مػســى ليخــخج مــغ مذــكاة واحــجةوم قد  ــحي جــاء ب أن  " ، أي إن هــحا وال

: يقل ع" ول، وإنسا قال مػسى  واحج مرجرهسا القخآن واإلنجيل كالم هللا تعالى، وأن
 أحج يختمف فمع مػسى، بخالف اليهػد،  الف مغ فيه لسا ن يهع، أنه مأل عيدى،

                                      
 .  148/  147معجع الفخوق الج لية صـ (  1)
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،  ع بخهغ عمى اقتشاعه بكـالم سـيجنا )جعفـخ(  (1) ػته"ن في السعمػمة الصػائف مغ
 :  وت شى رؤيته بذكل عسمى إذ أغمظ في القػل لعسخو بغ العاص وصاح ه وقال

ا، و  أكـاد"   ـا انصمقا فللاهللا   أسمسهع إليكع أبـج  ـعا ، ونفـى نفي  " ؛ حيـث أمـخ ، وأقدا
ـ ا عشـه ،  ـع كـان لهـحا الفعـل قاشع ا تلبيجي ا ، أن ي دم  سهع لهسـا رغ ـة مشـه ، أو رغس 

بــغ العــاص( وصــاح ه مســا دفعــه إلــى القدــع عمــى أن  اا ــخ الدــيء عمــى )عســخو
 ضثـلر مـشهع وذلـظ  بسكـخ  ودهائـه ، وأن ض يـجهع إبـادة جساعيـة وأن يفشـيهع وي ـحهب

كسا ع ـخ عـغ هـحا بقػلـه  " أستلصـل  زـخاءهع"  ـ عمـى حـج   - ر هع ونعيسهع
( صاحب ع ج هللا بغ أبي ربيعة ة والذهامة في أ الق)تع يخ  ـ وهشا تتجمى السخوء

ـا، وإن )عسخو( وياشهيه عغ فعل ذلظ ، ويعمل ذلظ بقػله :"    تفعل فإن لهـع أرحام 
ا قـائال  كانػا قج  الفػنا " ، ومأل هحا التش يه ي رخ )عسخو( عمى مػقفه ويقدع مؤكج 

ع يلتي دور )جعفـخ بـغ " ،  وهللا ا  خنه أنهع ضدعسػن أن عيدى بغ مخيع ع ج:" 
ته الثانية أمام الشجاشي عشجما سلله عغ قػلهع فـي )عيدـى  أبي شالب( في محاج 

نقػل فيه الحي جاء به ن يشا: هػ ع ـج بغ مخيع ( ـ عميه الدالم ـ فلجابه بقػله :" 
" عمــى حــج قــػل هللا هللا ورســػله، وروحــه وكمستــه ألقاهــا إلــى مــخيع العــحراء ال تــػل

 خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من ُّٱتعــــــــــــــالى 

ــخ  نــال الق ــػل  [171الشدــاء: َّيي ىي مي ، فهــحا الــخد عمــى وجازتــه وق را
ا مــغ اارض  ــع  قــال :"  مــا وا ستحدــان عشــج الشجاشــي  فســا ل ــث أن الــتقا عــػد 

" اامخ الحي حسل بصارقتـه أن ضتشـا خوا ،  عجا عيدى ابغ مخيع ما قمت هحا العػد
يــخ ا بلنفــه الحســار ي قــال :" نخــخ    ــاء نغســة كلنــه الخياشــيع فــي نفدــه مــج  : أي ناخ 

، فهــع لــع ضتســالكػا أنفدــهع مــغ هــػل مــا ســسعػا ومــا فاجــلهع بــه  (2)" .مزــصخبة

                                      
 . (270/ 3) الخسالة   أحسج مدشج(  1)

 .(251/ 4) العيغ(  2)
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الشجاشــي فع ــخوا عــغ دهذــتهع بهــحا الرــشيأل الالفــت لالنت ــا  ، ومــأل ذلــظ لــع يع ــل 
الشجاشــي لهــع . بــل إنــه بمــو مــغ شــجة ترــجيقه لجعفــخ وأصــحابه أن قــال لهــع :" 

ـب عمـى  )كمسـة ح ذية(ــ والدـيػم: اآلمشـػن  -فلنتع سيػم بلرمي اذه ػا،   ـع عق 
 " ، والدـب  حـجُّ  :"  القصـأل"  ـع كع غخم،  ع مـغ سـ كع غـخممغ  س   ذلظ بقػله :" 

 انـه الخسـار؛: الدـب ذلـظ مغ عميه ، مػمػع ال اب وأكثخ ، الذتع... مشه اشتق
ترجيقه جعفخ ا وأصـحابه أن ، فتجج أن الشجاشي بمو مغ  (1)مشدجه "  مغ مقصػع

ــغ يقــاشعهع  بلنــه غــارم ،  ــشهع فــي ممكــه ،  ــع إنــه نعــت ما أجــارهع فــي أرمــه وأم 
ــخ م: والغــارم هــػ الخاســخ ، يقــال اهــا عشــه ،  وغيخهــا الجيــة عشــه " غا غ ْخمــا " ، إذا أد 
 2وتحس ل الزخر والخدارة . 

فالقمـب "الم ، وهػ هشا ضتحجث عغ التحػل القم ى الح  حـجث لهـع نتيجـة لإلسـ
و ا سـساع مخاسـى  وال رخ مدارح آيـات هللا السرـػنة ،؛آآلء هللا في  مقخ الفكخة

فإن مـمػع جعفـخ بـغ أبـى .  لحا نز عميها 3ومحا آياته السشدلة "أنػار وحى هللا 
الستحجث : أو ال اث ...  إذأن بالحجضث جدج القيام بالعسمية اإلعالمية  شالب  

وهـػ مهـجد باإلرجـاع  ،رابـا الجـلش " يكمـع ممكـا   جـل فرـير .،  فهـػ ر له مـؤهالت
 قشاع السدتسأل .ضهجف إلى  إ ،مقتشأل بسا يقػل ، صارإلى ديار اا

 بغ ربيعة " ما انتػا  عسخو بغ ونجج الخمق العخبى ااصيل إذ رفس " ع ج هللا
ل  زخاءهع " وال هت عمى السدمسيغ وتحكيخ  أن بيـشهع رحـع فـال االعاص " أستلص

 يفجخ في الخرػمة .
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 336-1غ هذام سيخة اب 2

مكت ة  86( الجضػان في اادب والشقج ع اس محسػد العقاد إبخاهيع ع ج القادر السازنى ص 3
  2014اآلداب  



 
 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلها مجلة

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

6422 

مشكفئة عمى  ؛وامحة الج لة؛مػجدة االفاظ  ،: بيان أنهع عمى الحقانزسبنخ
واستعجادهع بحل الشفذ  ؛فئجتهعأعقػلهع و في  مجمية لخسػ ه ؛ معتقجهع اإليساني

؛ بالغـة فخيـجة  يسها .والع ارات اادبيـة تػالـت فـيلحساضتها ونذخها وتعس ؛والشفيذ
وكــان أدرك أن ، بعيــج عــغ التػريــة وا زدواج ، حقيقــي  جســل قرــيخة ... أســمػب

انهــا تقصــأل تيــار ا ترــال الــحي يجــب أن يطــل  ؛ذلــظ  ض عــج  عــغ " لغــة اإلعــالم
 (1)نسيخا  ا مجخا  صافي  

 : نادعػتـ ع ، الحـاكع ومـغ معـه أمـامه"ادلزسـم لنٍـ "ادلستًغ أو ادلتهمى
 جهع عـغ دضـغ آبـائهع .،و ـخو مخوق السهـاجخيغ  نياقخير ضجعلن هسا سفيخااحجإ

 الفخار بسعتقجهع ورؤيتهع ... في  وإ  ات أحقيتهع ،واا خ  دفػع السهاجخيغ

ث : القػل الفرـل الـحي حـاج بـه ال " الػسيمة" داح االتصبلأ ـج  جعفـخ  –س تاحا
ث الشجاشي –بغ أبى شالب رمي هللا عشه  جا إلـى القـػل  مسا دفـأل الشجاشـي ،الس تاحا

قـال جعفـخ نعـع وتـال ، عـغ مـخيع مـغ شـيء تقـخؤ  عمـى " وهل معظ مسا جاء به :
 زت يبرت ىب نبُّٱقػلــــــــــــه تعــــــــــــالي مــــــــــــغ ســــــــــــػرة مــــــــــــخيع 

نتىتيترثزثمثنثىثيثىفيفىقيقاكلكمت
مكىكيكملىليلامممرنزنمننن
ىنينٰىريزيمينيىيييجئحئخئ

 يلسـا فـا فمسا سـسأل ال صارقـة هـحا القـػل مرـجق    (2)َّمئهئجبحبخب
كمســات  هاإلنجيــل أ  ــحوا وقــالػا : هــح  الكمســات ترــجر مــغ الش ــأل الــحي صــجرت مشــ

                                      
 دار السعارف 16  170ج حديغ هيكل صـ ،حياة ج 1
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" إن هحا والحي جاء به مػسي ليخخج مـغ  ي.. وقال الشجاش سيجنا يدػع السدير
 (1)واحجة ." ةمذكا

غ أكــان ولكــ .فشصــق الشجاشــى بــالحق  ،وانــ ما الحــق، اإلقشــاع     ػ  : قاــاذلــد 
صـجفة  ...  ..كثيـخلدػرة مخيع وقـج تشـدل مـغ القـخآن ا تيار جعفخ بغ أبى شالب 

مدـيحي  ة وفهـع  ، فالشجاشـيلستمقي مغ  قافدراك ووعي لسا عميه اإبل هػ  ،كال
كثيـخ فمكــي ضػصــل رســالته الــتسذ أنرــأل يعمــع مــغ أ  ــار الدــيجة العــحراء  وحتسـا،
لغخمـه حتـى إن الشجاشـي قـال  فػصـل؛ قهخ الذظ  يان ... وأقػ  الحجا ... و ال

 وهللا   أسمسهع إليكسا..،نصمقا ا : قخير لدفيخي 

 يديصخ عميـه إعـالن فصـخي  ػفت ها هشابل الس ،فالجسمة اادبية هشا إعالمية 
 لــحا؛ أ  وهــػ إقشــاع الستمقــيغ ،لمػصــػل لمهــجف ؛بالرــياغة اادبيــة تػســل ،ذاتــي

لهع ق ـل رنة بـيغ حـاأفرر جعفخ بغ أبى شالب عغ س ب تسدكه بالجضغ وعقج مقا
ـــع يكتـــف و  ،سدـــه الػامـــحةبلوأجمـــى جســـال وبهـــاء اإلســـالم  ، اإلســـالم وبعـــج  ل

 –قـخير  –لفـاريغ مـشهع شهع جاهجوا بسهاجسة الك ،نهع عمى الحق بلالسهاجخون 
فلفرــحػا ؛ باعت ــار أن تخميــه عــشهع إهــالك لهــع  – الشجاشــي –أو الالجئــيغ لــه 

ــ ــخاهيغ السثيــخة الت ــاع  يوالتسدــػا ال  تػمــر أنهــع عمــى حــق وامتصــػا وســائل اإلقش
 السخترخة السفيجة .

ال كــاء " عمــى  –و ال صارقــة مــغ شــجة التــل خ  - يالستمقــ–يمســا حســل الشجاشــ
ــ ــى ا ز  ــت  –مت حت لحيتــه وبكــت أســاقفته حتــى أ زــمػا مرــاحفهع حــيغ -ابتم

 "2"سسعػا ما تال 
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ونجـج  ،و معارض تداءلػا عغ هـحا الـجضغ الججضـج .وكل الحزػر ما بيغ مؤيج
فقـج ، تمظ الخص ة الجامعة لألسذ اإلسالمية بال إفخا  أوتفخيا  يفي كثافة السعان

ولغة فرـيحة " والمغـة هـى الػسـيمة مخل . جسال غيخبإ جعفخ بغ أبى شالب  تكمع
ااساسية التى يدتخجمها ااسمػب فـي القيـام بػضيفتـه ، ومـغ هشـا كانـت مـخورة 

 ( 1بيغ  العسل ومتمقى  ومػحها بل وشفافيتها حتى   تقف حائال  

ـــ رمــي هللا ومــغ هــحا التاصــػاف مــأل ســيجنا )جعفــخ بــغ أبــي شالــب ( وأصــحابه 
  ات اعـه الـشها الش ـػي فـي الـجعػة اإلسـالمية ، وهـػ الحكسـة ضتجمـى مـج عشهع  ـ

والسػعطة الحدشة ، والسجادلة بالتي هي أحدغ ، اامخ الحي تختب عميه إكـخامهع 
ــامتهع  ــخام  وإق ــخ إك ــخ جــار ي ــخ دار مــأل  ي ــج  بخي ــغ العــاص  عش ، وأمــا عســخو ب

ا عميهســا مــا جــاءا بــه وصــاح ه " لع ــارات " . وافخخجــا مــغ عشــج  مق ــػحيغ مــخدود 
السدــتخجمة شــجضجة الج لــة عمــى السعشــى ،مرــػرة الحــال التــى يعانيهــا السدــمسػن 

 . ،وااسمػب فرير استخجم كثيخ مغ الصخائق اادبية في التع يخ
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 انفصم انثبَــً 

 ٌخ االتصبل دأدة اجلًهخ اإلػاليٍخ ثني حمدو
 ولىح انتكثري واالَتشبر

والتـى تذـهج لهـع ، ة بعطسـة أبصالهـا الشاشقـ ،صجر الـجعػة تػالت السذاهج في
ــاخ السالئــع ــة اإلعالميــة ، والتسدــػا السش ــلنهع وعــػا العسمي ــي ض ثــػا رســالتهع  ؛ب لك

 أو،إلــى التلضيــج  ن ػخكــال ســػاء أكــان قــخارهع هــػ . ويفرــحػا عــغ وجهــة نطــخهع ،
ارتلضـت قـػة د لتهـا ،عجالـة إلـى مػافـت  ال ـة  يوسلشيخ ف ،إلى السعارمةيل سال

لمعشاصـخ الس ذـكمة لمعسميـة  ىإذ تسثل جـحور أولـ؛ها بالجانب اإلعالمي وعسق صمت
 مشها .في صياغة أدبية ورؤية  ،اإلعالمية

 .أمانة الت ميو ..... اإلسخاء والسعخاج 

 .اإلعالم الرادق ... صمر الحجض ية

  .صجق التػجيه .....    ص ة الػداع

الس حا  بااعـجاء والدـفهاء ،الس صارد   اإلسخاء والسعخاج ... نجج الش ي  وفي
ــيال   ــه إ  قم ــخ  ب ــا أ س  ــي  ، حيشس ــةف ــظ الميم ــ ،تم ــى نفدــه ، ومػاســاة ا تخفيف  آل عم
وحـجة عـجاوتهع .. وكـان ،ما قـج ضـشجع عشـه مـغ زيـادة سـفاهتهع  محتسال  ، اإلبالل 

تفــخيا ... أمــا   و ، فــال إفــخا  .. ضــخ  أن الس  مــو عميــه أن يقــز الحــجث كســا وقــأل
 قيغ والس مغيغ فهع وشلنهع وما ضخون .مػفت الستم

وتجمـي فيهـا الػمـػح  ،اكتسل أدب العسمية اإلعالمية.... صمر الحجض ية  وفي
والـخفس مـغ السدـمسيغ  ا عتـخاضمأل تحسل ت عات  ،اء أي بشجوالطهػر دون إ ف

اا ول، وألفــاظ الرــمر وامــحة محــجدة الج لــة   تتحســل التلويــل مســا يدــفخ عــغ 
 أجل مػاقفه . يفالرجق الخالز 
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ومـــحت فيهـــا الحقـــػق  إذ؛و ص ـــة الـــػداع : هـــى جســـاع الـــجعػة اإلســـالمية 
بإجســال وامـر  بــخء مــغ  ،الفخديـة وااســخية والسجتسعيـة  لتدامــاتوا   .والػاج ـات 

 .الغسػض أواإلبهام 
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 اإلسزاء وادلؼزاج:  أوالً 

 ثني مجبنٍبد األداء األدثى ، واحلىار اإلػاليى 
كانـت ، وقـج معشػيـة حدـية أم  أكانـت سـػاء ،بـالسعجدات الكثيـخة أ ضج رسػل هللا

 ؛اإلعــالم هــػ ومــأل العالمــة عمــى الذــيءو  ار عجــب وإبهــار لمسدــمع ولمكــافخ، مثــ
وهـي  ،، فإن هحا ما حجث مغ  ـالل الكمسـة الش ػيـة الجقيقـةا وإبخاز  ا إلعالمه إضهار  

ارق... لقــػم اإلبــالل عــغ  ــفــي  تقــز   ــخ اإلســخاء والسعــخاج ممتدمــة الرــجق
التلجيـل .. وهشـا إعـالم فـي  أم هـاني "  غ نرـيحة  "ابشـة عسـهعـا متخمي   ،يغمكحب

 (1)ضشصػي عمى الكذف عغ السعمػمات والسعارف وا تجاهات وإبخازها

 ألالسجتس اء والسعخاج دور هائل لج إلسخ ان لكو 

 هع عغ رحمة اإلسخاء :ـبالغة و شجاعة  الش ي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ أمام  كفار مكة وقت إ  ار 

: " لسا كان ليمة أسخي بي ، وأص حت ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـعغ ابغ ع اس، قال: قال رسػل هللا 
، وعخفت أن الشاس مكحبي  " فقعجت معتد   حديش ا، قال:  (2)بسكة، فطعت بلمخي 

فسخعجو هللا أبػ جهل ، فجاء حتى جمذ إليه، فقال له كالسدتهدئ: هل كان مغ 
: " نعع " قال: ما هػذ قال: " إنه أسخي بي الميمة "  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـيءذ فقال رسػل هللا ش

قال: إلى أضغذ قال: " إلى بيت السقجس  " قال:  ع أص حت بيغ ضهخانيشاذ قال: " 
مخافة أن يجحج  الحجضث إن دعا قػمه إليه، قال:  ؛ أنه يكحبه  ْ خ  نعع " قال: فمع ض  

: " نعع ". فقال:  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـػت قػمظ تحج هع ما حج تشيذ فقال رسػل هللا أرأضت إن دع
هيا معذخ بشي كعب بغ لؤي حتى قال: فانتفزت إليه السجالذ، وجاءوا حتى 

: " إني أسخي  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـجمدػا إليهسا، قال: حجث قػمظ بسا حج تشي. فقال رسػل هللا 
                                      

 1980مكت ة ا نجمػ 14اإلعالم اإلسالمي السخحمة الذفهية د ابخاهيع أمام ص ( 1

ْشه  ./ غخيب الحجضث ت(  فاط ألا اْااْمخا ياْفط أل  فاطااعاة  إ ذاا عاط عا  واش2) فاد عا م  اح   ه  وا ج ، واهااباه  صا
 . (636/ 2إلبخاهيع الحخبي )
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إلى أضغذ قال: إلى بيت السقجس، قالػا:  ع أص حت بيغ بي الميمة، قالػا: 
ضهخانيشاذ " قال: " نعع " قال: فسغ بيغ مرفق، ومغ بيغ وامأل ضج  عمى رأسه، 

ع قالػا: وهل تدتصيأل أن تشعت لشا السدججذ وفي القػم مغ قج  متعج  ا لمكحب 
: " فحه ت أنعت ،  فسا   ــ ملسو هيلع هللا ىلصسافخ إلى ذلظ ال مج، ورأ  السدجج، فقال رسػل هللا 

بعس الشعت "، قال: " فجيء بالسدجج وأنا أنطخ  زلت أنعت حتى الت ذ عمي  
حتى ومأل دون دار عقال أو عقيل فشعته، وأنا أنطخ إليه "، قال: " وكان مأل هحا 

  (1)نعت لع أحفطه " قال: " فقال القػم: أما الشعت فللاهللا لقج أصاب " 

لفاظ  هح  الػاقعة  التي ضخويها   يخ اانام ، ماغ   ضشصق إن الشاضخ الستسعغ ا 
عغ الهػ  ، تتخاء  أمام ناضخياه  عالمات القمق  والخي ة التي تخجستها تمظ 
االفاظ  التي استهل بها الش ي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ حجضثه بقػله :"  أص حت بسكة ،  فطعت 

 ..."  معتد   حديش ا فقعجت ؛ وعخفت أن الشاس مكحبي  بلمخي ، 
ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ابتجأ الحجضث بقػله )أص حت بسكة( ، وإنسا جاء التع يخ بريغة   يجج أنه 

لع  ضشتطخ  وقت ا ؛ ليختاح فيه مغ    ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  )أفعمت ( مغ ) ص ر( لمج لة عمى أنه
ل الر اح ، وهح  أولى هح  الخحمة الس اركة ، بل إنه اتجه لسكة بسجخد د ػ

إلى قمب مكة ليحج هع باامخ    ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  عالمات القمق التي تخجسها في صػرة هخعه
ا ستكحبه   محالة ،  ،  ع ما ل ث ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  أن  شعخ بع طاع اامخ وهػله ، وأن  قخيذ 

 :ـ  فقال في نفده ) فطعت بلمخي ( ، تقػل

فاامخ ،  (2) " وغم ظ فمع تثق بلن تصيقه ظا إذا هالا ، مخ أفطأل فطاعة فطعت باا" 
  عطيع جاوز السقجار الص يعي ، فهػ  ارق لمعادة  ؛ لحا عق ب عمى ذلظ

( ، وع خ بالفعل ) عخفت ( دون ) عمست ( ؛  بقػله ) وعخفت أنملسو هيلع هللا ىلص  الشاس مكحبي 

                                      
  (. 29،  28/ 5(  مدشج أحسج   الخسالة )1)

  (. 254/ 8(  لدان العخب )2)
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 وفي ذلظ في يقال قج وتجبخ، والعمع بتفكخ إليه ضتػصل فيسا تقال ان  "السعخفة
لحال ظ جسأل ولذجة عطع هحا اامخ ع خ بمفطة )الشاس( وهي"اْسع،  (1)." غيخ   وا

ابماة ف ي يْدتاْعسل ش ة " م قا  الخئيذ يقػم مغ ، دون لفطة )القػم( وهع " كل (2)الج 
جضق لغ يكػن في نصاق  ؛ لمج لة عمى أن عجم التر (3)بلاْمخ  " يقػم ػنا  أاو بلمخهع

محجود  وهع قػمه فقا  ؛ بل إنه  يستج ليذسل ال ذخية أجسأل ، فعمى قجر إعجاز  
(  دون قػله يكػن اإلنكار ؛ لحا ع خ عغ عجم ترجيقهع  له بقػله ) مكحبي 

مشكخيغ لي ، أو جاحجضغ لي ( ؛ لمج لة عمى أن القػم سيكػنػا في حالة ترسيع  )
عميه ، ولغ يكػن هشاك مجال لمتخاجأل عغ هحا  لقصألبا كحب الخ خ أن عمى

الترسيع ، حتى وإن جاءهع ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ باآليات وال خاهيغ عمى صجق دعػا   ، وهحا ما 
حجث بالفعل ، فقج ضمػا عمى مػقفهع مغ التكحضب وا فتخاء ،  ع تلتي  العالمة 

والتي تخجسها بقػله ) فقعجت معتد   حديش ا ( ، ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ   اا يخة عمى  قمق الش ي
،   (4)"اقعج : قائع هػ أسفل ، ويقال لسغ إلى عمػ مغ ا نتقال والقعػد " هػ

: نائع هػ لسغ عمػ ، ويقال إلى سفل مغ بخالف الجمػس الحي هػ " ا نتقال
ا إلى عجو هللا )أبي جهل( لمج   لة اجمذ " ؛ ولهحا جاء بهحا الفعل )جمذ( مدشج 

عمى أنه  كان عمى حالة غيخ القيام ، ربسا هي ا تكاء أو ما شابه ذلظ  ،  ع  
ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  التي قعج عميها  بقػله  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ   صػرة قمقه وامصخابه بلن بي غ هيئته  أتع

و    ا حديش ا حتى إنه مغ شجة ب ج  هح  اامارات ) معتد   حديش ا ( أي متشحي ا مشفخد 
هل عميه  أ ارت انت ا  هحا الرشجضج الستعجخف ) أبي جهل( فدلله مدتهدئ ا :" 

، وإنسا آ خ  هشا  الدؤال )بهل(  دون ) الهسدة( ؛ ان السقام "  كان مغ شيءذ

                                      
  (. 502: ص) المغػية الفخوق  معجع(  1)

  (. 912: ص) الكميات(  2)

  (. 703:ص) الكميات(  3)

  (. 164: ص) المغػية الفخوق  معجع(  4)
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ل الدائل ( بالسزسػن كمي ا ؛ حيث إن "  ا ستفهام  فيها هشا مقام الجهل ) مغ ق  ا
ْيخ، أاو معها بشاعاْع ، الجػاب يكػن  ولحلظ مة ؛الجس مزسػن  عغ هػ إنسا  أو جا

ْل، ـ صمى هللا  ، وهشا تتجمى شجاعته (1)الش ْفي  " أريج إن وبال اإل  ات  أريج إن أاجا
 ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ   بلن أ  خ  بقػله عشج ما أجابه عميه وسمع ـ 

ل ) إنه أ سخي بي الميمة( فابتجأ كالمه بالتػكيج ؛ مخاعا  ة لسقام اإلنكار الحي سيقابا
به حجضثه ،  ع إنه ساق بعج هحا التػكيج  الحجث الخئيذ وهػ قػله )أسخي بي( 
بال شاء لمسفعػل ، وإنسا جاء الفعل م شي ا لمسفعػل دون الشز عمى الفاعل ؛ 
اهتسام ا بالحجث وهػ )اإلسخاء( دون ا هتسام بالفاعل ؛ لحا جاء الدؤال الثاني 

 بقػله مغ أبي جهل

قا دون الدؤال عغ ماغ أاْسخا  ) إلى أضغذ( فكان الدؤال  عغ مكان اإلسخاء ف 
اها بتشغيع)  ،به ( صاعج فقال 2 ع ما ل ث أن هالاه اامخ، فثار متعج  ا بجسمة أد 

واإلنكار؛ فمع يدعفه  وكلنه بمو الغاية في التعجب  ع أص حت بيغ ضهخانيشاذله :" 
الجال عمى شجة دهذته  ، ولكغ  سخعان  ما تش ه لألمخ  إ  هحا السمسر اادائي

ا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ   أن يجسأل له القػم  ليخ  ا ملسو هيلع هللا ىلصخهع بسا أ  خ  به فلوسلل محسج     جابه محسج 
هيا معذخ بشي كعب بغ لؤي حتى لصم ه ، وهشا انفجخ أبػ جهل بالشجاء فقال :" 

، وإنسا أراد حذج وجسأل القػم ليدخخوا مشه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ؛  ذانتفزت إليه السجال
ولعمسه شجة اامخ وهػله؛ وأنه سيكػن مػمأل إنكار وتكحضب مغ الجسيأل ، 
وبالفعل كان رد فعمهع جسيع ا كخد فعل أبي جهل ، حتى إنهع  أجابػا بشفذ  ما 

                                      
 (. 412/ 1) العخبية المغة قػاعج في الػامر الشحػ(  1)

أل درجة الرػت و فزه في أ شاء الكالم لمج لة عمى السعاني السختمفة لمجسمة رف (  2)
ا ) مػسيقى الكالم (  الػاحجة ا في حالة ا ستفهام ويكػن ،   ، ويدسى أيز  يكػن التشغيع صاعج 

هابص ا حال اإل  ار / السج ل إلى عمع المغة ومشاها ال حث المغػي د./ رمزان ع ج التػاب 
  . بترخف يديخ  106م / صـ 1998هـ ـ 3/1417 
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ا  حخكي ا آ خ وهػ  أجاب به أبػ جهل  بش خ  وتشغيسه  ؛ بل إنهع زادوا عميه ممسح 
الترفيق  باليجضغ ، وومأل اليجضغ عمى الخأس مغ هػل ما سسعػا  ،ولع نت يغ 
شػايا أنفدهع أهع فخحػن بسا قال رسػل هللا ؛ انه مغ وجهة نطخهع العجائية 
الخافزة سيكػن حجة لهع وعميه ، أم دا مهع الذظ في مرجاقيته و  سيسا أنهع 

 ميغهع بهحا اامخ الخصيخ قج ضؤيج  ويعزجد  كل تمظ لع يجخبػا عميه كحب وت
السعانى شػيت ولع تدفخ عغ نفدها في بالغة إيرالية تخكغ إلى اإليجاز 

 ع زادوا في ذلظ  أن شم ػا مشه وصف بيت السقجس ، فلجابهع  ـ صمى  اإل تدالو 
ز  ضتحسمػا مؤشخات صجقه وإعجاهللا عميه وسمع ـ وراح يرف لهع  ال يت ،  ع لع 

التكحضب س يال  عمى الخغع  وقجرته عمى سػق الحجث الجمل وصػغه فخكشػا إلى 
مغ اعتخافهع برجقه في الػصف ؛ بل راحػا ضشعتػنه بالدحخ والذعػذة  كحب ا 

ا  وزور ا  وبهتان ا .   وافتخاء 
هللا  غشي عغ أم هـانيء بشـت أبـى شالـب رمـيقال ج بغ إسحاق : وكان فيسا بم 

بيتـي وكـان  يإ  وهـػ فـ مـا أ سـخ  رسـػل هللا : هشج كانـت تقـػل عشها واسسها 
تمظ الميمة  فرمى العذاء اآل خة ،  ع نام ونسشا فمسا كان ق يل الفجخ  يعشجا "نائس  
ــ لقــج  ،يــا أم هــاني :وصــميشا معــه قــال ،صــمى الرــ ر بشــا افمســ رســػل   -اأاها اش 

 ع جئت بيت السقجس فرـميت  ت بهحا الػادي ،صميت معكع العذاء اآل خة كسا رأض  
 .(1)فيه  ع قج صميت صالة الغجاة معكع اآلن كسا تخيغ "  

نــه اســتغخق بسقياســشا الدمشــي وكيــف أ ،حــجضث مــػجد تحــجث عــغ مدــخا  يففــ
 .ساعات
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ولكشـه  ،ومـا أ مـخ ، فهػ لع ضتحـجث عسـا رأ ىوهشا نجج اإلشارة اإلعالمية ااول
 ،الشفـػس يجث ومـخامته وره تـه فـفهػ يعمـع بعطسـة ذلـظ الحـ ،قز الحجث ذاته

وقـج تصخقـت نفـذ الفكـخة إلـى  أو تل ـحها رجفـة .ق ػلـه فـي  وأن الشفػس ستت اضغ
يكحبػك ويؤذوك ، قـال وهللا حتى قالت يا ن ي هللا   تحجث بهحا الشاس ف ابشة عسه

 .بج أن يرجقػ   فهػ الرادق الحي لع يكحب قا فال " ػ  س  هش   ا احجا 

إلـى  " لػ ك خ حطهع مغ الخوية وااناة لفصشػا :ع سيج حدغقال د / ع ج السشع
إذ كيف ضترـػر ا ـتالق ؛نصاق السدتحيل عادة  أن ا تالق هح  القرة ضج ل في

حتى  ػمه وعذيخته بالتكحضب ص اح مداء .مثل هح  القرة مغ رجل ضػاجه مغ ق
 "    3بجهيات اامػر "في  أنهع كانػا يجادلػنه

تـلمخ جاريـة ح ذـية : ويحـظ ات عـي رسـػل  ع الذـفيقة العـ ةشاب ءلكغ أم هاني
ومــا يقػلــػن لــه " فمســا  ــخج رســػل هللا إلــى  ،هللا حتــى تدــسعي مــا يقــػل لمشــاس

 .. مـاراتذلـظ يـا ج ذ .... ف ـجأ يقـز اا مـا آيـة :وقـالػا،فعج ـػا  ،الشاس أ  ـخهع
 .عالميةب أن تترف به الخسالة اإلإن قرة اإلسخاء والسعخاج تطهخ حتسية ما يج

كفــار معانــجون :  الفئــة ااولــىستمقــيغ : مــغ ال فئــات فــالس مو ضػاجــه  ــالث 
مدـمسػن مػقشـػن ..  :الفئـة الثانيـة،  مـغ دعـػتهع لإلسـالم.. ن ما يقػل .رافزػ

رقـــاق :  لفئــة الثالثــةا،ركابــه يعتقــجون برــحة كـــل مــا يرــجر عشه يدــيخون فــي
كل أومـر وتمـظ الفئـة اا يـخة مشهع مـغ يسيـل إلـى اإلسـالم أو الكفـخ بذـ ،الشفػس

 ... ػابـت العقيـجة لوتقمقـ .نهـا تدعـدع الثقـة اإليسانيـة ؛ حيـث إ....وجػدها  دارة
ــي يدــت يغ ال ــأل لك ــو الجسي ــالحذ اإلعالمــي أبم ــت وب ــػل ويث  ــتحغ العق شفــػس ويس

 .القمػب

ــظ الخســالة ت اضشــت ردود أفعــالهع فــي  لكــغ اتحــجوا، الستمقــػن : الستمقــػن لتم
وهػ يرف ، فالكفار ضمػا يدسعػن له  ...اسمػب اادبى لمقائلاهار بفهع واإلن ال

 حيـث زار  قـ ال   ؛ػ بكخمغ عميه أبويؤا  ، حيشسا رفعه هللا إليه فػصفه بيت السقجس
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ذلـظ أنـي ا لـع ندـسأل بسثـل هـحا قـا : قـال آيـة ن  فإ ذ ية ذلظ يا جما آ :وسللػ ، 
ــذُّ  كــحا وكــحا فــلنفخهع مــخرت بعيــخ بشــي فــالن بــػادي  لهــع بعيــخ . الجابــة ، فشــج   ح 

ج ـل  - ـع أق مـت حتـى إذا كشـت بزـجشان، فجلمتهع عميه ، وأنا مػجـه إلـى الذـام 
فػجـجت القـػم  ،فـالنبشـى مخرت بعيخ  كيمػ متخ، بيشه وبيغ مكة  سذ وعذخون 

قـج غصـػا عميـه بذـىء فكذـفت غصـاء  وشـخبت مـا ، ولهع إناء فيـه مـاء ، ا نيام  
ب مـغ ال يزـاء وآيـة ذلـظ أن عيـخهع اآلن ترـػ   كسـا كـان . ع غصيـت عميـه  ،فيه

خارتان ، شية التشعيع ، إحجاهسا سػداء واا ـخ  بخقـاء  :يقجمها جسل أورق عميه غ 
(1)  

" تػالــت الــج ئل ،فـى ع ــارات وامـحة ســاق حـجث جمــل، وفـى أســمػب بدـيا 
 ؛والسخ خ خالخ  الرجق فيمغ خغع الوعمى  2" إليحاءاتازا خة باإللهام ومتجفقة ب

، ولع تسحـز برائخهع  ولع تجل، لستتالية لع تذخح صجورهع هح  اآليات اإ  أن 
يرـعب عمـى ااذهـان ،فهـي" معجـدة غيـخ كاذبـة  (3)ومـاللة ا ادوا غي    قمػبهع فد 

بل قج دفـأل  ،ار والتكحضبشكمغ ا ستا الكافخة ترػرها بل هي مسا ضثيخ لجضهع مديج  
مــعاف اإليســان مــغ السدــمسيغ إلــى ة بعــس اإلفرــاح عــغ حــجوث تمــظ السعجــد 

 (4) .الكفخ بكل الجعػ  حد سا جاءت به الخسالة  :رتجاد عغ اإلسالم ... أي ا  

الصخيـق  فهـي تدـيخ فـيا واقتشاع  ا وترجيق  ا تهع تث يت  أما الفئة الثانية : فقج زاد
ى ػن إلـفسـا كـاد الشـاس ضـحه  ، يكفيها مجخد الدساع حتى يعق ه الترجضق ،السشيخ

ضدعع أنه قج جاء هح  الميمة بيت السقجس ذ صاح ظ  هل لظ في"بكخ قائميغ :  أبي
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ن عميـه ، فقـالػا بمـى وصمى فيه ورجأل إلى مكة فقال لهع أبػ بكخ : إنكـع تكـحبػ، 
غ كان قالـه لقـج  لئالشاس ، فقال أبػ بكخ : وهللا السدجج يحجث به ها هػ ذاك في

 ـخ ليلتيـه مـغ الدـساء أن الخ  إنه ليخ خنـي فللاهللا  !!عج كع مغ ذلظفسا ي  ، صجق 
 (1)مسا تعج ػن مشه .أبعج ساعة مغ ليل أو نهار فلصجقه فهحا  إلى اارض في

 .القمب فسا يلتي بعج  يدتقخ بجػار    ضتدعدع ن اإليسان قار فيأل ف

ا مترــها الذــظ فكــان  يــخ  وا،ن مــا ابتمعتهــا الخي ــة أمــا الفئــة الثالثــة : فدــخعا 
الــتخمز مــغ أصــحاب  تــعحيــث  ؛لسدــمسيغ الخــالص مشهــا واســت انتهالإلســالم وا

 يفــفلي قــي فقــا أصــحاب اليقــيغ الثابــت السدــتقخ  ؛ اإليســان الزــعيف السذــػش
 .لإلسالم والجعػة  تقػيةإيسانهع 

هــػ تػمــير  ،والهــجف واحــج ،والسخســل واحــج ،فالــجعػ  اإلعالميــة هشــا واحــجة
ــه ــالسعجدات لإليســان ب ــج ب لكــغ ردود اافعــال ت اضشــت وا تمفــت  دعــع الخســػل السؤي

قة مـأل اإلعجـاز متشاسـ ة كل نجـج الخسـالة وامـحة صـادقة متدـبذكل بيغ . وفى 
 جاز .يمأل التكثيف واإل

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ) يقــــــــــــال تعــــــــــــال
 2(نت مت زت رت يب نبىب مب

عـغ إدراك    لمعقػل السحممة، فالعقػل عاجدةفالخسالة وجهت لمقمػب السؤمشة 
والحـػاس  تعصـل عشـج السعجـدات ، سـائمه الحـػاس كيفية هحا ان مجال إدراكها وو 

وقػله   ىنينجهُّٱ: قػله تعالىفي  والعقل يفهع مغد  رسالة اإلسخاء السجسمة
يغ اليقـيغ وهـي السعخفـة إلى عـا فقج بث رسالة مدتشج    ييجئحئخئمئهئُّٱ

                                      
 44صـ 2( الديخة الش ػية، جـ1)

 18.،سػرة الشجع آية : 60سػرة اإلسخاء ، آية ((2
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حق  :عمع اليقيغ . عيغ اليقيغ .مغ السعخوف أن السعخفة درجات  الث السجخبة و 
ــيغ ــ . اليق ــلن " م ــه ســ حانه أنوك ــه عمي ــة -غ كخامت ــة السمكػتي ــظ الخحم  رــه  بتم
ليخقى به مغ مشدله  ،ليخيه مغ آياته ما استذخف غيخ  إلى رؤية بعزه ؛ العجي ة

كـان متعـجد الخصـاب إذ وفـى ت ميغـه رسـالته  (1)عمع اليقيغ إلى مشدلة عيغ اليقـيغ 
ل وأنـــػاع ومــخب اامثـــا،تعميســـه يكثــخ مـــغ التذـــ يهات فـــي  نــه " وامـــر ال يــانإ

ليقجم لمشاس تمـظ الحقـائق الكػنيـة الخفيـة مرـػرة برـػرة مـا يذـ هها  ؛ا ستفادة
 .(2)  مغ سسأل فقا  ،مغ سسأل ورأ  ةمغ اامػر الػاقعة السعهػدة ... تمظ مشدل

دـػق يلـحا  ؛الشفـػس ة أ ـخ  وتـل يخ  فـيحج  و ،اهسية ما يقال  فخسػل هللا مجرك
ار الرادقة بل ضدود الشاس باا  ، سخجفة قمػبهع و  ض الي باعتخاض ال . الحقائق

تكــػيغ رأي تدــاعج الشــاس عمــى  يوالحقــائق الثابتــة التــ مــغ السعمػمــات الرــحيحة
إبــالل الخ ــخ مــغ  ــالل ا ســتفهام  ــع بــجأ رســػل هللا .ة شــيي واقعــة معصــائب فــ

أنفـذ الستمقـيغ مـغ الذـلف السمـدم لمتفكيـخ ، ومـا فـي  "أكشتع مرجقى " بسـا تثيـخ 
رسـػل هللا " معهـع إذ لـع يكـحب قـا  -تحج ه الجسمـة مـغ اسـتجعاء تـاريخ " الس مـو

 ع تمى ذلظ بإجابة التدميع بسا سيقػله واقخارهع برجق رسـػل  ، فهػ صادق أميغ
بيـــة أدمحـــػر  الحـــػار بـــيغ فكـــخ مػمـــػعى يدـــلل ووقـــائأل والخ ـــخ هشـــا "  هللا،

وشخيقـة إعـالن  3الدـساء "إذ التـدم الدـامعػن الرـست والتخقـب لدـساع ن ـل تجيب"
 الخ خ وصػغه تتشاسب مأل المغة العخبية "

تختيــب أجــداء فــي  والمغــة العخبيــة مــغ المغــات التــى   تتسيــد بحتسيــة  اصــة" 
مجــال فــي  الجسمــة لكــغ الســللػف فيهــا أن نجــج بعــس الختــب السحفػضــة و اصــة

والفاعل عمى  اإل  ار  ..كتقجم الس تجأ عمى الخ خ ، والفعل عمى فاعمه ، سمػباا
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إلبـــالل ع ـــارات مكثفـــة شـــجضجة الػمـــػح لجـــالل الحـــجث ، فكمســـات ا )1(مفعػلـــه " 
وهح  ال يئة  ،  أدت معشى جساليا،فمكمسة هشا مثل االػان لمخسع والسػسيقى لمرػت 

الع ـارات فـي  أقػال رسػل هللا إذ وصمت إلى حـج الكسـال الفشـى؛ تغمف كل الجسالية
  ء .القريخة والصػيمة عمى الدػا
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ً
 احلدٌجٍخ ...صهح : يشبهد ب ثبٍَ

  واإلػالو ادلمُغؤثزاد األسهىثٍخ ظم ادليف  
 .عقج الرمر  – خوج رسػل هللا إلى مكة 

  .اآل ار السحسػدة لخزػع السؤمشيغ –مػفت السدمسيغ 

مدـار الـجعػة  يبذكل حـاد فـ –وكمها مؤ خة  –إن السػافت اإلسالمية السؤ خة 
تدييجها عمـى الدـاحة .. تجمـي نطـخة رسـػل هللا والقمػب و  وتػشيشها دا ل العقػل

  ذـــج السدـــمسػن  ،فهـــع حجـــيا والـــحضغ معـــه وأعمـــغ ، ذي القعـــجة فـــي  فقـــج ح 
 تحجضـج الهـجف وإعالنـه ومرـارحة... وهشا نجج  قتا     خوجهع معتسخيغ   ض غػن 

ى وتتجمـ  –أهـل ال ـػاد  وااعـخاب  –أنرـار  –مهـاجخيغ  كافـة  ااشـخاف السعشيـة
م ج الح  ضتك ج جهـاد   إذ تكال ـت عمـى الـجعػة أعـجاء مـغ ا مدـتجيس  ا صفة الس  مو الجا

السجضشة ،وااعخاب الـحضغ في  أصقاع شتى ...فاليهػد والسشافقػن الحضغ يداكشػنهع
مكـــة ...كـــل أولئـــظ كـــانػا  يوالسذـــخكػن ضشـــاوئػنهع فـــ . ال اديـــةفـــي  ي جـــاورونهع

لعــجاوة لإلســالم والسدــمسيغ متعــاونيغ و الــ غس وا:شــعػر واحــج هفــي  يذــتخكػن 
ناصــ يغ أنفدــهع تمقــاء  ،وصــح ه الخــالص مــغ ج   : يعمــى فكــخة واحــجة هــ

إلــى أن السدــمسيغ    إمــافةودعػتــه .. اإلســالمالقزــاء عمــى هــػ :  ا واحــج  ا هــجف  
 ،تقخارإلـى القمـق وعـجم ا سـ مغ أمخهع ...كـل مـا يحـيا بهـع ضـجعػشعث  يزالػا ف

ساق س عيغ بجنة .رسػل هللا ، ومأل هحا ضتحسل  كان السدمسػن  :وقيل وفى يقيغ  
كـان أصـحاب الحجض يـة :س عسائة رجـل فكانـت كـل بجنـة عـغ عذـخة نفـخ ... وقيـل 

.(1)أربأل عذخة مائة 
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 ىولكـغ مـأل ذلـظ تـػال.مغ رسالة إعالميـة مدـسػعة مخئيـة   فالهجف حجد ق ال  
ميذ به عمقسـة يا  ْ مكخز بغ حفز بغ ااا  ... عمى رسػل هللا رسل قخير ف ، الح 

يعمــغ الػاحــج تمــػ عــخوة  بــغ مدــعػد الثقفــي، ورســػل هللا    ســيج ااحــابير  ،
حتى إذا لقيـه بذـخ بـغ سـفيان الكاع ـي ، خ أنه ما جاء إ  لمعسخة ... ع الخجػع اآل

يـا ويـر    فقـال:  يعميهـا  –(1)يـا رسـػل هللا هـح  قـخير سـسعت بسدـيخك  : قـال
فإن هع ،وماذا عميهع لػ  مػا بيشي وبيغ سائخ العخب  ،تهع الحخبقخير ! لقج أكم

غ ياإلسـالم وآ ـخ  يهللا عميهع د مػا فـ يوإن أضهخن ،أصابػني كان ذلظ الحي أرادوا
هللا   أزال أجاهـج عمـى  فسـا تطـغ قـخير ، فـػ ،، وإن لع يفعمػا : قـاتمػا وبهـع قـػة

ففـى ع ـارات أدبيـة .(2)  الدـالفة  الحي بعثشي هللا به حتى يطهـخ  هللا أو تشفـخد هـح
مغ محاربة قخير   متخامية اإليحاء ضتعجب رسػل هللا ، مكثفة الج لة ،متػالية 

بالحخيـة ا ويصالـب مـسش   ،واسـتعخاض عزـمى ،وما تجل عميـه مـغ تيـ ذ فكـخ   ،له
بالغة  ع اراتفي  ، ع تخقب مغ ضشجر لمػصػل لهجفه ،والتخمية بيشه وبيغ الق ائل،

الػمػح ، في  فالع ارة قػية وامحة " وليذمتشحية عغ التعسية واإلبهام الػمػح 
" لـحا وقػة ااداء، وحدغ ال يان، ماضشفى العسق ان العسـق لـيذ معشـا  الغسـػض 

 ( 3)بال ل ذ أو إبهام .ومر كالمه 

ــفــي  فقــج أعمشــت ااهــجاف صــخيحة و  يعشــى ا أســمػب أدبــى ضتخــح التقخيــخ ركاب 
وحيػيتهـــا ، فالكمســـات ليدـــت أدوات  الفكـــخة، وقػتهــا ، عةســـػ  نرـــا" ااســمػب 

التع يـخ عـغ فـي  العـاد  والحـاكع والسذـخعاادضب فحدـب بـل هـى أدوات السـػاشغ 
 .... (4)القانػن بصخيقة فعالة  الفكخة أو صياغة

                                      
 323صـ  3جـ الديخة الش ػية 1

 323صـ  3سرجر الدابق جـ لا2
 122الجضػان في اادب والشقج صـ  3

 21مػسػعة اإلبجاع اادبى صـ (4
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 ،لي عمع الحامخ الغائب إنه ما أراد قتا    -الهج –ال  جن رسػل قخير ر   ع أ  

فـالفهع ...  -الرجق مـغ إعالنـه الحجـة لإلقشـاع –الهجف نجج ومػح وهشا   
السدـمسيغ فسـا  عثسـان تتجمـي الخوعـة اإليسانيـة لـج حتى إذا ما أ شيأل عـغ مقتـل 

"   ن ـخح حتـى نشـاجد القـػم " :كاد رسػل هللا يقػل حـيغ بمغـه أن عثسـان قـج قتـل 
ال تخمـف بيعـة الخمـػان بـ حػلـه فـي ويجعػ الشاس إلى ال يعة حتـى التفـت القمـػب

ولكشهــا كانــت محــجدة ،كانــت الكمســة ال ذــخية هــي الػســيمة الػحيــجة لالترــال   (1)
 (2)انتقالها دائخة انتذار الرػت ال ذخ  " يالصاقة   تتجاوز ف

 ـع فـس ضـج  مشهـا عشـجما وجـج شخقـا  ،لحا تػسل بها رسـػل هللا لمخسـل الػافـجة
 .أ خ  أنجر 

صمر "،وقج ع ج  السجاز والتحديغ عغ ا بعيج  ،ا ااسمػب تقخيخي   وهشا نجج
 جساحا لعقػل السدمسيغ كابح   مخاش ة مغ القائل ااعطع رسػل هللا الحجض ية"

اإلنصالق لشذخ وإذاعة دضغ هللا لكشه  اشب جان هع العقمى    في  رغ تهع
" فالحكع القاشأل لمحهغ وا ست انة الرحيحة لمعقل إذ حػاسهع التى تخيج اإلنصالق 

عمى حج قػل د مرصفى ناصف  –عل الحػاس ا عمى ااعزاء وعيار  ا كان زمام  
 (193/ 3) ال خاري  صحيروفى رواية نز الرمر  (3)–

، ْبغ   عغ ع ْخواة   ر   عاغ   الدُّباْيخ  ماةا، ْبغ   الس ْدػا ، ماْخخا ماْخواانا ق   وا ج   ج   ك لُّ  ي را ساا وااح  ْشه   م 
ضثا  ج  اح   ه ، حا خاجا : قاا ا  صا ػل    ا س  ْض  ياة   ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ زاماغا  ّللا    را جا ت ى الح   ب  اْعس   كاان ػا إ ذاا حا

                                      
 ((

الجــج بـغ قــيذ ،أ ــػ بشـى ســمسة ،فكـان جــابخ بـغ ع ــج هللا يقــػل :وهللا  قيـل لــع ضتخمـف إ  1
ا بـإبا ناقتـه قـج   ـل إليهـا يدـتتخ بهـا مـغ الشـاس  صـػر مـغ حيـاة  -لكلنى أنطخ إليه  صـق 

 " 461الخسػل ص 
  3(  الثقافة العمسية لمجساهيخ  صـ  2
 2006الهيئة العامة لمكتاب  6الػجه الغائب صـ  3
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، م ى الش   يُّ  قاالا  الص خ يق  ماْيه   هللا   صا م عا  عا سا ال جا  إ ن  : »وا ل يج   ْبغا   ا يع  الػا ْيل   ف ي  (1)ب اْلغاس    ا
ْير   خا ح وا شام يعاة ، ل ق  عاخا  ماا ّللا   فاللاا  «الياس يغ   ذااتا  فاخ  عْ  شا ال ج   ب ه  ت ى  ا تاخاة   ه عْ  إ ذاا حا  ب قا

ْير   ضخ ا ضاْخك س   فااْنصاماقا  ،(2)الجا ، ناح  ْير  خا ارا  ل ق  سا م ى الش   يُّ  وا ماْيه   هللا   صا م عا  عا سا ت ى وا  حا
عْ  ض ْه اا   ال ت ي (3)ب الث ش ي ة   كاانا  إ ذاا ماْيه  ا عا ْشها كاْت  م  مات ه ، ب ه   باخا الا  رااح  لْ : الش اس   فاقا  حا
لْ  ْت  (4)حا ال ػا ، (5)فالالاح  اْت : فاقا ألا ْرػااء    (6) ا اْت  ، (7)القا ألا ،  ا ْرػااء  الا  القا ـ  الش   يُّ  فاقا

اْت  ماا: »ملسو هيلع هللا ىلص ـ ألا ،  ا ْرػااء  ماا القا ا ذااكا  وا ، لاها م ق  لاك غْ  ب خ  ا وا ها اب ذ   حا ادا    ع   ،«يل  الف   حا
ي واال ح ي: »قاالا  ، ناْفد  س ػنا    ص ة   ياْدلال ػن ي  ا  ب ياج    ا ي عاط   ماات   ف يها خ  عْ  إ     ّللا    ح   أاْعصاْيت ه 

خاهاا   ع   ،« (8)إ ي اهاا لا : قاالا  فاػا ا اْت، زاجا عْ  فاعاجا ْشه  ت ى عا لا  حا ى نادا ْض  ياة   ب لاْقرا جا ماى الح   عا
، م يل  قا   اساج   ه   السااء  ا، الش اس   ضاتا اخ م  ما   ْثه   فاماعْ  تا اخُّم  ت ى الش اس   ض  ػ    حا ك يا  ناداح  ش   إ لاى وا

ػل   س  ، ّللا    را ْهس ا فااْنتاداعا  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ العاصار   ف يه ، ياْجعام ػ    أانْ  أاماخاه عْ    ع   ك شاانات ه ، م غْ  سا
ّللا    ير   الا زا  ماا فاللاا عْ  ياج  ت ى ب الخ  ي    لاه  وا حا ر  جا ْشه ، صا ْيشاساا عا اءا  إ ذْ  كاحال ظا  ه عْ  فا ا ْضل   جا  ْبغ   ب جا

                                      
  .  (974/ 2) ال خاري  مخحمتان / صحير مكة يغوب بيشه واد  (1)
   .  (974/ 2) ال خاري  الجير/  صحير  يل حػافخ أ ارته الحي ااسػد الغ ار  (2)
 / صحير.الحجض ية شخيق مغ والسجضشة مكة بيغ مػمأل هي وقيل الج ل في الصخيق هي   (3)

 (974/ 2) ال خاري 
ال  (4) لْ  الش اقة زْجخ ف ي كمسة تقا   . (153/ 5) المغة ْل / تهحضبحا  حا
ا ضمر ألر مغ ماْل  ػذ  (5) ال تاْ خاح فامع اْلساكاان عمى ألحت كالان ها ي قا ال كاساا الش اقة ألحت وا  حخن  ي قا

لع اقام إ ذا اْلفخس   . (415/ 1) قتي ة  بغ الحجضث ض خح / غخيب وا
الء    (6) خان اإلبل في الخ  ألات   الجابة، في كالح  . تعدخ ا مشها مكاناها تاْ خاحْ  لع أي  الء قةالشا  ا

ال: لإلندان يقال وقج ا إذا ياْخم ػ  ا م ػا     .  (308/ 4) ض خح / العيغ فمع مكانه لدم   
 عميه هللا صمى هللا رسػل ناقة به سسيت ااذن شخف قصأل وهػ القرػ مغ( القرػاء)  (7)

 مقصػعا.   كان أذنها شخف ان وسمع
  .  عغ القتال تعطيسا لحخم هللا تعالى سيجي هع إلى رغ تهع  في الكف السخاد أنه   (8)
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ْرقااءا  يُّ  وا دااع  دااعاةا، م غْ  قاْػم ه   م غْ  نافاخ   ف ي الخ  ان ػا    كا ْي اةا  وا ػل    (1)ن ْرر   عا س  ـ  ّللا    را
اما  أاْهل   م غْ  ملسو هيلع هللا ىلص ـ الا  ةا،ت ها ْكت   إ ن  ي: فاقا ، ْبغا  كاْعبا  تاخا ادا  نادال ػا ل ؤاي    ْبغا  واعاام خا  ل ؤاي    أاْعجا
ياا    ْض  ياة ، م  جا ع   الح  ماعاه  ات م ػكا  واه عْ  ، (2)الساصااف يل    الع ػذ   وا وكا  م قا ادُّ صا ، عاغ   وا  ال اْيت 
الا  ػل   فاقا س  ئْ  لاعْ  اإ ن  : " ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ّللا    را ، ل ق تاال   ناج  ج  لاك ش ا أاحا ْئشاا وا ، ج  ا واإ ن   م ْعتاس خ يغا ْيذ   ق خا

ع   قاجْ  ْته  كا ، ناه  ْخب  خ تْ  الحا ْع، واأاما وا فاإ نْ  ب ه  اء  عْ  شا ْدت ه  ماادا
ة ،  (3) مُّػا م ج  ي خا باْيغا  باْيش ي وا  وا

، ْخ  فاإ نْ  الش اس  وا فاإ نْ : أاْضها اء  م ػاضاجْ  أانْ  شا لا  ف يساا    جْ  واإ     فاعام ػا، الش اس   ف يه   دا ا  فاقا
سُّػا ي ال ح ي فاػا  أاباْػا، ه عْ  واإ نْ  ،(4)جا عْ  ب ياج     ناْفد  ماى اا قاات ماش ه  ت ى هاحاا أاْمخ ي  عا  تاْشفاخ دا  حا

ت ي  ال فا سا
لاي ْشف حان   ، (5) الا  ،" أاْمخا    ّللا    وا ْضل   فاقا ل  : ب جا عْ سا م  غ ه  ػل ، ماا با ت ى فااْنصاماقا : قاالا  تاق   حا

ت ى ا، أاتاى حا ْيذ  ْئشااك عْ  قاجْ  إ ن ا: قاالا  ق خا ل   هاحاا م غْ  ج  ج  ْعشاا    الخ  س  سا ػل   وا ، ياق  ْئت عْ  فاإ نْ  قاْػ    ش 
ه   أانْ  ماْيك عْ  ناْعخ ما الا  فاعاْمشاا، عا اؤ ه عْ  فاقا ها فا ةا   ا : س  اجا ناات خْ  أانْ  لاشاا حا ْشه     خا ، عا ْيء  قاالا  ب ذا  وا

و عْ  الخ ْأي   ذاو  ْشه  ْعتاه   ماا هاات  : م  س  ػل ، سا ْعت ه  : قاالا  ياق  س  ػل   سا حاا، كاحاا ياق  كا عْ  وا ج  اه   ب ساا فاحا
اما  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ، الش   يُّ  قاالا  الا  ماْدع ػد   ْبغ   ع ْخواة   فاقا ذ أالاْدت عْ  قاْػم ، أايْ : فاقا ماى،: قاال ػا ب الػاال ج   با
لاْدت  : قاالا  لاج   أاوا ماى،: قاال ػا ذ  (6)ب الػا لْ : قاالا  با س ػن يذ فاها  أالاْدت عْ : قاالا   ا،: قاال ػا تات ه 

                                      
ْي اة  (1) أل أاي الخجل عا ْي اة مغ ماْل  ػذ وأمانته سخ  ماػم  ا يزأل ال ت ي الث  يااب عا  حخ الخجل ف يها

   . (106/ 2) اآل ار صحاح عمى اانػار ماتااعه / مذارق 
ب ل: عػذ / فالع ػذ والجسأل العػذ، بيشة عائح أيام س عة فهي ومعت إذا أنثى كل   (2)  ال ت ي اإلْ 

دهاا ومعت ضثا أاْو ا ج  ا ال ت ي: والسصافيل. حا دهاا ماعها ،  (635: ص) فارس  بغ المغة / مجسل.أاْو ا
 .   (236/ 13) المغة تهحضب

  .وهجنة صمر مجة وبيشهع بيشي أي جعمت   (3)
ْتر (4) يع ب فا تاْذجضج اْلج  ْخب / مذارق  جهج مغ استخاحػا يعاْلس   وا  اآل ار صحاح عمى اانػار اْلحا
(1 /152) . 
أل   (5) ص  ي عاغ وتشفخد عشق ي تاْشقا  صحاح عمى اانػار اْلع ش ق / مذارق  أاعماى والدالفة راْأس 

 . (219/ 2) اآل ار
 .    رر لػالج مثل الػالج في الذفقة والسح ة. )بالػلج( مثل الػلج في الشضخيج ) بالػالج(  (6)



 
 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلها مجلة

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

6422 

ػا فاماس ا ع كااظا، أاْهلا  اْستاْشفاْخت   أان  ي تاْعماس ػنا  م ح  ماي     (1)با ْئت ك عْ  عا لاج ي ب لاْهم ي ج  وا  ماغْ وا  وا
ماى،: قاال ػا أاشااعاش يذ ص ةا  لاك عْ  عاخاضا  قاجْ  هاحاا فاإ ن  : قاالا  با    ، ْشج  م ػهاا ر  ع ػن ي اْق ا دا  وا

عالا  فالاتاا  ، اْئت ه ،: قاال ػا آت يه ، الا  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ، الش   ي   ي كام  ع   فاجا ـ صمى هللا عميه  الش   يُّ  فاقا
، قاْػل ه   غْ م   وسمع ـ ناْحػ ا ْضل  الا  ل   جا ْشجا  ع ْخواة   فاقا س ج   أايْ : ذال ظا  ع  ْمتا  إ ن   أاراأاْضتا  م حا  اْستاْلصا

، أاْمخا  س ْعتا  هالْ  قاْػم ظا ج   سا ب   م غا  ب لاحا ، أاْهماه   اْجتااحا  العاخا ن  ي اا ْ خا ، تاك غ   واإ نْ  قاْ ماظا  فاإ 
ّللا    ارا   وا ا  واإ ن  ي و ج ػه ا، اا اب ا را  اا ا الش اس   م غا  أاْوشا م يق  وا أانْ   ا ، ياف خُّ ع ػكا ياجا الا  وا  لاه   فاقا
ضق   باْكخ   أاب ػ ج   ْز : الر   ، ب  اْطخ   اْمر  ت  ْشه   ناف خُّ  أاناْحغ   الال  ع ه ذ عا ناجا الا  وا  ذااذ ماغْ : فاقا

، أاب ػ: قاال ػا ي واال ح ي أاماا: قاالا  باْكخ  ، ناْفد  ْشج ي لاظا  كااناْت  ضاج    ا لاػْ  ب ياج    ا أاْجد كا  لاعْ  ع   ب ها
، ْ ت ظا اجا عالا : قاالا  اا جا م ى الش   ي   ي كام  ع   وا ماْيه   هللا   صا م عا، عا سا حا  تاكام عا  فاك م ساا وا  ب م ْحيات ه ، أا ا
يخاة   ْع اةا  ْبغ   واالس غ  ماى قاائ ع   ش  ماعاه    ـ ،ـ ملسو هيلع هللا ىلص الش   ي    راْأس   عا ْيف   وا ماْيه   الد  ، واعا خ  ْغفا  الس 

با  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ الش   ي    ل ْحياة   إ لاى ب ياج     ع ْخواة   أاْهػا   فاك م ساا خا ، ب شاْعل   ضاجا    ما ْيف  قاالا  الد  : لاه   وا
ْخ  كا  أا    ػل   ل ْحياة   عاغْ  ضاجا س  ه ، ع ْخواة   فاألا فاخا  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ، ّللا    را الا  راْأسا : قاال ػا هاحااذ ماغْ : فاقا

يخاة   ْع اةا، ْبغ   الس غ  الا  ش  ، أايْ : فاقا ر  ذ ف ي أاْسعاى أالاْدت   غ جا ت ظا انا  غاْجرا كا يخاة   وا با  الس غ  ح   صا
م ي ة   ف ي قاْػم ا اه  ْع، الجا تاماه  حا  فاقا ْع، واأا ا اءا    ع   أاْمػاالاه   أام ا: »ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ الش   يُّ  الا فاقا  فالاْسماعا، جا

ْسالاما  ل ، اإل  ْشه   فاماْدت   الساالا  واأام ا فالاْق ا ْيء   ف ي م  عالا  ع ْخواةا  إ ن     ع   ،«شا ابا  ضاْخم ق   جا  أاْصحا
ّللا   : قاالا  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ب عاْيشاْيه ، الش   ي    عا  ماا فاللاا ػل   تاشاخ  س  اماة   ّللا    را قاعاْت  إ     ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ن خا  كاف    ف ي وا
ل   ج  ْع، را ْشه  لاظا  م  ا فاجا ه   ب ها ْجها ْمجا  ، وا ج  وا أاماخاه عْ  واإ ذاا وا ر  لا  واإ ذاا أاْمخا  ، اْبتاجا م  وا تاػا  كااد 

ماى ياْقتات م ػنا  ػئ ه ، عا م  ػا تاكام عا  واإ ذاا وا فاز  عْ   ا ْشجا  ، أاْصػااتاه  ماا ع  ونا  وا جُّ  الش طاخا  إ لاْيه   ي ح 

                                      
 امتشعػا وأباػا    .  (1)
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يس ا ألا  لاه ، تاْعط  جا اب ه ، إ لاى ع ْخواة   فاخا الا  أاْصحا ّللا    قاْػم ، أايْ : فاقا جْ  وا فاْجت   لاقا ماى وا ، عا  الس م ػك 
فاْجت   وا ماى وا ، عا خا ك ْدخا ، قاْيرا ، وا ي   اش  ّللا    واالش جا س ه   قااُّ  مام ك ا راأاْضت   إ نْ  وا اب ه   ي عاط    أاْصحا

ع   ماا اب   ي عاط   س ج   أاْصحا ا، ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ م حا س ج  ّللا    م حا عا  إ نْ  وا اماة   تاشاخ  قاعاْت  إ     ن خا  كاف    ف ي وا
ل   ج  ْع، را ْشه  لاظا  م  ا فاجا ه   ب ها ْجها ْمجا  ، وا ج  وا أاماخاه عْ  واإ ذاا وا ر  لا  اواإ ذا  أاْمخا  ، اْبتاجا م  وا تاػا  كااد 

ماى ياْقتات م ػنا  ػئ ه ، عا م  ػا تاكام عا  واإ ذاا وا فاز  عْ   ا ْشجا  ، أاْصػااتاه  ماا ع  ونا  وا جُّ  الش طاخا  إ لاْيه   ي ح 
يس ا ماْيك عْ  عاخاضا  قاجْ  واإ ن ه   لاه ، تاْعط  ص ةا  عا ْشج      م ػهاا، ر  الا  فااْق ا ل   فاقا ج  : ك شااناةا  باش ي م غْ  را

ال ػا آت يه ، ع ػن يدا  ماى أاْشخافا  فاماس ا اْئت ه ،: فاقا اب ه ، الش   ي    عا ػل   قاالا  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ واأاْصحا س   ّللا    را
، هاحاا: »ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ س ػنا  قاْػم   م غْ  واه ػا  ف الان  ، ي عاط   ثاْت  «لاه   فااْبعاث ػهاا ال  ْجنا  لاه ، فا  ع 

ماه  وااْستا  ، الش اس   ْق ا ما ُّػنا انا : قاالا  ذال ظا  راأا  فاماس ا ض  ْ حا ْش اغ ي ماا ّللا  ، س  ؤ  اء   ضا  أانْ  ل ها
وا جُّ ، عاغ   ي را ألا  فاماس ا ال اْيت  جا اب ه ، إ لاى را ْت  قاجْ  ال  ْجنا  راأاْضت  : قاالا  أاْصحا ْت، ق م  جا  فاساا واأ ْشع خا

وا أانْ  أارا   جُّ ، عاغ   ي را اما  ال اْيت  ل   فاقا ج  عْ  را ْشه  ال   م  ز   لاه   ي قا ، ْبغ   م ْكخا ْفز  الا  حا : فاقا
ع ػن ي ال ػا آت يه ، دا فا  فاماس ا اْئت ه ،: فاقا ْع، أاْشخا ماْيه  ، هاحاا: »ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ الش   يُّ  قاالا  عا ز  ْكخا  واه ػا  م 

ل   ج  خ   را عالا  ،«فااج  اءا  إ ذْ  ي كام  س ه   ه ػا  فا اْيشاساا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ، الش   ي   ي كام  ع   فاجا ْيل   جا ها و، ْبغ   س   عاْسخ 
ن ي: ماْعساخ   قاالا  ، فالاْ  اخا ْكخ ماةا  عاغْ  أاضُّػب  اءا  لاس ا أان ه   ع  ْيل   جا ها و، ْبغ   س  ـ  الش   يُّ  قاالا  عاْسخ 
جْ : »ملسو هيلع هللا ىلص ـ لا  لاقا ه  عْ  م غْ  لاك عْ  سا ضث ه   ف ي الدُّْهخ يُّ  قاالا : ماْعساخ   قاالا  «أاْمخ ك  ج  اءا : حا ْيل   فاجا ها  س 
و ْبغ   الا  عاْسخ  ْيشاشاا اْكت بْ  هاات  : فاقا ْيشاك عْ  با با عاا ك تااب ا وا ، الش   يُّ  فاجا الا  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ الكاات با  فاقا

ْحساغ   ّللا    ب ْدع : »ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ الش   يُّ  يع  الخ  ح  ْيل   قاالا  ،«الخ  ها ، أام ا: س  ْحساغ  ّللا    الخ   أاْدر ي  ماا فاللاا
لاك غ   ه ػا  ماا ع   ب اْسس ظا  اْكت بْ  وا ، ك ْشتا  كاساا الم ه  الا  تاْكت ب  ّللا   : الس ْدم س ػنا  فاقا ا  ا  وا  ناْكت   ها
ْحساغ   ّللا    ب ْدع  إ     يع ، الخ  ح  الا فا  الخ  ع   ب اْسس ظا  اْكت بْ : »ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ الش   يُّ  قا : قاالا    ع   «الم ه 
ى ماا هاحاا» ماْيه   قااما س ج   عا ػل   م حا س  الا  ،«ّللا    را ْيل   فاقا ها ّللا   : س  ػل   أان ظا  ناْعماع   ك ش ا لاػْ  وا س   را

ْدنااكا  ماا ّللا    جا ، عاغ   صا ،قااتامْ  وا ا  ال اْيت  لاك غ   شااكا س ج   اْكت بْ  وا ْ ج   ْبغ   م حا الا  ّللا  ، عا  الش   يُّ  فاقا
ّللا   : »ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ػل   إ ن  ي وا س  س ج   اْكت بْ  كاح ْبت س ػن ي، واإ نْ  ّللا  ، لاخا ْ ج   ْبغ   م حا  قاالا  - «ّللا    عا
ذال ظا : الدُّْهخ يُّ  ْػل ه   وا ص ة   ن يياْدلال ػ   ا : »ل قا س ػنا     ا ي عاط   ماات   ف يها خ  عْ  إ     ّللا    ح   أاْعصاْيت ه 

الا  - «إ ي اهاا ماى: »ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ الش   يُّ  لاه   فاقا مُّػا أانْ  عا ْيشاشاا ت خا باْيغا  با ، وا  ،«ب ه   فاشاص ػفا  ال اْيت 



 
 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلها مجلة

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

6424 

الا  ْيل   فاقا ها ّللا   : س  ج ث    ا  وا ب   تاتاحا ْحناا ن اأا  العاخا ْغصاة ، أ    لاك غْ  م  ، العاام  م غا  ذال ظا  وا  الس ْق  ل 
، الا  فاكاتابا ْيل   فاقا ها ماى: س  ش ا ياْلت يظا   ا  أان ه   واعا ل   م  ج  ماى كاانا  واإ نْ  را ضش ظا  عا ْدتاه   إ     د  دا  را
انا : الس ْدم س ػنا  قاالا  إ لاْيشاا، ْ حا دُّ  كاْيفا  ّللا  ، س  قاجْ  لس ْذخ ك يغا ا إ لاى ض خا اءا  وا  م ْدم س اذ جا
ْيشاساا لا  إ ذْ  كاحال ظا  ه عْ  فا ا ل   أاب ػ دا ا ْشجا ْيل   ْبغ   جا ها و ْبغ   س  ف   عاْسخ  ، ف ي ضاْخس  قاجْ  ق ي ػد     وا
خاجا  ل   م غْ   ا ت ى ماك ةا  أاْسفا ماى حا ه   را خ   باْيغا  ب شاْفد  ، أاْضه  الا  الس ْدم س يغا ْيل   فاقا ها  ياا هاحاا: س 

س ج   ل   م حا يظا  ماا أاو  ماْيه   أ قاام  د     أانْ  عا ، تاخ  الا  إ لاي   الك تاابا  ناْقس   لاعْ  إ ن ا: »ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ الش   يُّ  فاقا
ّللا   : قاالا  ،«باْعج   ال ْحظا  لاعْ  إ ذ ا فاللاا ماى أ صا ْيء   عا ا، شا ْد   » :ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ الش   يُّ  قاالا  أاباج   ،«ل ي فالاج 
يد     أاناا ماا: قاالا  ، ب س ج  ماى: »قاالا  لاظا ، أاناا ماا: قاالا  ،«فااْفعالْ  با ل  اع  ز   قاالا  ب فا ْكخا لْ : م   قاجْ  با

ْدناا    ، أاجا ل   أاب ػ قاالا  لاظا ْشجا خا  أايْ : جا ، ماْعذا دُّ  الس ْدم س يغا قاجْ  الس ْذخ ك يغا  إ لاى أ را ْئت   وا  ج 
ْونا  أا ا  م ْدم س ا، ذ قاجْ  ماا تاخا انا  لاق يت  كا با  قاجْ  وا ا عاحااب ا ع ح   ضج  ج  الا : قاالا  ّللا  ، ف ي شا  فاقا

ص اب   ْبغ   ع ساخ   ْمت   ّللا    نا  ي   فالاتاْيت  : الخا ا، ّللا    نا  ي   أالاْدتا : ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ فاق  قًّ ماى: »قاالا  حا  ،«با
ماى أالاْدشاا: ق ْمت   ، عا ق   ناا الحا وُّ ماى واعاج  ، عا ل  ماى: »قاالا  ال ااش  ي فام عا : ق ْمت   ،«با ي ةا  ن ْعص  ن   الج 
ضش شاا ف ي ػل   إ ن  ي: »قاالا  إ ذ اذ د  س  لاْدت   ّللا  ، را يه ، وا خ ي  واه ػا  أاْعر  لاْيذا : ق ْمت   ،«نااص   أاوا

ج    شاا ك ْشتا  شاْلت ي أان ا ت حا ماى،: »قاالا  ب ه ذ فاشاص ػف   ال اْيتا  سا  ،«العااما  ناْلت يه   أان ا فالاْ  اْخت ظا  با
م ص ػ  ف   آت يه   فاإ ن ظا : »قاالا   ا،: ق ْمت  : قاالا  ْمت   باْكخ   أاباا فالاتاْيت  : قاالا  ،«ب ه   وا  أاباا ياا: فاق 
اذ ّللا    نا  ي   هاحاا أالاْيذا  باْكخ   قًّ ماى،: قاالا  حا ماى اأالاْدشا : ق ْمت   با ق    عا ناا الحا وُّ ماى واعاج   عا

ذ ل  ماى،: قاالا  ال ااش  ي فام عا : ق ْمت   با ي ةا  ن ْعص  ن  ضش شاا ف ي الج  ا: قاالا  إ ذ اذ د  ل   أاضُّها ج   إ ن ه   الخ 
ػل   س  لاْيذا  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ، ّللا    لاخا ي وا ب ه ، ياْعر  خ   ، واه ػا  را ظْ  نااص  ،ب غاخْ  فااْستاْسد  ّللا    ز     إ ن ه   فاللاا

ماى ، عا ق   ج    شاا كاانا  أالاْيذا : ق ْمت   الحا شاْلت ي أان ا ي حا ناص ػف   ال اْيتا  سا ماى،: قاالا  ب ه ذ وا  با
كا  م ص ػ  ف   آت يه   فاإ ن ظا : قاالا   ا،: ق ْمت   العااماذ تاْلت يه   أان ظا  أافالاْ  اخا : الدُّْهخ يُّ  قاالا  - ب ه ، وا

ْمت  : - ع ساخ   الا قا  ، ل حال ظا  فاعاس  ي ة   م غْ  فاخالا  فاماس ا: قاالا  أاْعساا   ، قاز  ػل   قاالا  الك تااب  س   ّللا    را
اب ه   وا ق ػم ػا: »ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ا اْصحا خ  ػا   ع   فااْنحا ّللا   : قاالا  ،«اْحم ق  عْ  قااما  ماا فاللاا ْشه  ل   م  ج  ت ى را  حا

،  االاثا  ظا ذال   قاالا  عْ  لاعْ  فاماس ا ماخ ات  عْ  ياق  ْشه  ج   م  لا  أاحا ماى دا ا ماساةا، أ م   عا ا فاحاكاخا  سا  لاق يا  ماا لاها
، م غا  الاْت  الش اس  ماساةا  أ مُّ  فاقا بُّ  ّللا  ، نا  ي   ياا: سا ، أات ح  ا ت كام  عْ   ا    ع   اْ خ جْ  ذال ظا ج  عْ  أاحا ْشه   م 
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ت ى كام ساة ، خا تا  حا ، ْشحا تاْجع ػا  ب ْجناظا ظا  وا ال قا ، حا ظا خاجا  فاياْحم قا ا ي كام  عْ  فاماعْ  فاخا ج  عْ  أاحا ْشه  ت ى م   حا
خا  ذال ظا  فاعالا  عاا ب ْجناه ، ناحا دا ه   وا ال قا ه ، حا ماقا وا قاام ػا، ذال ظا  راأاْوا فاماس ا فاحا خ  عالا  فاشاحا جا  وا

عْ  ه  ا ياْحم ق   باْعز  ت ى باْعز  عْ  كاادا  حا ه  ا ياْقت ل   باْعز  اءا      ع   غاسًّا، باْعز  شاات   ن ْدػاة   جا  م ْؤم 
لا  ا ياا: }تاعاالاى ّللا    فالاْندا ضغا  أاضُّها ك ع   إ ذاا آماش ػا ال ح  اءا خاات   الس ْؤم شاات   جا اج  ش ػه غ   م ها { فااْمتاح 

ت ى[ 10: السستحشة] ماوا  حا ع  با ، ضاْػمائ ح   ع ساخ   فاصام قا  الكاػااف خ   ب ع را  ف ي لاه   كااناتاا اْمخاأاتاْيغ 
ْخك   و جا  الذ   اه ساا فاتادا ، أاب ي ْبغ   م عااو ياة   إ ْحجا ْفياانا ْفػاان   وااا ْ خا   س  ي ةا، ْبغ   صا ألا    ع   أ ما جا  را
م ى الش   يُّ  ماْيه   هللا   صا م عا  عا سا ضشاة ، إ لاى وا اءا    الساج  يخ   أاب ػ فاجا ل   بار  ج  ْير   م غْ  را  واه ػا  ق خا

م ػا م ْدم ع ، ، شاما  ه   ف ي فالاْرسا ماْيغ  ج  ال ػا را ي العاْهجا : فاقا عاْمتا  ال ح  فاعاه   لاشاا، جا  إ لاى فاجا
، ماْيغ  ج  ا الخ  جا خا ت ى ب ه   فاخا ماغاا حا ة ، ذاا با ماْيفا ْع، تاْسخ   م غْ  ياْلك م ػنا  فاشادال ػا الح  الا  لاه   ػأاب   فاقا

يخ   ج   بار  ماْيغ   ا احا ج  ّللا   : الخ  ارا   إ ن  ي وا ْيفاظا  اا ا، ف الان   ياا هاحاا سا ي  ج  ، فااْستام ه   جا خ   اآل ا
الا  ْل،: فاقا ّللا    أاجا ، إ ن ه   وا ي  ج  جْ  لاجا ْبت   لاقا خ  ،   ع   ب ه ، جا ْبت  خ  الا  جا يخ   أاب ػ فاقا  أاْنط خْ  أار ن ي: بار 
ْشه ، فالاْمكاشاه   إ لاْيه ، باه   م  خا ت ى فازا ، حا دا فاخ   باخا خ   وا ت ى اآل ا ضشاةا، أاتاى حا لا  الساج  جا  فاجا ا  الساْدج 

و، الا  ياْعج  ػل   فاقا س  يغا  ّللا    را جْ : »راآ    ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ح  ى فاماس ا «ذ ْعخ ا هاحاا راأا  لاقا ـ  الش   ي    إ لاى اْنتاها
ّللا    ق ت لا :  ـ قاالا ملسو هيلع هللا ىلص اح   ي وا اءا  لاساْقت ػل ، واإ ن  ي صا يخ   أاب ػ فاجا الا  بار   قاجْ  ّللا  ، نا  ي   ياا: فاقا

ّللا    ، ّللا    أاْوفاى وا م تاظا ْدتاش ي قاجْ  ذ  دا ْع، را ان ي   ع   إ لاْيه  ْع، ّللا    أاْنجا ْشه  :  ــ ملسو هيلع هللا ىلص الش   يُّ  قاالا  م 
ْيل  » ، م ْدعاخا  أ م  ه   وا ْخب  ج   لاه   كاانا  لاػْ  حا س ألا  فاماس ا «أاحا فا  ذال ظا  سا دُّ    أان ه   عاخا ياخ  ْع، سا  إ لاْيه 

خاجا  ت ى فاخا يفا  أاتاى حا م ت  : قاالا  ال اْحخ   س  ياْشفا عْ  وا ْشه  ل   أاب ػ م  ْشجا ، ْبغ   جا ْيل  ها قا  س   ب لاب ي فاماح 
، يخ  عالا  بار  ْير   م غْ  ياْخخ ج    ا  فاجا ل   ق خا ج  قا  إ     أاْسماعا  قاجْ  را ، ب لاب ي لاح  يخ  ت ى بار   حا

عْ  اْجتاساعاْت  ْشه  اباة ، م  را ّللا    ع  يخ   ياْدساع ػنا  ماا فاللاا ْت  ب ع  جا خا ْير    ا خا ْلم  إ لاى ل ق   إ     الذ 
ػا م  ا، اْعتاخا تام ػه عْ  لاها ح وا فاقا ْع، واأا ا ماْت  أاْمػاالاه  ْير   فالاْرسا ج     ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ الش   ي    إ لاى ق خا  ت شااش 

ع ، ب اّلل    ح  لا، لاس ا واالخ  ػا  أاتاا    فاساغْ  أاْرسا ، فاه  لا  آم غ  ْع، الش   يُّ  فالاْرسا لا  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ إ لاْيه   ّللا    فالاْندا
عْ أاضْ  كاف   ال ح ي واه ػا : }تاعاالاى ضاه  ْشك عْ  ج  ياك عْ  عا عْ  واأاْضج  ك عْ  أانْ  باْعج   م غْ  ماك ةا  ب  اْصغ   عاْشه   أاْضفاخا
عْ  ماْيه  ت ى[ 24: الفتر{ ]عا ماوا  حا س ي ةا } با س ي ةا  الحا اه م ي ة   حا اناتْ [ 26: الفتر{ ]الجا كا  وا
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عْ  ي ت ه  س  عْ  حا وا لاعْ  أان ه  لا  ّللا  ، نا  يُّ  أان ه   ي ق خُّ وا عْ وا ْحساغ   ّللا    ب   ْدع  ي ق خُّ يع ، الخ  ح  ال ػا الخ  حا  وا
عْ  ْيشاه  باْيغا  با    ال اْيت  " . وا
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 .   فهح  الخواية عغ صمر الحجض ية تػمر

 كفبر يكخ يف صهح احلدٌجٍخ  : ػهى   ملسو هيلع هللا ىلص أواًل  : حهى   انُجً 

 ـ  مغ مذخكي مكة  في صمر وليكغ ال جء بعخض مػفت الش ي ـ ملسو هيلع هللا ىلص
هـ ( ،  وبيان ما تحمى به  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ   مغ الحمع  وم ا الشفذ ،   6)  (1)الحجض ية 

ْػل هع دون د ػله ال يت الحخام معتسخ ا مأل أصحابه  ، وما  أمام تعشت  قخير وحا
 لػقأل قخير وصجتهع عشػة ، مكة  مػاد لػ الرحابة أنكان هحا إ  لعمسه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ 

 أنه هللا عمعفي  س ق لكغ اامػال ، ونهب الجماء سفظ إلى السفزي القتال بيشهع
وي جاهجون  ي دم سػن  ناس أصالبهع مغ ويدتخخج  مق ، مشهع اإلسالم في سيج ل

، حةرالـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  السجادلة الحدشة التي تسثمت في عقج  م؛ لحا كان مػقفه 
واتفاقية مكتػبة ، ومػ قة  بيشه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  وبيغ مذخكي  (2)ومعاهجة ، ومهادنة  
،   سيسا سيجنا )عسخ بغ الخصاب (  ـ رمي هللا عشه ـ  مكة ، ابتجأها ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  

وما كان مشه مغ إنكار واستياء شجضج ، واعتخاض عمى هحا الرمر ،  ضتجمى هحا 
نكار الذجضج  في هح  الجسمة ا ستفهامية  التي وجهها مخة إلى شخز الش ي ـ اإل 

ملسو هيلع هللا ىلص ـ، وأ خ  إلى شخز الرجضق )أبي بكخ( ـ رمي هللا عشه ـ  ؛ حيث قال " 
ا، ّللا    نا  ي   أالاْدتا  قًّ ماى: »قاالا  حا ماى أالاْدشاا: ق ْمت   ،«با ، عا ق   ناا الحا وُّ ماى واعاج  ، عا ل   ال ااش 

ماى: »قاالا  ي فام عا : ق ْمت   ،«با ي ةا  ن ْعص  ن  ضش شاا ف ي الج  ػل   إ ن  ي: »قاالا  إ ذ اذ د  س  لاْدت   ّللا  ، را  وا
يه ، خ ي  واه ػا  أاْعر  لاْيذا : ق ْمت   ،«نااص  ج    شاا ك ْشتا  أاوا شاْلت ي أان ا ت حا  ب ه ذ فاشاص ػف   ال اْيتا  سا

ماى،: »قاالا  م ص ػ  ف   آت يه   فاإ ن ظا : »قاالا   ا،: ق ْمت  : قاالا  ،«العااما  ناْلت يه   أان ا ْخت ظا فالاْ  ا  با  وا
"   ع ذهب إلى الرجضق  وسلله نفذ الدؤال ، فديجنا عسخ ـ رمي هللا عشه ـ «ب ه  

                                      
و    بااب    ال خاري  الحجضث ذكخ مصػ   في صحير  (1) خ  اد   ف ي الذُّ ها ة   الج  الاحا  أاْهل   ماألا  واالس را

ْخب   ك تااباة   الحا و    وا خ   . (193/ 3)(  2731/ حجضث )  الذُّ
 إ  تكػن    السفاعمة ان ن يغ ؛ الجا مغ السهادنة كانت إذا بسا السفاعمة  ا تز لفظ   (2)

 .(4/ 14) اإلنذاء صشاعة في ااعذى ا شيغ في الغالب ./ ص ر بيغ



 
 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلها مجلة

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

6422 

 ابتجأ سؤاله اإلنكاري بلداة ا ستفهام )الهسدة ( التي تلتي حيشسا يكػن " الستكمع
 يعخف وتارة ...، به العمع ويصمب عشه يدتفهع فهػ الجسمة ، زسػن م يجهل تارة
ا يجهل ولكشه السزسػن  هحا ،   (1)تعييشه " عغ ويدلل أشياء أو شيئيغ مغ واحج 

 يعمع ما عمى السخاشب تػقيف وهػ: فكال السعشييغ  يكػن مقرػدها   " التقخيخ
 في لمهسدة ، السالزم ىالسعش هػ التقخيخ أن الشحػييغ ... وبعس نفيه ، أو   ػته
 مأل ضشجخ والتحكيخ، والتحقيق، كالتػبيخ السعاني، مغ غيخ  وأن ، السػامأل غالب

، والفاروق ـ رمي هللا عشه ـ ليذ جاهال  بسا يحجث ، إنسا هػ يصمب  (2)التقخيخ " 
ع عغ تعييغ  وتقخيخ اامخ الحي ا تما  عميه ،   سيسا وأن الش ي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ حج ه

ل في هحا  فتر  مكة والصػاف بال يت الحخام ، وي جو أن الفاروق كان مسغ تعج 
ج ق   ز ْلت   اامخ ؛ لحا نخا  يقػل :" ماا ػم   أاتارا م  ي واأاص  ، واأ صا شاْعت   ال ح ي م غْ  واأ ْعت ق   صا

ئ ح   افاةا ! ضاْػما م ي ماخا ت ى ب ه ، تاكام ْست   ال ح ي كاالا ْػت   حا جا ْيخ ا ياك ػنا  أانْ  را     (3) ". ا
وفي الجهة السقابمة كان هشاك )سهيل بغ عسخو( الحي أبج  اعتخامه 

 ماا ناْجر ي  فاساا هللا ، ب اْسع  أام االرخير عمى ال جء بال دسمة كاممة ؛ حيث قال :ـ " 
ْحساغ   هللا   ب ْدع  يع ، الخ  ح  لاك غ   الخ  الا المه   ب اْسس ظا  ناْعخ ف   ماا اْكت بْ  وا  اْكت بْ : »ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـع " ، فاقا
س ج   م غْ  ػل   م حا س  م ْسشاا لاػْ : قاال ػا ،«هللا   را ػل   أان ظا  عا س  ، هللا   را ت  اْعشااكا لاك غ    ا  اْسساظا  اْكت ب   وا

، وااْسعا   وإن هللا لخسػل إنى وهللا: »-وسمع عميه هللا صمى -الش ى فقال أاب يظا
قاالا  ،  «كحبتسػنى س ج   م غْ  اْكت بْ : »ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ الش   يُّ   ع ا ْ ج   ْبغ   م حا ، فالصخفيغ في  «هللا   عا

حالة استياء واعتخاض شجضجة ، ااول مغ جهة )سهيل بغ عسخو( الحي ع خ عغ 
رة بـ )لػ( ا متشاعية  التي تجل عمى " ج   فعل تعميق اعتخامه بجسمة  شخشية م را

 كػن  ويمدم جػابها، حرػل شخشها حرػل تقجضخ مغ فيمدم مزى، فيسا بفعل

                                      
 . (411/ 1) العخبية المغة قػاعج في الػامر الشحػ  (1)
 . ( 34،  32: ص) السعاني حخوف في الجاني الجشى  (2)
  . (317/ 2) الدقا ت هذام ابغ سيخة  (3)
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وأما جػابها كحلظ ،  الجػاب لكان حرػله ق جر لػ إذ بامتشاعه؛ محكػما شخشها
،  فال ضمدم كػنه مستشعا عمى كل تقجضخ؛ انه قج يكػن  ابتا مأل امتشاع الذخ 

ه " كغ ااكثخ أن يكػن . ول كقػله: "نعع السخء  صهيب  لػ لع يخف  هللا لع ياْعر 
، وعمى هحا فإن جػاب )لػ( هشا مسكغ الحجوث ؛ بل هػ حادث فعال   (1)" مستشعا

بجليل ات اع بعس أعيان قخير ) كلبي بكخ الرجضق ، والفاروق عسخ ، وعثسان 
؛ ولحا ع خ سهيل بهح  الجسمة لعمسه أن عجم ات اعهع  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بغ عفان ( لمش ي 

  إنسا هػ الك خ والعشاد وفقا ، فهع يعمسػن عمع اليقيغ أنه رسػل هللا ، رسػل هللا
ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  إجابة الػا ق الثابت ولكشها اانفة والك خ ، وفي السقابل يجي ه رسػل هللا 

جة بلكثخ مغ مؤكج     «كحبتسػنى وإن هللا لخسػل إنى وهللا»عمى حاله بجسمة مؤكا

ـ واسسية الجسمة ، و م القدع ( ، ومأل ذلظ ضتحمى الش ي ) قدع ، وتػكيج ، 
ْػل ه  بلقرى درحات م ا الشفذ  ، والحمع وااناة ؛ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ذال ظا ل قا :  ـ عميه الدالم ـ وا

ْع إ ي اهااوهللا » ماات  ّللا   إ    أاْعصاْيت ه  خ  ا ح  س ػنا ف يها ص ة  ي عاط    ، وإنسا« ا ياْدلال ػن ي   
 وكحا المهع، باسسظ: وكتب الخحيع الخحسغ هللا بدع كتابة تخك في -ملسو هيلع هللا ىلص -وافقهع
 الحاصمة السهسة لمسرمحة هللا رسػل كتابة وتخك هللا، ع ج بغ ج في وافقهع

 المهع وباسسظ ال دسمة أما: اامػر هح  في مفدجة   بالرمر ؛ حيث إنه
ا هػ هللا، ع ج بغ ج: لهقػ  وكحا واحج، فسعشاهسا  تخك في وليذ رسػله، أيز 

 تخك في و  ذلظ، ضشفي ما الخحيع بالخحسغ السػمأل هحا في تعالى هللا وصف
 السفدجة كانت وإنسا شم ػ ، فيسا مفدجة فال ضشفيها، ما بالخسالة ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  وصفه
 .ذلظ ونحػ آلهتهع تعطيع مغ يحل   ما يكتب أن شم ػا لػ تكػن 

                                      
  .  (1297/ 3) مالظ ابغ ألفية بذخح سدالظوال السقاصج تػمير  (1)
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ش ػا  ماى ـ  ع اْشتاخا اءا  ماغْ  أان ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  الش   ي    عا ْشك عْ  جا د     لاعْ  م  ماْيك ْع، ناخ  ماغْ  عا  وا
ك عْ  اءا ش ا جا ْدت س ػ    م  دا ماْيشاا، را ال ػا عا ػلا  ياا: فاقا س   ماغْ  إ ن ه   ناعاْع،: »قاالا  هاحااذ أاناْكت ب   هللا ، را
ش   ذاهابا  عْ  ام  ماغْ  هللا ، فالاْبعاجا    إ لاْيه  ناا وا اءا عْ  جا ْشه  ياْجعال   م  ا لاه   هللا   سا ج  ا فاخا ج  ماْخخا  «(1)وا

، وعسق السعاني التي  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ضتزر مغ هح  السقػلة  مج  بالغته 
بقػله ) مغ ؛ حيث إنه ع خ عغ ا نزسام إلى صفػفهع ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قرجها السرصفى 

ش ا ذاهابا  عْ  م  هللا  ( ، فجاء التع يخ بمفطة ) ذهب( دون غيخها مغ  فالاْبعاجا    إ لاْيه 
ال عيج الحي   رجعة عشه ،  الدحيق السػمأل إلى مخادفاتها ؛ ان  الحهاب يكػن 

 الصػيل:ـ  مغ الحصيئة ومغ ذلظ قػل
 (والبعد أيالي دوىَا مً أتى وٍيد...  ٍيد بَا وأزض ٍيد حبرا أال)

 تحقيق وال عج ... بمو حيث إلى عشظ ذهب لسا يكػن  "الشلي أن وذلظ
 يكػن  الحي الشلي دونها مغ أتى والتقجضخ الدحيق السػمأل إلى والحهاب التخوح

ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بقػله ) فلبعج  هللا( ؛ ولحا عق ب  (2)الغاية"  ض مو يكاد الحي وال عج ال عج أول
ل عج التام الحي   أمل معه في الخجػع والعػدة ،  ع إنه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ع خ أي تحقق له ا

ماغْ عغ ا نزسام إلى صفػف السدمسيغ بقػله ) ناا وا اءا عْ  جا ْشه  ياْجعال   م  ا لاه   هللا   سا ج   فاخا
ا( ، وإنسا جاء التع يخ بمفطة  ج  ماْخخا  وا

 يحتاج   تام كالم فالن جاء ػلظق ) جاءنا ( دون غيخها مغ مخادفاتها ؛ ان " 
 و  نفده فالن جاء يقال ، ولهحا بذيء مجيئه يقتزي فالن أتى وقػلظ صمة إلى

، يقتزي السجيء عغ شيب  اشخ أو    ، فالسجيء هشا (3)" . نفده فالن أتى يقال
 ع السجيء فقا دون أن يكػن مأل الجائي شيء ، وهحا ما حجث مغ مذخكي 

                                      
ْض  ياة  /   مدمع صحير  (1) جا ْض  ياة  ف ي اْلح  جا ْمر  اْلح   (1411/ 3) ( / 1784/ حجضث )  بااب  ص 
  .(23: ص) لمعدكخي  المغػية الفخوق   (2)
  .(152: ص) لمعدكخي   المغػية الفخوق  معجع  (3)
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هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ فقج كانػا يجخدونهع مغ كل ما يسمكػن ، وما مكة مأل أصحاب رسػل 
 قرة

) صهيب ( عشا ب عيج ، وكلن الش ي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ   قرج هحا مغ تع يخ  بهح   
ياْجعال  المفطة دون غيخها ؛ لحا عق ب عمى ذلظ بقػله ) ا لاه   هللا   سا ج  ا( و   فاخا ج  ماْخخا وا

ا ا ، و  جداء  لهع مغ الجشة كسا قال تعالى  أحدغ  فخج   حج مث ُّٱو  مخخج 

 .  [111]التػبة: َّخس حس جس  مخ جخ مح جح مج

عمى أنه   يلتيه مشهع رجل وإن  (سهيال)وافق ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  كػنهفي  الحكسةو 
الستخت ة عمى ؛ نطخ ا لمسرمحة   كان عمى دضغ اإلسالم إ  ويخد  إلى السذخكيغ

عاق تها   التى كان الجس ة ضهخ مغ  سخاته ال اهخة، وفػائج   وما الرمر  إتسام هحا
 ا.دضغ هللا أفػاج  في  فتر مكة وإسالم أهمها كمهع، ود ػل الشاس

 عي ة بيششا  ع تػالت بقية بشػد السعاهجة ت اع ا فجاء فيها قػله " وإن
 مغ أنه لكتابا كت ػا حيغ شخشهع في وكان إغالل ، و  إسالل   وإنه مكفػفة،

 قخير عقج في ضج ل أن أحب ومغ فيه، د ل وعهج  ج عقج في ضج ل أن أحب
 إذا وأنه مكة، عميشا تج ل فال هحا، عامشا عشا تخجأل فيه... وأنظ د ل وعهجهع

 سالح معظ فيهع   ال ا وأقست بلصحابظ، فتج مها عشظ،  خجشا قابل، عام كان
   (1) ".خبالق في الديػف بغيخ تج مها   الخاكب

 تكشي وإنسا جاء التع يخ عغ كت الذخ بقػله )عي ة مكفػفة( ؛ ان  " العخب
م ػب عاغ خ اء مدتػدع والقمػب الث  يااب مدتػدع العياب ؛ ا ان بالعياب اْلق   واإ ن ساا الد 
ْجر مغ ويكتع الث  يااب أاجػد العي ة ف ي يخ ل  ،  فكسا ت ذخاج (2)اْااْسخاار"  أ ز الر 

                                      
  ( . 219،   218/ 31) الخسالة   أحسج مدشج  (1)
  . (137/ 2) الجػزي   بغ الحجضث غخيب  (2)
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السج  خ ، كحلظ تذخج الرجور وتشصػي عمى ما فيها مغ  مغ فيها ما عمى العي ة
أسخار، فكال الصخفيغ ض تغي السعاهجة ، وإن كان في الشفػس شيء ،   ع جاء 

ل ْغالا يااناة  : التع يخ بمفطتي )   إغالل و  إسالل( ، " اإل  خ قاة   أاو   اْلخ  ف ي ة " الد   (1)اْلخا
ل   ْسالا خ قة  : ، واإلْ  ف ي ة " الد  ال  . الخا ل   ي قا ْػف   ف ي وغايخ  ال اعيخا  سا  اْنتاداعاه   إ ذاا الم ْيل   جا

، باْيغ   م غْ  ب ل  م ة   واه يا  اإلْ  ل   الد  ارا  أايْ : وأاسا م ة ، ذاا صا ْيخا    أاعاانا  واإ ذاا سا ماْيه "  غا ،   (2)عا
لخجاع والسكخ ونقس العهج ، و  أندب مغ هاتيغ المفطتيغ مغ التع يخ عغ ا

سػاء بالشفذ أم بإعانة مغ الغيخ ،  فكال المفطتيغ فيها  فاء وتخافت وهحا ما 
ه  يان ا ، وإ  نقزا ا عميه ا لتدام بذخوشه عا ضتصم ه السػفت فسغ عاهج عهج 

 بالخيانة الخفية  سخ ا. 

عمى ومأل الحخب، بحيث يلمغ الشاس  بيغ الصخفيغ الرمر وهكحا وقأل 
ها، ويكف بعزهع عغ بعس، وأ ضج ل ال يت إ  العام القابل  ال ة أيام، و  في

سا وأمارة لمدمع، إذ كان د ػلهع وإنسا اشتخشػا ذلظ ليكػن عما  الدالح،بضج مػها 
 ا.صمح  

وأرسـمت قـخير ، مقتـل عثسـان بعـجم مـا عمـع رسـػل هللا ف عـج  : ػمد انصهح -
تكمــع فلشــال  ى ســهيل إلــى رســػل هللا لمرــمر ، فمســا انتهــ (3)ســهيل بــغ عســخو

                                      
  . (380/ 3) واا خ الحجضث غخيب في الشهاية  (1)
  . (392/ 2) واا خ الحجضث غخيب في الشهاية  (2)
ا حي سما لدـانه عمـى السدـمسيغ سـابًّ قج أراد عسخ بغ الخصاب ندع  شيتى سهيل بغ عسخو ،ال 3

خ ا فحيشسا وقأل  في ااسخ ب جر قال عسخ بـغ الخصـاب: يـا رسـػل هللا دعشـي أنـدع مهاجس ا محق 
 شيتي سهيل بغ عسخو حتى   يقػم عميظ  صي  ا بعـج اليـػم . فلجابـه الخسـػل العطـيع : كـال 

ا  ،  ع أدنى عسخ مشه وقال  يـاعسخ  يا عسخ، "   أمثل بلحج فيسثل هللا بي وإن كشت ن ي   
ا يدخك"  ا مػقف  وقج كـان هـحا السػفـت ضـػم وفـاة الخسـػل، ووقـأل الشـاس  لعل سهيال  يقف غج 

في   ا  شجضج في مكة فقام سهيل بغ عسخو فحسج هللا وأ شى عميه  ع ذكخ وفـاة رسـػل هللا 
== 
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نجـج هشـا تذـابظ الخيـػ  وا تالشهـا  الكالم ، وتخاجعـا  ـع جـخ  الرـمر بيشهسـا . و
سيغ، فالسدـــمسػن قـــج تـــله ػا لمحـــا ســـدق الـــخوابا بـــيغ السدـــمأن ي بذـــكل ضػشـــظ

 ، الصـػاف مخفـػعي الـخأس يفـ أمـال   ؛قيغ بـجنهعئومختفعات سـاجتازوا مشحشيات وا،
  حتى إن عسخ بـغ الخصـاب ا شجضج  ا حدنػا حدن  ف ،مخوا بالخجػع  ل  ف  ع عقج الرمر 

لاْيذا :  اشب ج    شاا ك ْشتا  أاوا شاْلت ي أان ا ت حا ماى،: »قاالا  ب ه ذ فاشاص ػف   ال اْيتا  سا  أان ـا فالاْ  اْخت ـظا  با
م ص ػ  ف   آت يه   فاإ ن ظا : »قاالا   ا،: ق ْمت  : قاالا  ،«العااما  ناْلت يه   "   ع ذهب إلى الرجضق  «ب ه   وا

بقـػل أو فعـل  و  يدـتتخ  ،فالخسػل سـخاج مشيـخ   يدـتخفي وسلله نفذ الدؤال ،
ورد عمـــى السدـــمسيغ بتمـــظ ، ه بـــلن هللا لـــغ يزـــيعه شـــيليق؛ بـــل هشـــاك ومـــػح  .

ع ــارة مــغ ذكــخ لوا شي  ورســػله لــغ أ ــالف أمــخ  ولــغ يزــيع" أنــا ع ــج هللا :الجسمــة
السدشج إليه ع ـج هللا ورسـػله بسـا ضـػحى بكامـل الخعايـة وهـى  "أنا" وذكخ  السدشج 
لف أمـخ  " محكـى القـػل " تعكـذ " " لغ أ ـامأل قػله تعالى " فإنظ بلعيششا  تتػافق

، وهشـا إمزـاء الرـمر فـي  وهـػ أن يسزـى"  ، سـة أمـخ أمـخ  رسـػل هللا  أن  
، فال يعق ه الفالح نفيان لغ أ الف ، لغ يزيعشى بسا ضػجه بلن اإلمتثال امخ هللا 

وفعـل " يزـيأل " ، دالـة عمـى الث ـػت والـجوام  ؛والجسمة بها  سدة أسساء ، مياع
 بسا ضػحيه مغ التججد والحجوث

                                                                                                                                               
== 

وقال إنه لع ضدد اإلسالم إ  قػة . فسغ رابشا مخبش ا عشقه فتخاجأل الشاس وكفػا عسا هسػا به . 
ا مـأل السذـخكيغ وقج حدن لسػاقفه الدابقة مج اإلسالم وال سدمسيغ فقال: " وهللا   أدع مػقف 

و  نفقــة أنفقتهــا مــأل السذــخكيغ إ  أنفقــت مــأل السدــمسيغ  –إ  وقفــت مــأل السدــمسيغ مثمــه 
ــا " ورغــع ح ــه مػششــه مكــة إ  أنــه بعــج مذــاركته فــي  مثمهــا ، لعــل أمــخ   ضتمــػ بعزــه بعز 

: مقـام أحـجكع فـي  ت رسـػل هللا غدوة اليخمػك وبدالته فيها . أبى الخجـػع  قـائال  : سـسع
س يل هللا ساعة  يخ له مغ عسمه شػال عسخ  ، وأبي إ  الخبا   في سـ يل هللا حتـى السـػت 

حيـاة ج حدـيغ هيكـل  316 4ولع ضخجأل إلى مكة ، ومات مخابص ا ، ضشطخ الديخة الش ػية جــ
   367 الج ج  الج ،رجال حػل الخسػل  - 513صـ 



 
 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلها مجلة

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

6424 

وهشــا نجـــج حدـــغ السػاجهـــة بع ـــارة أدبيــة بميغـــة و  ـــات اإلعالمـــي ويقيشـــه  ..
 جسل أدبية قاشعة  فهـا هـػ ذا يدـتق ل  عسـخفي  ما كانت إجابتها بخسالته  فجائس  

بشطختـه ال ذـخية أن ا شخو  الرـمر مترـػر  ا مدتشكخ  ا بغ الخصاب الح  كان  حديش  
قـال عسـخ لمسدمسيغ ورسػل هللا يعمع أنه الشرـخ والفـتر. حتـى ا وإجحاف  ا فيها ضمس  

مازلت أترجق وأصػم وأصمى وأعتق مغ الحي صشعت ضػمئـح مخافـة كالمـي الـحي 
داؤل ها هشا ضشكفىء عمى استشكار ونجج الت.ا تكمست به حتى رجػت أن يكػن  يخ  

،مدـ ػق بالشـجاء ، فالشـجاء بـه التفاتـه بشػد الرمر ... وأمخ الرـجضق التـدم غـخز  
إلقــخار  بذــهادة أنــه  ــع إيــاب أبــػ بكــخ  –اهتســام وعشايــة وممحــق بــلمخ إلــدم الغــخز 

غغ حػار ضشزػ  عمى الخفس السهحب ، و في  رسػل هللا ، وتلميغ عسخ عمى ذلظ
الـح  ضـاهخ  العـحاب وباششـه مـغ ق مـه  كـل ذلـظ إ  أنـه ضـخفس الرـمركان يذهج ب

 الخحسة لكشه   ضجر  
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 خطىاد انصهح وشفبفٍخ اإلػالٌ 

واإل ـالص اسـتعخض الفخيقـان شسئشـان ضالل الث ات وا ففى  (1)لمرجق ضالله
وقـج اسـتعخض الستفاومان بشػد الرمر ... و ذلظ بعج رجػع عثسان بـغ عفـان 

ـــــساشاها معاهـــــجة الرـــــمر واستعخمـــــا فـــــي  يقـــــا  التـــــالفخيقـــــان الش تزا يجـــــب أن  
كانت تذكل مثار الخالف بيشهسا " أاتخ  لهـح   يم احثاتهسا مختمف القزايا الت(2)

كسـا  -وتحخيـخ مشصقـة الخـالف ا خ  الخصػات الستػالية د لة مغ وجػب التفاوض س  
فـي  ه عمـى السـأل ـع إعالنـ وتحجضجها  ع بحثها والػصػل إلى الحل  -قال أرسصػ 
ــدة ــارة ،  ومعشــى وامــر .. فهكــحا تــجار اامــػر اإلعالميــة  ،ع ــارة وجي ت حــث الع 

بج مـغ الرـجق والػمـػح  خ و  ع تشطخ العامة والجساهي ،اادبية  ع تتفق الخاصة
 .غ لمشطخيتيغالسغمفي

لتكـػن نافـحة ؛ ومـأل الرـيغة الشهائيـة لمسعاهـجة وكتابتهـا  ي" وعشج الذخوع فـ
سيخ هح   قا  كاد أن يفتخحجث  الف بيغ الػفجضغ عمى بعس الشا ي  رسس   السفعػل 
 (3)وندتحزخ السذهج مغ رؤيا إعالمية تشذج تحقيق هجف ما "،ا تفاقية 

ولتحقيـق ذلـظ  ،جانـب قـخير يفقج حاول مفـاوض الكفـار انتـداع أك ـخ نقـا  فـ
 يفـ ن يخغ ـػمسا جعمهع ضثـػرون و ، تػالت اعتخاماته عمى الثػابت عشج السدمسيغ 

 .وأمزػها عمى مزس  إلرادتهمتثمػا الكشهع  ،ا ندحاب

وأبتـجأ خصػن عمى التسدـظ بـه يح –السدمسػن  –عمى الحق  السشكفئن الصخف ا 
ـا بـغ أبـي شالـب  العهج   ْحساغ   هللا   ب ْدـع أن يكتـب    ــ كـخ م هللا وجهـه ـبلمخ  عمي   الـخ 

                                      
،مؤسدة إقخأ ،   270صـ  -2ج–عخض وقائأل وتحميل الرالت   د/ عمى ج  الديخة الش ػية1
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ـــب ب ْدـــع  ـــه ) اكت يع  ، فقـــال ل ح  ـــخ  ْحساغ   هللا   ال ـــخ  ـــأل  هـــح   ال ـــالشطخ لسصم يع ( ، وب ح  ـــخ  ال
؛ ( باكتـمفطـة السؤذنـة بـاإللدام والػجـػب )ا تفاقية ضتزر  أنها است همت  بهـح  ال

  :عشى اامخ، كسا قال )السخادي(ا م، كسا أنه  ي فهع مشهحيث إنها تق ل نػن التػكيج

 
 
هى أيز لٌ األيز فؼم ثبنُىٌ وسِى

ُ
 (1) ف

 يذـتخ  بـل مصمقـا،   التػكيج، نػن  وهي الستقجمة بالشػن  اامخ فعل ع"وعم    أي
 الشـػن  ق ـػل: شـيئيغ مجسـػع إذن اامـخ فعالمـة اامـخ، معشـى المفـظ مـغ يفهـع أن

أمـخ" ،  فعـل فهـػ. اامـخ ويفهـع الشـػن، يق ـل فإنه" أق ل" نحػ اامخ، معشى وإفهام
ــ ملسو هيلع هللا ىلص ـولعــل الش ــي  مــدم جسيــأل أصــحابه بالخمــػخ والدــسأل ابتــجأ  بهــح   ـ المفطــة لي 

عمع بسا سيكػن فـي هـحا العقـج مـغ  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـوالصاعة لسا سيحجث مغ اتفاق ، وكلنه 
مــدمهع بالدــسأل والصاعــة ـــ ملسو هيلع هللا ىلص ـجــػر وضمــع فلحــب  ، وعشــجما ســسأل مفــاوض " أن ض 

 قخير سهيل بغ اامخ بكتابة  

كتــب )   نعــخف الــخحسغ اا ى اعتــخض  صــار    ( حتــ) بســحرلا نمحرلا هللايم"
قــائميغ هــػ  –بة ا عتــخاف ومــا " الرــحا ابدــسظ المهــع ( فثــار الس عماشــػن بهــح

 الخحسغ "  الخحسغ و  نكتب إ 

،وهـي ويخيج أن ضشجد ما ضهجف إليـه ، الحي ضخ  ما   ضخون   ولكغ الس  مو 
مأل ا أمغ وتسذي   يليشذخ دعػته ف ؛ها جان ا  ،وتشحيوبيغ الق ائل  تخمية قخير بيشه

كتب باسسظ المهع ( فهـػ ضـؤمغ أن اسياسة الحكسة والسخونة والحمع قال لمكاتب ) 
ــشاز عمــى ذلــظ "المهــع " ــع ض    ســهيل ففاجــللمسعزــمة  .  مــديال   هــػ الــخحسغ وأن ل

عميــه رســػل هللا  " وق ــل أن يكســل  " هــحا مــا صــالر بــاعتخاض  ــان عمــى قػلــه 
أفتخغـب عـغ ، وات عتـظ ،لػ أعمع أنـظ رسـػل هللا مـا  الفتـظ  : قائال  قاشعه مة الجس

 بيظ نفده " كت ت اسسظ واسع أهللا ذ ااسسظ واسع أبيظ ج بغ ع ج 
                                      

  .  (293/ 1) مالظ ابغ ألفية بذخح والسدالظ السقاصج تػمير  (1)
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ــػرة لم تفعــاود رســػل هللا إ  أن أمــخ  فســا كــان مــغ ي ....سذــهج التفاومــالث
الهـــجوء حتـــى ســـيصخ رســـػل هللا كمســـة بسحـــػ  –شالـــب  الكاتـــب عمـــي بـــغ أبـــي
 ػن ت عـ، وشـهػد ضمتفاومـان ....ةالسذهج أشـخاف أربعـفي  والرست ، وهشا ضت جي

 كل فخيق .

هيل بــغ عســخو ق ــل فلحــج الستفاومــيغ ضخيــج أن يحرــج أك ــخ السكاســب " ســ
 ...نتذــاراامــغ العــام الــحي يكفــل لجعػتــه ا    ــخ ضهــجف وي غــيإســالمه "... واآل
 ؛صـسػت يعجـ هع مـا يفعمـه –ن لسذـخكػا –.... السؤيجون لألول سيجنا رسػل هللا

 –واهســيغ أنــه ااحــخص الجالــب لمشفــأل السك ــل لمــجعػ  ، والػاقفــػن  مــف الثــاني 
لسػافقـة رسـػل هللا  ؛يقفػن عمى صالب اارض يذيأل بيشهع التعجـب –السدمسػن 

ــخأ –مفاومــهع  – ــه ال ــى تعدــف الصــخف ااول ... لكــغ تػجي ــا  يعم العــام هــا هش
رؤيــة وامــحة لشرــخة رســػل هللا ،  ض خمــى السفاومــان فــي ه ضتجــه إلــى مــاواتجاهــ

 يغ.كرؤية غائسة مػهسة نرخة السذخ  وفي

فهــي غــيس مــغ فــيس  ،لتحتــاج إلــى وقفــات  ن مػافــت رجــال رســػل هللا إ
و ،تذـهج إلـى جانـب صـفته وعرـسته بـالش ػة   هفخسـػلشا الكـخيع مػاقفـ عطسته 

والكمسات .ة عمى اإلقشاع والتل يخ وعسق شعػر  ب الغته وقجرته الفائق،رهافة حده 
 معطسها أفعال 

حػار  مأل رسػل هللا ضػم الحجض ية ضجل عمى حرافة وذكاء وحيشسـا في  وسهيل
ــ لخيــار مفــخوض عميــه بــل كــان " ا أو مدــتجي   ، تحــت مــغا ا أســمع لــع يكــغ واقع 

إســـالم رجـــل بهختـــه عطســـة ج وعطســـة الـــجضغ الـــحي ضترـــخف ج وفـــق تعاليســـه 
ضشقـل وجهـة  - الـج ج  الـج  -و ء هائل راضته ولػاء  عمى حج قػلي ف ويحسل،

ـــــع فـــــي  ويعمـــــشهع بشرـــــخهع ورســـــػل هللا سذـــــخكيغ ويرـــــخ عميهـــــا .نطـــــخ ال حم
. والسدــمسيغ الــػاهسيغ الشرــخ ... -السذــخكيغ -صــ ػر عمــى الصــخفيغة.....وتؤد

 .الس ذكل عميهع الشرخ
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أما ال دسمة و بدسظ المهـع هح  اامػر ، في    غزامة و  مفدجةأفقج رأ  
ونمسـر عـجم وهػ شمب ال خكة مغ  الل ابتجاء الكالم بال دـسمة ، ، .فسعشاهسا واحج

لمج مـة ااولـى والفصـخة بل هع مغ كت ػا " بدسظ المهـع اسـتجابة   رفس السذخكػن 
سـهيل بـغ –الشفـػس فمـع يعـارض رسـػل السذـخكيغ فـي  الدميسة . وكلن ذلـظ قـار

فمــع يدــتصأل اإلصــخار  التــى إبتــجأها رســػلشا الكــخيع -شة  ال جايــة الحدــ –عســخو 
ــ " ج بــغ ع ــج هللا هــػ ج رســػل هللا  : قػلــه  ا عمــى الــتخمز مــغ ال دــسمة نهائي 

تـخك وصـف فـي  تخك وصفه سـ حانه بـالخحسغ الـخحيع مـا ضشفـى ذلـظ و في  وليذ
تكػن فيسا لػ  بالخسالة ما ضشفيها فال مفدجة  ، فيسا شم ػ  ولكغ السفدجة الش ى

" وهـػ مـا نطـخ إليـه  :شم ػا  مشه أن يكتب ما   يحل مغ تعطيع ألهتهع ونحػ ذلظ
 .(1)وامحة ا لكخيع وقج حػت بشػد  رسػلشا ا

     .باسسظ المهع  .1
 .هحا ما صالر عميه ج بغ ع ج هللا سهيل بغ عسخو  .2

اصــصمحا  عمــى ومــأل الحـــخب عمــى الشــاس عذـــخ ســشيغ ، يــلمغ فـــيهغ  .3
 . كف بعزهع عغ بعسوي ،الشاس

وي تغـي مـغ فزـل ا أو معتسخ  ا عمى أنه مغ قجم مكة مغ أصحاب ج حاج   .4
مرــخ أو ا هللا فهــػ آمــغ عمــى دمــه ومالــه ، ومــغ قــجم السجضشــة مــغ قــخير مجتــاز  

 .الذام ض تغي مغ فزل هللا فهػ آمغ عمى دمه وماله 

غ جاء ، وم عمغ قخير بغيخ إذن وليه رد  عميها عمى أنه مغ أتي محسج   .5
 . مسغ مأل  ج لع ضخد  عميها قخيذ  
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 .(1)وأن بيششا عي ة مكفػفة وإنه   إسالل و  إغالل .6

 عقـج ج وعهـج  د مـه ، ومـغ أحـب أن ضـج لفي  وأن مغ أحب أن ضج ل .7
عقــج ج فــي  عقــج قــخير وعهــجهع د ــل فيــه ) فتػا  ــت  داعــة فقــالػا  نحــغفــي 

 عقج قخير وعهجهع ( .في  نحغ :وعهج ه  ، وتػا  ت بشػ بكخ فقالػا

وأنـه إذا كـان عـام قابـل  ،فال تج ل عميشـا مكـة ،تخجأل عشا عامظ هحا وأنظ .8
في  ديػفمعظ سالح الخاكب ، الا فخحمشا عشها فج متها بلصحابظ فلقست فيها  ال   

 . و  تج مها بغيخها، القخب 

السذــخكيغ ففــى لغــة رجــال مـغ شـهج عمــى الرــمر رجـال  مــغ السدــمسيغ و  .9
ندـــق اصـــصالحى مـــغ  : أ : مغـــة " شــفخة فــإذا كانـــت ال،ت ـــت الػ يقـــة وامــحة ك

شارات متفق عميه بيغ السخسل والسدتق ل بهجف إعالمى " عمى حج قػل د ع ج اإل
حـػال فقج ومعت السػا يق بيشهسا مدـتػع ة مختمـف اا -رحسه هللا –العديد شخف

تفدــخيغ ق ــػل وواجهــػا بشػدهــا  مد،وقــج رفزــها الرــحابة بشطــختهع ال ذــخية  (2)
مــأل رســػلهع   ،لحية عميهــارســػل هللا بخؤيتــه الخبانيــة لكــشهع أتســػا العسميــة الترــا

شــعػر واحــج فــي  ، والسعــخوف أنــه "إذا اشــتخكت كثــخة مــغ الشــاسصــالحم تغــيغ اإل
فى حياة وتجاعت إلى غخض متحج كانت لهع بحلظ وحجة معشػية وصمة نفدية تؤ خ 

ــخة وتفكيخهــا " جث ...فدــخعان مــا اســت انػا هــجف الخســػل وهــػ مــا حــ (3)هــح  الكث
–عمــى هللا  -ي تشفيــح اامــخ اإلعالمــيرغ ــة فـ -ورجاحتـه فقــج تػكــل رســػل هللا

والكدـب ويقػل اإلمام سهل بغ ع ج هللا مـغ أئسـة الرـػفية " التػكـل حـال الش ـى
سشته فسغ بقى عمى حاله فال ضتخكغ سشته  ، أعمغ الخسػل بشـػد الرـمر كافـة مـا 
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وع ـارات اإلتفاقيـة شـجضجة الػمـػح (1)وما ض خفس مخسـيا لس ـجأ الرـجق ض خمى عشه
فاعـل مـغ  لفظ " صالر "اسعبالغة التحجضج بسا   يدسر وقػع أ  ل ذ أو التػاء .

بصـخف  فـى إلـى أنـه المهـت تذـيخ السفاعمـة وكتابـة اسـع الخسـػل  –السرالحة 
بعكـذ مـا  ،ضخفزـهاإذ أن ااقػ  هػ الح  ضػافق عمـى السرـالحة أو  ،هػ ااقػ  

 .فيػحى بلنه هػ مغ ضمتسذ الخما وكت الحخب مشه ؛أو   لػ ترجر اسع سهيل 

الرمر وشيػع ع ق اامغ والصسلنيشة  ، تلكيج لسزسػن لفظ اصصمحاتكخار  -
،وهػ ضمقى بطالله أن  سة  رػمة و الف كانت قائسة  ع تع وكت الحخب

تمـظ الدـشيغ فـي  أ والتع يخ بفـيهغ الطخفيـة الرمر و فت وها الخالف، 
 العذخ ونز عمى أن تمظ الػصية  زمة لمصخفيغ بعزهع عغ بعس. 

لـع ج"  مـغ أصـحاب"، دليـل عمـى أهسيتـه  –مـغ قـجم مكـة  –وتحجضج السكـان 
يقــل مــغ السدــمسيغ ، وكــلن الك ــخ والسعانــجة  زالــت تســالء عقمــه ، لكــغ ذلــظ 

قى الدائـخيغ ، وهشـا يختمفػن عغ بااعتخاف مسشى بالسغاضخة ، فسحسج وصح ه 
ض تغى فزل هللا و  صشف حدغ تقديع فدائخ مكة إما حاج أو معتسخ أو تاجخ 

اامغ عمى نفدـه ومالـه .. ولـع رابأل اولئظ ، ونصقها صخاحة مغ حيازة الدائخ 
يقــل عمــى عخمــه باعت ــار أن العــخض مرــان   يسدــه أحــج بجاهــة . وا تيــار 

ا تيـار "اإلجتيـاز " إذ يجتـاز ا مجتـاز  شياتـه القرـج في  يحسل –أتى  -لفظ قجم
ــى اامرــار ليرــل لهجفــه  ــارة مــغ أت ــيع بهــا .وع  ــج ل أحــج اامرــار ليق و  ض

مسغ مأل ج لـع ا مغ قخير بغيخ إذن وليه رد  عميه ، ومغ جاء قخيذ  ا محسج  
لمسدمسيغ وتشكفىء عمى قسة الثقة والعـجل ، ا ، والع ارة تتػها ضمس  ضخد  عميه 

ســيحسيه هللا وسيحرــل لــه مــغ  خ إذن وليــه فــخد  رســػل هللافســغ أســمع بغيــ
لتذخيأل ورحسة ... لكغ السدـمسػن مسـغ قـخ ا وسيجعمه س    وفخجاا أمخ  مخخج  
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لـغ ضتقهقـخوا لـجيار الكفـخ  انيـة ، بعـج أن أنقـحهع هللا مشهـا قمػبهع في  اإليسان
غ ضختـج ، ومـقمب رسـػل هللا أن السدـمسيغ لـغ ضختـجوا في  وهى  قة وشيجة قارة

وبيششـا " عي ـة مشهع فمغ يزـخ هللا شـيئا ؛ فق ـل ذلـظ وقم ـه مصسـئغ باإليسـان . 
مكفػفـة " تخكيــب بميـو أ  أن الرــجور بهــا مـا بهــا لكــغ  ضتعـخض أحــج لأل ــخ 

 أو يطهخ العجواةبلذ  

حمف مغ ضؤيج  وسـخعة اسـتجابة في  جضغ ليج ل كل فخيقوإتاحة السجال لمسؤي
لعقـــج ج وعهـــج  ، وبشـــػ بكـــخ لعقـــج قـــخير  الحزـــػر ، غـــح تػا  ـــت  داعـــة

ــ ــام عــغ ك  ــج السسيصــة المث ــت واســصة العق ــع كان ــخير  خوعهــجهع ،   وضمفهــا ق
ففى لغة ،   وهػ  ػف مياع هي تها ومكانتها ،اإلسالم آفي  الج ػلوإباءها 

ــج لسؤي وامــحة أوصــل رســػل هللا  ــمــا ضخي ــه ومعارمــية مخاش   عقــػلهع ا جي
ة تدــتصيأل أن تعصــى معــاضيخ  اصــة لمحدــغ والقــ ر ليجمــب لهــع الشفــأل " فممغــ

نطـخ العقـل ومـا في  يرر أن تمتسذ وأن تحجب حجة الخالف حػل ما يحدغ
 لحا جاءت بشػد السعاهجة بمغة وامحة محجدة 1"يق ر 
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 اإلػاليٍخ اخلطبثٍخ
 ظم احلىار انفىن واستشزا  انؼمميف 

وحيشســا انتقــل ، مذــارق اارض ومغاربهــا بخســػل هللا فــي  تعمــق السدــمسػن 
مكــة و السجضشــة وكانــت السجضشــة فــي  إلــى الخفيــق ااعمــى مــادت اارض بالسدــمسيغ

بخسػل هللا وصحابته اابخار ، أما مكة فكثيخ مغ أهمها كـانػا حـجضثي عهـج  دانةمد 
 رأيـها العقػل فإذا بدهيل يقف معمش  في  الشفػس وامصخابفي  باإلسالم فػقأل  ما

وهــػ و  شــظ رجــل ذو برــيخة   ل،و  ــات يقــخ السقمقــومــػح يجمــى الطمســاء ، فــي 
 يقيغ اإليسان  فؤاد  مغفي  إلى ما قخ ةورؤية مدتسجة مغ عسق إيسانه مختكش

مــغ معتقــجهع  -.السؤمشــػن -غ عمــى ذكــخ هللا .فالسعاهــجة بــجأت باتفــاق الصــخفي
 وإن شابها بعـس الفدـاد إ  يمػافقة لمفصخة الت -والسذخكػن -اإليسان الرحير 

وسـهيل  رسػل هللا ، – الشفػس . وقج حجد الستفاومان ا في زال قار   يسان  اإل أن
جمــب اامــغ ، معالجــة الصــخف  –ومــأل الحــخب  :   وهــػأ –الهــجف -بــغ عســخو 

والتجـاوز   –السذـخكػن - السدمسػن الصخف الثابت عمى الس جأ –ذو الحق  ااقػ  
 عغ تعدفهع لتحقيق هجف أك خ 

ــى السفدــج ــى مــا وراء  (1)هســا " اباحتســال أدن يغت" دفــأل أعم فالخســػل ضشطــخ إل
السذخكيغ ما سللػ   طيع مغ وراء ستخ رقيق،  فكان يعصيالسعاهجة  مغ الفتر الع

فــي  يعمــع مــا التــى لــع يحتسمهــا أكثــخ أصــحابه ورؤوســهع وهــػ ، مــغ الذــخو  
 ا أنزػ  عميه هحا التزييق مغ فخج. وم (2)مسغ هحا السكخو  مغ مح ػب "
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ــ ، إلــى أنــه ضــخ  مــا   ضــخا  غيــخ  ةمــافإ أ ــخ  ا فقــج اســتصاع أن ضــج ل أشخاف 
ق يمة  داعة فـي عهـج و  ،قخير فى عهجبكخ بشى  السعاهجة ق يمة في  هكسدانجضغ ل

والرمر الحي تع بيغ  ق يمتى  داعة وكشانة ، وعقج الرمر بػاسـصة هللا ، لخسػل ا
ــه مــغ الفصشــة  شــخف محاضــج " الحمــيذ بــغ عمقســة " ســيج ااحــابير الــحي كــان ل

فـي  لكل ااشخاف بسا جاءوالحكاء مسا ساعج عمى إبخام ا تفاقية وفاع ل م جأ اإللدام 
 وهػ ما تختب عمى إعالنها وشهػد حجو ها مغ جانب السعشييغ بشػدها

و  ،فرـاحة الع ـارة مـأل تحجضـج الهـجف أدب اإلعـالم يقتزـي: يىلف انصفىح
وإن عارمـه فئـة ؛لى هجفه وتحقيـق م تغـا  صاحب الخسالة   يعشيه إ  الػصػل إ

فهــا هــػ ذا ســيجنا عســخ ضػافــق غيــخ  مــغ  ...وإن اعتخمــه مــغ يحــب ،غيــخ قميمــة 
فـي  ويتجمي روعة الخقي الػ يقة ويخي أنها ضمع –ل جاية افي  –ويخفس  ةالرحاب

حػار يطهـخ حمـع " ااعمـى السؤيـج العـالع" عمـى "ااقـل الغافـل عـغ تمـظ السدايـا "... 
الرحابة عمـى رفزـه وأ ـحوا  ها فمع ضشزػسالمة الدخائخ ونقاء الحػار يطهخهحا 
شكل صخير رائأل يطهـخ في  بل، ... أو أضهخوا  الف ما ض صشػن ا سم ي    ا مػاقف  

 خ وعجم رفس ا ستفدار أو حتى السعارمـة والـخفس،  ه لآلان الج اإلسالم وق ػل
حتـى ذهـب  ، لدـخ الق ـػلا ام  واسـتفها الرـجور استفدـار   ءفالداحة تسػر وتستمـي

دضششا ذ قال " إنى رسـػل في  نعصي الجنية ق لخسػل هللا مدتفهسا .... فعالمالفارو
وفى رواية أنا ع ج هللا ورسػله لغ أ الف أمخ  ولغ يزـيعشي  ، هللا ولدت أعريه

أ  ختـظ لتي ال يت فشصػف بـه قـال " بمـي ، أفقال عسخ أو ليذ كشت تحج شا أنا سش
أبـا بكـخ العام " قمت :   قال فإنـظ آتيـه ومصـػف بـه " قـال عسـخ فلتيـت  أنظ تلتيه

 هـا صـخيحةإلى آ خ الحجضث الذـاق عمـى نفـػس السدـمسيغ نجـج أبـا بكـخ يعمش (1)"
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نه رسػل هللا ولغ نعرى رأيـه فاستسدـظ بغـخز  حتـى أضها الخجل إ: وجه عسخ في 
 (1)  تسػت فللاهللا إنه لعمى الحق

إلــدام رســػل هللا أبــا جشــجل بــغ ســهيل بــغ عســخو  . ومســا أوغــخ الرــجور أكثــخ
قال رسػل هللا لدهيل عغ ابشه ، عمى فخج هللا القخيب ا اعتساد  .لمخجػع إلى قخير 

يا ج هحا أول ما أقاميظ عميه أن تخد  ، فقال رسػل هللا إن ا لـع "حيشسا قال له : 
 : قــال.. .ا ج  صــالحظ عمــى شــيء أبــأتــاب بعــج قــال ســهيل : إذن وهللا   نقــس الك

الػ يقـة وعمـى السدـمسيغ ا  شـيغ. وهشا يطهخ حخص رسػل هللا عمـى  فلجد  لي ..
 (2)قال ما أنا بسجيد  لظ 

السعاهجة بكل مػادها حتى ق ل أن ضتع  عمى تص يق  " لقج حخص رسػل هللا 
قزــية أبــي جشــجل  ســهيل بــغ عســخو   ف ذــخ فــي  التػقيــأل عميهــا ش قــا  لســا جــخي 

ا جشجل " يا أبا جشجل ، اص خ واحتدب فإن هللا جاعـل لـظ ولسـغ معـظ رسػل هللا أب
وأعصيشاهع عمـى ا . إنا قج عقجنا بيششا وبيغ القػم صمح  ،مغ السدتزعفيغ مخخجا  

 (3)ذلظ وأعصػنا عهج هللا وإنا   نغجر بهع "

ويعمع أصحابه ،فهػ يحتخم السعاهجة  ، وبحلظ وافق رسػلشا الكخيع سخ  عالنيته
معارمـة  سـػاء أكانـت مؤيـجة أم؛ وتق ـل اآلراء السختمفـة  ،احتسال بشػدها بزخورة

السجتسـأل اإلسـالمي فـي  الش ػي الكخيع ض يغ بـلن حخيـة الـخأ  مكفػلـة ،وهحا الهجي
ا نقج   لتع يخ عغ رأيه ولػ كان هحا الخأيافي  السجتسأل السدمع الحخيةفي  وأن لمفخد

اء فسـغ حـق الفـخد السدـمع أن ض ـيغ لسػفت حاكع مـغ الحكـام أو  ميفـة مـغ الخمفـ
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مـان دون إرهـاب أو تدـما يخشـق حخيـة الكمسـة جـػ مـغ اامـغ واافي  وجهة نطخ 
 .والفكخ 

والشـلي ،وإضهـار كـل ال شـػد ،وعـجم  اإلبهـام ، ح ػ وكل ذلظ نتاج الرجق والػم
وكـان  –تـه ف ـخك سـهيل عمـى رك  ، يرـػر أحـجهع السػفـت فيقـػل: عغ اإل فـاء 

فكمـع  ،  غـدوة بـجر ، وافتجتـه قـخير يفـا انـه كـان أسـيخ   فعل ذلـظ ؛به أن يا حخي  
 رسػل هللا فلشال الكالم وارتفعت ااصػات وانخفزت " كل ذلظ ضـجل عمـى الػمـػح 

 بـج أن تكـػن ا الرـمر مسـا ضؤكـج أن العسميـة اإلعالميـة حتس ـ يوشهادة شـهػد فـ،
لػاقأل إ  أنها بعيـجة كـل وإن كانت تالمذ ا،لفاظ وع ارات فى أ.(1)إعالنية وامحة 

مـغ إشـار  أو التفـػ  بللفـاظ متفمتـةوإ ذكـاء نـار الفتشـة  ،حسيـة الخرـػمةال عج عغ 
والجمػس عمى مائجة السفاومات مهسـا مسا ضؤكج أن وجػد  الف  اادب والمياقة ،

فها هػ ذا رسـػلشا ؛  لمتجاوزا استعخ أ وار الخرػمة ليذ مجعاة لمتصاول و  م خر  
وعمسشــا  ، ػا إ  الشــاربا فيــل ، ى الجشــةأذ  مــغ ضــجعػهع إلــ ىيرــ خ عمــ ..الكــخيع

 وعجم التجاوز .،إمداك المدان عشج الغزب 

كستمقيغ ويخفزػن الخسـالة اإلعالنيـة مـغ  –السدمسػن يحدنػن أو ء وها هع 
ػن وهع عمـى حـق ، وقـخير صمر الحجض ية فشطختهع ال ذخية أشعختهع أنهع مغ ػن

ونكـل الجـخح إرجـاع رسـػل هللا ابـي جشـجل بـغ سـهيل بـغ ،  عمـى باشـلفائدة وهـى 
الفـتر لخؤيـا رآهـا رسـػل هللا  يعسخو فالسدمسػن ابتجاء "  خجػا وهع   يذكػن ف

  فمسا رأوا مغ الرمر والخجػع وتحسل رسػل هللا مغ نفده د ل عمى الشاس مـغ
 .(2)ذلظ أمخ عطيع حتى كادوا ضهمكػن 
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ل رسـػل كـان تدـهيوتعدـيخ  الرـمر  نـز يوعمى تعدف سهيل بـغ عسـخو فـ
ع اراتــه  رؤيتــه  نجــج الخجــل اإلعالمــي الــح  صــال  فــيو  . نعقادهــاوتيدــيخ  هللا

الت ميـو وهجفـه مـغ إيرـال رسـالته فـي  فقج أدرك بحده أن مهستـه ،ا ستصالعية 
فإذا مـا زالـت ...تحػل  بيشه وبيغ العخب؛  ؤدبد ب وقػف قخير عق ة ك؛  معصال  

وأدضـت ،  فا  ضهجي مغ يذاء فكل أركان الخسالة اإلعالمية صـحيحة تمكع العق ة 
عـغ بـاقي أصـحابه  بطهػر    فاء فيه ، بػمػح   الت اس فيـه ،ولـع يكتسهـا 

وع ـج الـخحسغ ، وعسـخ بـغ الخصـاب  ،بكـخ أبا" بل أشهج عميها بعج "عمى " الكاتب 
بغ حفز، وهـػ  ، ومكخزوع ج هللا بغ سهيل بغ عسخو مغ السدمسيغ  ،بغ عػف

ـــعا عـــغ اســـتعجالهع . ا خ  . فمـــع يقصـــأل أمـــضػمئـــح مذـــخك ما وتغامـــى عـــغ  دونهـــع وحا
ضـجرك مـا   ا فصش  ا بج أن يكػن مثل رسػل هللا كيد   متعامهع  فراحب الخسالة  ا

 .ضجركه اآل خون 
ربعسائـة مدـمع إ  أنـه أألـف و فـي  فهػ وإن كـان أراد الـج ػل وتحقق رؤيته 

جسأل  ضديج عغ عذـخة آ ف مدـمع وذلـظ لتسكيـشهع في  غ كانحيشسا عاد بعج سشتي
 تجي ػن . يدمغ الجعػة وتخميته بيغ السؤمشيغ وذويهع ضجعػنهع ف



 

 6952 

 تحلولوةىأدبوةىفيىمواقفىومشاهدىمنىالسورةىالنبووةراءةىقاإلصالميىاألدبى

6422 

 
ً
 خطجخ انىداع : ب ثبنث

 ثني 
 يكىَبد انزسبنخ اإلػاليٍخ وانظىاهز األسهىثٍخ ادلمُؼخ

مـى   أدر  لع يفـإن يفى  ص ة الػداع " يا أضها الشاس : اسسعػا قػل قال  
" يـا أضهـا الشـاس ، إن دمـاءكع وأمـػالكع أبـجا  هحا بهـحا السػفـت  ي  ألقاكع بعج عام

 عميكع حخام إلى أن تمقػا ربكع كحخمة ضػمكع هحا ، وكحخمة شهخكع هحا ،

فسغ كانـت عشـج  أمانـة . وقج بم غت،نكع ستمقػن ربكع فيدللكع عغ أعسالكع وإ 
  تطمسـػن ،ولكـغ لكـع رءوس أمـػالكع  ،مػمـػعوإن كـل ربـا  فميؤدها إلى مغ ائتسشه عميها

وأن كـل دم ، قزى هللا أنه   ربا وأن ربا ع ـاس بـغ ع ـج السصمـب مػمـػع كمـه   ،و  ت طمسػن 
ل دمـائكع أمـأل دم ابـغ الجاهميـة مػمـػع ،في  كان ربيعـة بـغ الحـارث بـغ ع ـج السصمـب    وأن أو 

ولكشـه ا ع ج بلرمكع هح  أبـج  ضها الشاس ، فإن الذيصان قج ضئذ مغ أن يأأما بعج ،
إن ي صأل فيسا سػ  ذلظ فقج رمى بـه ، مسـا تحقـخون مـغ أعسـالكع فاحـحرو  عمـى 

 .دضشكع 

ـفي  ء زيادة"أضها الشاس ، إن الشدي ا الكفخ يزل به الـحضغ كفـخوا يحمػنـه عام 
ـ ليػاشئـػا عـجة مـا حـخم هللا ، فيحمـػا مـا حـخم هللا ويحخمـػا مـا أحــل ا ويحخمػنـه عام 

 هللا، 

" وأن الدمــان قــج اســتجار كهيئتــه ضــػم  مــق هللا الدــساوات واارض ، وإن عــجة 
 ربعـة حـخم ،  ال ـة متػاليـة ورجـب مزـخأمشهـا ا الذهػر عشـج هللا ا شـا عذـخ شـهخ  

 الح  بيغ جساد  وشع ان .

ــافــإن ل "أمــا بعــج ، أضهــا الشــاس  ــا ولهــغ عمــيكع حقًّ ، لكــع  كــع عمــى ندــائكع حقًّ
ـأغ عميه ش  ا تكخهػنـه   ضػشئغ فخ  فـإن  .وعمـيهغ أ  يـلتيغ بفاحذـة م يشـة. كع أحـج 

وتزــخبػهغ مــخب ا غيــخ  .إن هللا قــج أذن لكــع أن تهجــخوهغ فــي السزــاجألفعمــغ فــ



 
 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلها مجلة

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

6422 

واستػصــػا بالشدــاء ، فمهــغ رزقهــغ وكدــػتهغ بــالسعخوف : يغ فــإن انتهــ. م ــخح 
غ بلمانـة وإنكـع إنسـا أ ـحتسػه .ا  يسمكغ انفدهغ شيئ  .  كع عػانجفإنهغ عش  يخ ا
 قـج بمغـت يفـإن ،يفـاعقمػا أضهـا الشـاس قـػل .واستحممتع فـخوجهغ بكمسـات هللا .هللا 

ـا بي  أمـخ  ا، وقـج تخكـت فـيكع مـا إن اعترــستع بـه فمـغ تزـمػا أبــج  . ا كتـاب هللا وســشة ش 
 رسػله .

وأن  ،أن كـل مدـمع أخ لمسدــمع  س ـغ  تعما  عقمـػ  ،وا يأضهـا الشـاس ، اسـسعػا قـػل
فـال ، فال يحل امخئ مغ أ يه إ  ما أعصا  عـغ شيـب نفـذ مشـه السدمسيغ إ ػة 
 المهع بمغت ذ  ، تطمس غ أنفدكع

 ويدـلل الشـاس، ا مقصع ـا يقػل هحا وربيعـة ضـخدد  مـغ بعـج  مقصع ـ " كان الش ي
إن .  يكمفــه أن يدــللهع مــثال   أ شــاء ذلــظ ليحــتفظ بيقطــة أذهــانهع فكــان الش ــيفــي 

 ضػم هحا ذ فيقػلػن : ضػم الحا ااك خ . رسػل هللا يقػل : هل تجرون أي
: قـل لهـع إن هللا قـج حـخم عمـيكع دمـاءكع وأمـػالكع إلـى أن تمقـػا   فيقػل الش ي

أجــاب  ،وقــال : المهــع بمغــت .ربكــع كحخمــة ضــػمكع هــحا . فمســا بمــو  اتســة كالمــه 
 . (1)" المهع اشهج:الشاس مغ كل صػب . نعع . فقال 

الكثيـخة أبمـو رســػل هللا  ياليـة مستمئـة بالسعــانوع ــارات متػ   ففـى أسـمػب أدبـي
 مجسل رسالته .

م و  –ماْغ اإلعالمي  ذ هـػ الـحي يستمـظ رسـالة ويخيـج تػصـيمها لستمقـيغ   –الس  ا
ـجراذ لتحقيق هجف مقرػد .وهـا هـػ كالمـه بالشـجاء لمشـاس  ... رسـػلشا الكـخيع ي را

ــخغع مــغ  ــى ال ــجعػ  كافــة ، عم ة التــى تصــػ  عــجم وجــػد مذــخكيغ لكشهــا عســػم ال
مــشهع الســؤمغ والسدــمع ومــا بــيغ ذلــظ  مــان فيكــػن متمقػهــا مشــػعي القمــػب .ااز 
 ب لكل مغ ضؤنذ مشه العقل والػعي .فيكػن الخصا . اقػام  

                                      
 492، حياة ج صـ 603/ 2سيخة ابغ هذام  1
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ــة الجا ــارات التع يخي ــة والع  ــة وقــج حــػت مــغ ااســاليب اادبي ــى الحقيق ــة عم ري
   ألقاكع "ي " اسسعػا " لعم: ... ع أ عق ت بلمخ م خرالكثيخ والكثيخ 

ــلن وجــػب الدــسأل اســتحق  ــخ مــغ  ، فك ــح شــخد اإليســان الكف ــخ الحــال فسش لتغي
القمــػب ورســػل هللا بــيغ أضهــخ الســؤمشيغ يقــػل .. فيدــسعػا ويفعمــػا ..فيػجــه... 

 . اافق فا نت ا  ضػلج التفاعلفي  فكلن  سة  يا ججضج

ه كســا حــج ت بجنــفــي  إذا تفاعــل اإلندــان حــج ت تغيــخات فدــيػلػجية كثيــخةو "  
ع شـجة هعمـى وجـػه ومالمـر وجهـه مسـا ضت ـج  ، ه الخارجيـةهيئة بجنفي  تغيخات

(1)التػاصل
 

 - يئااســمػب اإلنذــا امي هــحا " بهــحا  ألقــاكع بعــج عــ :" لعمــيتشػيــه صــادم 
.. ضميهـا  ـالث الشجاء  ع ا ستفهام الس عاقب بإجابات ... الث اسـتفهامات متػاليـة..

تحـخيع  ـالث محخمـات مزـافة إلـيهع ... وكلنـه تش يـه لهـع زـت بإجابات متػالية ق
مثم ــة جــارة إلراقــة  . صــخاحة أن إراقــة دم الغيــخ، أو نهــب مالــه ، أو هتــظ عخمــه

ع وأمـػالكع وأعخامـكع عمـيكع وانتهاك عخمهع " فـإن دمـاءك ،  ونهب مالهع .دمهع
 . الدمغ السصمق إلى ضػم القيامةفي  و أومر أن ذلظ حخام .

لمذظ ، فالحزػر يعػن حخمة الشفذ والسـال  لسعشي بسا   ضجع مجا   ولتلضيج ا
فـي  شهخكع هـحافي  والجم  لكغ حيشسا يلتى التححضخ برياغة  : كحخمة ضػمكع هحا

 بمجكع هحا .. فهػ أسمػب تقخيخ  جاد مذتسل عمى التححضخ والتسثيل.

ر والحـخث مـغ الشقـػد والعقـااإلندـان السال اسـع لكـل مـا ضتسمكـه  والسعخوف أن
حا نـز عمـى حخمتهـا لـمـغ فكـخ اإلندـان وذهشـه ؛ ا ك يـخ  ا واانعام وهي تذغل حيـد  
 .  ونهي عغ العجوان عميها

                                      
 . 2006 – 9،دار الذخوق ،    108الشفذ. ج عثسان عشانى  صـ  القخآن وعمع1
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" بـلنكع :وتتجمي السخجعية الجضشية الحافدة عمى اإلندـان السحـحرة مـغ التجـاوز 
 ستمقػن ربكع فيدللكع عغ أعسالكع " .

ــما مــو حيشســا ضمقــي   ــخ   ا ن الستحــجث الس  إ   أو يدــػق فكــخة ذات بــال يذــعخ  اهس 
ستػ اق مـغ أن متمقيـه بـاذلي  قمـػبهع وشـعػرهع مـأل آذنهـع بلنه مصالب با ا دائس  
  هـل . " أ ولسا يقػله متدائال   ، هع ويقطتهع لههفقال وهػ السجرك لقػة انت ا له ،

مـى يقطـة  ، ويـخبا لكـي ضـددادوا يقطـة ع؛  بمغت " ترجر ا ستفهام بـلداة التش يـه 
"المهـــع : فعقـــب  ، ويسهـــج لمتشػيهـــات القادمـــة فلجـــابػا : نعـــع ؤال بســـا ألقـــى ،الدـــ

 فاشهج" 

والجانـب  يع الجانـب الخوحـي  .فالع ارة اادبية هشا جسعت بيغ الحدشييغ تقـػ  
 وغيخها مغ الجػانب .. ، السادي السعاش .... هادفة لمتػجيه والتخبية

ا بالكمية الجػانب اا ـخ  مـغ ن قج تدقا " مغ حدابهوالخسائل اإلعالمية اآل 
 (1) . ا هتسامات اإلسالمية الفكخية والدياسية

وهـػ يفرـر عـغ السهسـة ااساسـية وهـي  ،بعكذ تمظ الخسالة الزـامة لمكثيـخ
 ،بتسـام اإلشـارة  إيجـاب الدـساع لسقالـة صـاحب الـػحي بالت ميو : وهـػ ضـػحي 

غ والتـيق ،الة اإلعالميـةن فـخز الخسـوكسال الػعي وهػ مـا ضتصمـب مـغ الستمقـيغ اآل
 .شالحها في  فالتسدظ بها ، والذظ . مغ صالحها

ولها مـا لهـا مـغ تـل يخ عمـى ، .  ع تػالت التذخيعات السمدمة ا  ع شخحها جان   
 وأقــخ اســتخداد، حــخم الخبـا  ـع   ،اشهـا بتعــامالتهع وأرواحهــع رت ؛ حيـاة الســؤمشيغ 

 (2) .ل مغ جانب آ خلجائخة الحال هحا " تػسيأل  رؤوس اامػال وفي
                                      

 ، مؤسدة الخسالة132ماذا يعشى انتسائي لإلسالم، فتحي مكيغ، 1
،دار الص اعة والشذـخ اإلسـالمية  77السعامالت في اإلسالم د / ع ج الدتار فتر هللا سعيج صـ 2

 . 1406،  2القاهخة، شـ 
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ــا والثــلر نــػع مــغ تهــحضب الــشفذ واســت جال شالحهــا  ،  و  شــظ أن ومــأل الخب
لتكـػيغ، برالحها مغ الخرال ، فالخيخ قابأل دا ل الـشفذ كخاصـية مـغ  ـػاص ا

" فمــيذ  خســػل ضخجــأل اإلندــان إلــى أصــمه الدــػي فال وإن اعتمتهــا بعــس اآلفــات .
ج مــغ اإلندــان هــػ الــحي ضــجنذ بــل مــا يخــخ  ، شــىء مــغ  ــارج اإلندــان ضجندــه

 .(1)اإلندان 

ااشـهخ فـي  وحـخم الشدـيء والتالعـب الجاهميـة .فـي  وحخم الثـلر لمـجم السـخاق
 لمسرمحة وااهػاء .ا  زػع   ؛الحخم

السحــخم ،  ،ذو الحجــة متعاق ــة ذو القعــجة . ةن الذــهػر الحــخام  ال ــأقــخ إ ــع 
استػ ق مـغ اسـتسخارية  ر الحخاموق ل أن يقخ الذهػ -شهخ رجب   – وواحج مزخ

وبعج أن نـدع  : بشعع فقال:  "المهع أشهج"   هل بمغت فلجابػا... أ نت ا  متدائال  ا  
وأوجب ا لتدام بتختيب الذهػر، أومر أن السقـارف  ، عشهع تم دهع بطمع أنفدهع

ـ ،لحلظ كالعائج لمكفخ ا وححرهع مـغ الكفـخ بعـج  فيـجفعهع لزـخب رقـاب بعزـهع بعز 
مصــخوق بكثــخة  يتعميســ يأســمػب أدبــ  وهــػ ػ اق  فعــاودوا اإلجابــة ،عــاود ا ســتو 

 إذ يجب وجػد تػاصـل بـيغ السعمـع والستعمسـيغ ولخسـػل هللا الدـ ق .. فهـػ ؛ ناآل
 الستعمسػن .   يالسعمع ااول وبهجا  يقتج

كانــت هــح  تش يهــات وتػجيهــات مجسمــة ، وحيشســا تحــجث عــغ شــقائق الخجــال 
هـحا السـؤتسخ  ففـي،  إلجسـال فرـجرها بالشـجاء لمشـاسعقـب ا تحجث عـشهغ تفرـيال  

 ، هع شصخ  يل حون مشاسكهع ويخسػن م ـادئهعهالحاشج الحي يسع السدمسػن وجػ 
هحا الػفج  ففي، ترسػن مغ زلمهع ويع،ويتفهسػن دضشهع ،ويشدعػن مثال هع عشهع 

 : وحــجضثا قيــل.  مــغ ال ــاث لألمــغ حيــث تػحــجت ااهــجاف وتسا مــت السقاصــج  "اآل
صــشأل القــخار فــي  يغ يذــاركانساســأن هشــاك قص ــيغ ا  ؛ ةقية ليدــت واحــجاالسرــج

                                      
 ،  دار مصابأل دار الذعب .31ق نػفل صـ بيغ الجضغ والعمع، ع ج الخاز1
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 وتجمـت " اا ـػة، هػة و  زهػ لص قة فال مشدع لذ (1)المغػ  وهسا السشتا والستمقى
 . (2)وزادها التقػي وغاضتها رمػان رب العالسيغ ،هللا أساسها السح ة في  الخالرة

عتــخاف بس ــجأ و  يعشــي ا  ،سذــقاتوتــخوير عــغ ال،د لمهســع يــحفتوفــى هــحا 
 (3)دامــت تــؤدي تكاليفهــا  مــا ،تحــخيع الحمــة الساليــة لمدوجــة الدــيصخة ا قترــادية 
ــ، فالشفقــة حــق لمدوجــة  أن ضمتــدم " بهــا الــدوج مشــح ا نــز عميهــا رســػل هللا حام 

ب العـادة وال يئـة   يسيـل وعميـه أن ضشفـق باعتـجال حدـ،مسارسة الحياة السذتخكة 
 (4)التقتيخ خاف أوسإلى اإل

امـة ولـع وهـػ   ضشـاقس القػ  ،كسـا أن عمـيهغ واج ـاتا فحجد أن لمشدـاء حقػق ـ
عت اريـة بـلن لهـغ مصمـق الحقـػق الساديـة وا  ا عت ار  ا بتجاء  ضشز عمى الػاج ات ا

ــ، كــل شــيء لمســخأة حــق  ففــي ، بــال تحجضــج  ــا ســػاء أكــان مصعس    أما مدــكش  ا مم د 
 .رحسة و ا د  و ومخاعاة و  اعصف  و ا واحتخام   ال  ت جي

بـال إذن ...  ا  بيـػت أزواجهـغ أحـج غ، أ  ضـج ما  آ  ضػشئغ فخش أزواجهغ أحج 
ـــ -رحســـة مشـــه ورأفـــة  –وأومـــر  ن فعمـــغ ... ويستـــثمغ لتمـــظ إلمعػاقـــب ا وت يان 

ــجرج  إن التػجيهــات السحــجدة  فــ ــ-السحاســ ة ا فــي لمخجــال ت ــة -ذن هللا إب فــي  رغ 
السشــدل  ، الزــخب غيــخ الس ــخح ..  ــع فــي  الهجــخ –وإرمــاء الشفــػس ، اإلصــالح 

فستـى مـا كففـغ ، أومر الرػرة وجسمها بلن العقاب الدالف مـخت ا بإتيـان الفعـل 
 يلرفاء وهػ دعػة لكطع الغيظ الحلزسان إشاعة ا : عغ الفعل يجب كت العقاب

 ، ضػلــج اامــخاض يالــح ك ــت الغــل  ويعشــي :، ســتسخار الحيــاة بــال أمــغانضهــجف  
                                      

 1987الخبا   82دضشامية الشز ج مفتاح ص1
 591صػرمغ  حياة الخسػل 2
ا ســخة فــي ا ســالم عــخض عــام لشطــام ااســخة فــي مــػء الكتــاب والدــشة مرــصفى ع ــج الػاحــج 3

 مكت ة دارالعخوبة 67ص
 66وسصية ا سالم ص4
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، ة دا ــل الــشفذ حتــى تشفجــخ بســخض عرــ ي أو عقمــيشــق الذــحشة ا نفعاليــويخ
.واســتعخاض عسميــة اســتخ اء لمــشفذ وااعرــاب واســتخجاع لحكــع العقــل .. اولكشهــ

ضؤ خ عمى الـشفذ فيعسـل عمـى إفـخال شـحشتها  اآليات القخآنية والهجي الش ػي الحي
وضاللهسـا عمـى لتدـامر الخحسـة والخأفـة واليحل التفاهع والػئـام وتدـػد ؛ العر ية 
"  وإرماء  لمشفذ .. وسال   لسـا  فـي ندان مغ هيجان "حتى ضدول ما باإل  السجتسأل
ولـع يحـجد  ، بـالسعخوف لهـغ ب الـخزق والكدـاءػ وجـعمى  وقج نز  ،الرجور
تدــاعه وشــسػله فقــج يكــػن كمســة شي ــة  ، أكمــة شي ــة معيذــة  شي ــة ،    ؛الــخزق 
فيــة وتحجضــج فقــخة كاممــة لكي ،هتسـام بالشدــاء شــكل إقشــاعى الدــخ وراء افــي  وبـخر

شـلن الدوجيـة وشـلن في  والتع يخ بحلظ "،  فالدواج ميثاق غميظ  التعامل معهغ .
 .(1)"الش ػة وشلن الخسالة له إيحاؤ  العطيع بقجاسة هح  الخابصة 

وصمتها بـه قائسـة عمـى  الخجل ، كيفية التعامل مأل يولع تػجه مثمها لمسخأة ف 
أو ــق وشــائجها يعقــجها رب العــدة بــيغ نفــذ فــي  تمــظ "الرــمة الخبانيــة حتــخاما 

 (2)"فإذا هسا ضمتقيان عمى الحب والتفاهع والتعاون والتدامر  ،الدوجيغ السدمسيغ

اســتحاللهغ  ، أ ــحهغ بلمانــة هللاا الشدــاء عــػان   يسمكــغ انفدــهغ شــيئ   .1
 ، بال الغــة الش ػيــة  تيــار تمــظ المفطــة عمــى دقتهــا تــػحياإن " عــػان"بكمســات هللا 

والقــجرة الػاســعة عمــى مخاش ــة الستمقــيغ  ، فالكمســة ذات د لــة فزفامــة   يعمــع 
، ليختـار مسـا ضـػحى أن الكمسـات الستخادفـة قـج تشتخـب فيسـا بيشهـا ، حجودها إ  هللا

                                      
  2012 1ذئػن اإلسالمية  السجمذ ااعمى لم 75وسصية ا سالم ،ص1
شخرـــية الســـخأة السدـــمسة كســـا يرـــػغها ا ســـالم فـــي الكتـــاب والدـــشة، دج عمـــي الهاشـــسي 2

 م2005، دار ال ذاضخ اإلسالمية، 150-149ص
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حخصــا عمــى  ؛العــخب يختــارون ألفــاضهع بعشايــة فائقــة أكثخهــا د لــة ومشــح القــجم و
 .(1)رجور فيسا تشصقه االدغغ الك  إضجاع ما تا 

فــي   ـع تـلتي واسـصة العقـج بـاامخ الرـخير الس اشـخ حـيغ أمـخ بتقـػ  هللا .2
، ا دعـػة لمػصـاية بهـغ  يـخ  ا عامًّـا نفدـه بـل جعمـه سـياق  فـي  الشداء ليذ كل فخد

ــاليع اإلهــح  هــ ــحلظضؤكــج عميهــا رســػل ا ســال، ســالم ي تع ــع ب ــال  ، م الس عم فســا ب
،  ميتهإدعاءا بإسـالعميشا  عالميا ويقحفهإ ء وي ثهبذي نهلجن يلتى مغ ال عس اآل

نػ ـة و  " بعس الشاس ضـددر  اا : الغدالى  كسا قال الذيخ ج،ء بخا سالم مشهواإل
 .(2)سالمأنه ضشفح تعاليع اإلا  ع ضدعع كاذب   ،تحقيخ  لهافي  ضػارب

، ا إعالمـي بخنـامفـي  وهحا مغ عطسة اإلسالم وكساله فمػ احتحضشا بتمظ الفقخة
ــا أتــخا  ســيكػن صــخيح   ،أل  واإلعــجادوأومــحشا لمس مــو والســحي  أما محــجد  ، ا أم مػاري 

ــ ــا ،قاســي  ا مصمق  ــػ،  مثــل ذلــظ ال يــان الش ــػي الجــامأل ، ا أم رحيس  ــا   الــح  ل التدمش
ه عميشــا الغــخب مــغ ابتجاعاتــه فــوتشرــمشا مســا يقح،   خةبــاآللرــمحت الــجنيا وفدنــا 

                                      
 فحيشسا قال ابغ هخمة :1

 با  ربظ إن د مت فقل لها      هحا ابغ هخمة واقفا  بال اب

ـا ب ال ـاب ، فقـال ابـغ هخمـة :   لـع أقـل ذلـظ أكشـت أتدـػل ، أنذج  أحجهع ؛ هحا ابغ هخمة قائس 
ـا  فقال : جالدـا ،فقـال: أكشـت أبـػل،  ـع صـححها لـه أن واقفـا،  فـخأ  الذـاعخ أن لفطـة قائس 
ا فإنها تػحى بعدة الـشفذ فـإن شـاءت  تػحى بلنه  قيل الطل مالزم ل ابها   ض خحه ، أما واقف 

اادبى ، دع ج القادر أبـػ شـخيفة حدـيغ  ص  د ل  ،وإ  انرخف  "مج ل إلى تحميل الشز
 2000 3دار الفكخ لمص اعة والشذخ  48،

، وابــغ هخمــة ولــج عــام ه ،  90فــالعخب ضشتخ ــػن الكمســة ويــجركػن أدق الفــخوق بــيغ الستخادفــات 
ــػ  ــحضغ يحــتا بهــع ، واســسه : أب ــػييغ ، وهــػ آ ــخ الذــعخاء ال ــة، وتذــييأل لمعم واقــام بالسجضش

 389ي القخشــي الفهــخي " تــاريخ العــخب بخوكمســان القدــع ااول صإســحاق إبــخاهيع بــغ عمــ
 الهيئة العامة لمكتاب.

   1997دار الذخوق  1  128عمل وأدوية الذيخ ج الغدالى ص2
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ــادة ، ف، ــا الخي ــاد العخبــيوعاودتش ــالع قــج ق ــا التــدم فــي   الع العرــػر الدــابقة حيشس
 بج إذن مـغ مؤهـل آ ـخ لقيـادة ال ذـخية ،  مكانتشا ولكي ندتخد السشها القخآنى ، 

ــغ يكــػن ســػي " العقيــجة " فهــى غيــخ اإلبــجاع الســادي الســشها الــحي يدــسر ، ول
لكــخيع قــيع ســػلشا افخ  ، شتــاج ع قخيتهــا الساديــة تحــت إشــخافهالم ذــخية أن تحــتفظ ب

دون الســخأة   ضػجــج رجــال و ضش غــي أن يقتــجي اإلعالمــي بتمــظ لمســخأة قــجرها فســغ 
 سخدها أمفي  سػاء أكان، الجرر الستػالية حيغ يدػق حقائق فال إفخا  و  تفخيا 

ضجرك أهسيـة دور السـخأة صـانعة  صياغتها وإحجاث تػازن محسػد بيشهسا فألنه 
ـــ فخمـــه عمـــى  يكـــل إصـــالح اجتســـاع يلذـــلن فـــو ذلـــظ وكـــحلظ "كـــان االخجـــال بم 
ما ضتعمـق بهـا بإيجـاز  رسػلشا الكخيع  فسذ .  السخأة سكغ ورحسة ف (1)السدمسيغ 

ــخار ــخ مخــل وإق ــة  السالء غي ــيغ ا  بحتسي ــي : تجــاهيغمــة ب أو ، والذــعػري  ،العقم
شـػاق الخوحيـة والشدعـة العقميـة " صياغة اإلندان الستػازن بيغ ااالعاشفي إذ أن 

الغــخب بتقجيســه حتــى  وهــػ مــا فذــل ، سكــغ أن يقجمــه اإلســالمعاشفيــة هــػ مــا يوال
 .(2)اليػم 

ووحج بيغ  ، تتشافي مأل الغرب وأن هح  اا ػة ، ػة بيغ السؤمشيغ ع يقخ باا
دم السـخدود إلـى تـخاب فمـع التفـا خ ،وساو  بيشهع باعت ار أصـل جـشذ آيغ السدمس

 .ذ! والتعالي  

ــو   بــل هــي مشػشــة ، فهــػ   ضــػحي بالسكخمــة ، أ إســالمي ع رداء الك ــخ م ــجدْ نا
 بالتقػ  .

مـع بخرـائز السخـاش يغاإل وإذا كان تـػجههع وتػجهـاتهع  و عالمـي  بـج أن ض 
سـهع مـغ م ـادئ ورؤ  ، فقـج و ومـا يحـػم حـػل رؤ ، أذهـانهع في  اافكار الخاكجة،

                                      
 355حياة ج، ج حديغ هيكل 1
 38السخجأل الدابق صـ 2
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اح نجــ ش يغ وانتخــب مــغ الع ــارات مــا تــؤدي إلــيعمــى بيشــة جميــة بالسخــاكــان 
أل رمانة السيدان لمتفامـل بيشهسـا ما عخب أو عجع فػمإية التػاصمية .. فهع مالعس

و  يقـتحع العجسـي ، فال ضجا ل العخبي اإلحداس بالدهػ والعميـة  ،   وهي التقػي أ
 ن الج القياس وضهػر  .وهػ العجل ذاته   ... والجونية  الذعػر بالخدي 

  وهــى أن ، أيقــخ بحقيقــة واقعــة   -لــيء السشطػمــة الآل -وبعــج تمــظ الــجرر 
كل مخصج جـاذب لـه لكـل في  دانهشاك مشغز  قاعج لإلنا الجنيا دار ابتالء وحتس  

"إن الذـيصان قـج ضـئذ أن يع ـج بلرمـكع  :.. فلرسل السعمع والسػجـه بذـارة  صيئة
 :هح  ." ..وتشػيه وتححضخ وأرسل شػق نجاة فالتشػيه 

ـــلتي الخصـــخمل ، ومـــغ " إن الذـــيصان ســـيخالا ااعســـال  فقـــج يحقـــخ  ،مشـــه ي
ويدـتقمه وبــه مـغ اإلمـخار الكثيـخ .ولــه مـغ ااذ  لمـجضغ العطــيع..  اإلندـان عسـال  

فـي  واليقطـة مـغ تدـممه .عمى دضشكع بالتش ه لـه  فاححور فلشمقها صخيحة وامحة 
لمرــغخ وا ســتهانة  وأجمــي شــػق الشجــاة مــغ ا تحقيــخ   ، صــغيخ ااعســال وحقيخهــا

 .بيشا  ا " أمخ  ا به فمغ تزمػا أبج   اعترستع" و"قج تخكت فيكع ما إن الستخصجات كافة 
فقـج تـخك  - وهـػ الشـافأل - فتمظ الع ارة صجرت بالتلكيج السػحي بلنه وإن تـخكهع

بطخفيـة مػحيـة  بقمـب كـل   " فـيكع" : وقال –ا وهػ نفأل أيز  -لهع الكتاب والدشة 
 نفي الزالل لالعترام . ارن بيغوجاء الذخ  الق،  وعقل كل ذي لب ، مؤمغ 

بلعع عشػان وأشسمه " ا ضها الشاس مشادي  أ" يا: الس تج  جاء التع يخ ونالحظ في
. فـال نجعمـه مسـا يخاشـب ا بذخيًّ ا نداني  إنه تقخر به معشى ا ؛ وأجيالهع  اجشاسهع

 .(1)به فخيق دون فخيق 

ــ"أ ســتفهاموقــج تكــخر ا  غ أنــذ وعــ ســالي ه " وهــػ مــغ أا   هــل بمغــت  ال  
عشـه. حتـى تفهـع ا تكمـع بكمسـة أعادهـا  ال  ـ " كـان إذا يهللا عشه عـغ الش ـ يرم

                                      
 41وسصية ا سالم ص1
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لـيذ عمـى وهـحا ا سـتفهام "آ  هـل بمغـت " (1)ع عمـيهع  ال ـا  سم  وإذا أتى عمى قػم 
ـــه  ـــى بالغت ـــة عم ـــة حقيقتـــه وهـــػ مـــغ الذـــػاهج الفشي ـــأل ااســـاليب العخبي وهـــػ ضت 

أو ااسـتفهام عـغ حقيقتـه إلـى معـان فل خجـت والسعخوف أنـه" قـج تػسـعت العـخب 
   2أشخبته تمظ السعانى "

فهـح  الكمسـات   (3)" ا   هـل بمغـت " ال  ـفـى حجـة الـػداع  "أومغ ذلـظ قػلـه 
معشــى وجــازة المفــظ وتكثيــف :  ونالحــظ  ،مذــعة اإليحــاء ، اادبيــة دقيقــة الج لــة

مسـات مـا ومـعشا الكإذا فـ   بشذـخ السعمػمـة وإعالنهـا . إذ  قـخن التػجيـه ؛الع ـارة 
أم –اقترـادية    اريـة أمإيغ لخصابـاتهع سـػاء أكانـت تمظ أمام اإلعالمييغ الرـائغ

وومـعشا  ، شال شاهع بانتخاب المفظ القميل.. السػدع مغ السعشي الكثيـخ   جتساعية
ـــغ تجدـــيج لمسرـــمحة  ـــه م ـــا تسثم ـــجوا بهـــا بس ـــل السزـــيئة فاقت ـــظ الجس ـــامهع تم أم

فــامتثمػا بــه ، لمسدــالظ اإلســالمية  وإمــاءة ،ال ذخية، وتشقيــة لمــحات  ،السجتسعيــة
 ع يخيـة واادبيـة ؛ لكـان لشـا إعـالمالت ،وآلياتـه ،كخكيدة مأل مخاعاة متصم ـات العرـخ

الرــجق والػمــػح وال الغــة فــي  صــالتهمــغ أا لإلعــالم القــجيع مدــتسج   تــجمسيــد مس
 . بجيأل  ذات أسمػب أدبيإيحائية راقية الج لة  جسال  ا خ   تمش ،التع يخية 

مجـــال اادب فـــي  ة لعرـــخهاإن مـــا  تســـت بـــه  ص ـــة الـــػداع ) و يقـــة ســـابق
ــار؛ إذ إ اإلعالمــي ــه  ،ن الشــاس قــج ضتشــاقمػن اا   "  وكــل " يفهــع بقــجر مــا قــجر ل

ومـــشهع مـــغ يدـــتش ا ، ســـصحيتها وعمـــى هامذـــها فـــي  فســـشهع مـــغ يفهـــع اامـــػر
نجـج دقـة االفـاظ " و ، ويتػصل مغ  الل السقـخوء والسشصـػق إلـى السدـكػت عشـه 

                                      
 . 701حجضث : 169\1فهع عشه أ خجه  ال خاري في كتاب العمع ،باب مغ أعاد الحجضث لي1
 1تحػ ت ال شية في ال الغة العخبية دأسامة ج ال حيخ  دار الشابغة لمشذخ والتػزيأل   2

2014- 
 169\1ال خار  أول كتاب العمع 3
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فمعل مغ ض مغه يكػن أوعي له مغ بعس مغ سسعه " فقج قيجت الع ارة بـالت عيس 
 كلنها قاعجة راسخة .ا ولع تصمق تعسيس  

فالسشاس ة عامة وهي الحا ..والحجيا قمػبهع مسهجة  ستساع ما ضشداب مـغ 
الميـة وكيـف حـػت الخص ـة ركـائد إع،  القمـػب  يلتتمقفه العقـػل ويقـخ فـ  فيه 

الحـخم السكـى  يبيشة صخيحة مغ التػاصل السدتجيع مأل السدتق ل فهع وإن كانػا فـ
ــظ إ  أنهــع بعــج ذلــظ ســيقػمػن برــياغة مجتسعــاتهع  السدــتس جة ااصــػل مــغ تم

ـــائد السدـــتج ا ترـــال بسرـــجريها كتـــاب هللا وســـشة رســـػله . فااوعيـــة  ة سيالخك
 خ .اإلعالمية ها هشا محجودة السػاجهة مشفتحة اا 

فهام والشـجاء الخص ة متذع ة الج  ت فا ستفي  التى جاءت بشية الرياغيةاا
اســـتػداع  –ندـــاق الثقافيـــة السػمـــػعية أكـــل الخبـــا شـــاعا وجـــحبا ا نت ـــا   ، واا 

ة شائعة ، الحقػل تلجيل الذهػر كمها عادات م   –الثلر في  الخغ ة –اامانة  سا ساارا
 ػجيه  إرشاد  أمخ .  متشػعة ما بيغ تححضخ وت الرياغية
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 اخلـــبتــًخ
حيشسـا وفـت جعفـخ بـغ أبـى  ، الثال ـةالسػافـت فـي  فخ اادب اإلعالمـيالقج تػ 

ا ول حتـى نـدع اإلعجـاب فـتال  اإليجـاب لسـا اشالب ضجافأل عـغ مػفـت السهـاجخيغ 
وجســل ،ع ــارة مذــخقة فــي  ضخيـج مــغ الشجاشــى ،.وهــػ رســػل رســػل هللا ض مــو عشــه

 ص ــة و  صــمر الحجض يــةو اإلســخاء والسعــخاج  ، الثال ــةوااحــجاث ،  مــا ضخيــجمكثفــة 
وأماشــت المثــام عــغ جســال كمهــا حــج ت تحــت مطمــة أدبيــة تــتألا ع ارتهــا   الــػداع

فقـــج  مـــت تمـــظ ااحـــجاث مـــغ  .والمغـــة الػاقعيـــة السائمـــة إلـــى التقخيـــخ ، الحقيقـــة 
هحا بمغـت ع اراتهـا ومأل  ، معان ، بجيأل ،بيان : العمػم ال الغية مغ رتكان إلى ا  
 لمرجق الستذحة به .، ربػة الفراحة وال الغة ،

اع جعفـخ ج ص ة السحاجا عغ السدمسيغ أمام الشجاشى ، إذ بمو مغ إبـ : يفف
بيـان حـالهع ورفـس السذـخكيغ إلسـالمهع وقهـخهع وسـم هع حـق في  بغ أبى شالب

فـي  بالحخيـة مـغ الفرـاحة فقتشـأل الشجاشـى وأقـخ لهـعا سـامي  ا الحياة والحخيـة شـلن  
 العقيجة والحياة 

ــزاج والصقــذ اإليســاني مــعيف ،  ،مػمــػع بــالو اإلعجــاز  :فبإلســزاء وادلؼ
م و تجاوز لتػ   محشة حـادة قػيـة  ، عشيفء السشلو  والتيار  حاد ـة  قيـف  –والس  ا

ــظ السشحــة  - ــه يدــتخوح بتم ــة،؛ جعمت ــات مختمف ــان السخــاش ػن ش ق إ  أن  وإن ك
" مــغ وضــائف ااســمػب حــجث بلســمػب راق ليــؤد  وضيفتــه ســاق الرســػلشا الكــخيع 

الرـمة بيشـه وبـيغ العسـل الفشـى وبالتـالى يحـجث  قالستمقـى حتـى تتػ ـإ ارة اهتسـام 
فيـدداد ا وا ت ـار  ا فـالمجػء إلـى الـشز القخآنـي احتسـاء  واسـتخواح  1" تل يخ  السصمـػب 
يشقي السدمسيغ مـغ نهع و يعاود السذخكػن التفكيخ إلصالح شل، و ا السؤمشػن إيسان  

 السشافقيغ .
                                      

 20مػسػعة اإلبجاع اادبى د ن يل راغب صـ 1
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ن السعـاني " مشهـا مـا يقرـج ق الحجضث عشها اداء معشاهـا حيـث إوا تمف شخي
ما يقرج أن يقأل فيـه بعـس غسـػض : ومشها  غاية مغ اإلغساض .في  أن تكػن 
ا سـتيعاب لـجي مسا ضخفأل قيسة اإلفهام و  ، ليتشاسب مأل عقػل الستمقيغ ؛  مقرػد

 (1)يرل إلى مخاميه  حتى الستمقي فيعسل فكخ 

، تـخكغ واإلسخاء والسعخاج  حجث عطيع ع  خ عشه بكمسات عطيسة مػجدة مكثفـة
وان رســػل هللا صــاحب رســالة ســساوية  الــجة أراد إلــى شــهخة الس  مــو بالرــجق . 

، التـى وأشـار لمس ـاد ء اإلسـالمية العامـة   ،هـحا الجسـأل الغفيـخفـي  التلكيج عميها
ليفهع هحا الجسأل الغفيخ مغ شتى بقـاع  ؛ بجسل واقعية الخسالة تذتسل عميها هح 

 ضبحاارض ، ولع ضمتفت لسا وقأل مشهع بعج مغ التك

درجة اا  ار تختمف مغ نز إلى آ ـخ حدـب نػعـه وغاضتـه ،  –" وإذا كانت 
وأن كـــل نـــز يجـــب أن يذـــتسل عمـــى قـــجر مـــغ السعمػمـــات ، وأن تشـــػع السخاتـــب 

فــإن       (2)  ضش غــي تجاهمــه ا تحػلــه أمــخ  الــشز أو عشــج إنذــائه فــي  اإلعالميــة
ــػ    ــخيع قــج وازن ق ــى،  بــيغ السخــاش يغ ا ومػمــػع   رســػلشا الك  فــي  وهــػ مــا تجم

وجهة الخصاب وزمانه وسياقه .ف ث الحجث باسمػب تقخيخ  ليتشاسب مأل السػفت 
 كمه . 

 ؛ إلتسام الرمر  ،والشليقػية مغ الخسػل الميغ إرادة:  وفى صهح احلدٌجٍخ
عسميـة  قج تشدف يبالسدمسيغ عغ مقاتمة أهميهع  ، ودفػع كل مشاشق الخالف الت

وفــى  ،السرــالحة، وتــجفأل الجســػع لحــخب يكــػن القاتــل والسقتــػل فيهــا مــغ ااهــل
 ـخ، ومعزالت مشفـخة مـغ الصـخف اآل .صمة الجشة أو الشار،  تقابمها بث عػامل مع

 م السرالحة .؛ لغخض إتساتجاوزها الخسػل

                                      
 1980 2دار الغخب اإلسالمى بيخوت  172مشاها ال مغاء وسخاج اادباء ص1
 19694دار الشهزة العخبية    102لشقج اادبى الحجضث ،ج غشيسى هالل  صا2
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لمـ ذ أو  بسـا   ضـجع مجـا     (1)" " د لـة إيزـاح  لج لة عمـى السعشـىفكانت ا
 ػبـــل هـــع مختمفـــ ، فالسخـــاش ػن شـــخيحة غيـــخ محـــجدة، لاللتفـــاف حػلهـــا ا حيـــد  

 . والسقاصج،وااهػاء  ،السذارب

 ،وتخممهـــا اليقـــيغ،وســـكشها اإليســـان ، هـــجأت القمـــػب  خطجـــخ انـــىداع ويف
ــػن  ــلالسدــتق: مــشهع  ،والحزــػر كمهــع مؤمش فجــاءت  ،خ اإليســان  ،ومــشهع السقمق

أكـــجت عمـــى تخســـيخ مفـــاهيع ســـ ق معخفتهـــا والتعـــاير معهـــا مـــغ وقـــج  الخص ـــة 
ع ـارات فـي  لفظ جامأل بديا تعخيت لمسؤمشيغ السدـتججضغ مشيغ اا ول ، وفيالسؤ 

القميـل فـي  أسمػب فشي " لجسأل الكثيـخفي  لمػحي واإلشارة  مامة ، أدبية متتابعة
مىء إليهــا تــػ  ي ال عيـجة التــىوراء الطـػاهخ القخي ــة إلــى السعــانويصمـق الــحهغ مــغ 

 ،االفاظ 

 .(2)"عمى حج قػل العقادإ  عمى س يل التش يه والتقخيب "و  تحتػيها بجسمتها 

فـي  وتكاتفت عمى تحجضج الفكخة وإيزـاحها ، وبحلظ تكاممت العشاصخ اإلعالمية
، وفهسه لمسخاش يغ وصفاته،   رائره :مغ مخاعاة السخسل  ةالسػافت ااربع

والــخابا بــيغ  ،وانتســاءاتهع،وشــخائحهع  ، ش قــاتهع–الستمقــيغ –السخســل إلــيهع و  ،
تخخج مغ ع ـاءة اإليسـان والتػحيـج . نها السػافت الثال ة اا يخة ... إفي  الخسالة

: متشػعــة ااهــجاف الفخعيــة السػلــجة عــغ السػافــت الثال ــة مــغ  أمــا الهــجف فهــي
حػتهـا  اإلسالم.. وغيخها مغ ااغخاض التينذخ و –بيان اإلعجاز  وم إحالل الدال

ااوعيــة اإلعالميــة بســا ضتشاســب مــأل السدــتق ميغ والتػقيــت والسقاصــج.. السدــتق ل 

                                      
الـشز القخآنـى  (عميـه الدـالم-قرـة مػسـى  )دراسة تص يقية لسفاهيع عمـع الـشز ،نحػ الشز1

شـخاف إ2007 –دار العمـػم -كمية دكتػرا  رسالة  30، ابخاهيع احسج الجسػقى  صنسػذجا 
 د تسام حدان

 1946ال يان العخبى القاهخة لجشة  84يدللػنظ ص2
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نتيجــة لتشــػع السدــتق ميغ وا ــتالف ذهشيــاتهع ومقــجرتهع ا ســتيعابية نجــج الخســائل 
 وامحة . 

ــل  زاوجــت بــيغ الحــحف واإل  ــات . الترــخير والتم مكانــه أد  دور  فــي  ســير   ك 
الرـػل ومقجرتـه عمـى  الج لي بال إفخا  أو تفخيا مسا يعكـذ قـجرة السخاشـب عمـى

 ــــة جعفـــخ بـــغ أبـــى شالـــب أمــــام  ص  -إمـــافة إلـــى السػفـــت ااولاإلقشـــاع .  
لجسال الـجضغ ا ناشخ   يع ارة أدبية وبحذ إعالمفي  فقج عخض قزيته  -الشجاشي

 .وجالله وكساله 

و  ،لظ الت ميوو كح "لدان العخب "في شطػرم قال ابغ اسبالل  اإليرال كاإل  -
الخسـالة و الـ الل و اإلبـالل ،  أو بمغـه و ت مـو كشايـة و بمغـت ،ا سع مشـه الـ الل 

ال يان و التػمير  ....الت ميو مـغ صـفات الخسـل وال الل يذسل ا فتتاح والذخح و 
ـ ي الخصـاب الش ـػ إشـار فـي  شا تمظ الكمسةئو  ػاصهع فمػ مػ    ...و إرشـادا  ا تػجيه 

ــبفعــل ا أمــخ   نــةفى الرــجق و ااما لػجــجنا أن  الت ميــو يقتزــي ...عــغ آ ــخا أو نهي 
 .، ن ل الجعػة و مرمحة الس مغيغ و هػ ما حجث معه  العخض والحيادية 

أمانــة الــجعػة بكــل تجــخد وإ ــالص مــغ  ــالل مــشها فقــج حســل رســػل هللا 
واشتقت مشـه ، وقج أبخزته دوائخ السعارف العالسية  ،وتسيد  التدمه الدمف لعمسيته 

 عالمية ، فالت ميو ااساس الخاسخ لها أسذ العسمية اإل

ربزبمبنبىبيبرتزتمتنتىتيترثزثُّٱ

 .1َّمث

                                      
 . 67سػرة السائجة  1
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و تفػهـػا بكمسـات عاكدـة لخؤيـة  ، مػافـت مذـخفة    ذو  اقج وجج رجال كـانػ و  
 ،ارات مذـخقةا تـاروا ع ـ ،يـج لمخيـخ و بـالخيخ مامـية و ، و ذهشية راجحـة  ، اق ة

 مغ عسل .وما ضهجفػن  ، لتػصيل ما ضخيجون مغ معشى

 –ركــان العسميــة اإلعالميــة مــغ بخاعــة العــخض أن هشــاك مػافــت جسعــت او كــ
لــػ كــان  ، و  إكــخا  حتــى واإلســالم فــي  فــال ضػجــج إج ــار ،الحخيــة نعــع –الرــجق 

 هػ الخيخ كمه لمسكخ   –الجضغ  –  عميه خا كْ الس  

 "  1َّجمحمخمممجنحنخنمنهنجهُّٱقػله في  فقج حدسها السػلى

مــا العيــػب ليتحســل كــل نتيجــة ، أ  : بعــج اإلعــالم بكــل السدايــا و ف عــج الت يــيغ 
ـــار، أ ـــجأ  رســـىيخت ـــةم  ـــ ، الحخي ـــة الت ـــظ الحخي ســـكشت اإلســـالم و  رســـخت و يتم
 ا و دهػر  ا كافة ال قاع عقػد  في  السدمسيغ

فـي  اإلسـالمية ن ك ـار السفكـخيغ اعت ـخوا الشكدـة التـى أصـابت الجولـةإ" حتى 
كــان يحســل لــػاء الفــتر  الــح  الشســػ الحزــاري فــي  اانــجلذ نكدــة حزــارية أ ــخت

أســسى فــي  الــح  كــان يكفــل الحخيــات لمجسيــأل و يص ــق م ــادئ العجالــةو  اإلســالمي
والسعـخوف ، رسالة أدبيـة إلعالمهـا  يوقج صب رسػلشا الكخيع ع اراته ف.(2)صػرها

ــهــا و حست  ل  ا أن الخســالة اإلعالميــة قــجيس   الكمســة تدــتػدع مــا شــاء مـــغ  : جاهاس 
 فالخص ــة نطســت الحيــاة وعــجت ميثاقــا  ،ت التخاكيــب بــج  ت متعــجدة فكدــ يالسعــان
وسـخاج مشيـخ يع ـخ عشـه " إن الحيـاة لمحيـاة السثمـى ، فهشـاك أفكـار وامـحة ا نهائي  

 (3)"هى السش أل الح  يرجر عشه العسل اادبى كسا أنها مش أل أ  شىء 
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و جـاءت   فقـخات مشفرـمةفـي  سـػلشا الكـخيع لكـل عشاصـخ الحيـاةوقج عخض ر  
ــيذ  ســة شــظ ــاغع الجــاذب و ل ــخات يذــيأل فيهــا التش ــي  الفق ــ عف س الطــػاهخ أن ل

رفـأل درجـة إعالميـة الـشز و إبـخاز الػقـائأل ا فـي وامـح  ا  ـخ  الرػتية ) كـالتشغيع ( أ
االفـاظ  م بـيغفشجـج التشاسـب والتـػاؤ  وهػ ما كـان يرـاحب أقػالـه السهسة فيه 

الجـجضخة  حتـحاء ، الحقيقـة با عمى فراحته وبالغته ا قاشع   والع ارات الش ػية دليال  
لكــي يحــجث التذــػيق  ؛ يجــب أن يكــػن هشــاك تشاســق هوالسعــخوف أنــقتــجاء ، ،با 

ـــتع الستابعـــة  ـــغ أساســـيات عسميـــة التػاصـــل وا ترـــال،، فت لقـــج عذـــشا  وهـــحا م
شـا فخيدـة اعتشـاق فكـخة أن الغـخب هـع مـغ مدتهمكيغ لحزارات اامع اا خ  ووقع

صــػرنا و و ، تــهضخدضشــا أردض وم ادئــه لــحا ضــلأدب اإلعــالم  غ أســذعــتفتــق ذهــشهع 
فقــج كتــب أجــجادنا عمــى ؛  حزــارة  أنشــا صــانعػ  مــغ  خغععمــى الــمدــتهمكيغ  انــلك

ق ـل أن  فيـةيرمـػز بالهيخوغماابشـػس و أوراق ال ـخد  بخسـػم و  الحجخ و أ ذاب
ــإ؛حــخوف الهجــاء يعــخف العــالع  ــةا يسان  ــة الكمســة السكتػب أداة  فهــي(1)مــشهع بلهسي

 .آنحاك ا اإلعالم ااكثخ انتذار  

و أو   اإلسـالم أهسيـة ا وجج قجيس  فااسمػب اادبي و جج مقخونا باإلعالم الحي 
عــى عػامــل  نجــاح العسميــة و و  ،و شــخو  كــل عشرــخ، راعــى مكػناتــه و  ،ســىعط

 بـج أن تحـػز ق عشهـا مـؤهالت  ػم عمـى مـػابا ضش ثـو تفهع أنها تقـ، اإلعالمية 
وإن كـــان ، تـــشجر العسميـــة اإلعالميـــة  ؛ لكــي كــل عشاصـــخها و تتكامـــل و تتكـــاتف

 ،  اإلعالم يججد ويصػر بفعل التقشية الغخبية الحجضثة 

ـــه نذـــا  بذـــخي  مـــغ مقتزـــيات العرـــخوهـــحا  ـــشغ وتخعـــخع فإن ـــي  ق ـــة ف ال يئ
 سالمية.اإل
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 و السطهـخ العمشـي،  بالجسأل بـيغ اإل ـالص الخفـي يمسالقج تفخد اإلعالم اإلو 
اإلفراح والتحجضج وحسل معشـى  :في أسمػب أدبي تحقق فيه كل شخو  اإلبانة مغ

انـه يقـػم عمـى اإلفرـاح ؛ بص يعتـه  يدضغ إعالم فالجضغ اإلسالميضخاد إبالغه ،  
ائق و  صـاب الشـاس و نذـخ الحقـفي  بلسمػب بتفخد  يمتاز الػحافقج  ، و ال يان

 اإل  ار تجاوزت س عسائة آية بالل و اإليات التى تحج ت عغ أوجه مغ  ع نجج اآل

 .1َّيقاكلكمكىكيكملىليلامممُّٱ

ت عشـه تشاقمـ ااسـاس الـحي يهـمسا يجعمشا نقـخر مصسئشـيغ أن مشـاها القـخآن 
 ، لتحقيــق غــخض معــيغ ؛ نــدل بــالحق ة فقــجيــالمعالخســالة اإل م ــاد ء ومكػنــات 

مشاقذـة ، و ػعطـة الحدـشة الس ،رـةالق ، ػار السشصقـىالحـ :مدالظ متشػعـة ا سالك  
 ..تعخض لمشاس  القزايا التيالسػافت و 

 

                                      
 .62سػرة ااعخاف آية  1



 
 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلها مجلة

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

6422 

 هى ادلزاخغأ
دار القزـاء  ،أحسـج ع ـج ا العديـد الس ـارك0تػجيه السجتسـأل في  أجهدة اإلعالم ودورها -

 .  1977 خي، أبػ ض يال ذ

 .السرخية الم شانية الجار، أبػ السجج حخك / داإلسخاء والسعخاج دراسة مػمػعية  -

 .1979الخياض الذخيعة في  اإلسخاء والسعخاج مػابا اإلسالم -

ـــمح ، (وااهـــجاف، والقػاعـــج  ،ااصـــػل ) ياإلعـــالم اإلســـالم - ـــيع  يي ـــج الحم ـــجضغ ع  ال
 .قخأ الخيخيةا ،مؤسدة

 .1980مكت ة اانجمػ ، إبخاهيع إمام /د  ، السخحمة الذفهية يف ياإلعالم اإلسالم -

 .ع ج العديد شخف دار السعخفة الجامعية /د  ، الم ومذكمة الثقافةاإلع -

 1994- 5ال الغة وااسمػبية د ج ع ج السصمب لػنجسان   

 .مرصفى الذكعة الجار السرخية الم شانية  /د ،يال يان السحسج -

 .سمدمة العمع والحياة ،عاذر ، جخجذ حمسيالثقافة العمسية لمجساهيخ -

 2014ع اس محسػد العقاد مكت ة اآلداب  ، دب والشقجاافي  الجضػان-

الهيئـة العامـة لقرـػر  مكت ـة ،ع ج العديـد شـخف .د الديخة الش ػية واإلعالم اإلسالمي -
 .1977 الثقافة

 . 1969دار نهزة مرخ  ،هالل يد ج غشيس ، الحجضث يالشقج اادب -

 1997ى لػنجسان الشقج اادبى الحجضث أصػله واتجاهاته د أحسج كسال زك

 1دار الشابغـة لمشذـخ والتػزيـأل   ال الغـة العخبيـة د أسـامة ال حيـخ  فـي  تحػ ت ال شية -
2014 

دار السعخفـــة ، المصيـــف  حســـج ع ـــج، رشـــاد أتشسيـــة السجتســـأل وقزـــايا العـــالع التخبػيـــة  -
 .الجامعية
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 .جهادنا السقجس . د ع ج الحميع محسػد مجسأل ال حػث اإلسالمية -

 .16ج حدشيغ هيكل دار السعارف شـ   ،حياة ج -

 .5صػر مغ حياة الخسػل أميغ دويجار دار السعارف شـ  -

 .بغ مشطػر لدان العخب  -

 . 2005/ 10مجمة جامعة القخآن الكخيع والعمػم اإلسالمية ع  -

 .1990القاهخة  يأبػ زيج  دار الفكخ العخب ةرشاد شحات يسالممدئػلية اإلعالم اإل -

 ت –ب .جػانب الحزارة اإلسالمية د إبخاهيع سميسان  مغ -

 .1982 بيخوت ، دار الغخب اإلسالمي 2وسخاج اادباء   مشاها ال مغاء  -

 1996 1مػسػعة اإلبجاع اادبى د ن يل راغب  -

 .1982مشيخ حجاج الهيئة العامة لمكتاب  نطخية اإلعالم اإلسالمي -

 .1946 ل يان العخبيمحسػد العقاد لجشة ا ع اس ،يدللػنظ -
 


