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ص البحث        ملخّ
       املوضوع يُعنى بنقل نصوص أمري املؤمنني الواردة يف خطبه املختصة ببيان ما يتعلّق 
البيانية.  مضامينها  عن  والكشف   ، النصوص  هذه  حتليل  مع   ،  األكرم بالرسول 
مت مادة البحث عىل مقدمة وثالثة مطالب، أوهلا : درس نصوص هنج البالغة  وقد قُسِّ
النصوص  ضمّ  الرشيف.وثانيها:  ونسبه  األكرم  الرسول  مولد  بطهارة  املتعلقة 
ءِ البعثة. موضوع  التي تكشف عن شامئله. وثالثها: اشتمل عىل النصوص املتعلقة ببدْ
البحث هو (الرسول حممد يف خطب هنج البالغة) وهو يُعنى بدراسة سرية النبي 
)، وما حتقق يف  األكرم ، وصفاته وشامئله وكراماته التي خصها به الباري (عزّ وجلّ
زمن بعثته الرشيفة من إنجازات ونتاجات دنيوية وأخروية ، يف نصِّ كالم أمري املؤمنني 
أمور  منها  أن تستنبط  التي جيب  املتون  أوثق  يعد من  الذي   ، البالغة   يف هنج  عيل 

العقيدة واالعتقاد سواء ما خيص هذا املوضوع أو غريه.
 ث فيها أمريُ املؤمنني عيل        وقد استقر البحث نصوص هنج البالغة التي حتدّ
عن طهارة مولد الرسول ، والكشف عن ساللة آبائه الطاهرة، وحلّل البحث هذه 
النصوص وما فيها من ملسات بيانية. ونقل البحث بعض نصوص النهج التي تصف 
التي  النهج  نصوص  وبيِّنت  واخلُلقية،  اخلَلقية  وحماسنه   ، األكرم  الرسول  شامئل 
، واملعاجلات اآلهلية  اقتبسها البحث الواقع املرتدي والظروف الصعبة قبل بعثته 
الرسول األكرم بعثة  أيضاً أهداف  النصوص  الواقع ووضحت هذه  ت هذا  التي غريّ

، ومن أمهها أنّ دعوته مل تقترص عىل العرب فقط ، بل هو رمحة للعاملني مجيعاً.
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Abstract 

    The subject concerns the manifestation of the texts of the prince of the 
faithful pertinent to the greatest messenger (peace be upon him and his 
family), the analysis of these texts and their revelation of their contents.  
The study is divided into an introduction and three chapters .
  The first is to study the texts of the Road of Eloquence concerning the 
purity of the Prophet's Prophet (peace be upon him and his family). The 
other chapters survey the commencement of the mission. Moreover , the 
pivotal point is the prophet Muhammad (peace and blessings of Allah be 
upon him) in the speeches of The Road of Eloquence to trace the biography 
of the Noble Prophet ,his qualities and features .
       The research study fathoms the purity of the Prophet's birth and the 
revelation of his pure ancestral dynasty and analyzed these texts and their 
content that exposes the deteriorating reality , the difficult circumstances 
before his mission and the divine treatments that change such a reality 
and set them clear to all .Ultimately ,these texts are also the objectives of 
the mission of the Holy Prophet (peace be upon him and his family), and 
most importantly , not only does that his call delimit itself to Arabs , but it 
is mercy for all the worlds.
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املقدمة :
بسم اهللا الرمحن الرحيم

      احلمدُ هللا الواحد األحد، الفرد الصمد، والصالة ُوالسالمُ عىل النبيِّ أمحد، وآلِهِ 
امليامنيَ اخلُلَّد.

، يُسطرها يف حقِّ أرشف  مِ اهللاِ عىل اإلنسان أن ختطَّ يمينُه كلامتٍ ن نِعَ : فمَ ا بعدُ       أمّ
إنسان يف املوجودات كلّها ، منذ خلقَ اهللا الوجود إىل غاية منتهاه التي ال يعلمها إال 

هو سبحانه وتعاىل. 
رَ بالصالة عليه  تمت برسالته األديان ، وأَمَ فت بمولده األكوان ، وخُ       لقد ترشّ
وعىل آل بيته الرمحن، وصدع بفضله الفرقان ، ذاك نبيّ الرمحة واإلحسان، رسول 

اإلنس واجلان، حممد صاحب القرآن، صىل اهللا عليه وآل بيته وسلّم تسليامً كثرياً.
             وأنّ وظيفة اللغة التعبري عامّ يف اخللجات املتصورة يف نفس كاتبها ، املطبوعة 
ا حني يفتقر الكاتب ملثل هذه األدوات فال  ، أمّ يف ذهنه طبعاً، املرسومة يف ذاته رسامً
يط  يبقى له حظّ يف الوصف إال عىل قدر الوسع، ممّا هو نزر يف األداء، فهل يا تر حيُ

املحدود بغري املتناهي ، والعاجز بالكامل، واجلاهل بالعامل.
       تُكتَبُ هذه السطور عىل استحياءٍ منكَ يا سيدي ، يارسول اهللا، إذ هي وقفة 
عاجزة تفصح عن اليسري من شامئلك وسريتك العاطرة ، يُسعفها أهنا تنقل شذرات 
عيلٌّ  األئمة  إمامُ   ، رحاها  حوله  تدور  الذي  وقطبها  والبالغة  املعرفة  أمري  قاله  ممّا 
لقك  فِ خَ صْ أمريُ املؤمنني  يف هنجه الرشيف، يف حقِّ مولدك ونسبك الطاهر ووَ
لُقك، فالناقل عامل، واملتن أرشف املتون بعد كالم اهللا وكالم نبيّه األكرم. فذا هنج  وخُ
صف بأنَّه دون كالم اخلالق ، وفوق كالم املخلوقني،  مجعه الرشيف  البالغة، الذي وُ
ه ( هنج  الريضّ ، وهو عبارة عن خطب اإلمام  ورسائله وكتبه وحكمه ، وقد سامّ

البالغة ) ، وهو اسم يدلُّ عىل مسامه.



أ.د. هاشم جعفر حسين الموسوي      م.م. طيبة أدريس طارق      

٢٦

 والبحث هذا موسوم بـ (( الرسول حممد  يف خطب هنج البالغة))، وهو يُعنى 
بنقل نصوص أمري املؤمنني الواردة يف خطبه املختصة ببيان ما يتعلّق بالرسول األكرم ، 

مع حتليل هذه النصوص ، والكشف عن مضامينها البيانية.
: درس نصوص هنج  أوهلا   ، البحث عىل مقدمة وثالثة مطالب  مادة  مت  قُسِّ   وقد 
البالغة املتعلقة بطهارة مولد الرسول األكرم ونسبه الرشيف.وثانيها: ضمّ النصوص 

ءِ البعثة. التي بالكشف عن شامئله. وثالثها: اشتمل عىل النصوص املتعلقة ببدْ
وبعد متام البحث توصل الباحثان إىل مايأيت:

يف .١ بالشجرة  املحمدي  النبوي  األصل  املؤمنني  أمري  عيل  اإلمام  تشبيه 
أكثر من موضع.

الرسول .٢ التي صاحبت والدة  اآليَاتِ والعجائب  النهج مجلة من  ورد يف 
وضعته  عندما  السامء  إىل  شاخصا  وبرصه  مرفوعا  أْسهُ  رَ ن  وْ َكَ منها  األكرم   
ورِ النُّورِ عند والدته   ظُهُ ومِ وَ يلّ النُّجُ أمه، وخروج النور معه عند والدته ،وَ تَدَ

وغريها من اآليات التي دُرست يف طيات البحث.
٣.استقىص البحث الكثري من الكامالت والفيوضات الربانية للرسول 

التي وردت عىل  لسان األمري عيل ، ممّا يُعدُّ وثيقة صادقة يف أعىل متن من 
متون التوثيق .

البعثة .٤ زمن  يف  ة  األمّ شهدهتا  التي  الت  والتحوّ اإلنجازات  البحث  بنيَّ 
العقدية  الثالث  املستويات  عىل    اإلمام  كالم  باستقراء  الرشيفة  ة  النبويّ

واإلنسانية واإلجتامعية.
كانت .٥ إذ  البالغة  التي وردت يف هنج  النبوية  البعثة  نتاجات  البحث  بنيّ   

والسيادة  ة  والعزّ ة  واملودّ املحبّة  فمنها  الدنيوية  أما  وآخروية،  دنيوية  نتاجاهتا 
ة. وأما األخروية فأمهها اهلداية الالزمة للظفر باآلخرة . واألخوّ

واحلمد هللا أوالً وآخراً
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املطلب األول : نصوص النهج يف طهارة النسب واملولد:
الفواحش  املناكح ومحاه من دنس  أطيب  استخلص رسوله من  تعاىل  اهللا  إنّ       
اإلهلي  االجتباء  هذا  مصاديق  طاهرة،ونجد  أرحام  إىل  طاهرة  أصالب  من  ونقله 
هلذه الصفوة من عباده أن (( استودعهم يف أفضل مستودع))(١) ، وهو أصل اآلباء  
ي  وَ الَّذِ هُ هم يف خري مستقر))(٢) أرحام األمهات، كام قال سبحانه وتعاىل:﴿ وَ و((أقرَّ
﴾ سورة األنعام: ٩٨ ، ثم استطرد قائال:  دَعٌ تَوْ سْ مُ رٌّ وَ تَقَ سْ ةٍ فَمُ دَ احِ نْ نَفْسٍ وَ مْ مِ أَكُ أَنْشَ
((تناسختم كرائم األصالب إىل مطهرات األرحام))(٣)، وتناسخ األصالب هلم إىل 
مطهرات األرحام،نقلهم إليها نطفاً وكرائم األصالب ما كرم منها،وحق األصالب 
سمحت بمثلهم أن توصف بالكرم.ومطهرات األرحام ماطهر منها وحق ملا استعد 

منها إلنتاج مثل هذه األمزجة وقبوهلا أن تكون طاهرة من كرر الفساد(٤). 
دنس.  أي  وعن  الرشك  عن  مطهرة  واألمهات  اآلباء  جهة  من  األنبياء  فأصول 
وقال النبي حممد  ( صىلَّ اهللا عليه وآله): (( نقلنا من األصالب الطاهرة إىل األرحام 
اتِ  ومَ َرُ زِّ اَألْ نْبِتاً وَ أَعَ ادِنِ مَ لِ اَملَْعَ نْ أَفْضَ هُ مِ جَ رَ صَّ به  أن(( أَخْ الزكية))(٥) فكان مماخُ
.(( عِرتَ ُ اَلْ ريْ هُ خَ تُ َ رتْ هُ عِ نَاءَ ا أُمَ نْهَ بَ مِ تَجَ هُ وَ اِنْ بِيَاءَ نْ ا أَ نْهَ عَ مِ دَ تِي صَ ةِ اَلَّ رَ جَ نَ اَلشَّ ساً مِ رِ غْ مَ
 ، ةٌ لَ دِّ تَهَ ا مُ هَ رُ ةٌ وَ ثِامَ لَ تَدِ عْ َا مُ اهنُ صَ ، أغْ رَ جَ ُ الشَ ريْ هُ خَ تُ رَ جَ ة وَ شَ َ ُ أرسْ ريْ هُ خَ تُ َ أرسْ (٦) (( وِ

نْبِتٍ  مَ فُ  َ أَرشْ نْبِتُهُ  مَ وَ  رٍّ  تَقَ سْ مُ  ُ ريْ خَ هُ  رُّ تَقَ سْ مُ  ))،(٧)((، يْبَةَ بِطَ هُ  تُ رَ جْ هِ وَ  ةَ  كَّ بِمَ هُ  لِدُ وْ مَ
يف  جعله  فرقتني  اخللق  اهللا  نسخ  لّام  كُ  ))  ،(٨)(( ةِ الَمَ اَلسَّ دِ  َاهِ ممَ وَ  ةِ  امَ رَ كَ اَلْ ادِنِ  عَ مَ يفِ 
خريمها،مل يسهم فيه عاهر، والرضب فيه فاجر))(٩)، ومما يالحظ يف هذه النصوص 

تشبيه اإلمام عيل أمري  األصل النبوي بالشجرة يف أكثر من موضع.
       وهنا يمكن لناعقد مقارنة بني األصل النبوي املشبه بالشجرة الطيبة واألصل 
اهللاُ  بَ  َ رضَ يْفَ  كَ رَ  تَ  ْ أَملَ تعاىل:((  قوله  ذلك  من   ، اخلبيثة  بالشجرة  املشبه  األموي 
نيٍ  لَّ حِ كُ ا  لَهَ أُكُ يتِ  تُؤْ ءِ  امَ السَّ ا يفِ  هَ عُ رْ فَ وَ ابِتٌ  ثَ ا  لُهَ أَصْ يِّبَةٍ  طَ ةٍ  رَ جَ شَ كَ يِّبَةً  طَ ةً  لِمَ كَ ثَالً  مَ
ومهبط  النبوي  األصل  هبا  راد  يُ الطيبة  فالشجرة  ابراهيم/٢٤،  َا))،سورة  هبِّ رَ نِ  بِإِذْ
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إبراهيم القمي بسنده عن سالم بن املستنري، عن أيب  الرسالة،إذ روي عن عيل بن 
جعفر  قال: (( سألته عن قول اهللا: (مثل كلمة طيّبة اآلية) قال: الشجرة رسول 
اهللا، ونسبه ثابت يف بني هاشم، وفرع الشجرة عيل بن أيب طالب ، وغصن 
الشجرة فاطمة (عليها وعىل األئمة من أوالدها السالم)، وثمرهتا األئمة من ولد 

عيل وفاطمة ، وشيعتهم ورقها)) (١٠)
تعاىل: ((ومثل كلمة خبيثة كمثل  قوله  اخلبيثة يف  بالشجرة  يريد  أنّه        عىل حني 
شجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض ماهلا من قرار)) من سورة ابراهيم\١٩٥ بني 
هلم  يناصبون  البيت  آل  أعداء  أشد  وهم  بالكامل،  اإلسالم  حمو  أرادوا  الذين  أمية، 
  العداء يف الرس والعلن . ومراده من هذه النصوص أن اهللا سبحانه وتعاىل أرسله
وأمانته  والدالئل عىل صدقه  بالبينات  وأيده  النور  إىل  الظلامت  الناس من  ليخرج 
ووسم  أرسته ونسبه بخري األرس واألنساب، ألنه  ينحدر من إسامعيل وهاشم 
ولَ  سُ تُ رَ عْ مِ عِ - ريض اهللا عنه - قال: سَ قَ َسْ وعبد املطلب، إذ ورد عن واثلة بن األْ
 ، يلَ امعِ دِ إِسْ لَ نْ وَ ةَ مِ ى كِنانَ : (( إِنَّ اهللا اصطَفَ ولُ قُ اهللا - صىل اهللا عليه وآله وسلم - يَ
بني  نْ  مِ واصطَفاينِ   ، مٍ هاشِ بني  يْشٍ  رَ قُ نْ  مِ ى  واصطَفَ  ، كِنانَةَ نْ  مِ ا  يْشً رَ قُ ى  واصطَفَ

(١١)(( مٍ هاشِ
      وذكر  أنّ شجرته خري الشجر يريد أهل بيته ، وقد روي عن ابن عباس أنه 
قال يف رشف النبي وطيب نسبه يف تأويل قول اهللا تعاىل من سورة الشعراء: ٢١٩: 
ينَ ): (( أي تقلبك من أصالب طاهرة من أب بعد أب إىل أن  دِ اجِ بَكَ يفِ السَّ لُّ قَ تَ ( وَ

جعلتك نبياً، وقد كان نور النبوة يف آبائه ظاهراً))١٢.
كي عن (( كاهنة بمكة يقال هلا فاطمة بنت مر اخلثعمية، مرّ هبا  ذات يوم        وحُ
عبد املطلب ومعه ابنه عبد اهللا يريد أن يزوجه من آمنة بنت وهب، فرأت نور النبوة 
فلام   ... اإلبل؟  من  مئة  منه  وتأخذ  تغشاين  أن  لك  هل  فقالت:  اهللا،  عبد  وجه  يف 
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لك  هل   : فقال  عوده بفاطمة ،  يف  مرّ   ،   اهللا  برسول  منه  ومحلت  تزوج آمنة ، 
فيام قلت : قد كان مرة فاليوم ال ، فإذا سبعت ، فقال : زوجني أيب بآمنة بنت وهب 

الزهرية ، فقالت : قد أخذت النور الذي قد كان يف وجهك)) (١٣).
ةٌ )) (١٤) كناية عن  لَ دِّ تَهَ ا مُ هَ رُ ةٌ وَ ثِامَ لَ تَدِ عْ َا مُ اهنُ صَ        والدليل عىل مراده قوله: (( أَغْ
اخللق واهلداية واالستقامة. إذ نر ممّا تقدم من نصوص هنج البالغة حرص اإلمام 
عيل عىل تبيني كرامة اهللا تعاىل للنبي يف طهارة جذوره   العريقة (١٥) ، كام أشار إىل 
يصٌ  رِ نِتُّمْ حَ ا عَ يْهِ مَ لَ يزٌ عَ زِ مْ عَ كُ سِ نْ أَنْفُ ولٌ مِ سُ مْ رَ كُ اءَ ذلك الذكر احلكيم،: ﴿ لقدجَ
﴾ سورة التوبة :١٢٨، وقال النبي األعظم يف نسبه:  يمٌ حِ وفٌ رَ ءُ نِنيَ رَ مِ مْ بِاملُْؤْ يْكُ لَ عَ
(( نسباً وصهراً وحسباً، ليس يف آبائي من لدن آدم بسفاح كلنا بنكاح))(١٦)، وإىل 
وقال  ﴾ سورةالشعراء:٢١٩،  ينَ دِ اجِ السَّ يفِ  بَكَ  لُّ قَ تَ وَ الكريم:﴿  القرآن  أشار  ذلك 
النبي يف هذا:(( مل أزل أُنقل من أصالب الطاهرين إىل أرحام الطاهرات حتى 
أخرجني اهللا تعاىل يف عاملكم هذا))(١٧)، فهذا يدل عىل أنَّ آباءه كلهم كانوا مؤمنني، 
املرشكون  تعاىل:((إنام  لقوله  بالطهارة،  الوصف  استحق  ملا  كافر  فيهم  لوكان  إذ 

))،سورة التوبة:٢٨، فحكمَ عىل الكفار بالنجاسة. نجسٌ
األول،  ربيع   ١٢ االثنني  يوم  بمكة  فكانت  البرشية  سيد  النور  والدة  أما         
وهجرته بطيبة وهي يثرب، وأطلق عليها يزيد بن معاوية (لعنهام اهللا) اسم خبيثة، 
أبواب  له  الرسولوفُتحت  ذكر  عال  طيبة  ويف  واإلنسانية.  الرمحة  لنبي  عناداً 
جديدة لنرش دعوته فأسلم أهلها، ومنها امتد اإلسالم إىل سائر البلدان رشقاً وغرباً، 
ومن املعلوم أن إرسال النبي حممد  إىل البرشية كان مصحوباً بحجة قوية وهي 
التي  واإلنجيل  التوراة  أحكام  أي:  املجهولة،  الرشائع  أظهر  وبه  الكريم  القرآن 
حرفها الكهنة وامللوك من أهل الكتاب وقمع به الوثنية والرهبانية، إذ كانت الوثنية 
انذاك تعني عبادة األحجار واألخشاب، وقد أشار القرآن الكريم اىل جذور النبي 



أ.د. هاشم جعفر حسين الموسوي      م.م. طيبة أدريس طارق      

٣٠

مْ  يْكُ لَ يصٌ عَ رِ نِتُّمْ حَ ا عَ يْهِ مَ لَ يزٌ عَ زِ مْ عَ كُ سِ نْ أَنْفُ ولٌ مِ سُ مْ رَ كُ اءَ دْ جَ قَ األعظم بقوله: (( لَ
)) سورة التوبة :١٢٨. يمٌ حِ وفٌ رَ وُ نِنيَ رَ مِ بِاملُْؤْ

        فالرسول عريب قريش معروف النسب، مل يطعن أحد يف صحة نسبه، وكرم 
حمتده، فمخاطبة اهللا تعاىل للعرب بأن الرسول من أنفسهم، تذكري هلم بأنه هلم ناصح 
وحمب، وعليهم مشفق، وعىل هدايتهم حريص، وأنه هبم رفيق وعليهم مشفق، يشق 
الرمحة  مظاهر  بعض  تبني  كثرية  أحاديث  ووردت  هلدايتهم،  ويفرح  ضالهلم  عليه 
املهداة، واملتمثلة باملصطفى عليه الصالة والسالم، فمن ذلك وفاته  قبل أمته 
) إذا أراد رمحة أمة من عباده قبض  ليكون هلا سلفاً، ففي احلديث:(( إن اهللا (عزّ وجلّ
نبيها قبلها، فجعله هلا فرطا وسلفا بني يدهيا، وإذا أراد هلكة أمة عذهبا، ونبيها حي 
بَّاسِ  عَ نِ الْ فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه هبلكتها حني كذبوه وعصوا أمره))(١٨). وعَ
ُمْ  اهبَ سَ أَحْ وا  رُ اكَ تَذَ فَ وا،  لَسُ جَ ا  يْشً رَ قُ إِنَّ  اهللاَِّ،  ولَ  سُ رَ ا  يَ  : لْتُ قُ  : الَ قَ  ، املُْطَّلِبِ بْدِ  عَ بْنِ 
ولُ  سُ بَ رَ ضِ : فَغَ الَ ضِ قَ َرْ نَ األْ ةٍ مِ وَ بْ بَتَتْ يفِ رَ ةٍ نَ لَ ثَلَ نَخْ ثَلَكَ مَ لُوا مَ عَ ، فَجَ ُمْ اهبَ أَنْسَ وَ
ثُمَّ   ، هِ قِ لْ خَ  ِ ريْ نْ خَ مِ نِي  لَ عَ جَ َلْقَ  اخلْ لَقَ  خَ نيَ  لَّ حِ جَ وَ زَّ  عَ اهللاََّ  إِنَّ   ))  : الَ قَ وَ  ، اهللاَِّ 
 ِ ريْ نْ خَ مِ نِي  لَ عَ َنْفُسَ جَ األْ لَقَ  نيَ خَ حِ ، وَ مْ تِهِ بِيلَ قَ  ِ ريْ نْ خَ مِ نِي  لَ عَ بَائِلَ جَ قَ الْ لَقَ  نيَ خَ حِ
مْ  هُ ُ ريْ خَ ا، وَ أَبً مْ  هُ ُ ريْ أَنَا خَ فَ  ، ِمْ يُوهتِ بُ  ِ ريْ نْ خَ نِي مِ لَ عَ بُيُوتَ جَ الْ لَقَ  نيَ خَ ثُمَّ حِ  ، مْ هِ سِ أَنْفُ
انَه  بْحَ ةُ اهللا سُ امَ رَ تْ كَ ا))(١٩)، ونجد مصداق هذا يف قول اإلمام عيل: ((أَفْضَ سً نَفْ
زِّ  نْبِتاً، وأَعَ ادِنِ مَ لِ املَْعَ نْ أَفْضَ ه مِ جَ رَ أَخْ دٍ صىلّ اهللا عليه وآله وسلّم ، فَ َمَّ اىلَ إِىلَ حمُ وتَعَ
تُه  َ رتْ ه ، عِ نَاءَ ا أُمَ نْهَ بَ مِ تَجَ ه ، وانْ بِيَاءَ نْ ا أَ نْهَ عَ مِ دَ تِي صَ ةِ الَّ رَ جَ نَ الشَّ ساً مِ رِ غْ األصول مَ
تْ يفِ  قَ مٍ وبَسَ رَ بَتَتْ يفِ حَ نَ  ، رِ  جَ الشَّ  ُ ريْ تُه خَ رَ جَ ِ وشَ ُ األُرسَ ريْ تُه خَ َ ، وأُرسْ  ِ عِرتَ الْ  ُ ريْ خَ
كرم)) (٢٠)، ويف النص الرشيف ثمة استعارة، إذ استعار املنبت واملغرس لطينة 
ة منشأ ملثله ، كاألرض التي هي  ة، التي ولد منها النبي(٢١) ، يريد أنّ تلك املادّ النبوّ
معدن اجلواهر ومغرس الشجر الطيّب. وقد صاحبت والدته مجلة من اآليَاتِ 
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أْسه مرفوعاً وبرصه شاخصا إىل السامء عندما وضعته أمه،  ن رَ وْ َكَ والعجائب منها 
ما  النورِ عند والدته حتى  ورِ  ظهُ وَ النّجومِ  يلّ  تَدَ وَ معه عند والدته،  النور  وخروج 
الرمحن  أم عبد  الشفا  عىل يدي  اهللاَّ عندما سقط  َكَ  محِ رَ النور، وقوله  إال  تنظر 
ة  لِيمَ ا حلَّ بحَ مَ وم. وَ ورِ الرُّ إِىلَ قُصُ تُ  نَظَرْ تَّى  بِ حَ رِ املَْغْ قِ وَ ِ املَْرشْ  َ بَنيْ ا  اءَ هلا مَ أَضَ وَ
بِ  صْ خِ ا وَ فِهَ ارِ بَنِ شَ لَ هُ وَ اهُ من بركة عندما تعرفت عليه ودرور لبنيها لَ ا ظِئْرَ جهَ وْ زَ وَ
أوالدهم  يدفعوا  أن  العرب  عادة  من  كان  إذ   ، أَتِهِ نَشْ نِ  سْ حُ وَ بَابِهِ  شَ ةِ  عَ ْ رسُ وَ ا  هَ نَمِ غَ
عند والدهتم إىل مرضعات يعشن يف البادية؛ لكي يبعدوهم عن األمراض املنترشة 
يف احلوارض، ولتقو أجسادهم، وليتقنوا لغة العرب الفصيحة يف مهدهم ولذلك 
من  دفعت آمنة بنت وهب وليدها حممداً - صىل اهللا عليه وسلم - إىل  حليمة(٢٢ )وَ
ة(٢٣)،  يَّ ِ ةِ طَربَ ريْ يْض بُحَ غَ اتِهِ وَ فَ ُ وطِ رشُ قُ سُ  وَ َ انِ كرسْ اج إِيوَ َ جتِ هِ ارْ لِدِ وْ ةَ مَ يْلَ بركات  لَ
الً ، وأنه كان حمط نظر عناية اهللا  ةِ طِفْ يَّ ِ ربَ ريْ الْ ومن هنا نجد اإلمام   يوسمه بأنه خَ
نْ أَنْ  دُ نْ لَ نَ اهللا بِه صىلّ اهللا عليه وآله وسلّم مِ رَ دْ قَ قَ عزّ وجلّ وهو طفل بقوله: ((ولَ
 ِ املَ عَ قِ الْ الَ نَ أَخْ َاسِ مِ ، وحمَ ارِ يقَ املَْكَ لُكُ بِه طَرِ تِه يَسْ ئِكَ الَ نْ مَ لَكٍ مِ ظَمَ مَ انَ فَطِيامً أَعْ كَ
بالرسول  احاطها  التي  اإلهلية  العناية  نستشف عن  النص  ه(٢٤)((، وهبذا  َارَ وهنَ يْلَه  لَ

ه من آيات ومعجزات. الكريم والتي تتجىل مظاهرها بوضوح بام خصَّ
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املطلب الثاين: نصوص النهج يف شامئل الرسول األكرم: 
أنَّه أسوة جلميع  بني آدم، فضالً عن  أفراد   كان قدوة جلميع  النّبيّ  حممداً إنّ 
صاحب  يكون  أن  نته  ،مكّ وعظيمة  كثرية  أعامل  من  حياته  مثلته  البرش،بام  طبقات 
املنهج األعىل واألسوة الصاحلة، للحياة اإلنسانية مجعاء؛لكونه مجع بني أمور نبيلة 
ال تتسنى ألي أحد من عادات حسنة، وأخالق عالية، ونوازع عظيمة عميقة.لذلك 
دعا اإلمام عيل  الناس لالقتداء به  يف خطبة يقول فيها: (( لقد كان يف رسول اهللا 
صىل اهللا عليه وآله وسلم كافٍ لك يف اإلسوة ))(٢٥)، وقوله  يف موضع آخر (( 
فتأسَّ بنبيك األطيب األطهر))(٢٦) كان الغرض منها حثَّ الناس عىل الزهد متخذا 
ًمن الرسول حممدمثاالً أعىل يف الزهد والزاهدين وذلك بتبيني حقيقة الدنيا وأهنا 
تطلب اجلهد والتعاون وسيلة لتأمني احلياة وتوافر أسباهبا للجميع، وأن عبادة املال 
من دون اهللا تؤدي إىل سيطرة الفساد والرش وإشاعة األحقاد واألضغان.  وتناول 
 يف موضع آخر سرية أنبياء أربعة، وكيفية تعاطيهم مع الدنيا تأكيدا عىل عيوهبا 
وخمازهيا وشهواهتا وزينتها، وأول هوالء األربعة حممد  بقوله:(( إذ قُبضت عنه 
أطرافها))(٢٧)، بمعنى هو الذي قبض يده عن الدنيا وفطم نفسه عن رضاعها، فقد 
كانت أموال اجلزيرة يف يده غري أنه آثر الناس عىل نفسه، وعاش عيشة األرس الفقرية 
زهداً يف الدنيا، وحتقرياً هلا، وما حتقريه هذا وزهده يف الدنيا إال تواضع هللا سبحانه 
نابع من طبعه وطابعه وشخصه الكريم، الذي الجمال فيه  وتعاىل ، وتواضعه هذا 

لتصادم امليول والزواجر وتغلب املشاعر عىل العقل(٢٨).
يقول   ، أهله  مع  اخلاصة وترصفاته  النبي  تكلم عىل حياة  آخر         ويف موضعٍ 
اإلمام : (( خيصف بيده نعله ويرفع بيده ثوبه))، و: (( قضم الدنيا قضامً )): أي 
انَ أعفَّ النَّاس، وأسخى النَّاس،  ماأصاب منها إال بقدر احلاجة والرضورة إذ كَ
نْ يُعطيه  د مَ مل جيَ ، وَ لَ ، فإنْ فَضَ الَ دِرهمٌ نْده دينارٌ وَ بيتُ عِ ، الَ يَ يْئا إالّ أعطَاهُ الَ يُسأل شَ
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َّا أعطَاهُ اهللا  ذ ممِ أْخُ . الَ يَ يْهِ نْ حيتاجُ إِلَ نْهُ إِىلَ مَ أ مِ تَّى يتربَّ ، مل يأوِ إِىلَ منزله حَ وفجأَه الليلُ
. و(( ولقد كان يأكل عىل األرض))، إذ مما ورد يف  نْهُ ط، فيُؤثرُ مِ إِالَّ قُوتَ عامهِ فَقَ
كتب السرية أنه كان طعامه اليرد موجوداً، وال يتكلّف مفقوداً، وأنه كان يشدُّ عىل 
بطنه حجراً من املجاعة ، وكان قدحه من خشب غليظ ويسقي أصحابه، مبتدئاً من 
انَ  خلقه  نْ كان عىل يساره، وكان حيب النظافة وحسن املظهر(٢٩). كَ اً مَ يمينه أيّ
َا،  الَ ينْتَقم هلَ هِ قطّ ، وَ انَ الَ يغْضب لنَفسِ كَ آن، يرىض لرضاه، ويغضب لغضبه، وَ رْ قُ الْ
إِذا غضب مل يقم أحد لغضبه، أسخى  وَ  ، انتقم هللا  اىلَ  تَعَ انتهكت حرمات اهللا  إِن  فَ
، وأوفاهم  ) قطّ ، أصدقُ النَّاس هلجةً يْئا ( الَ هُ شَ أَلَ الَ ملن سَ ا قَ النَّاس وأجودهم، مَ
ض أَكثر من نظره  يَاءً خافظُ الطّرف، نظره إِىلَ األَرْ ثَرهم حَ أَكْ ، وَ ةً يكَ رِ ، وألينُهم عَ ةً ذمَّ
م،  يْهِ ابه، كثري التودد إِلَ حَ ، مشفقاً عفيفاً، متفقداً ألَصْ يامً ء، كان متواضعاً، رحِ امَ إِىلَ السَّ
اء ، الَ  وَ ق سَ نْده يفِ احلْ ، الْقوي والضعيف عِ يْهِ ن اعتذر إِلَ ُم، يقبل معذرةَ مَ مكرماً هلَ
يْثُ  انَ جيلس حَ كَ الَ يقوم إِالَّ عىل ذكر. وَ انَ الَ جيلس وَ كَ لق، وَ يرتفع عىل أحد من اخلْ
ب  حيُ وَ َنَائِز،  اجلْ هد  يشْ وَ  ، املرىض  يعود  وَ ويصفح،  و  فُ يعْ انَ  كَ وَ لس،  املْجْ بِهِ  ي  نْتَهِ يَ
ا  إِن قلّت، مَ ة وَ مَ النِّعْ الَ هياب ملكاً مللكه، يعظم  رياً لفقره، وَ قِ الَ حيقر فَ اكِني، وَ املَْسَ
هِ،  بِيَدِ به  ثَوْ نَعله، ويرقع  يْف، وخيصف  الضَّ يُكرم  وَ َار،  اجلْ ، حيفظ  اماً قطّ  طَعَ ابَ  عَ
بده أَو  لفه عَ الَ متجرباً، يردف خَ مل يكن متكرباً وَ امر، وَ احلْ ويَركب الْفرس والبغل وَ
يقرص خطبَته (٣٠)، ((وال يعتقدها  ته وَ قبْلَة، يُطِيل صالَ لُوسه إِىلَ الْ انَ أَكثر جُ ريه، وكَ غَ
حتى  و((   . مقرٍّ دار  رٍّ ال  ممَ دار  من  واقعها  كام هي يف  الدنيا  يعامل  بل   (٣١)(( قراراً 
(٣٢) أعطى حممداهلداية لكل من ينشدها، متاماً كالقرآن  أور قبساً لقابس )) 
الكريم الذي وصفه سبحانه بأنه ((هد للمتقني )) أي: ملن أراد أن يتقي اهللاّ حقاً و 
صدقاً ، أما املكابر املعاند فال ينتفع بواعظ و واعظة ((و أنار علامً حلابس )) (٣٣) دلّ 
التائه احلائر إىل هنج السبيل ((فهو أمينك املأمون ))(٣٤) عىل وحيك (( وشهيدك يوم 
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الدين ))(٣٥) عىل خلقك (( وبعيثك باحلق ))(٣٦) كرب جيب شكرها عىل عبادك (( 
ورسولك إىل اخللق)) (٣٧) ، حيرص عىل خري اجلميع و سعادهتم، من غري فرق بني 
أوليائه و أعدائه.(( اللهم اقسم له مقسام من عدلك ))(٣٨) وعدل اهللاّ كائن ال حمالة ، 
ولكن غرض اإلمام من هذا الدعاء تعظيم رسول اهللاّ، مع اإليامء إىل أنه عظيم عند 
اهللاّ بموجب عدله سبحانه، الذي أشار اليه بقوله سبحانه :(( فمن يعمل مثقال ذرة 
ه  خرياً يره )) الزلزلة:٧، فكيف بمن أخرج الناس من الظلامت إىل النور (( واجزِ
مضاعفاتِ اخلري من فضلك))(٣٩)، ضاعفِ اللّهم األجرَ لنبيك أضعافاً مضاعفة، 
بناء  عىل  أعلِ  اللّهمَّ   )) واألرض  السموات  أهل  من  أحد  ذلك  يف  يدانيه  ال  حتى 
مْ لديك منزلتَه )) ه ))(٤٠) ارفعْ شأنه فوق كل شأن دنيا وآخرة، ( وأكرِ البانني بناءَ
ه )) ف عندك منزلَ (٤١) من الكرامة التي أعددهتا للصفوة النازلني يف رحابك (( ورشّ

ل الكثري يف سبيل إعالء كلمتك (( وآتِه الوسيلة ))(٤٣) ، التي يبلغ هبا  (٤٢) ، فقد حتمّ

الدرجات العىل (( وأعطِه السناءَ والفضيلةَ ))(٤٤) أي: الدرجة الرفيعة يف كلِّ فضل 
و خري . (( واحرشنا يف زمرته ))(٤٥) . و كلّ مسلم حيرشه اهللاّ يف زمرة نبيه إذا عاش 
معه يف أهدافه وأقواله وأفعاله ، أما من يعلن اسمه عىل املنابر و املآذن ، و يقيم يف 
مولده احلفالت ، ثم يبتعد و ينقطع عن سنته و رشيعته، فإن اهللاّ سبحانه يبعده يف 
اآلخرة عن نبيه كام ابتعد عنه يف الدنيا  و نكث عهده ، و نكب عن طريقه ، وافتتن 
صفه سبحانه وتعاىل  امَ وَ ظِيم، كَ لُقٍ عَ انَ عىل خُ باألباطيل واألضاليل.(٤٦) إذ كَ

ظِيمٍ )) سورة القلم:٤ . لُقٍ عَ ىلَ خُ عَ إِنَّكَ لَ يف حمكم كتابه: (( وَ
       ومما اختص به النبي حممدمقام الشهادة ، فقد وصفه اإلمام عيل  بقوله: 
((شهيداً وبشرياً ونذيراً))(٤٧)، وقوله:(( شاهداً عىل اخللق))(٤٨)، (( وشهيدك يوم 
القرآن  د هذا املعنى  الدين، وقد جسّ الدين ))(٤٩) يريد هبا الشهادة عىل اخللق يوم 
ا)) سورة النحل:  يدً هِ ةٍ شَ لِّ أُمَّ نْ كُ ثُ مِ بْعَ مَ نَ وْ يَ الكريم خري جتسيد يف قوله تعاىل: (( وَ
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ا )) سورة النحل: من اآلية ٧٥. ونجد هذا  يدً هِ ةٍ شَ لِّ أُمَّ نْ كُ نَا مِ عْ نَزَ من اآلية ٨٤، و: (( وَ
ا)) سورة  يرً نَذِ ا وَ ً بَرشِّ مُ ا وَ دً اهِ نَاكَ شَ لْ سَ ا أَرْ َا النَّبِيُّ إِنَّ ا أَهيُّ املعنى أيضاً يف قوله تعاىل:(( يَ
األحزاب:٤٥. فكلّ نبي سيشهد عىل أمته، والشهادة تستوجب أن يكون الشاهد 
عىل علم بحقائق األعامل التي سيشهد عليها(٥٠)  وكذلك خامتية املقام، إذ وردت 
اإلشارة إىل اخلامتية يف خطب أمري املؤمنني بقوله: (( خاتم رسله))(٥١)،((ختم 
به الوحي ))(٥٢) ،(( بعث اهللاّ حممداً صىل اهللاّ عليه وآله وسلم إلنجاز عدته ومتام 
وَ  بَاءِ  نْ ِ اَإلْ وَ  ةِ  اَلنُّبُوَّ نَ  مِ كَ  ِ ريْ غَ تِ  وْ بِمَ طِعْ  نْقَ يَ  ْ ملَ ا  مَ تِكَ  وْ بِمَ طَعَ  اِنْقَ دِ  قَ لَ  )) نبوته))(٥٣) 
))(٥٤) ، إشارة إىل النبوة ختمت برسول اهللا ، وأن الخرب بعده من  ءِ امَ بَارِ اَلسَّ أَخْ
السامء، ألن اهللا سبحانه وتعاىل بنيَّ للناس كل ماأراد أن يقوله ،وأيضا مسألة اخلامتية 
نْ  دٍ مِ أَحَ ا  أَبَ دٌ  َمَّ انَ حمُ ا كَ مَ القرآن الكريم يف غري موضع نحو قوله تعاىل: ﴿  تناوهلا 
ا  ﴾ سورة األحزاب: من اآلية ٤٠،و﴿قُلْ يَ اتَمَ النَّبِيِّنيَ خَ ولَ اهللاَِّ وَ سُ لَكِنْ رَ مْ وَ الِكُ جَ رِ

ا﴾ سورة األعراف: من اآلية١٥٨.  ِيعً مْ مجَ يْكُ ولُ اهللاَِّ إِلَ سُ َا النَّاسُ إِينِّ رَ أَهيُّ
       وممّا اختص به اهللا سبحانه وتعاىل نبيه أيضاً ، العدل يف احلكم واملعاملة وهو 
 ، الفصل  وكالمه  الرشد،  وسنته  القصد،  سريتُه   )) بقوله:    اإلمام  عنه  ماعربّ 
وحكمه العدل))، فالعدل أساس امللك وركن الدولة. ومن صفاته صىل  اهللا عليه 
وآله وسلم) تواضعه وزهده وهذا الصفة عرب عنها اإلمام عيل  يف النهج الرشيف 
مْ  هُ َصُ أَمخْ حاً، وَ شْ يَا كَ نْ لِ الدُّ مُ أَهْ ضَ فاً ، أَهْ ا طَرْ هَ رْ عِ ْ يُ ملَ امً ، وَ يَا قَضْ نْ مَ الدُّ بقوله: (( قَضَ
أَبْغَضَ  هُ  انَ بْحَ سُ اهللاََّ  أَنَّ  لِمَ  عَ وَ ا،  بَلَهَ قْ يَ أَنْ  أَبَى  فَ يَا  نْ الدُّ يْهِ  لَ عَ تْ  ضَ رِ عُ بَطْناً،  يَا  نْ الدُّ نَ  مِ
بُّنَا  إِالَّ حُ فِينَا  نْ  يَكُ  ْ ملَ وْ  لَ وَ  ، هُ رَ غَّ فَصَ يْئاً  رَ شَ غَّ صَ ، وَ هُ  رَ قَّ فَحَ يْئاً  رَ شَ قَّ حَ وَ ه،ُ  ضَ أَبْغَ فَ يْئاً  شَ
ةً  َادَّ حمُ اقاً هللاَِِّ وَ قَ بِهِ شِ ى  فَ كَ لَ  ، هُ ولُ سُ رَ رَ اهللاَُّ وَ غَّ ا صَ مَ نَا  ظِيمُ تَعْ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ أَبْغَضَ اهللاَُّ وَ ا  مَ
بْدِ  عَ الْ ةَ  لْسَ ْلِسُ جِ جيَ وَ ضِ  َرْ األْ ىلَ  عَ لُ  أْكُ يَ وآله  اهللا عليه  انَ صىل  كَ دْ  قَ لَ اهللاَِّ،وَ رِ  أَمْ نْ  عَ
ونُ  يَكُ وَ هُ  فَ لْ خَ دِفُ  رْ يُ وَ يَ  ارِ عَ الْ رَ  امَ احلِْ بُ  كَ رْ يَ وَ هُ  بَ وْ ثَ هِ  بِيَدِ عُ  قَ رْ يَ وَ هُ  لَ نَعْ هِ  بِيَدِ فُ  ْصِ خيَ وَ
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نِّي  يِّبِيهِ عَ هِ غَ اجِ وَ  أَزْ دَ حْ ِ نَةُ إلِ ا فُالَ ولُ يَ يَقُ يرُ فَ اوِ ونُ فِيهِ التَّصَ تَكُ يْتِهِ فَ ىلَ بَابِ بَ ُ عَ رتْ السِّ
ا  هَ رَ اتَ ذِكْ أَمَ بِهِ وَ لْ يَا بِقَ نْ نِ الدُّ ضَ عَ رَ أَعْ ا فَ هَ فَ ارِ خَ زَ يَا وَ نْ تُ الدُّ رْ كَ يْهِ ذَ تُ إِلَ ا نَظَرْ إِينِّ إِذَ فَ
اراً  رَ ا قَ هَ دَ تَقِ عْ الَ يَ اشاً وَ يَ ا رِ نْهَ ذَ مِ تَّخِ يْالَ يَ يْنِهِ لِكَ نْ عَ ا عَ ينَتُهَ بَّ أَنْ تَغِيبَ زِ أَحَ هِ وَ سِ نْ نَفْ مِ
 ِ بَرصَ نِ الْ ا عَ يَّبَهَ غَ لْبِ وَ قَ نِ الْ ا عَ هَ صَ خَ أَشْ نَ النَّفْسِ وَ ا مِ هَ جَ رَ أَخْ اماً فَ قَ ا مُ وَ فِيهَ جُ رْ الَ يَ وَ
ولِ  سُ انَ يفِ رَ كَ دْ  قَ لَ وَ هُ  نْدَ عِ رَ  كَ ذْ يُ أَنْ  وَ يْهِ  إِلَ نْظُرَ  يَ أَنْ  أَبْغَضَ  يْئاً  أَبْغَضَ شَ نْ  مَ لِكَ  ذَ كَ وَ
تِهِ  اصَّ عَ خَ ا مَ اعَ فِيهَ َا إِذْ جَ يُوهبِ عُ يَا وَ نْ ئِ الدُّ اوِ سَ ىلَ مَ لُّكُ عَ دُ ا يَ اهللاَِّ صىل اهللا عليه وآله مَ
أَمْ  لِكَ  بِذَ داً  َمَّ مَ اهللاَُّ حمُ رَ أَكْ لِهِ  قْ بِعَ نَاظِرٌ  يَنْظُرْ  لْ فَ تِهِ  فَ لْ ظِيمِ زُ عَ عَ ا مَ هَ فُ ارِ خَ نْهُ زَ يَتْ عَ وِ زُ وَ
لَمْ  يَعْ لْ هُ فَ مَ رَ الَ أَكْ إِنْ قَ ظِيمِ وَ عَ فْكِ الْ ِ ظِيمِ بِاإلْ عَ اهللاَِّ الْ بَ وَ ذَ دْ كَ قَ هُ فَ انَ الَ أَهَ إِنْ قَ هُ فَ انَ أَهَ
تَأَسٍّ  ى مُ تَأَسَّ نْهُ فَ بِ النَّاسِ مِ نْ أَقْرَ ا عَ اهَ وَ زَ هُ وَ يَا لَ نْ طَ الدُّ يْثُ بَسَ هُ حَ َ ريْ انَ غَ دْ أَهَ أَنَّ اهللاََّ قَ

. (٥٥)(( َهُ جلِ وْ لَجَ مَ وَ هُ وَ رَ تَصَّ أَثَ اقْ بِنَبِيِّهِ وَ
      ممّا تقدم نستنتج أن اهللا سبحانه وتعاىل منح نبينا من كامالت الدنيا واالخرة 
ما مل يمنحه غريه ممن قبله أو بعده ، فسائر األخالق العليّة واالداب الرشعية من: 
الدين، والعلم، واحللم، والصرب، والشكر، والعدل، والزهد، والتواضع، والعفو، 
والوقار،  واملودة،  والصمت،  واملروءة،  واحلياء،  والشجاعة،  واجلود،  ة،  والعفّ
والرمحة، وحسن األدب، واملعارشة وأخواهتا، وهي التي جيمعها حسن اخللق(٥٦). 
 ، الدنيا  يف  ده  زهّ خرياً  بعبد  اهللا  أراد  إذا   )) املعاين:  هذه  يف    قوله  مجيل  ومن 
ه عيوهبا، ومن أوتيهن فقد أويت خري الدنيا واآلخرة ))(٥٧) ،  هه يف الدين، وبرصّ وفقّ
ومنه أيضاً قوله : (( إنّ ريب عزّ وجلّ عرض عيلّ أن جيعل يل بطحاء مكة ذهباً 
فقلت: ال يارب، أجوع يوماً،  وأشبع يوماً، فأما اليوم الذي أجوع فيه فأترضع إليك 

وأدعوك، وأما اليوم الذي أشبع فيه فأمحدك وأُثني عليك)).(٥٨)
ن متمعن يف  خصال الكامل، التي هي غري مكتسبة ويف جبلّة        فإذا نظر ناظر ومتعّ

اخللقة، وجدته عليه الصالة والسالم حائزاً جلميعها، حميطًا بشتات حماسنها.
ا الصورة ومجاهلا، وتناسب أعضائه يف حسنها، فقد جاءت اآلثار الصحيحة يف  فأمّ
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أنه صىلّ اهللا عليه وسلّم ملّا كان خاتم النبيني وسيد املرسلني، وآتاه اهللا علم األولني 
من  أحد  حيصيها  ال  بمناقب  ه  خصّ أمجعني،  اخللق  سائر  عىل  له  وفضّ واالخرين، 
املستقيم،  القويم، وأنار هذا الرصاط  الدين  الذ أظهر هذا  العاملني، فكيف وهو 

فكلُّ فضل منسوب إىل فضله، وكلّ علم مستفاد من علمه ونبله (٥٩).  
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  املطلب الثالث: نصوص النهج يف بدء بعثة الرسول
د نصوص هنج البالغة املتعلقة ببعثة النبي وظروفها ، فقد  بُعث يف قوم       تتعدّ
، يعيشون يف ظلامت اجلهل والضالل ، يتقاتلون فيام بينهم  كانوا أبعد النّاس عن احلقّ
، وخري ما يصف حاهلم هذه، حديثه: (( أال إن ريب أمرين أن أعلِّمكم ما جهلتم 
مما علمني يومي هذا؛ كلُّ مال نحلته عبداً حالل، وأين خلقت عبادي حنفاء كلهم، 
وأهنم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت هلم، وأمرهتم 
أن يرشكوا يب ما مل أنزل به سلطاناً ))(٦٠) ، فحديث الرسول  أقو شاهداً عىل 
تردي أوضاع البرشية قبل البعثة ومقت اهللا تعاىل هلم إذ كانت الدنيا غارقة يف ظالم 
املحيط  ذلك  ويف  السوداء،  اجلاهليّة  ب  حُ سُ ها  تلفّ العربيّة  اجلزيرة  وسامء  اجلهل، 
الصاخب بالضالل واالنحراف واحلروب الدامية، والنهب والسلب، ووأد البنات، 
وقتل األوالد، وموت الضمري وانحالل األخالق.يف مثل هذا الزمن بالذات أطلّت 
شمس السعادة، وأضاءت حميط اجلزيرة العربيّة، وأرشقت الدنيا بأنوار الرمحة اإلهليّة، 
بعباده.  فيها كلّ معاين رمحة اهللا تعاىل  دت  التي جتسّ ة الرشيفة  النبويّ البعثة  فكانت 
نبيّه األكرم حممد بن عبد اهللا رمحةً للعاملني         فقد بعث اهللا سبحانه وتعاىل 
ة، أو أهل اجلزيرة العربيّة أو املسلمني وذلك بمقتىض قوله  ا، وليس ألهل مكّ مجيعً

.﴾ املَِنيَ لْعَ َةً لِّ محْ نَاكَ إِالَّ رَ لْ سَ ا أَرْ مَ تعاىل: ﴿ وَ
ه اهللا تبارك وتعاىل هبذه الكرامة ليكون التجسيد احلقيقيّ هلذه الرمحة، التي    وخصّ
 منها أنّه كان عنوان األمان ألهل  تظهر بأشكال وعنوانات خمتلفة، ويكفي النبيّ
األرض من عذاب اهللا تعاىل عند أيّ معصية وذنبٍ يرتكبونه ويكون مستوجبًا للقضاء 
ل من أمثال عادٍ وثمود  سُ عىل النّاس، كام حصل يف تاريخ األمم التي عصت األنبياء والرُ
نْ  انَانِ مِ ضِ أَمَ انَ يفِ االَرْ وغريهم، ويف ذلك نقل عن أيب جعفر الباقر أَنّه قال: (( كَ
فِعَ  ي رُ ذِ انُ الَّ ا االَمَ : أَمَّ وا بِهِ كُ سَّ تَمَ رَ فَ مُ االْخَ ونَكُ ا، فَدُ َ مهُ دُ فِعَ أَحَ دْ رُ قَ ، وَ انَهُ بْحَ ابِ اهللاِ سُ ذَ عَ
انَ  ا كَ مَ ): ( وَ وجلّ الَ اهللاُ (عزّ ))، قَ ارْ فَ تِغْ بَاقِي فَاالْسْ انُ الْ ا االَمَ أَمَّ ولُ اهللاُ . وَ سُ وَ رَ هُ فَ
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((،سورة األنفال:٣٣. ونَ رُ فِ تَغْ سْ مْ يَ ُمْ وهُ هبَ ذِّ عَ انَ اهللاُ مُ ا كَ مَ مْ وَ أَنْتَ فِيهِ ُمْ وَ هبَ ذِّ اهللاُ لِيُعَ
ةٍ  عَ جْ لِ ، وطُولِ هَ سُ نَ الرُّ ةٍ مِ َ نيِ فَرتْ ىلَ حِ هُ عَ لَ سَ         ويف ذلك قال اإلمام  : (( أَرْ
يَا  نْ والدُّ وبِ  ُرُ احلْ نَ  مِ لَظٍّ  وتَ  ، ورِ  األُمُ نَ  مِ ارٍ  تِشَ وانْ  ، تَنِ  فِ الْ نَ  مِ امٍ  تِزَ واعْ  ، مِ  األُمَ نَ  مِ
ثمرها،  وإياسٍ من  قِها  رَ اصفرارٍ من وَ نيِ  حِ ىلَ  عَ ورِ  رُ غُ الْ ةُ  رَ ظَاهِ  ، النُّورِ  ةُ  فَ اسِ كَ
ةٌ  مَ هِّ تَجَ يَ مُ ستْ منارُ اهلد، وظهرتْ أعالمُ الور ، فَهِ رَ واغورارٍ من مائها. قد دَ

ا )) (٦١). هِ طَالِبِهَ جْ ةٌ يفِ وَ ابِسَ ا ، عَ لِهَ ألَهْ
  ُبِيَّه بَضَ نَ         وذكر اإلمام  أداء النبي حممد هلذه املهمة بقوله: (( وقَ
هِ ،  سِ نْ نَفْ ظَّمَ مِ ا عَ هُ مَ انَ بْحَ نْهُ سُ وا مِ ظِّمُ بِهِ ، فَعَ   ُدَ امِ اهلْ كَ نْ أَحْ َلْقِ مِ غَ إِىلَ اخلْ رَ دْ فَ وقَ
لَامً  هُ عَ لَ لَ عَ هُ إِالَّ وجَ هَ رِ يَهُ أَوْ كَ ضِ يْئاً رَ كْ شَ ُ ْ يَرتْ نْ دِينِهِ ، وملَ يْئاً مِ مْ شَ نْكُ ْفِ عَ ْ خيُ هُ ملَ إِنَّ فَ

ادِياً ))(٦٢). بَ
        وقد ذكر  اإلمام عيل  التغريات التي طرأت عىل حياة العرب  التي أوجدها 
ثَ  م ذكره بقوله: (( إِنَّ اهللا بَعَ النبي حممد ، بعد وصفه حلاهلم قبل البعثة كام تقدّ
ةً ،  بُوَّ ي نُ عِ دَّ أُ كِتَاباً والَ يَ رَ قْ بِ يَ رَ عَ نَ الْ دٌ مِ يْسَ أَحَ داً صىلّ اهللا عليه وآله وسلّم ولَ َمَّ حمُ
أَنَّتْ  ُمْ واطْمَ نَاهتُ تْ قَ امَ تَقَ ُمْ ، فَاسْ اهتَ نْجَ مْ مَ هُ لَّغَ مْ ، وبَ تَهُ َلَّ مْ حمَ أَهُ وَّ تَّى بَ اقَ النَّاسَ حَ فَسَ
ُمْ ))(٦٣). وهنا ال بدَّ من اإلشارة إىل ما ذكره الكاتب حممد عيل يف إبراز أثر  اهتُ فَ صَ
الرسول األكرم يف إحياء العرب من غفلتهم وهدايتهم إىل الرصاط املستقيم، عىل 
نقلهم  العقدي،   املستو فعىل  واالجتامعية،  واإلنسانية  العقدية  املستويات  مجيع 
وتيه  ضياعٍ  يف  كانوا  أن  بعد  الواحد،  اهللا  عبادة  إىل  األوثان  عبادة  من    النبيّ
ث موالنا عيل عن عظمة  وضالل وانحراف، وليس هلم علم للهداية.  ويف ذلك حتدَّ
الوثنية،  العرب وقضائه عىل  الوحدانية اإلسالمية يف بالد  الرسول األكرم يف نرش 
يقول حممد عيل يف ذلك : (( من حضيض هذه الوثنية املخزية، انتشل الرسول حممد 
 بالد العرب كلّها، يف فرتة من الزمان القصري ال تعدو عرشين عاماً. إنّه مل يستأصل 
الوثنية من بالد العرب استئصاالً هنائياً فحسب، بل أرضم يف قلوب أوالئك العرب 
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أنفسهم رشارة من احلامسة لوحدانية اهللا، دفعتهم إىل االنطالق بعيداً يف إرجاء العامل 
املعروفة آنذاك لرفع راية اإلله الواحد. و هذا الفطام لبلد برمته – يمتد عىل مساحة 
التي كانت هتيمن  الوثنية  لعنة  – عن  ألف ميل مربع  مئتا  و  مليون  هائلة مقدارها 
عليه هيمنة مطلقة نتيجة اإلرث والتقاليد الراسخة، يف مدة ال تتجاوز مخسة قرون، 
بحيث اكتسب ذلك البلد لقب (حمطم األوثان) املرشف، أقول أليس هذا الفطام هو 
أعظم معجزة قدر للعامل أن يشهدها يف تارخيه كله؟ إال يستحق الرجل الذي أحدث 

هذا التحول التقدمي لقب (خري األنام)، استحقاقاً ال مراء فيه )) (٦٤). 
       ويف هذا قال اإلمام عيل: )) أرسله وأعالم اهلد دارسة ومناهج الدين 
منهجٌ  وال  ساطع،  منارٌ  وال  قائم،  علمٌ  ال  حني  ))بعثه    :  وقال طامسة(((٦٥). 
واضح (((٦٦). ومن ثامر بعثته عىل املستو االجتامعيّ أنه كان احلاكم فيهم يف تلك 
كانت   )): كتابه حياة حممد  موير يف  وليم  يقول  اجلاهليّة وأحكامها كام  قيَم  الفرتة 
دُّ وال  أوىل اخلصائص التي تلفت انتباهنا إذن، هي انقسام العرب إىل مجاعات ال تُعَ
عادات  بأهداب  ومتمسكة  واحد،  واألخالق  الرشف  يف  لقانون  خاضعة  ىص،  حتُ
عن  مستقلة  منها  كالً  ولكن  واحدة،  بلغة  األغلب  األعم  يف  ومتحدثة   ، واحدة 
ما نشبت  استقراراً، وكثرياً  تعرف طمأنينة وال  تلك اجلامعات ال  األخر. كانت 
فرسعان  املصلحة  رابطة  أو  الدم  رابطة  مجعتها  أن  اتفق  لو  وحتى  بينهام،  احلروب 
هلذه  بُدّ  ال  كان  و  احلقود...  لعداواهتا  وتستسلم  األسباب،  ألتفه  تتفرق  كانت  ما 
املشكلة من أن حتلّ عن طريق أيّام قوة ، توفَّق إىل إخضاع العرب أو مجع شملهم ، و 

لقد حلّ حممد املشكلة)) (٦٧). 
 ، املَِنيَ يراً لِلْعَ داً  نَذِ َمَّ ثَ النبي حمُ      ويف هذا قال اإلمام عيل : (( إِنَّ اَهللاََّ بَعَ
 َ بَنيْ ونَ  نِيخُ مُ ارٍ  دَ  ِّ دِينٍ    وَ يفِ رشَ  ِّ ىلَ رشَ بِ عَ رَ عَ اَلْ  َ رشَ عْ مَ تُمْ  ، وأَنْ يلِ اَلتَّنْزِ ىلَ  يناً عَ أَمِ وَ
مْ  كُ اءَ ونَ دِمَ كُ فِ بَ وَ تَسْ َشِ لُونَ اَجلْ أْكُ ، وَ تَ رَ دِ كَ بُونَ اَلْ َ مٍّ تَرشْ يَّاتٍ صُ حَ نٍ وَ شْ ةٍ خُ ارَ جَ حِ

.(٦٨)((... مْ كُ امَ حَ ونَ أَرْ طَعُ قْ وَ تَ
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 عىل كلّ هذه القيم اجلاهليّة، ونقلهم إىل مصاف األمم الراقية،     لقد قىض النبيّ
ة واملهانة،  الذلّ لبثوا أن وقعوا يف  فامتلكوا احلضارة والعلم، وسادوا األمم. ثمّ ما 
 املستو  عىل  نتاجه  نبيّهم.    وكان  دينهم وإرثهم ورسالة  تركوا  عندما 
إذ  العرب،  حياة  يف  إضاءة  حمطة  النبوية  بعثته  فكانت  ببعثته،  جلياً  يظهر  اإلنساينّ 
د بن  كانت شعوب اجلزيرة العربيّة تعيش حالة الغربة ويغمرها الظالم، فجاء حممّ
الضاللة  بعد  البالد  به  أضاءت   )) : عيل  اإلمام  قال  كام  ليكون   ،اهللا عبد 

املظلمة واجلهالة الغالبة واجلفو اجلافية))(٦٩). 
أَلَّفَ   ، ائِرَ الثَّوَ بِه  أَ  وأَطْفَ  ، ائِنَ  غَ الضَّ بِه  اهللا  فَنَ  دَ  )) : قال    له   أخر خطبة  ويف 
ةَ ))(٧٠) وقال : (( ابتعثه  زَّ عِ لَّ بِه الْ ةَ ، وأَذَ لَّ زَّ بِه الذِّ اناً  أَعَ رَ قَ بِه أَقْ اناً ، وفَرَّ وَ بِه إِخْ
بالنّور امليضء والربهان اجليلّ واملنهاج البادي والكتاب اهلادي))(٧١). وحتدث القس 
لوزون يف كتابه ( اهللا يف السامء) عن االنقالب املنتظر الذي قاده الرسول  ، بقوله 
:(( لقد بعث حممد رسوالً إىل العرب و عاشت بالد العرب األزمان الطويلة عاكفة 
عظيم))  ديني  انقالب  إىل  احتاجت  حتى  ذلك  يف  وتوغلت  األصنام،  عبادة  عىل 
املقبلة  املرحلة  يف  ن  متكّ الذي  الرسول،  هذا   (  ) حممد  النبي  كان  هكذا  (٧٢).و 

بفضل كفاحه اإلنساين املرير أن حيقق ذلك النجاح العظيم، والتحول الكبري ليس يف 
اجلزيرة العربية وحسب، بل عىل الصعيد العاملي أيضاً. وكانت تلك اللّحظات التي 
ا. فلتكن كلّ اللّحظات  ا ونورً بعث اهللا تعاىل فيها رسوله الكريم رمحةَ وهدايةً وخريً
نا اهللا  التي بعدها إىل قيام الساعة، فرصةً ثمينة لالستفادة من شعاع النور الذي أظلَّ

تعاىل به بربكة النبيّ وآله املعصومني األخيار(٧٣).
     ولقد عرف عن النبي () أنه كان دائب االعتكاف، يتأمل يف رس الوجود ، 

بِّب إليه اخللوة والتحنث ، يقيض األيام الطوال يف العزلة والتعبد(٧٤) . حُ
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اخلامتة: 
وصل البحث إىل النتائج اآلتية :

املؤمنني .١ أمريُ  فيها  ث  حتدّ التي  البالغة  هنج  نصوص  البحث   استقر
عيل      عن طهارة مولد الرسول ، والكشف عن ساللة آبائه الطاهرة، 
بيانية ، كاستعامل التشبيه   وحلّل البحث هذه النصوص وما فيها من ملسات 

د ذلك بآيات قرآنية يف املقام نفسه. بني النسب والشجرة الطيبة، وعضّ
األكرم .٢ الرسول  شامئل  تصف  التي  النهج  نصوص  بعض  البحث  نقل 

أحسن  يف  واستقامتها   ، جسده  أعضاء  كتناسق  واخلُلقية،  اخلَلقية  وحماسنه 
وحسن  وزهده،  العالية،  وأخالقه  احلسنة،  عاداته  عن  والكشف   ، تقويم 

تعامله مع أهل بيته، ورمحته للعاملني.
والظروف .٣ املرتدي  الواقع  البحث  اقتبسها  التي  النهج  نصوص  بيِّنت 

ت هذا الواقع وانتقلت  الصعبة قبل بعثته  ، واملعاجلات اآلهلية التي غريّ
أهداف  أيضاً  النصوص  هذه  ووضحت   ، الراقية  املجتمعات  مصاف  إىل  به 
بعثة الرسول األكرم ، ومن أمهها أنّ دعوته مل تقترص عىل العرب فقط  بل هو 

رمحة للعاملني مجيعاً.
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اهلوامش
١- خ٩٣/  ١- هنج البالغة :١٥٠

٢- املصدر نفسه : ١٤٩/خ٩٣
 ٣- املصدر نفسه: ١٤٩/خ٩٣

٤- رشح هنج البالغة  ابن ميثم البحراين:٥٢٥/٢
٥- رشح هنج البالغة ابن أيب احلديد:٦٣/٧

٦-هنج البالغة:  ٢٣٠/خ١٦١  - ٦
٧- املصدر نفسه٢٣٠/خ١٦١ 

٨- هنج البالغة١٦٥/خ٩٥
٩- هنج البالغة:٣٣٥/خ٢١٤
١٠- بحار األنوار:٢٤/١٨٣
١١- صحيح مسلم:٢٢٧٦   

١٢-بحار األنوار ١٢٢/١٥. 
١٣- احلاوي الكبري يف فقه اإلمام الشافعي:٧ 

١٤- هنج البالغة:/٢٣٠/خ١٦١-١٤
١٥- يف ظالل هنج البالغة:٢/٤٤١-١٥      

     ٣٨١/١:١٦- الشفا بتعريف جقوق املصطفى :١٥/١،اخلصائص الكرب
١٧-غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ٣/١٠٣-١٧

١٨- نبي الرمحة:٢/٦٣٥   
١٩- دالئل النبوة لالصبهاين:٥٧  

٢٠- هنج البالغة:١٤٩/خ٩٣
٢١-٤١٤/٢-٤١٣  ينظر: رشح هنج البالغة ابن ميثم البحراين:-٢١ 

٢٢-السرية النبوية الصحيحة ألكرم ضياء العمري ١ /١٠١ ينظر: -٢٢ 
٢٣- ينظر: الشفا بتعريف حقوق املصطفى:  ٣٦

٢٤-هنج البالغة ٢٩٨/خ ١٩٢.    ٢٤-  
٢٥-املصدر نفسه:٢٢٧/خ.١٦٠

٢٦- املصدر نفسه:٢٢٨/خ١٦٠  -٢٦
٢٧-هنج البالغة:٢٢٨/خ١٦٠-٢٧ 
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٢٨-:٤٣٧/٢- ٤٣٨ ينظر: يف ظالل هنج البالغة: -٢٨ 
٢٩- املحترص الكبري يف سرية الرسول:٧٣

٣٠- غاية السول يف سرية الرسول:٤٠-٣٠
٣١-٢٢٨/خ١٦٠ هنج البالغة:-٣١

٣٢-املصدر نفسه:٩٩/خ٧١-٣٢
٣٣-املصدر نفسه:٩٩/خ٧١   ٣٣
٣٤-املصدر نفسه:٩٩/خ٧١ ٣٤

٣٥- املصدر نفسه:٩٩/خ٧١ 
٣٦- املصدر نفسه: ٩٩/خ٧١

٣٧-املصدر نفسه: ٩٩/خ٧١ ٣٧  
٣٨-املصدر نفسه:١٦٣/خ١٠٥  ٣٨- 

٣٩-هنج البالغة١٦٣/خ١٠٥  -٣٩ 
٤٠-املصدر نفسه:١٦٣/خ١٠٥-٤٠ 
٤١-املصدر نفسه:١٦٣/خ١٠٥-٤١
٤٢-املصدر نفسه:١٦٣/خ١٠٥-٤٢

٤٣ – املصدر نفسه:١٦٣  /خ١٠٥ 
٤٤-املصدر نفسه :١٦٣  /خ١٠٥ ٤٤- 

٤٥- املصدر نفسه :١٦٣  /خ١٠٥ 
٤٦-يف ظالل هنج البالغة:١٢٢/١-١٢٤  ٤٦-

٤٧- هنج البالغة:١٦٠/خ١٠٤ 
٤٨-هنج البالغة:١٨١/خ١١٥   ٤٨-

٤٩-املصدر نفسه:١٦٣/خ١٠٥
٥٠- حمارضات يف اإلهليات :٦٣٣ -٥٠

٥١- هنج البالغة:١٧٧/ خ ١٢٣
٥٢-املصدر نفسه: ١٩٧/خ١٣٣ 

٥٣-املصدر نفسه ٥٦/خ ١٤٥
٥٤- املصدر نفسه:٣٤٩/خ٢٣٤    

٥٥-٢٢٨/خ١٦٠ هنج البالغة:-٥٥
٥٦-٢٤٤: نور اليقني يف سرية سيد املرسلني-٥٦ 

٥٧- منهاج الرباعة: ٣٤٧/٧
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٥٨- املصدر نفسه:٣٧٥/٧
٥٩-نور اليقني يف سرية سيد املرسلني:٢٥١   ٥٩-

٦٠- صحيح  مسلم   ٢١٩٧/٤ 
٦١-١٢٦/خ٨٨ هنج البالغة: -٦١

٦٢-املصدر نفسه:٢٦٦/خ١٨٣ -٦٢
٦٣- هنج البالغة:٦٨/خ٣٣-٦٣

٦٤-  موالنا حممد عيل : حياة حممد  ورسالته ، ص ٢٣-٢٤
٦٥-  هنج البالغة :٣٠٦/خ١٩٥

٦٦-املصدر نفسه:٣٠٨/خ١٩٦ ٦٦- 
٦٧-   وليم مور : حياة حممد.

 ٦٨
٦٩-هنج البالغة:٥٧/خ٢٦ ٦٩-
 ٧٠- املصدر نفسه:٢١٢/خ١٥١

٧٠- املصدر نفسه:١٥٠/خ٩٥
٧١- املصدر نفسه:٢٣٠/خ١٦١ - ٧٢

 ٧٢
٧٣- وليم مور : حياة حممد.

٧٤-الرسول يف الدراسات االسترشاقية املنصفة:٢٥-٧٤
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ثبت املصادر.
القرآن الكريم

بن .١ حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  النبوة:  أعالم 
الشهري  البغدادي،  البرصي  حبيب  بن  حممد 
باملاوردي (املتوىف: ٤٥٠هـ) النارش: دار ومكتبة 

اهلالل - بريوت الطبعة: األول - ١٤٠٩ هـ
األئمة .٢ أخبار  لدرر  األنواراجلامعة  بحار 

احياء  املجليس،  باقر  حممد  العالمة  األطهار: 
الكتب اإلسالمية.

إلمام .٣ مذهب  فقه  يف  الكبري  احلاوي 
أبو احلسن عيل بن  الشافعي رشح خمترص املزين: 
البغدادي،  البرصي  حبيب  بن  حممد  بن  حممد 
املحقق:  ٤٥٠هـ)  (املتوىف:  باملاوردي  الشهري 
أمحد  عادل  الشيخ   - معوض  حممد  عيل  الشيخ 
عبد املوجود النارش: دار الكتب العلمية، بريوت 

- لبنان الطبعة: األوىل، ١٤١٩ هـ -١٩٩٩ م 
عيل .٤ حممد  موالنا  رسالته:  و  حممد  حياة 

م)   ١٩٥١  -  ١٨٧٤) القادياين  الالهوري 
ترمجه إىل العربية: منري بعلبكى (ت ١٤٢٠ هـ) 
الطبعة:  بريوت   - للماليني  العلم  دار  النارش: 

الثانية، ١٣٩٠ . 
أيب .٥ بن  الرمحن  عبد    :الكرب اخلصائص 

)املتوىف: ٩١١هـ)  السيوطي  الدين  بكر، جالل 
سنة  بريوت   - العلمية  الكتب  دار  النارش: 

النرش، د.ت. 
دالئل النبوة اليب نعيم األصبهاين : أبو نعيم .٦

أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى 
حققه:  ٤٣٠هـ)  مهران األصبهاين (املتوىف:  بن 

الدكتور حممد رواس قلعه جي، عبد الرب عباس 
الثانية،  الطبعة:  بريوت  النفائس،  النارش:دار 

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م .
االسترشاقية .٧ الدراسات  يف  حممد  الرسول 

موقع  الشيباين،  رشيف  املنصفة(بحث):حممد 
صيد الفوائد. 

ضياء .٨ :ألكرم  الصحيحة  النبوية  السرية   
املدينة  واحلكم،  العلوم  مكتبة  العمري، 
 –  ١٤١٥ النرش:  سنة  التاسعة،  املنورة،الطبعة 

.١٩٩٤
حتقيق: .٩ احلديد  أيب  ابن  البالغة:  هنج  رشح   

حممد أبو الفضل إبراهيم ،الطبعة األوىل ،١٩٥٩ 
م.

ابن .١٠ ميثم  الدين  كامل  البالغة:  رشح هنج 
دار  (٦٧٩ه)،  املتوىف  البحراين  ميثم  ابن  عيل 

الثثقلني، بريوت،الطبعة األوىل،١٩٩٩.
مذيال .١١  : املصطفى  حقوق  بتعريف  الشفا 

الشفاء  ألفاظ  عن  اخلفاء  مزيل  املسامة  باحلاشية 
بن موسى  القايض عياض  الفضل  أبو  املؤلف: 
أمحد  احلاشية:  ٥٤٤هـ)  (املتوىف:  اليحصبي 
٨٧٣هـ)  (املتوىف:  الشمنى  حممد  بن  حممد  بن 
النارش: دار الفكر الطباعة والنرش والتوزيع عام 

النرش: ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م 
أبو .١٢ احلجاج  مسلم بن   : مسلم   صحيح  

احلسن القشريي النيسابوري (املتوىف: ٢٦١هـ) 
املحقق: حممد فؤاد عبد الباقي النارش: دار إحياء 

الرتاث العريب - بريوت .
عبد .١٣ الرسول:  سرية  يف  السول  غاية 



٤٧

الرسول األعظم محمد  في خطب نهج البالغة

(املتوىف:  امللطي  شاهني  بن  خليل  بن  الباسط 
الدين عز  ،املحقق: دكتور حممد كامل  ٩٢٠هـ) 
الدين عيل النارش: عامل الكتب - بريوت - لبنان 

الطبعة: األوىل، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨.
الفرقان:نظام .١٤ ورغائب  القرآن  غرائب 

القمي  حسني  بن  حممد  بن  احلسن  الدين 
الشيخ  ٨٥٠هـ)،حتقيق:  (املتوىف:  النيسابوري 
– بريوت،  زكريا عمريات، دار الكتب العلميه 

األوىل - ١٤١٦ هـ.
حممد .١٥ الشيخ   : البالغة  هنج  ظالل  يف 

الكتاب  ،دار  ستار  مغنية،مطبعة  جواد 
اإلسالمي،٢٠٠٥،ط١.

:مجعه .١٦ عيل  لإلمام  البالغة  هنج 
عبده،  حممد  ورشح  تقديم  الريض،  الرشيف 

مؤسسة املختار، القاهرة،٢٠٠٦،ط١ 
السيد .١٧ اهللا  أية  اإلهليات:  يف  حمارضات 

اإلسالمي،قم  النرش  مؤسسة  السبحاين،  جعفر 
املقدسة،الطبعة الثامنة، ١٣٢١ه.

الرسول صىل .١٨ سرية  يف  الكبري  املخترص 
حممد  بن  العزيز  عبد  وسلم املؤلف:  عليه  اهللا 
سامي  املحقق:  ٧٦٧هـ)  (املتوىف:  إبراهيم،  بن 
مكي العاين النارش: دار البشري - عامن الطبعة: 

األوىل، ١٩٩٣م .
مفاتيح الغيب: أبو عبد اهللا حممد بن عمر .١٩

بن احلسن بن احلسني التيمي الرازيامللقب بفخر 
٦٠٦هـ)  (املتوىف:  الري  الدين الرازي خطيب 
بريوت   - العريب  الرتاث  إحياء  دار  النارش: 

الطبعة: الثالثة - ١٤٢٠ هـ

حممد .٢٠ واإلنسان:  الرمحة الرسالة  نبي 
لإلعالم  الزهراء   ، القاهرة   ، ياقوت   مسعد 
الرباعة  منهاج   .٢٠٠٧ األوىل،  الطبعة  العريب 
احلسني  أيب  الدين  البالغة:قطب  هنج  رشح  يف 
عبد  السيد  الراوندي،حتقيق:  اهللا  هبة  بن  سعيد 
اللطيف الكوهكمري،النارش: منشورات مكتبة 
آية اهللا العظمى املرعيش النجفي ،الطبعة األوىل.

املرسلني: .٢١ سيد  سرية  يف  اليقني  نور 
بالشيخ  املعروف  الباجوري،  عفيفي  بن  حممد 
دار  النارش:  ١٣٤٥هـ)  (املتوىف:  اخلرضي 

الفيحاء - دمشق الطبعة: الثانية - ١٤٢٥ هـ


