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 های جمعه و عیدین پیامبر های جامعه دینی با توجه به خطبه شاخصه

 1ندا ملکی فاراب
 2مجید معارف

 چکیده

گرامهی اسهالم این پژوهش به مطالعه خطبه پهردازد.   مهی های جمعه و عیهدین پیهامبر 
كلههی، بهها جمههع هههای جمعههه و عیههدین بههه جهها مانههده رسههول  آوری خطبههه در یههک نگههرش 

گهههزارش اجمهههالی از  از جوامهههع حهههدیثی شهههیعه و اههههل خهههدا سهههنت بهههه مهههواردی چهههون 
كهههل نمایهههه خطبهههه كهههل هههها بهههدون حهههذف مکهههرر ههههای خطبهههه هههها، فهرسهههت  ات و فهرسهههت 
هههها بههها حهههذف مکهههررات اشهههاره شهههده اسهههت. سهههس  در قالهههب تحلیهههل  ههههای خطبهههه نمایهههه

ههها، میههزان تکههرار  هههای مهههم خطبههه ههها مسههائلی از قبیههل تعیههین مؤلفههه موضههوعات خطبههه
ههای جامعهه دینهی از دیههدگاه  هههای دینهی، شاخصهه بنهدی ارزش ههای مههم، اولویهت مؤلفهه

ها و تحلیل مناسبتی آنها مورد بررسهی  راد خطبه، حجم و مدت زمان ایپیامبر اسالم
گرفتهه اسهت. از آن كهه مؤلفهه قرار  ههای اخالقهی بیشهترین میهزان تکهرار را در میهان سهایر   جها 

تهرین شاخصههه  مههداری بهه عنهوان مهههم هها بههه خهود اختصهاص داه اسههت، لهذا اخهالق  مؤلفهه
گردیده است.  جامعه دینی از دیدگاه نبی مکرم اسالم  معرفی 

 های عیدین، تحلیل مممونی. های جمعه، خطبه ، خطبهپیامبر خدا :  ها لیدواژهک

   مقدمه
كه یکی از اسلوب از آن های رایِج بیان میان اعهراب در عصهر جهاهلی روش خطابهه بهوده  جا 

كهرم نیهز در مقهام خطهاب، موعظهه و ههدایت مهردم و تبلیه  دیهن الههی و  است، لهذا پیهامبر ا
ایههن روش بهههره بههرده و از ایههن رو، بخشههی از میههراث حههدیثی شههیعه و القههای مقاصههد خههویش از 

                                                      
 .  الزهرام دانشگاهی تیتربی شناس روانی دكتری دانشجو. 1

 .(maaref@ut.ac.ir) تهران دانشگاه استاد. 2
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كهالم پیهامبر  سنت خطبه اهل های حمرت است. در طول تاریخ، محدثان نیز از این بخهش از 
ههای  انهد. از میهان خطبهه ههای حمهرت پرداختهه آوری خطبهه غافل نبوده و به جمهع اسالم

كه در این خطبهههای جمعه و عیدین، از آ ، خطبهنبی مکرم اسالم هها، خطیهب  ن جهت 
گوشزد می  ها مسائل و دغدغه كند، اهمیهت بیشهتری پیهدا  ی دینی و اجتماعی را به مسلمانان 

ی دینههی و   ههها و اولویههت   ههها توانههد دغدغههه هههای پیههامبر مههی كنههد. بنهها بههر ایههن، تحلیههل خطبههه مههی
كههه خطبههه پیههامبر بخشههی از  هههای اجتمههاعی آن روز جامعههه اسههالمی را نشههان دهههدن ضههمن ایههن 

ههها مسههلمانان اهتمههام جههدی  رود. البتههه بههه لحههاظ اهمیههت خطبههه سههنت ایشههان بههه شههمار مههی
 3اند. آوری آنها داشته نسبت به جمع

 ها خطبه ازی اجمال گزارش
خطبهه جمعهه و  تعداد چههارده خطبهه، متشهکل از ده  های پیامبر اسالم از میان خطبه

گردیهده  چهار خطبه عیهدین، جمهع كهه ایهن تعهداد بها توجهه بهه مهدت زمهان حیهات آوری  اسهت 
چههون نقههل شههفاهی حههدیث، نقههل بههه  بسههیار انههدک بههوده و عههواملی هههم مبههارک پیههامبر اسههالم

كهه بهه اقتمههای شهرایت دوره رسههالت  ههها و مسهافرت معنها، تقطیهع حههدیث و وجهود جنهگ هههایی 
گردیههده اسههت. از سههوی دیگهر،  آمهده، موجههب تقلیههل خطبههه  ایشهان پههیش مههی بههه دلیههل فههراهم هها 

در شهر مدینهه ایهراد  های جمعه و عیدین پیامبر بودن شرایت و مقدمات الزم، همه خطبه
سهنت، دو خطبهه تنهها در منهابع  چنین، تعهداد یهازده خطبهه تنهها در منهابع اههل شده است. هم

سهنت و ههم در منهابع شهیعی نقهل شهده اسهت. زمهان  شیعی و یک خطبه نیز ههم در منهابع اههل
ایهراد شهده  كهه در اولهین سهال هجهرت پیهامبر اسهالم _ها نیز به جز خطبه اول  بهصدور خط
كههه بههه جههز خطبههه اول  _اسههت  كامههل در منههابع  _نامشههخص اسههتن ضههمن ایههن   كههه بههه صههورت 

ههها نههاقص بههوده و در برخههی مههوارد، فقههت یههک جملههه از آنههها بههاقی  دیگههر خطبههه _ذكههر شههده اسههت 
 مانده است. 

 ها یت خطبه: بررسی وضع1جدول شماره
 وضعیت زمان صدور مذکوردرمنابع محل صدور خطبه

 كامل اول هجری سنت اهل مدینه اول

 ناقص نا مشخص شیعه مدینه دوم

                                                      
 ،الخطابهه نهج دیس( 2 ،االعظم الرسول خطب یف یاالعالم الجانب( 1: كرد اشاره لیذ كتب به توان یم آنها جمله از. 3

 .امبریپ امیپ( 4 ،یخراسان یالهد علم یعل ،الخطابه نهج( 3 ،یتقو حسن ،االعظم الرسول خطب



 

 

سال 
ث، 
حدی
لوم 
ع

ستم
بی

ماره 
، ش

 اول

152 152 

 وضعیت زمان صدور مذکوردرمنابع محل صدور خطبه

 ناقص نا مشخص سنت وشیعه اهل مدینه سوم

 ناقص نا مشخص سنت اهل مدینه چهارم

 ناقص نا مشخص سنت اهل مدینه پنجم

 ناقص نا مشخص سنت اهل مدینه ششم

 ناقص نا مشخص سنت اهل مدینه تمهف

 ناقص نا مشخص سنت اهل مدینه هشتم

 ناقص نا مشخص سنت اهل مدینه نهم

 ناقص نا مشخص سنت اهل مدینه دهم

 ناقص نا مشخص سنت اهل مدینه ازدهمی

 ناقص نا مشخص شیعه مدینه دوازدهم

 ناقص نا مشخص سنت اهل مدینه سیزدهم

 ناقص مشخصنا  سنت اهل مدینه چهاردهم

 (نهیمد شهر در ،امبریپ جمعه خطبه نینخست) اول خطبه
كهرم كهه در  بنا بر شهواهد تهاریخی، ایهن خطبهه اولهین خطبهه نمهاز جمعهه پیهامبر ا اسهت 

كههه پیههامبر گردیههده اسههت و نقههل شههده هنگههامی  از مکههه بههه طههرف مدینههه  شهههر مدینههه ایههراد 
وارد « بنهی عمهرو بهن عهوف»بر « قبا»دهکده  مهاجرت فرمود، روز دوشنبه دوازدهم ربیع االول در

گردید و سه روز در آنجا توق  فرمهوده و مسهجدی بنها نمهود و جمعهه همهان هفتهه از قبها حركهت 
نموده و در یثرب فرود آمدند و در آنجا اقامه نمهاز جمعهه نمهوده و ایهن خطبهه را بهه عنهوان اولهین 

این خطبه در مصهادر و منهابع مختله ،  اسناد 4خطبه و سخنرانی در آن هنگام ایراد فرمودند.
كه البته همه این منابع سند و خود خطبهه را  اعم از منابع شیعه و اهل گردیده است  سنت ذكر 

كتاب  كردهتاریخ االمم و الملوک از   اند:  طبری نقل 
حدثآ ی و س ب م ع  دادع ، ق ال  أ  ر  ا اب م وه ب، ق ال  ح دثآ ی عغد ب م ع  دالرَحم 

مح   ، أ   ُ با  ؤ اُل  ع  ! ی   ها باِلدیه  ! ؤ ب  آ ی  اَل  و  ُ ع  م  َ   ! ری   ل اهّللالج
 بم عوف 

ع  ادی مَّ  م 
ُ
كُف  َُرُه وَّ أ

َّ
ومِّ  ُم ب  ُ وَّ ُت أ

َّ
ُن وَّ أ دی َُرُه، و أی  لَّ وفن ی  تَّ

َّ
ُُ و أ عغُه ُه و أی  تَّ م  ُد هّلل أَحَّ  دَّ لَّ َّ 

     ُ یکَّ لَّ ن ُه ُت َّ حدَّ َُّ ذُت َّ اهّلُل وَّ ف ُت ذل
َّ
ُد أ  هَّ

َّ
 یوُفَُرُه وَّ أ

جهویم و از او    كهنم و از او یهاری مهی  خهدای راسهت، او را سهتایش مهی حمد و سهساس
كهافر شهود،   طلبم و بهه او مهی   بخشایش و هدایت می كهه بهه او  كه   گهروم و بها ههر آن 

گواهی می   دشمنی می كهه معبهود راسهتینی جهز   ورزم. و  كهه یگانهه و بهی  _« اهلل»دهم 
 وجود ندارد ...  _انباز است 

                                                      
 . 250ص ،امبریپ امیپ ن115ص ،2ج ،الملوک و االمم خیتار. 4
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 خطبه اولنمایه موضوعات 
حمههد و سههساس خداونههد و یههاری و بخشههش و هههدایت طلبیههدن از او: )َالَحمههُدهلل أحَمههَدُه و • 

سَت ِفُرُه، و أسَتهدیِه(،
َ
 أسَتعیُنُه و أ

دات َعبُدُه َو َرسوُلُه(، شهادت به پیامبری و رسالت حمرت محمد•   : )َو أّنَ ُمَحّمَ

كافران: )َو •  عادی َمن یکُفُرُه(،اعالم ایمان به خدا و دشمنی با 
ُ
كُفُرُه َو أ

َ
وِمُن به َو ال أ

َ
 أ

هن  • 
ُسهِل َو ِقّلَ وِر َو الَموِعَظِن َعلی َفتَرة  ِمَن الّرُ رَسَلُه ِبالُهدی َو الّنَ

َ
اشاره به شرایت دوره بعثت: )أ

اَع  ماِن َو ُدُنّو  ِمَن الّسَ
اِس َو انِقطار  ِمَن الّزَ

َجِل(،ِمَن الِعلِم َو َضالَلن  ِمَن الّنَ
َ
 ِن َو َقریبت ِمَن األ

اشاره به اطاعت پیامبر به عنوان وسیله ههدایت مهردم: )َمهن یِطهِع اهلَل َو َرسهُوَلُه َفَقهد َرَشهَد َو • 
،) َط َو َضّلَ َضالالت َبعیدات  َمن یعِصه َفَقد َغوی َو َفّرَ

 (،دعوت به تقوای الهی و تبیین مصادی  و آثار آن: )َو أوصیُکم ِبَتقَوی اهلِل • 

اشهاره بههه احههوال انسهان پهه  از مههر : )و ُذخههرات فیمها َبعههَد الَمههوِت حههین یفَتِقهُر الَمههرَم ِإَلههی َمهها • 
َم(،  َقّدَ

كنهد: •  كوتهاهی  كهار خهدا  كه در  گرفتن مسلمانان از زندگی دنیوی، بدون این  اشاره به بهره 
ُکم َو اَل َتفَرُطوا فی َجنِب اهلِل(،  )ُخُذوا ِبَحّظِ

كهردن در حه  یهکدعوت مسلما•  حَسهَن اهلُل  نان به احسان و نیکهی 
َ
َكَمها أ حِسهنُوا 

َ
دیگهر: )َفه

 ِإَلیُکم(،

عَداَمُه(،• 
َ
كه دشمن خداوند استن )تبری(: )َو َعاُدوا أ كسی  كردن با   امر به دشمنی 

كِثرُوا ِذكههَر اهلِل َو اعَلُمههوا ِلَمهها َبعهه• 
َ
كثههرت یههاد پروردگههار و تههالش بههرای آخههرت: )َفههه َد دعههوت بههه 

 الیوِم(،

هُه َمهن یصهِلح َمها َبیُنهه َو  دعوت مسلمانان به اصال  آن•  چه بهین آنهها و خداونهد اسهت: )َفِإّنَ
اس(.  َبیَن اهلِل یکفیِه اهلُل َما َبیَنُه َو َبیَن الّنَ

 (شعبان ماه آخر جمعه خطبه) دوم خطبه
كرم نکته قابل ذكر، این  اند. در جمعه آخر ماه شعبان ایراد فرموده این خطبه را پیامبر ا
كلینههی 5خطبههه اشههاره شههده اسههت.  بههه  كههه فقههت در منههابع شههیعی  در _علیههه  رحمههن اهلل  _  شههیخ 

كههه امههام بههاقر  نقههل مههی ، خطبههه را بههه نقههل از امههام محمههد بههاقرالکههافی  كنههدن بههدین صههورت 
                                                      

 خطبهه مهتن در اختالفی قدر با...  و االنوار بحار ،صدوقی االمال ،یالکاف: جمله از ،یعیش مختل  منابع در خطبه نیا. 5
 . است شده نقل
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كههرم مههی در جمعههه آخههر مههاه شههعبان پهه  از سههتایش و ثنههای خداونههد ایههن  فرمایههد: پیههامبر ا
این خطبه فقت در منابع شیعی آمده است. شیخ صهدوق سهند خطبهه را خطبه را ایراد فرمود. 

كرده است: یاالمالدر    چنین ذكر 
حدثها َممد بم ْحب و غغره، عم أَحد ب م َمم د ب م عغ  ، ع م الس م ب م َم  وُ، ع م 

ع! م م الها  ؤ م ر   أ  أیوُ، عم أ  ال رد، عم أ  جعفر، قال   َب ری ل اهّلل
الَّ  ، ُ  َّ قَّ ُن غ اَّ ثآَّ عَّ اهّللَّ وَّ  َّ دَّ من حَّ   ع اف، فَّ

     ُُ غامَّ ضَّ اهّلُل ین َرَّ افَّ فَّ ضَّ مَّ ََّ َُر  هم ٍر وَّ ُهوَّ  َّ هم فن  َّ لم
َّ
مم أ غَرس من !س  َّ غاَّ ُن لَّ غ َرس فن هم ُوشم  َّ

ا َّ ظَّ
َّ
دم أ ُُ قَّ  6 إن  َّ
كهرم امام بهاقر كهه پی مبهر ا در جمعهه آخهر مهاه شهعبان په  از  روایهت فرمهوده 

 ایش و ثنای خداوند فرمود: ست
كهه از ههزار مهاه  كه در آن ماه شبی است  ای مردم، ماهی برشما سایه افکنده است 
 نیکوتر است، و آن ماه رممان است، پروردگار روزه این ماه را واجب فرمود و ... 

 نمایه موضوعات خطبه دوم
 حمد و ستایش پروردگار: )َفَحِمَداهلَل َو َاثَنی َعَلیِه(،• 
• ،) ر  ِ  َشه 

ل 
َ
ٌر ِفیِه َلیَلٌن َخیٌر ِمن  أ ُکم  َشه  َبّلَ

َ
ُه َقد  أ  اشاره به فمیلت شب قدر: )ِإّنَ

ُر َرَمَمههاَن َفههَرَ  اهلُل   اشههاره بههه وی گههی•  هههای مههاه رممههان و فمههیلت و اهمیههت آن: )ُهههَو َشههه 
 ِصیاَمُه َو ...(،

ر مهاه مبهارک رممهان(: )َو َمهن  ثهواب افطهاری در مهاه رممهان )تبیهین وبهای  مسهلمانان د• 
ِفَرٌة ِلُذُنوِبِه ِفیَما َمَمی(، ُ  َرَقَبن  َو َم   َد اهلِل ِعت  َكاَن َلُه ِبَذِلَ  ِعن  ِمنات َصاِئمات  َر ِفیِه ُمؤ   َفّطَ

هَ  ِفیهِه   هها  دعوت مسلمانان به رعایت بزرگواری•  ی اخالقهی و ذكهر پهاداش آنهها: )َو َمهن  َخّفَ
ُلوِك  ُه ِحَساَبُه ...(،َعن  َمم  َ  اهلُل َعن   ِه َخّفَ

گزیرند متص  به آنهها باشهند: )َو اَل ِغَنهی ی•  كه مسلمانان همواره نا ادآوری چهار خصلت 
ُضوَن اهلَل ِبِهَما(، َلَتیِن ُتر  َبِع ِخَصال  َخص  ر 

َ
 ِبُکم  َعن  أ

 • 
َ
ن  اَل ِإَلَه ِإاّل

َ
  اهلُل(،گواهی دادن به یکتایی خدا: )َفَشَهاَدُة أ

كرم•  دات َرُسوُل اهلِل(،شهادت به پیامبری و رسالت پیامبر ا ّنَ ُمَحّمَ
َ
 : )َو أ

َتهاِن اَل ِغَنهی ِبُکهم  •  ها الّلَ ّمَ
َ
خواستار شهدن حهوایج از خداونهد بهه ضهمیمه عافیهت )دعها(: )َو أ

                                                      
 نقهل رای گهرید خطبهه اسالمی امبرگرامیپ از یاالمال در صدوق خیش كه است ذكر به الزم: نکته. 67ص ،4ج ،یالکاف. 6

 البتهه و انهد فرموده رادیا رممان مبارک ماه از استقبال در شعبان ماهی انیپای روزها ازی کی در را آن حمرت كه است كرده
 (. 96 - 94ص ،(صدوق) یمالاال: ک.ر) است نشدهی ا اشاره نه ای بوده جمعه كه خطبه رادیا روز به
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،) ُلوَن اهلَل ِفیِه َحَواِئَجُکم 
َ
ه ُهَما َفَتس   َعن 

ار(.پناه بردن به خدا •   از آتش دوزه: )َو َتُعوُذوَن ِبِه ِمَن الّنَ

کرم امبریپ خطبه: )سوم خطبه  (جمعه نماز اقامه به امر در ا

كرم طوركهه از بهاهر   اند و آن در امر به اقامه نماز جمعه ایراد فرموده این خطبه را پیامبر ا
اشاره دارد. البته همهان  آید، این خطبه به فرمان خداوند به اقامه اولین نماز جمعه خطبه برمی

گذشهههت، در بهههار  اقامهههه اولهههین نمهههاز جمعهههه مسهههلمانان نقهههل كهههه  ههههای تهههاریخی متعهههدد و  طهههور 
كهه بها توجهه بهه  مختلفی وجود داردن اما آن كه در بار  این خطبه، قابل ذكر است، این است  چه 

شیعی و ههم در متن خطبه، پ  از ایراد آن باید نماز جمعه اقامه شود. این خطبه هم در منابع 
كه البته منابع شیعی به نقل از منابع اهل منابع اهل كرده سنت آمده است  اند.  سنت آن را ذكر 

كرده است:  خود سند و متن خطبه را این سننابن ماجه در   چنین ذكر 
حدثها َممد بم ع د اهّلل بم منغر، ثها الولغ د ب م بوغ ر، اب و جه اُ (جه اُین، ح دثآ ع  د اهّلل 

ی د، ع م ی عغد ب م اِلس غب، ع م ج ابر ب م ع  داهّلل، ق ال  بم َممد ال عدُی، عم ع   ب م حل
 ، فُال   َ ها ری ل اهّلل

اُوا      ََّ وَّ ف 
َّ
! أ َّ الن وا اُتَّعمالَّ الص َّ ُر وَُوا، وَّ بادن ُ ف ُتَّ

َّ
ََّ أ ُوش قَّ  ن ب  َُ ُبوا ذیل رَّ ا  

ا اله َّ هیَّ
َّ
ُت أ
َّ
 7أ

كه بمیرید، به سوی پروردگهار خهود  كهه ای مردم، پیش از آن  بازگردیهد و قبهل از ایهن 
ید ...   گرفتار شوید، به افعال نیک مبادرت ورز

 نمایه موضوعات خطبه سوم

ن َتُموتُوا(،• 
َ
ُکم َقبَل أ ّبِ اس ُتوُبوا إلی َر یَها الّنَ

َ
ال أ
َ
 دعوت مردم به توبه قبل از مر : )أ

گرفتاری در آخرت: )َو •  كار نیک در دنیا قبل از عذاب  باِدُروا ااَلعمهاَل مبادرت ورزیدن به 
ن َتشَ لُوا(،

َ
اِلَحن أ  الّصَ

كههردن ارتبههاط بههین •  توصههیه بههه ذكههر خههدا و صههدقه دادن بههه عنههوان عههاملی بههرای مسههتحکم 
ُکهم ِبَکثهرِة ِذكهِرُكم َلهُه، َو  ّبِ هذی َبیهَنُکم َو َبهیَن َر

انسان و خدا و اشاره بهه نتهایج آن: )َو َصهلُوا اّلَ
رِ  َدَقِن ِفی الّسِ  َو الَعالنین(، َكثَرِة الّصَ

ن اهلَل • 
َ
 َقههههِد افَتهههَرَ  َعَلههههیُکُم  _َعهههّزَ َو َجهههّلَ  _فرمهههان بهههه اقامههههه نمهههاز جمعهههه و تشههههریح آن: )أ

 الُجُمَعن ...(،

 اشاره به عواقب ترک نماز جمعه: )َفَمن َتَرَكَها َو َله ِإَماٌم، َفاَل َجَمَع اهلَل َلُه َشمَلُه ...(،• 
                                                      

 .  343ص ،1ج ،ماجه ابن سنن. 7
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ن یقَهههَرُه ُسههلَطاُن یَخههاُف هههای امههام جم برشههمردن وی گههی• 
َ
 أ
َ
اَل َو اَل یههوَم َفههاِجر ُموِمنههات ِإاّل

َ
عههه: )أ

و َسوَطُه(.
َ
 َسیَفُه أ

 (جمعه) چهارم خطبه
كهرم سهنت، بهه جهز خطبهه در منابع اههل كهه پیهامبر ا در اولهین جمعهه حمورشهان در  ای 

كهههاملی دیهههده نمهههی  انهههد شههههر مدینهههه ایهههراد فرمهههوده ههههایی از  شهههود و فقهههت بخهههش ، خطبهههه جمعهههه 
كههه ایههن خطبههه نیههز همههین خطبههه گونههه اسههت. مسههلم   هههای جمعههه حمههرت نقههل شههده اسههت 

كهه در  صحیح مسلمنیشابوری در  كهرده اسهت  از طرق مختل  خطبه را به روایهت از جهابر نقهل 
كدام از این روایهت كمهی ت ییهر و تفهاوت در الفهاظ، بهه خوانهدن دو ركعهت نمهاز هنگهام  هر  هها بها 
كهه امهام خطبهه مهیورود به مسجد در  كهه بهه   روز جمعه، در حالی  خوانهد، سهفارش شهده اسهت 

 :شود  یکی از این طرق نقل روایت در زیر اشاره می
و ب م  ید، ع م عم ن ب   المهرا  و قتغ ! بم یعغد، قاُت  حدثها َحاد و هو ابم حل و حدثها أبو الن

حَّ   ُدُكش ی   ومَّ ا
َّ
ا جَّ   اءَّ أ اَّ م   اُم م   م دیه   ار،عم ج   ابر ب   م ع    د اهّلل، ق   ال  أن جَّ ادن بَّ معَّ   !ن وَّ قَّ   د َّ ُ لج

یخ  تَّ كعَّ ََّ  َ اغصن سجدفَّ  8مَّ
 نمایه موضوعات خطبه

هنگههام ورود بههه مسههجد در روز  9بههه خوانههدن دو ركعههت نمههاز تحیههت دسههتور پیههامبر• 
كه امام خطبه می َحُدُكم یوَم الُجمَعِن َو َقدَخَرَج اأِلماُم   جمعه، در حالی 

َ
خواند: )ِأَذا َجاَم أ

 ل َركَعَتین(.َفلیص من َمسجد

 (جمعه) پنجم خطبه

هههای جمعههه مسههیر بیههان خطبههه خههود را ت ییههر داده و در اثههر ورود  حمههرت در یکههی از خطبههه
كهه   فردی به نماز جمعه او را توصیه به خواندن دو ركعهت نمهاز تحیهت مهی كنهدن بهه ایهن ترتیهب 

گرامههی  العطفههانی وارد فههردی بههه نههام سههلیک  اسههالم هنگههام خوانههدن خطبههه توسههت پیههامبر 
ای سههلیک، »فرمایههد:   نشههیند. حمههرت او را دیههده و مههی  شههود و مههی  مکههان اقامههه نمههاز جمعههه مههی

كوتهاه دو ركعهت نمهاز تحیهت بهه جها آور ای را در قالهب  سهس  حمهرت جملهه«. برخیز و خیلهی 
                                                      

 .  163ص ،2ج ،مسلم حیصح. 8

 حیصهح شهر . ک.ر) اسهت تیهتح نمهاز ث،یحد نیا در نماز ركعت دو خواندن از مقصود مسلم حیصح بری نوو شر  در. 9
 (.  164ص ،2ج ،مسلم
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گونهه نقهل  صهحیح مسهلمفرماینهد. در   خطبه بیان می بهه روایهت از جهابر سهند و مهتن خطبهه ایهن 
 :ه استشد

ك َها، عم عغ  بم یو س، قال ابم   رم   و حدثها ایحا  بم ابراهمی و ع  بم   رم 
ُدُكش ی ومَّ  حَّ اءَّ  َّ ا جَّ اَّ أ  ر ا عغ ، عم أعمش، عم ا  یفغاف، عم جابر بم ع د اهّلل، قال  إن

ما   فهین
ز َّ جَّ َّ تیخن وَّ لغتَّ كعَّ ََّ اغركَّ   ُب فَّ َُ !ن و ادماُم ْحخ معَّ ُ 10الج

 

كهه یکه شهود، در   ی از شهما در روز جمعهه وارد مکهان اقامهه نمهاز جمعهه مهیهنگامی 
كه امام خطبه می كوتاه دو ركعت نماز تحیت بخواند.   حالی   خواند، پ  خیلی 

 (جمعه) ششم خطبه

سهنت بهه آن اشهاره  از این خطبه فقت یک جمله بر جای مانهده اسهت و فقهت در منهابع اههل
چنین، از طرق دیگری نقهل  با یک جمله بیشتر و هم شده است. در برخی از این منابع، خطبه

كه از پیامبر صحیح البخاریشده است. در  كه بر باالی منبر خطبهه ایهراد  است  در حالی 
كهه مهردم در زمهان پیهامبر  فرموده  می اند، شنیده شده است و دلیل ایراد خطبه بدین قهرار اسهت 

كه مهردم  _ای نخل بود و مسجد پیامبر ه فقیر بودند و جن  لباسشان از پشم و بر  اسالم
كه در صهفوف  _شدند  در آن جمع می كم بود. به همین دلیل، مردم زمانی  تنگ و مساحت آن 

كنار هم قرار مهی كهه بهوی بهد عهرق بهه   گرفتنهد، عهرق مهی  به هم پیوسته  كردنهد و نقهل شهده زمهانی 
كوتههاه بههودن ارتفههار منبههر پیههامبر اسههالم كههم آن بهها علههت  مههردم بههه حمههرت رسههید،  و فاصههله 

 ایشان این جمالت را در قالب خطبه ایراد فرمودند. 
كتهب روایهی اههل كهه یکهی از آنهها در  دو سند در بار  این خطبه در  مسهند سهنت وجهود دارد 

است. ما ابتدا اسهناد خطبهه و مهتن آن را بهه نقهل  صحیح البخاریو دیگری در  احمد بن حنبل
را بهه دلیهل تقهدم زمهان نگهارش آن بهر  مسند احمد بن حنبلایت از این دو منبع آورده و سس  رو

یابی قرار می صحیح البخاری  دهیم.   مورد بررسی و ارز

گونه آمده است مسند احمد بن حنبلدر •   :سند و متن خطبه این 

و یع آ اب م أ   حدثها ع د اهّلل، حدثآ أ ، ثها أب و ی عغد، ثه ا ی اغماف ب م ب  ل، ع م عم ن
و، عم عور هیَّ ا عمن

َّ
مع !،     فُ ال  ی ا أ م!، عم ابم ع ا  و یألُ رجَ عم الوسَ یوم الج
ُه  هدَّ كافَّ عن ف  غب أن م أطغٍب طَّ ُدُكش من حَّ

َّ
اوا، وَّ لغُ س أ سن اغتَّ ُ! فَّ معَّ ُ اا جن ُمُ الج اُ ال إن

11اله َّ
 

                                                      
 .جا همان. 10
 . 269ص ،1ج ،حنبل بن احمد مسند. 11
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 :سند و متن خطبه این چنین آمده است صحیح البخاریدر • 

 :أ  ائب، عم المهن ، عم ی اَل، ع م أب  ُ، ق ال حدثها ابم :حدثها مدم بم أ  ذیا ، قال
َ  َسع  الهِب سن اغوتَّ !ن فَّ معَّ ُ یلَّ الج م جاءَّ إن َب ع  اِله ر، فُال  وَّ مَّ 12ْحخ

 

نظر از ذكر مقدمه ایشهان، بهه نقهل  به روایت ابن عباس و با صرف مسند احمد بن حنبلو در 
گونه آمده است: از پیامبر  این 

كه به نمهاز جمعهه  گهاه باشهید   مهیو هر ك   كنهد. ای مهردم، آ آیهد، په  بایهد غسهل 
كه به نماز جمعه می كهه نهزد دیگهری   هنگامی  كدام از شهما  كنید تا هر  آیید، غسل 

كند.  است، پاک كان را لم    ترین پا

 نمایه موضوعات خطبه

 به امر نظافت مسلمانان در روز جمعه و سایر اوقات.  اهتمام و دستور رسول خدا• 

 (جمعه) هفتم خطبه

سهنت، آن ههم در  فقت در منابع اهل _ای از آن باقی مانده است  كه تنها جمله _این خطبه 
كههرم المعجههم الصهه یر هههای حیاتشههان ایههن  در یکههی از جمعههه طبرانههی آمههده اسههت: پیههامبر ا

كه به قرار زیر است خطبه را ایراد فرموده  :اند 
ی د ب م ی عغد اُتی وهدرا  عم الس م ب م أب راهمی ب م مَ نُ  الخ وُت  اِلص نی، ح  دثها یز

الص اح ، ح دثها مال ک ب م ا  س، ع م ی عغد ب م ا  ی عغد اِلُ  نی، ع م ذب  ُ، ع م ذ  
یرة  أف ری ل اهّلل م   هن  قال ؤ  ع! مم الج

ُوش عغد   1 ُُ اهّلُل لَّ اَّ عَّ ذا یومس جَّ ف َّ هَّ ال إن میخَّ َرَّ امُلسان عا ن    مَّ

کن 2 وا ن الس  غُوش بن
اَّ اُوا وَّ عَّ سن اغتَّ 13  فَّ

 

گهههروه مسهههلمانان، همانههها خداونهههد ایهههن روز )جمعهههه( را بهههرای شهههما عیهههد قهههرار   ای 
 داده است. 

كنید و مسواک بزنید.   پ  باید در این روز غسل 

 نمایه موضوعات خطبه

 اشاره به عید بودن جمعه برای مسلمانان،• 

                                                      
 . 4و 2ص ،1ج ،یالبخار حیصح. 12

 129ص ،1ج ،ریالص  المعجم. 13
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كردن و مسواک زدن )رعایت نظافت( در روز جمعه.•   امر به غسل 

 (جمعه) هشتم خطبه

كرده و می الکبیر المعجمطبرانی این خطبه را در  گروه هفهت نفهره یها نهه نفهره  ذكر  ای  نویسد: 
بهه نماینهدگی از مهردم سههرزمین خهود محمهر پیهامبر رسههیدند. بهه آنهها اذن ورود داده شهد، داخههل 

گفتند: ای رسول خدا، ما بهه دیهدار شهما آمهده كهه در حه  مها دعهای خیهر  شدند و  ایهم بهرای ایهن 
كردند تا چند بکنید  و به ما دستوری بدهید. سس  نشستند، به آنها خرما و جایگاهی تعارف 

كهه در روز جمعهه  جا اقامت داشته باشند. چند روز در آن روزی در آن جا اقامت داشتند تا این 
كرم كه پیامبر ا كمان و یها عصهایی  با پیامبر بودند و شاهد بر این  كه بر  ایستادند، در حالی 

گفتنهد و خطبهه تکیه داده كلمهاتی پهاک و مبهارک حمهد و ثنهای پروردگهار را  ای را  بودنهد. په  بها 
كه با سند زیر این  گونه نقل شده است:   ایراد فرمودند 

و ب م  ال د ال را  و ثه ا ع   ب م ع  د  ح دثها أب و الزبه اع َُ  ب م االف نر اِلص نی، ثه ا عم ن
یم، ثها یعغد بم مهص ر و اهغ. بم  ارج !، ق ا لوا  ثه ا    اُ ب م   راش ب م حو  ب، العز

ی  الَاِئ، قال َ ُ ال ل ُ ی جاس  ایل رجَ ل ُ ی ح ! م   اله ِب :حدثآ  عغب بم حل
م ا  كَّ ا ُوا  فعَّ ََّ َغُ ُوا وَّ لَّ م  َُ ُوش لَّ م  اُ ال إن  َّ

ا اله َّ هیَّ
َّ
الوش بم حزف الواِف، فأ  أ ْحدل، قال  أ

ُوا  ن ب ن
َّ
دوا وَّ أ د َّ م یَّ ، وَّ لون ُن رُُت بن مَّ

َّ
14أ

 

ید و نمی ای مردم، گر شما طاقت ندار كه به شما امر شده و دسهتور  توانید آن ا چه را 
كنید و بهه  داده شده انجام دهید، لکن )در عو ( آن را درست بدانید و تصدی  

 آن بشارت دهید. 

 نمایه موضوعات خطبه

كردن پیامبر از نبود توان و قدرت مردم بر انجام همه آن•  گاه  ن بهه چهه در بهار  آ خبردادن و آ
 ایشان امر شده است. 

 (جمعه) نهم خطبه

كوتاهی بر جای مانده است و تنها در منابع اهل سنت بهه آن  از این خطبه نیز تنها جمالت 
كرده است:  مسنداشاره شده است. احمد بن حنبل در   خویش از ابی هریره روایت 
عا ، ثه ا معم ر، ع م َمم د ب م  حدثها ع داهّلل، حدثآ ی رة، أ ، ثها ع  د ال ن ی اد، ع م ا  هن حل
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ُُ  و هو ع   َسع  ریوال اهّلل :قال   َّ 
َّ
أ كَّ  ، ُن  

ف َّ وَّ ََّ بن   ا
َّ
، وَّ أ  ! !ن یاعَّ معَّ ُ ف َّ ؤن الج

َّ
اِله ر یُ ل  أ

ا ُتَّ  ُاهَّ ا ن َُّ یاه یی عَاُه إن
َّ
ُت َّ أ
َّ
غ ا  أ ُل اهّللَّ  َّ

َّ
ٍش یسأ ُُ ا عَّ دٍ ُمسان  15وافن

كردنههد بههه دست گههر بنههده همانهها در روز جمعههه سههاعتی اسههت، و اشههاره  كههه ا شههان، 
كههه  كههه از خههدا چیههزی بخواهههد، مگههر ایههن  كنههد، امکههان نههدارد  مسههلمانی آن را درک 

 خدا آن چیز را به او بدهد. 
 نمایه موضوعات خطبه

كه در روز جمعه جهت اجابت دعای مسلمان وجود دارد. •   اشاره به ساعتی 

 (جمعه) دهم خطبه

علهی موصهلی یبر روایهت شهده اسهت. ابهو سنت آمده و از جها این خطبه فقت در مصادر اهل
كرده است مسنددر  گونه ذكر   :خویش سند و متن خطبه را این 

حدثها یفغاف، حدثها أ ، عم یعغد بم ع غد ادعدی، ح دثها الفض َ الرق اَش، ع م َمم د 
َس  ب  م اِلهو  در، ع  م ج  ابر، ق  ال  ق  ام ری   ل اهّلل ُج   ََّ مع  !، فُ  ال  عَّ َّ     َغ   ا  ی  وم الج

 ُ ُضَُره الج ، ُ  َّ ق الَّ ؤ الثا غ !ن  عَّ   ََّ مُع !ن ُ !ن فَّ  ْحُض َُر الج دیهَّ مَّ املَّ ٍَ من غ درن مَّ
مع!َّ وَّ ُهوَّ عَّ  قَّ

!ن  الن َّ الَّ ؤ ال  َّ !، قالَّ ْحُضَُرها وَّ قَّ دیهَّ درن مغایخ ؤ املَّ !َّ وَّ ُهوَّ عَّ  قَّ معَّ ُ ُضَُره الج
ََّ  َُ ُج عَّ    :ََّ

مَّ املَّ  مغاٍل من
َّ
ٍ! أ درن ثَّ ثَّ  یو فَّ عَّ  قَّ

َس ُج ََّ ُ ا ن
ُ  اهّلُل عَّ  قَّ ََّ ، وَّ یَ !ن معَّ ُ ، فَّ  ْحُضَُر الج !ن   16دیهَّ

خوانهد، ایسهتاده بهود.   كهه خطبهه مهی در حهالی رسهول خهدا :از جابر روایت شهده
ممکن اسهت شخصهی بخواههد در نمهاز جمعهه حاضهر شهود، در حهالی  :پ  فرمود

حاضههر كههه بههه انههدازه یههک میههل از شهههر فاصههله داشههته باشههد، پهه  در نمههاز جمعههه 
شهوند. سهس  بهار دوم فرمهود: ممکهن اسهت شخصهی بخواههد در نمهاز جمعهه  نمی

كهه بهه انهدازه دو میهل از شههر فاصهله دارد. په  حمهور پیهدا  حاضر شود، در حالی 
ممکههن اسههت مههردی بههه انههدازه سههه میههل از شهههر  :كنههد. و بههرای بههار سههوم فرمههود نمههی

ر این صورت، خداونهد شود. د فاصله داشته باشد، پ  در نماز جمعه حاضر نمی
 زند.   بر قلب او مهر می

 نمایه موضوعات خطبه

كهم از مکهان اقامهه نمهاز جمعهه •  كه با وجود داشهتن فاصهله  كسی  مهر زدن خداوند بر قلب 
 كند )اشاره بر آثار ترک نماز جمعه(.  در این مراسم عبادی شركت نمی
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 (دقربانیع) ازدهمی خطبه

كهههههرم _ایهههههن خطبهههههه   فقهههههت در  _انهههههد  روز عیهههههد قربهههههان ایهههههراد فرمهههههوده در كهههههه پیهههههامبر ا
گونهه ذكهر  مسندسنت آمده است. احمد بن حنبل در  منابع اهل خویش سهند و مهتن آن را ایهن 
 :كرده است

ب  د  أ   ر  مهص  ر و داود و اب م  حدثها ع داهّلل، حدثآ أ ، ثه ا عف اف، ثه ا   ع !، ق ال حل
ب د، قال  الد، عم ال عِب و هذا حدیه حل َسع  ال عِب ْح دل ع م ال  راء و ثه ا  ع ف و َمج

كه      ُت    رَوش بوا  ع ا، ق  ال   َ ه  ا ری   ل اهّلل  ی! ؤ اِلس  جد، ق  ال  و ل  و   _عه  د ی  اَ
َّ  م   » _ی    اهّلل عاغ  ُ وی  اش  حَّ  ر، َفَّ هَّ رجن  ُ  فَّ َّ  َّ  ُ 

ف ُ صَّ    
َّ
ه  ا هَّ  ذا أ  ب  ُ ؤ یومِّ

ُ
أ لَّ مَّ  ا  َّ   دَّ َّ ُ

َّ
ف َّ أ إن
ُتهَّ  َُّ ُیه َّ ا یَّ

َّ
د أ َُّ کَّ فَّ ََّ الن عَّ ُن لَّ غسَّ من مَّ فَّ هان 

َّ
َّ ا ُه وَّ لَّ شس قدم ُ دن

ّن َّ إن
ََّ الن کَّ فَّ حَّ قَّ   بَّ م اَّ ا  وَّ مَّ

ءن  ةَّ بمن  غار، قالَّ  :، قالَّ «الُهُسکن ؤن َشَّ ردَّ بو بَّ
َّ
حَّ  ایل أ بَّ ه دی  :وَّ اَّ ح ُ  وَّ عن بَّ یُ لَّ الَاله اَّ ََّ یا 

!  غر مم مسه!  قال   ٍد »ُجذعَّ حَّ
َّ
م أ زی أوَوف عَّ ج ََّ ا وَّ َلَّ  اهنَّ وَّ ا ا مَّ جعَّ

َّ
کأ عدَّ    17 «بَّ

گردیم و قربانی   كنیم. سس  بر می  همانا ما روز عید قربان را با خواندن نماز آغاز می
كسهی   می كهرده اسهت. و  كند، به سنت ما عمل  گونه عمل  كنیم. پ  هر ك  این 

كشهته، ولهی  گوسهفند  كنهد، بهرای خهانواده خهود  كه قبل از نمهاز عیهد قربهانی را ذبهح 
گفت: دایهی ر دینی را ایمناسک و شعا نجام نداده است. در این هنگام شخصی 

گفهت: ای رسهول خهدا، مهن قربههانی  كهرده اسههت. )دو بهاره(  مهن ابهو بهردة نیهار قربهانی 
گوسهفند  كهرده اسهت( و نهزد مهن  كه قبل از نمهاز قربهانی  كردم و )باهرش این است 

گوسفند قبلی جوان كه از  گوسفند جهوان ر تر است، وجود دارد )می جوانی  ا خواهد 
كهار اول مجهزی نیسهت )تکلیه  را  به جای قبلی قربهانی كنهد(. حمهرت فرمودنهد: 

كن.  انجام نداده  ای(. آن را به عنوان تحفه قربانی 

 نمایه موضوعات خطبه

 اعمال روز عیدقربان،• 

كردن. •   آداب قربانی 

 )دقربانیع ای دفطریع( دوازدهم خطبه

كه بهه زمهان دقیه  آن    اند یا اضحی ایراد فرمودهاین خطبه را پیامبر در یکی از دو عید فطر و 
كههه پیههامبر در یکههی از دو عیههد خطبههه را ایههراد  در منههابع اشههاره نشههده اسههت و فقههت ایههن مطلههب 
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رسهد بها   انهد، ذكهر شهده اسهت. ایهن خطبهه فقهت در منهابع شهیعی آمهده اسهت. بهه نظهر مهی فرموده
كامهل، توجه به وی گی ك 18های یک خطبه  كهرمبخشهی از یهک خطبهه  اسهت و  امهل پیهامبر ا
كرده است اعالم الدینآن را دیلمی در  گونه ذكر   :این 

ُل ُباوَّ ٍ! عم عغ  بم عسر، عم معاُی!، قال  َسع  ری ل اهّلل» َُ بَّ ٍء وَّ ُمهزن ا  غا دَّ
  الد ُ

غا ُن یدی اُتَّ 
َّ
م أ ةِّ من َر َّ الوَّ عَّ  بن ََّ داءن وَّ ا تَّ عَّ ا ُ ُفوُ  الس ُ ِنَّ ُع  عَّ د ُ من

هاء قَّ  19ءن     وَّ عَّ
گرفتههههاری و منزلگههههاه رنههههج و سههههختی اسههههت، اروا  سههههعادتمندان از   دنیهههها خانههههه 

كنده شده است، و دست تیهره كهراه قطهع شهده  این جهان  بختهان از ایهن خانهه بهه ا
 …است 

 نمایه موضوعات خطبه

كههه بههه آن دل مههی•  كسههانی  كههه از آن روی   مههذمت دنیهها و اشههاره بههه عاقبههت  كسههانی  بندنههد و 
(،گردانند: ) نیا َداُر َبالم  َو ُمنِزُل ُبلَ ن   الّدُ

كههه در ایههن دنیهها زنههدگی مههی معرفههی خوشههبخت•  گرفتههارترین آدمههی  كنههد: )َفَاسههَعُد   تههرین و 
رَغُبُهم فیها(،

َ
اِس ِبها َارَغُبُهم َعنها َو َاشَ ُلُهم ِبَها أ  الّنَ

ِه(،•  ّبَ قی فیَها َر  ترغیب به رعایت تقوا: )طُوبی ِلَعبد  اّتَ

َم َتوَبَتهُه َو َغَلهَب َشههَوَتُه، ِمهن قبهل تو•  صیه به توبه و بازگشت به سوی خدا قبل از مر : )َقهّدَ
نیا ِاَلی االِخَرِة(،  َان ُتلقیُه الّدُ

اشاره به معاد، روز قیامت و دائمی بودن پاداش و یا عذاب اخروی: )ُثّم ینَشهُر َفیَحشهر ِاّمها • 
ِن یدُوُم َنعیُمها َاو ار الینَفُد َعذاُبَها(. ِاَلی الَجّنَ  ِاَلی الّنَ

 (دقربانیع) زدهمیس خطبه

ههای بهه جههای  سهنت آمههده اسهت و ماننهد بیشهتر خطبههه خطبهه نیهز فقههت در مصهادر اههل ایهن
كامل نیست و فقت جمالتی از آن مانده از رسول خدا كه در باره احکام قربهانی و مهوارد  _، 

كراهت آن است  قهام »هدی دال بر خطبه بودن آن بهه جهز جملهه باقی مانده است و شا _نهی یا 
كه احکام قربانی در آن ذكرشهده اسهت، مها « فینا رسول اهلل وجود ندارد و فقت به دلیل این 

كرم آن را جزم خطبه یم. البتهه بهه زمهان دقیه  ایهراد خطبهه در   می های عید قربان پیامبر ا آور
گ كدام از مصادر اشاره نشده است و راوی  هیچ  كه پیامبر اسالماین  میان  ونه آورده است 

                                                      
 . شود یمن مشاهده خطبه نیا متن در كه است پروردگاری ثنا و هم با آن شرور كامل خطبه کی یها ی گیو از. 18
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 :ما ایستاده بودند )و در همین حالت( فرمودند

حدثها ع  د اهّلل، ح دثآ أ ، ثه ا ْح ب، ع م   ع !، ح دثآ ی اغماف ب م ع  د ال رَحم، ع م 
ُع  قال  یأل  ال راء بم عاعُ، قا    ح دثآ م ا هن   عه ُ ری  ل اهّلل  ی    _ع غد بم فغن

َ _اهّلل عاغُ و یاش 
َّ
ئمَّ أ من ُ  ُتْحج رج اُء  :بَّ اَّ  ا، وَّ العَّ َرَّ ََّ یخ مَّ یضَّ ُ! ال ن ها، وَّ املَّ ََّ یخَّ عَّ  ََّ لعَّ راُء ال َّ 

هِفَّ     ََّ ی ُتَّ 
اُع ا و الوسغَُر ال َّ یخَّ ظَّ ََّ  20ال

كنهیم، تکلیه  انجهام نشهده اسهت گر چهار چیهز را قربهانی  كهوری آن  :ا كهه  حیهوانی 
كههه كههه بیمههاری آن آشههکار اسههت، حیههوانی  لنههگ اسههت و  واضههح اسههت، حیههوانی 

كه شکستگی در آن هست و خوب نمی  شود.  لنگی آن آشکار است و حیوانی 
 نمایه موضوعات خطبه

كردن آن موجب انجام تکلی  نمی كه قربانی   شود.  احکام حیوانی 

 (دقربانیع) چهاردهم خطبه

كهههردن روز  ایهههن خطبهههه فقهههت در منهههابع اههههل  سهههنت آمهههده اسهههت و در بهههار  احکهههام قربهههانی 
كههه  اسههت. بههه تههاریخ دقیهه  آن در مصههادر هههیچ اشههارهعیههد قربههان   ای نشههده اسههت و نقههل شههده 

گوشههت كههه حههاوی  هههای  ابههو سههعید خههدری نههزد خههانواده اش حاضههر شههد و سههینی چههوبی بزرگههی 
یههد. پهه  نههزد قتههادة بههن نعمههان حاضههر  كههرد. سههس  از خههوردن آن امتنههار ورز  خشههک بههود، پیههدا 

كهالم پیهامبر كهه ایسهتاده بهود و در بهار  احکهام خهوردن  شد و قتادة بن نعمان به او از  گفهت 
كههه   كههالم پیهامبر را بههه صهورت خطبههه مههی 21گفههت.  گوشهت قربههانی مهی یهم البتههه تنهها شههاهدی  آور

كلمه  اسهت و در ایهن روایهت بهه صهراحت، « قام فقهال»داللت بر خطبه بودن جمالت زیر دارد، 
ویش سهند و مهتن خطبهه را خه مسهندر حنبهل د  به خطبه بودن آن اشاره نشده اسهت. احمهد بهن

 گونه آورده است: این

یح، قال  أ  ر  اف أبا ی عغد  حدثها ع د اهّلل، حدثآ أ ، ثها َممد بم بور، قال  أ ا ابم جن
ب ر، عم جابر بم ع د اهّلل و َل ی ا    دَی و عم یاغماف بم مویس، عم ف ف و عم أ  الز الخ

كا ا  اف أبا قتادة أ  أ ب ر هذه الُص!  ید مم قدیر اداح ، ف أ  أبو الز هاُ و جد قصع! َن
كا  ُ ف  ا  قت  ادة ب  م الهعم  اف، ف  أ  ره اف اله  ِب ُكه  ُ   اف یأ ق  ام ؤ ح  ج، فُ  ال  إن   

ُوش      عَّ سَّ تَّ یاٍم لن
َّ
ُكاُوا ُلُومَّ ادَّااح  فَّ  َّ ثَّ ث!  أ أ ََّ ف ُتَّ

َّ
ُوش أ َُ ر مَّ

َّ
22أ

 
                                                      

 . 289ص ،4ج ،حنبل بن احمد مسند. 20

 .15ص همان،. 21
 .جا همان. 22
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گوشهت كهه  كردم به شهما  كهه بهیش از سهه روز از  _ههایی را  ههای قربهانی همانا من امر 
كههردن آنههها مههی یههد، تهها بههه همههه برسههد و همههه شهههر یههک وعههده  _گههذرد   قربههانی  نخور

 گوشت قربانی را بخورند. 

 نمایه موضوعات خطبه

كه در روز دهم ذی الحجه قربانی می گوشت چهار پایانی   شوند.   تبیین احکام مربوط به 

 (مکررات حذف بدون) ها هینما کل فهرست

 ساس خداوند و یاری و بخشش و هدایت طلبیدن از او،حمد و س• 

 ، شهادت به پیامبری و رسالت حمرت محمد• 

كافران،•   اعالم ایمان به خدا و دشمنی با 

 اشاره به شرایت دوره بعثت،• 

 اشاره به اطاعت پیامبر به عنوان وسیله هدایت مردم،• 

 دعوت به تقوای الهی و تبیین مصادی  و آثار آن،• 

 شاره به احوال انسان پ  از مر ،ا• 

كند،•  كوتاهی  كار خدا  كه در  گرفتن مسلمانان از زندگی دنیوی، بدون این   اشاره به بهره 

كردن در ح  یک•   دیگر، دعوت مسلمانان به احسان و نیکی 

كه دشمن خداوند است )تبری•  كسی  كردن با   ،)امر به دشمنی 
كثرت یاد پروردگار و تالش بر•   ای آخرت، دعوت به 

 چه بین آنها و خداوند است، دعوت مسلمانان به اصال  آن• 

 حمد و ستایش پروردگار،• 

 اشاره به فمیلت شب قدر،• 

 های ماه رممان و فمیلت و اهمیت آن، اشاره به وی گی• 

 ثواب افطاری در ماه رممان )تبیین وبای  مسلمانان در ماه مبارک رممان(،• 

 ی اخالقی و ذكر پاداش آنها،  ها یت بزرگواریدعوت مسلمانان به رعا• 

گزیرند متص  به آنها باشند،ی•  كه مسلمانان همواره نا  ادآوری چهار خصلت 

 گواهی دادن به یکتایی خدا، • 

كرم•   ، شهادت به پیامبری و رسالت پیامبر ا

 ج از خداوند به ضمیمه عافیت )دعا(،یخواستار شدن حوا• 
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 آتش دوزه،پناه بردن به خدا از • 

 دعوت مردم به توبه قبل از مر ، • 

گرفتاری در آخرت،•  كار نیک در دنیا قبل از عذاب   مبادرت ورزیدن به 

كههردن ارتبههاط بههین •  توصههیه بههه ذكههر خههدا و صههدقه دادن بههه عنههوان عههاملی بههرای مسههتحکم 
 انسان و خدا و اشاره به نتایج آن،

 فرمان به اقامه نماز جمعه و تشریح آن،• 

 شاره به عواقب ترک نماز جمعه،ا• 

 های امام جمعه، برشمردن وی گی• 

دستور پیامبر به خواندن دو ركعت نماز تحیت هنگهام ورود بهه مسهجد در روز جمعهه، در • 
كه امام خطبه می  خواند،   حالی 

 اهتمام و دستور رسول خدا به امر نظافت مسلمانان در روز جمعه و سایر اوقات،• 

 بودن جمعه برای مسلمانان، اشاره به عید• 

كردن و مسواک زدن )رعایت نظافت( در روز جمعه•   Tامر به غسل 

كردن پیامبر از نبود توان و قدرت مردم بر انجام همه آن•  گاه  چهه در بهار  آن بهه  خبردادن و آ
 ایشان امر شده است، 

كه در روز جمعه جهت اجابت دعای مسلمان وجود دارد، •   اشاره به ساعتی 

كهم از مکهان اقامهه نمهاز جمعهه •  كه با وجود داشهتن فاصهله  كسی  مهر زدن خداوند بر قلب 
 كند )اشاره بر آثار ترک نماز جمعه(، در این مراسم عبادی شركت نمی

 اعمال روز عید قربان،• 

كردن، •   آداب قربانی 

كههه بههه آن دل مههی•  كسههانی  كههه از   مههذمت دنیهها و اشههاره بههه عاقبههت  كسههانی  آن روی بندنههد و 
 گردانند،

كه در این دنیا زندگی می معرفی خوشبخت•  گرفتارترین آدمی   كند،   ترین و 

 ترغیب به رعایت تقوا،• 

 توصیه به توبه و بازگشت به سوی خدا قبل از مر ،• 

 اشاره به معاد، روز قیامت و دائمی بودن پاداش و یا عذاب اخروی،• 

كردن آن موجب•  كه قربانی   شود، انجام تکلی  نمی احکام حیوانی 

كه در روز دهم ذی الحجه قربانی می•  گوشت چهار پایانی   شوند.  تبیین احکام مربوط به 
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 ها با حذف مکررات فهرست نمایه موضوعات خطبه

 پیامبر اسالم 2 خدا 1

 دنیا 4 مر  و آخرت 3

 توبه 6 تقوا 5

 ذكر 8 صدقه 7

 قرآن 10 دعا 9

 از جمعهنم 12 ماه مبارک رممان 11

 تاریخ عصر بعثت 14 اعیاد اسالمی)فطر و أضحی( 13

 (ها خطبه موضوعات لیتحل) ها خطبهیی محتوا لیتحل

كههه در تحلیههل هههر سههخن ممههمون، سههاختار زبههانی و زمههان و مکههان صههدور آن قابههل  از آن جهها 
گرامهی اسهالم بررسی است، لهذا در تحلیهل محتهوایی خطبهه  ههای جمعهه و عیهدین رسهول 

و نیههز سههاختار زبههانی آن در  _ههها اسههت  هههای موضههوعات خطبههه كههه شههامل نمایههه _نههها ممههمون آ
گیهردن   ها مهورد تحلیهل قهرار مهی ها نیز عوامل تاثیرگذار بر ادبیات خطبه قالب مرور ادبیات خطبه

كه زمان و مکان صدور خطبه یابی می ضمن این   گردد.   ها هم با تحلیل مناسبتی آنها ارز

ههای پیهامبر  . همهه خطبهه1كه تحلیل مورد نظر بهر اسهاس دو پهیش فهر : الزم به ذكر است 
ههای ایهراد شهده  ها اطالعات مها در بهار  همهه خطبهه . به دلیل تقطیع خطبه2مدنی بوده استن 

 گیرد.   توست پیامبر اسالم در طول حیات مبارک ایشان ناقص است، صورت می

 ها های مهم خطبه تحلیل مؤلفه
 توان در قالب چهار موضور مورد تحلیل قرار داد:   ها را می بههای مهم خط  مؤلفه

ههای تهاریخی. اینهک   ههای فقههی و مؤلفهه  ههای اخالقهی، مؤلفهه  ههای اعتقهادی، مؤلفهه  مؤلفهه
كدام از این مؤلفه  یاد شده: یها توضیح اجمالی هر 

 های اعتقادی الف. مؤلفه

كه در میان مؤلفه اولین مسهله آشکارا به  های پیامبر اسالم در خطبههای اعتقادی   ای 
هههای نهاقص، در تمههام  خهورد، خههدا و مسههله توحیههد اسهت. حمههرت بهه جههز در خطبهه چشهم مههی
كالم خویش را با حمد و سساس و ستایش الهی اغاز نموده و سس  به ذكر موارد دیگهر  خطبه ها 

كه پیامبر اسالم در خطبه توحیهد، اعهم از توحیهد  هها بهه اقسهام پرداخته است. الزم به ذكر است 
 در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال و توحید در عبادت اشاره فرموده است. 

پ  از ذكر مسهله خدا و توحید و نبهوت، معهاد و تهولی و تبهری و موضهوعات دیگهر اعتقهادی 
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كههالم پیههامبر را در خطبههه كههه بخشههی از  هههای عیههدین و جمعههه بههه خههود اختصههاص داده  امههت 
كامهل بهه جها مانهده از ایشهان  _ه حمهرت تنهها در خطبهه اول است. البت كهه تنهها خطبهه جمعهه 
خهود « رسهول»و « عبهد»اند و با دو صفت  به نبوت خویش )نبوت خاصه( شهادت داده _است 

كرده كه پیامبر اسالم را معرفی  گفت  در چنهد خطبهه مسهائل  اند. در بار  موضور معاد باید 
هههای آن،  ههها پهه  از مههر ، جهههان آخههرت و وی گههی ر و احههوال انسههانمههرتبت بهها آن را، از جملههه: قبهه

 اند.  رابطه دنیا و آخرت و بهشت و جهنم متذكر شده

كامهل جمعهه، در  _كه یکهی از فهرور دیهن اسهت  _حمرت در بار  تولی و تبری نیز  در خطبهه 
كرده و كافران و از دوستی با آنان اعالم بیزاری  كوتاه و فقت یک بار از   اند.  برائت جسته عبارتی 

كههه بهها توجههه بههه مباحههث مههذكور در میههان مؤلفههه  هههای اعتقههادی، موضههور معههاد   نتیجههه، ایههن 
هههای متعههدد و ذكههر مصههادی  و مههوارد مههرتبت بههاآن، بیشههترین میههزان  بههه دلیههل تکههرار آن در خطبههه

 تکرار را دارد. 

 های اعتقادی : گزارش از میزان تکرار مؤلفه2جدول شماره

 تولی وتبری معاد نبوت یدتوح ها مؤلفه

 1 7 1 4 تعداد

 های اخالقی  ب. مؤلفه

كهرم  کی دیگهر از مؤلفههی كهه پیهامبر ا ههای جمعهه و عیهدین بهر آن اشهاره  در خطبهه ههایی 
كه حمرت در موارد متعدد و فرصهت  اند، مؤلفه فرموده گون مهردم  های اخالقی است  گونها ههای 

 از: اند   ین موارد عبارتاند. ا را به رعایت اخالق توصیه فرموده

كه شامل حقیقت تقوا، آثار تقوا در دنیا و آثار اخروی تقوا است، •   تقوا 

 توبه،• 

كهه شهامل اوصهاف دنیهای مهذموم وممههدو ، نحهوه برخهورد انسهان بها دنیها، دنیههاداری •  دنیها 
 دینی است، 

 صدقه، • 

 اد خدا )ذكر(،ی• 

كه شامل زمان استجابت دعا و محتوای •   آن است، دعا 

 قرآن. • 

در میههان موضههوعات یههاد شههده اخالقههی، تقههوا و دنیهها بههاالترین میههزان تکههرار را در مصههادی  و 
 اند.  موارد مربوط به آنها داشته
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 های اخالقی : گزارش از میزان تکرار مؤلفه3جدول شماره

 دعا ذکر صدقه دنیا توبه تقوا ها مؤلفه

 2 1 1 6 1 8 تعداد

 های فقهی  ج. مؤلفه

 _كه شامل تشریح احکام و فرای  دینی و بیان فلسهفه تشهریح آنهها اسهت  _مباحث فقهی 
كه حمرت در چند خطبه جمعه و عیدین به آنها پرداخته  یکی دیگر از مؤلفه اند.  هایی است 

 :ها شامل موارد زیر است  این مؤلفه

 تکلی ،. 1

ک رممههان و وبهههای  هههای مهههاه مبههار مههاه مبههارک رممههان )اهمیهههت، فمههیلت و وی گههی. 2
 مسلمانان در ماه مبارک رممان(،

 های امام جمعه(، نماز جمعه )عواقب ترک نماز جمعه و وی گی. 3

كردن پ  از نماز، وی گهی. 4 ههای  عید قربان )اعمال عید قربان، خواندن نماز عید، قربانی 
گوشت قربانی(. كه باید در روز عید قربانی شود و احکام   حیوانی 

 های فقهی : گزارش از وضعیت تکرار مؤلفه4جدول شماره

 عیدقربان نمازجمعه ماه مبارك رمضان تکلیف ها مؤلفه

 5 3 12 1 تعداد

زش میزان تکرار مؤلفه  های دینی های مهم و اولویت بندی ار

كههه چههه مؤلفههه  هههای  هههایی بهها توجههه بههه همههین تعههداد و خطبههه بههه طههور خالصههه، در بههاره ایههن 
 از جانههب ایشههان از اولویههت بههاالیی برخههوردار بههوده و حمههرت  سههالمبههاقی مانههده از پیههامبر ا

گوشههزد مهی خطبههه  چهه موضههوعاتی را در بیشهتر تههوان در مهوارد زیههر   كردنههد، مهی  هها بههرای مسهلمانان 
كرد  :خالصه 

كه بیشترین حجم مطالب را به خهود  های اخالقی، اولین مؤلفه الویت اول. مؤلفه ای است 
 اختصاص داده است. 

كهه بیشهترین حجهم  از میان سایر مؤلفه  های فقهی دومین مؤلفه ت دوم. مؤلفهالوی ها اسهت 
 ها را به خود اختصاص داده است.  مطالب خطبه

كهه  الویت سوم. سومین حجم مطالب، مربوط به مؤلفه های اعتقادی، به ویه ه معهاد اسهت 
 ها را به خود اختصاص داده است.  بخش قابل توجهی از مطالب خطبه
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كمتههرین حجههم مؤلفههه  مؤلفههه .لویههت چهههارماو كههه   ههها را بههه خههود اختصههاص   هههای تههاریخی 
 داده است. 

 ها های خطبه گزارش از میزان تکرار مؤلفه

یخی فقهی اخالقی اعثقادی ها مؤلفه  تار

 2 21 1 13 میزان تکرار

 اسالم امبریپ دگاهید ازی نید جامعهی ها شاخصه

های جمعه و عیدین پیهامبر  های مهم در خطبه ار مؤلفهچه در بحث میزان تکر بر مبنای آن
های جامعه دینی پی برد. بر اساس دیهدگاه حمهرت،  توان به وی گی  مطر  شد، می اسالم

 جامعه دینی:

 های دینی، ای است دین باور و معتقد به آموزه جامعه• 

ت مههداری صههور تنظههیم نظههام حقههوقی و مناسههبات اجتمههاعی بههر اسههاس دیههن و شههریعت• 
 گیرد،  می

كنند  ای مردم، سلوک و رفتار فردی و اجتماعی خود را با دین موزون می در چنین جامعه• 
 23و داوری دین را در این باره پذیرایند،

ها در جامعه دینی با مکهارم اخهالق و پهرورش فمهایل اخالقهی در  اولویت و رجحان ارزش• 
كههه پایههه دیههن ای دینههدارتر و ابعههاد فههردی و اجتمههاعی اسههت. و جامعههه هههای  مههدارتر اسههت 

كردن به آن با قدرت و توان بیشتری انجام پذیرد.  اخالق در آن مستحکم  تر و عمل 

   ها خطبه رادیا زمان مدت و حجم

كهه تعهداد خطبهه با تتبع در خطبه ههای جمعهه و عیهدین بهه  های حمرت و با توجه بهه ایهن 
گرفتن مدت زمان رسهالت ایشهان بسهیار انهدک اسهت و از همهین  جا مانده از حمرت با در نظر 

كوتاه به دست ما رسیده و اطالعات مها نهاقص اسهت، مهی تعداد هم عبارت تهوان نتیجهه  هایی 
كههه حجههم و محتهوای خطبههه تههوان بههرای  ههها، تههوازن خاصهی نههدارد و بههه همههین دلیهل، نمههی گرفهت 
گرفههت. هههم مههدت زمههان ایههراد همههه خطبههه ا در چنههین، بهه ههها، یههک زمههان مخصههوص را در نظههر 

كوتاه هستند، می نظرگرفتن خطبه كامل بوده و حجم آنها نسبتات  كه  كهرد  هایی  توان چنین ادعها 
هههای خههاص زمههان ایشههان و اتفاقههات آن دوره و سههاختار شخصههیتی افههراد معاصههر بهها  كههه وی گههی

                                                      
 . 210 و 209ص ،نیبر جامعه. 23
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 های آن بزرگوار تهثیر داشته است.  گیری در حجم خطبه حمرت به نحو چشم

   ها خطبهی مناسبت لیتحل

كه باید مورد توجه  دیگر از تحلیل کی ی گیرد، تحلیل مناسبتی هایی  ههای پیهامبر  خطبه قرار 
كهه در تهاریخ حیهات ایشهان، اتفاقهاتی در جامعهه اسهالمی  گرامی اسالم اسهتن بهدین معنها 

گهرفتن مناسهبت یهدادها و در نظهر  گردیده تا حمرت با توجهه بهه آن رو هها بهه  روی داده و موجب 
كهه تعهداد محهدودی از خطبهه ها ایراد خطبه ههای جمعهه و عیهدین  ب ردازند. البته به دلیل این 

شهود، بلکهه  هها دیهده نمهی در منابع اسالمی آمده است، هیچ رویداد سیاسی در میان مناسهبت
كه در مسیر تبلی  دین و تشریع احکام برای پیامبر  اتفاق های فرهنگی، اجتماعی و یا مسائلی 

ههای تهثیرگهذار بهر ایهراد  ها است. با ایهن توضهیح، مناسهبت ایراد خطبهپیش آمده، عاملی برای 
 های حمرت به شر  زیر هستند: خطبه

 مورد اول. خطبه دوم و فرار رسیدن ماه مبارک رممان، 

 مورد دوم. خطبه سوم و فرمان تشریع نماز جمعه، 

 مورد سوم. خطبه پنجم و عدم اهتمام مسلمین به آداب حمور در نماز جمعه،

گهویی  از برخی از احکام شرعی و پاسهخ مسلمانان  مورد چهارم. خطبه چهارم و عدم اطالر 
 به سؤاالت آنها. 

كههه متهههثر از  بههدین ترتیههب، از مجمههور خطبههه گردیههد  هههای حمههرت، فقههت چهههار مههورد یافههت 
وقایع دوران رسالت ایشان هستند و حمرت به جهت تثبیهت جایگهاه و موقعیهت دیهن اسهالم 

ردم و آموزش و تبلی  آن و نیز اصال  مشکالت فرهنگی موجهود در جامعهه، بها لحنهی در میان م
گردیهده چنهین، ایهن مناسهبت انهد. ههم متفاوت، به ایراد خطبه پرداختهه انهد تها حجهم  هها باعهث 

كه وقور این رویدادها بیهان ها متفاوت ها در مقایسه با سایر خطبه خطبه گهر  تر باشدن ضمن این 
یافت نظر سعه صدر حمرت در گهویی بهه آنهها تحهت ههر شهرایطی اسهت.  ات مهردم و پاسهخیدر

كهردن حیهات  ایشان بیشتر از هر موضوعی دلسوزانه و مشفقانه درصدد هدایت مردم و اسالمی 
 آنها بودند. 

 ها خطبه اتیادب لیتحل

كهرم در خطبه عهالوه بهر متنهور بهودن موضهور آنهها، شهاهد  های جمعه و عیدین پیهامبر ا
كههه تنههور لحههن حمههرت بیههان تنههور لحههن گههر تسههلت ایشههان بههر اوضههار  كههالم حمههرت نیههز هسههتیم 
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كهه بسهیار عالمانهه و بها در نظههر  جامعهه اسهالمی، زمهان شناسهی و مخاطهب شناسههی ایشهان دارد 
گردیههده اسههت. بههه طههور خالصههه،  گههرفتن مخاطبههان ایههراد  گههرفتن زمههان و مکههان و نیههز بهها در نظههر 

كرد: توان در دو ها را می ادبیات خطبه  قسمت بیان 

 ها،  ال . مرور ادبیات خطبه

 ها.  ب. عوامل تهثیرگذار بر ادبیات خطبه
ور ادبیات خطبه  ها مر

كلی ادبیات خطبه تهوان بهه دو بخهش  را مهی های جمعه و عیدین پیامبر اسهالم به طور 
كدام از موارد یاد شده كرد. اینک توضیح هر   :تبلی ی و انتقادی تقسیم 

 شادی. تبلیغی و ار1

یههادی از ادبیههات خطبههه تبلی ههی اسههت. تصههحیح  هههای پیههامبر اسههالم حجههم نسههبتات ز
سهههاختار اعتقهههادی مهههردم، بیهههان فهههرای  الههههی، تشهههریع احکهههام الههههی، آمهههوزش آداب و سهههلوک 

بنهدی  مدارانه و متصه  شهدن بهه فمهایل اخالقهی، اولویهت اسالمی، سفارش به حیاتی اخالق
هههها مههورد دیگهههرن آن ههههم بهها لحنهههی سراسهههر دلسهههوزانه و  دهههها در یهههک جامعهههه دینههی و بیهههان  ارزش

كهه شهیوه كه حمرت در روز جمعه به عنهوان مبل هی  ههای تبلی هی  مشفقانه حکایت از آن دارد 
او بر اساس وحی الهی و ناشی از شدت اشهتیاق ایشهان بهه ههدایت مهردم اسهت، تمهام همهت و 

كهرده، اعمهای آن را بهه عزمشان این است تا نظام فکری، عقیدتی و اخالقی جامعهه ر ا اصهال  
كردن به آموزه های دینی ترغیهب و تشهوی  نمهوده و شهؤون مختله  دیهن اسهالم را بهه آنهها  عمل 

كهه بخهش اعظهم خطبهه كهرم تعلیم دهند. با توجه به این  بها  ههای جمعهه و عیهدین پیهامبر ا
گردیده وده و فقت به ذكر مهوارد اند، از این رو، از ذكر موارد مصداقی پرهیز نم چنین ادبیاتی بیان 

 كنیم.  كلی، بسنده می
 . انتقادی2

كم شههدن آداب و رسههوم غلههت جاهلیههت در جامعههه و عههدم آشههنایی مههردم بهها رفتارهههای  حهها
موجههب شههده اسههت ادبیههات برخههی از  صههحیح اجتمههاعی در زمههان حیههات پیههامبر اسههالم

كهه پیهامبر اسهالم در بهار  آداب نظافهت سهخ ها، مانند خطبهه خطبه گوینهد، حالهت  ن مهیههایی 
گرفته و ایشان نارضایتی خود را از وضعیت موجود اعالم فرمایند.   انتقادی به خود 

 _كه از حمرت به دست ما رسیده  _های جمعه و عیدین  بنا بر این، هر چند تعداد خطبه
كه این خطبه بسیار اندک است، اّما از آن ن به شههر مدینهه تها زمها ها از زمان ورود پیامبر جا 
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كههه ادبیههات بیشههتر رحلهت ایشههان ایههراد شههده اسههت، مههی گرفههت  ههها بههه دلیههل  خطبههه  تههوان نتیجههه 
كهه در مهواردی نیهز حالهت  فراهم بودن شرایت برای تبلیه  دیهن، تبلی هی و ارشهادی اسهت و ایهن 

گرفته است، مقصود اصال  آسیب  ها بوده است.  انتقادی به خود 
 ها عوامل تأثیرگذار بر ادبیات خطبه

كههه در ارائههه، در ب  ررسههی یههک مههتن و یهها بههه عبههارت دیگههر سههخن، توجههه و دقههت در عههواملی 
كالم مؤثر بوده های  فر  نماید. به عبارت دیگر، پیش اند، ضروری می تعیین و ت ییر سبک آن 

كهههه بررسهههی   گوینهههده آن در سهههه سهههطح محتهههوا، لفهههظ و سهههاختار و قالهههب قابهههل بررسهههی اسهههت 
 و ادبیههات آن نیههز از مصههادی   ین پیههامبر اسههالمهههای جمعههه و عیههد تنههور موضههوعی خطبههه

كسهههب  كهههه بررسهههی مهههوارد یهههاد شهههده نیهههاز بهههه   ایهههن امهههر اسهههت. ایهههن نکتهههه نیهههز قابهههل ذكهههر اسهههت 
 اطالعهههات دقیههه  تهههاریخی دارد و ایهههن مسههههله بههها مراجعهههه بهههه منهههابع تهههاریخ اسهههالم و تحلیهههل 

كرم زمان ایراد خطبه كهدام از مهوارد محق  شهده اسهت. اینهک بررسهی هه ها توست پیامبر ا ر 
 :ذكر شده

 ساختار و قالب

كههالم عههرب عصههر نههزول قههرآن و دوره جههاهلی بههه لحههاظ شههکل و قالههب  اسههلوب هههای رایههج در 
 :بیشتر بر چهار روش است

اسلوب محاوره )كهه در مکالمهات روزمهره متهداول بهود و مخصهوص قبیلهه و طایفهه خاصهی 
ج بههود(، اسههلوب شههعر )كههه مبنههی بههر نبههود(، اسههلوب خطابههه )كههه میههان خطبهها و بل ههای عههرب رایهه

گروهههی از اعههراب  بحرهههای معههروف عروضههی اسههت( و اسههلوب سههجع تکلهه  آمیههز )كههه میههان 
 24متداول بود(.

كهالم نبهوی مشههور اسهت. از  از میان ایهن اسهلوب هها، اسهلوب محهاوره و اسهلوب خطابهه در 
كه محور این پژوهش خطبه آن كرم جا  ها بهه بررسهی است، تن های جمعه و عیدین پیامبر ا

كههالم ایشههان  كههه یکههی از سههاختارها و شههکل _اسههلوب خطابههه  هههای مههورد اسههتفاده حمههرت در 
یم.  می _است   پرداز

های تبلی  و اعالن دینی و سیاسی مورد نیاز حکومت نوپای اسهالمی  خطابه روشی از روش
كه مورد استعمال نبی مکرم اسالم دن بهه در طول دوران حیات رسهالت ایشهان واقهع شه بود 

كههه بنهها بههه ادعههای برخههی مورخههان و پههژوهش كههرم طههوری  بهها  گههران ادبیههات عههرب، پیههامبر ا
                                                      

 .  310ص ،اتیالهی ف المحاضرات. 24



صه
شاخ

 
طبه
ه خ
جه ب
با تو
نی 
ه دی
امع
ی ج
ها

 
امبر
ن پی
یدی
 و ع
معه
ی ج
ها

 

 

 

173 

 25های این فن را استوار ساخت. های بلی  خویش، پایه خطبه

كهه همهواره علهل ایهراد آن موجهود بهود، رواج فهراوان  در عصر جاهلی نیهز، خطبهه بهدان سهبب 
كهه  بههرای دفههار از خههود و قههومش، یهها بههر ای فخههر یهها منههافرت، یهها دفههار از شههرف و داشههت ... هههر 

گههروه یهها دو قبیلههه، یهها دعههوت بههه تفههاهم و صههلح، یهها  حیثیهت قههوم، و یهها اصههال  میههان دوتههن یهها دو 
تحری  به جنگ و انتقام، یا سفارت نزد سران قبایل و بزرگان یا نزد ملوک و عمالشان به ایهراد 

ی در اعیههاد و محافههل بههزر  و خطابههه نیههاز داشههت. اعههراب بههدوی خطابههه خههود را بههه نههور خاصهه
 26كردند و خطیبان مقام شامخی داشتند. بازارهای متعدد ایراد می

كههه میهان اعهراب بههود، بهه تبلیه  و تبیههین  بنها بهر ایههن، پیهامبر اسهالم بهها اسهتفاده از هنهری 
اههداف رسههالت خهویش پرداختههه و مخاطبهان خههود را از ایهن طریهه  )در قالهب خطابههه( متنبههه و 

گاه نمودند.   آ
 محتوا

كه خطیب جمعه باید متناسب بها شهرایت فکهری، ذهنهی، اجتمهاعی و فرهنگهی و  از آن جا 
كهرم برفیت  _نیهز  های علمی مخاطب خود به ایراد خطبه ب ردازد، به همین دلیل پیهامبر ا

كههرده انهد و بهه عنههوان  كهه پیشهوای خطیبهان اسههت و همهه فصهحا و بل ها بههه ایهن حقیقهت اذعهان 
 _انهد  درت بیان و فصاحت و بالغت آن حمرت را در مقام خطابه سهتودهترین عرب، ق فصیح

كهههه در آن كردنهههد،  انهههد و زنهههدگی مهههی جههها بهههه پیهههامبری مبعهههوث شهههده بههها تهثیرپهههذیری از محیطهههی 
كهه حمهرت په  از هجهرت،  های جمعهه و عیهدین را ایهراد فرمهوده خطبه انهد. نیهز بهه دلیهل ایهن 

از جمعه و عیدین یافته، با توجه به شرایت مختل  شرایت و موقعیت مناسب را برای اقامه نم
كم بر شهر مدینه به بیان این جمالت پرداخته  اند:  حا

گی  های شهرمدینه و مردم آن ویژ

كهه در قهدیم االیهام نهوعی تمهدن ابتهدایی  اهالی مدینه در اصل، مردمهان مههاجر یمهن بودنهد 
چهون مهردم  ی خشهن داشهتند و نهه ههمها گرد عرب، قلب داشتند. آنها نه همانند مردمان بیابان

در بهار   27ای بودنهد. قریش در فمهای روانهی خاصهی بهه دنبهال امتیهازات ویه ه و مصهالح منطقهه
كهه آنهها از دو قبیلهه اوس و خهزرج و یهودیهان تشهکیل  گفهت  كنان یثرب باید  ماهیت تركیب سا

                                                      
 . 366ص ،یالعرب االدب خیتار. 25

 . جا همان. 26

 . 147 و 146ص ،2ج ،اعظم امبریپ حیصح رهیس. 27
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گروه رقابت كمیت شهر مدینه بین این دو  بها همهه  28ود داشت.هایی وج یافته بودند و بر سر حا
كه آمهدن مههاجران بهه مدینهه و  وی گی گفت  كه از شهر مدینه پیش از اسالم ذكر شد، باید  هایی 

كه بهه اسهالم ایمهان آورده بودنهد( مشهکالتی را بهه  كنان مدینه  كنار انصار )سا گرفتن آنها در  قرار 
كه پیامبر اسالم كار جهت رفع این موانع راهکارهایی را در جام همراه داشت  عه مدینه به 

شهود و در  دیهده مهی ههای جمعهه و عیهدین پیهامبر بستند. برخی از ایهن راهکارهها در خطبهه
 ها مؤثر بوده است.  تعیین محتوای خطبه

 عوامل تأثیرگذار در تعیین محتوا

 بهههها توجههههه بههههه مقدمههههه مههههذكور، در ایههههن قسههههمت بههههه ذكههههر عوامههههل تهثیرگههههذار بههههر محتههههوای 
یم ها می خطبه  :پرداز

گا  رشدن مهاجران با وضع مدینهساز

كه مهاجران در مدینه با آن مواجه شدند، بیماری ناشی از ناسازگاری بها  نخستین مشکلی 
یهادی بها طبیعهت بقیهه جزیهرة العهرب نداشهت،  آب و هوای مدینه بود. طبیعت مدینه تفاوت ز

كهارگر مهاهر  كمبهود  و انتقهال آب كهه الزمهه اصهال  خهاک  _اما به دلیل زراعت بسیار در مدینه و 
گسترش وبا شده بود و بیشتر مهاجران بیمار شده و  _بود  آب و هوای مدینه در آن زمان مستعد 

از جانب دیگر، به دلیل اختالف انصار و مهاجران در آداب و رسوم  29از تب شکایت داشتند.
در ایهن شههر بهه چشهم  زندگی نوعی ناسازگاری اجتماعی نیهز په  از هجهرت پیهامبر اسهالم

كننهده و عهاملی بهرای یهک می دسهت سهازی و اسهالمی  خورد. حمرت در مقام معلم و ههدایت 
كههرد. ایشههان مههردم را بههه یکههی شههدن در آداب غههذاخوردن، آداب و  30كههردن عههادات مههردم عمههل 

كهه بخشهی از ایهن دعهوت و دیگر عادات و رسوم اسالمی دعوت می 32و مجال  31رفتار هها  كهرد 
كه به زدن مسهواک، غسهل  ه استن از جمله در قسمتهای پیامبر قابل مشاهد در خطبه هایی 

 33فرماینهد. كردن، و رعایت بهداشت و نظافت به عنوان آداب حمور در نماز جمعه اشهاره مهی
كههه بههه تحههول آداب و رسههوم و بهداشههت اجتمههاعی در زمههان  احادیههث دیگههری نیههز وجههود دارنههد 

                                                      
 . 50ص ،ماسالی لیتحل خیتار. 28

 . 221ص ،3ج ،نیالنها و نیالبدا ن427 و 426ص ،2ج ،نیالنبو رةیالس. 29

 .  354ص ،1ج ،االصابن. 30

 . جا همان. 31
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 . 2 فقره هفتم، خطبه. 33
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 34كنند. داللت می پیامبر

 شی از هجرتمشکالت اجتماعی و اقتصادی نا

 مشهههکالتی ماننهههد نداشهههتن محهههل سهههکونت و نیهههز تهیهههه غهههذا بهههرای مههههاجران و دعهههوت بهههه 
كهه جمعیهت مههاجران در حهال افهزایش بهود،  كردن آنها از جانهب انصهار بها توجهه بهه ایهن   كمک 

گرسههههنگی و  هههههای پیههههامبر در مدینههههه بههههه شههههمار مههههی از جملههههه دغدغههههه  رفههههت. ایشههههان در ایههههام 
كاسههههتن كارههههها  از شههههدت سههههختی كمههههِی محصههههوالت، بههههرای   ههههها بهههها مههههردم مدینههههه در انجههههام 

 كههه در ایههام قحطههی و در عیههد قربههان  _هههای خههود  كههرد. حمههرت در یکههی از خطبههه مشههاركت مههی
گوسهههفند، بهههیش از سهههه شهههب، نههههی فرمودنهههد و دسهههتور  _ایهههراد فرمودنهههد  گوشهههت   از نگهداشهههتن 

گوشهت قربهانی را صهدقه دهنهدن ن، مسهکینانی بهه مدینهه زیهرا بهه هنگهام عیهد قربها 35دادند بقیۀ 
كار را ضروری می كهه مالحظهه  آمدند و پیامبر برای معشیت و رفع نیاز آنان آن  دیهد. همهان طهور 

كهه بهر محتهوای خطبهه می هها تهثیرگهذار  شود، برقرارای عدالت اقتصادی از جمله مهواردی اسهت 
 بوده است. 

 ایجاد پیوندهای اجتماعی

در جامعهه تهازه تهسهی  اسهالمی بهه جههت ایجهاد  ترغیب و تشوی  پیامبر به رعایت اخالق
یکهی دیگهر از  _ای دیگهر مههاجر بودنهد  ای انصهار و عهده كهه عهده _پیوندها و همکاری در شهری 

گذاسهته اسهت. پیهامبر اسهالم كالم پیامبر از جهت محتوا و معنا تههثیر  كه بر   عواملی است 
كامل عملی آنهها بهود  _ی اخالقی   ها حیات اجتماعی مدینه را با تذكر و توصیه  _كه خود نمونه 

 قوام و استحکام بخشید. 

 ترویج و تعلیم مکارم اخالق

كثهههر قریهههب بههه اتفهههاق صهههحابه در محهههیت   نزدیههک بهههودن بهههه زمههان جاهلیهههت و رشهههد و نمههو ا
 هههها و آداب و  بهههار جهههاهلی، و نیهههز حمهههور انصهههار و مههههاجران بههها تعهههدد خواسهههته سهههیاه و نکبهههت

گزیهههدن از رسههوم متفهههاوت از جانهههب دیگههه كهههه تهههرویج فمهههایل اخالقهههی و دوری   ر، موجهههب شهههده 
كلمات و افعال رسول خدا جلوه حمهرت جههت  36ای خاص داشهته باشهد. اعمال ناپسند در 

كم شهههدن رو   اسهههتحکام بخشهههیدن بهههه حیهههات معنهههوی جامعهههه تهههازه تهسهههی  اسهههالمی بهههه حههها
                                                      

 .  14ص ،1ج ،داوودی اب سنن. ک.ر شتر،یب اطالعات كسبی برا. 34

 . چهاردهم خطبه. 35

 . 27ص ،عهیش ثیحد خیتار. 36
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گهوهر وجهودی  37مداری در جامعه نیاز داشتن اخالق كه ایهن فمهایل بها  خهوان  انسهان، ههمچرا 
كمههاالت انسههانی سههوق مههی كههه در میههان  بههوده و او را بههه سههمت  دهههد. بههه همههین دلیههل اسههت 

، احادیههههث اخالقههههی و تربیتههههی بیشههههتر از احادیههههث احادیههههث وارد شههههده از پیههههامبر اسههههالم
كهردن و احسهان  38استداللی و عقالنی است. از مصادی  این موضهور توصهیه پیهامبر بهه نیکهی 

گفتهار و مهواردی از ایهن دسهت درخطبههدیگر، د در ح  یک ههای جمعهه  ادن صدقه، صهدق در 
كرم  39است. پیامبر ا

 تشریع احکام الهی

كهم ههای دیهن  كهم پایهه پ  از برقرار شدن پیمهان دوسهتی و بهرادری میهان انصهار و مههاجرین 
كرم بهه  _كه وبیفه تبلی  دین و تشریع احکام الهی داشهتند  _ اسالم محکم شده و پیامبر ا

ههای مسهلمانان در بهاره  ههای مقتمهی بهه پرسهش بیین آنهها پرداختهه و در مهوارد متعهدد و زمهانت
كه در قالب خطبه پرداختنهدن از جملهه  ها به تشهریح آنهها مهی احکام شرعی پاسخ داده و یا این 

های جمعه و عیدین حکم شرعی برخی موضوعات پیش آمده را، مانند روزه،  در برخی خطبه
كههه در نمههاز جمعههه، احکهه كههردن و ... مطههر  فرمودنههد. بنهها بههر ایههن، یکههی از عههواملی  ام قربههانی 

هها مهؤثر اسهت، مسههله آمهوزش احکهام و قهوانین شهرعی و اسهالمی از  گیری محتهوای خطبهه شکل
كرم  است.  جانب رسول ا

گهرفتن سهاختارهای جامعهه شهناختی و  بنا بر این، حمرت با تیزبینی و دقهت نظهر و در نظهر 
 اند.  شهر مدینه، و به عبارت دیگر، با شناختن مخاطب به ایراد خطبه پرداخته شناختی روان

 لفظ

كههه در آن بههه سههر مههی بهها توجههه بههه وی گههی امبریههپ بردنههد، محتههوای  هههای مکههانی و زمههانی 
كرده خطبه را بایهد در  های پیامبر اند. مختصات زبانی و ادبی خطبه های خود را انتخاب 

كهردن آن ههم بهه دلیهل قهرب زمهانی ایهن دو دوره سبک ادبیات عرب عصر جاهل ی جسهت و جهو 
 40نسبت به هم.

كلههی سههبک ادبیههات جههاهلی و نثههر عربههی جاهلیههت در سههطح ادبههی و بالغههی،  وی گههی هههای 
                                                      

 .  115ص ،ینبو عصر در نهیمد جامعه. 37

 . 28ص ،عهیش ثیحد خیتار. 38

 . 2 فقره سوم، خطبه ن4 فقره اول، خطبه. 39

 . 370ص ،بالغن وی المصطف الرسول فصاحن. 40
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كلهی از صهنایع و آراسهتگی و  كهالم اسهت. نثهر عربهی جهاهلی بهه  كوتاهی و مقطع بهودن  سادگی، 
عههرب جههاهلی، بههدون لحههن، بههه نثههر  41ت.مبال ههات بههه دور اسههت و البتههه انههدكی آهنگههین اسهه

بههرد. بههه همههین  گفههت و از قههوت قریحههه، وراثههت و قلههت اخههتالط بهها اعههاجم فایههده مههی سههخن مههی
كه تکل ، تهزیین و مبال هه در  دلیل، امتیاز نثر در جاهلیت به جریان طبیعی آن بودن به طوری 

نا بهر ایهن، نثهر جهاهلی، شد. این نور سخن، در تعامل با اخالق بدوی عرب بود. ب آن دیده نمی
كوتاه، تعابیر موجز و مقطع، اشارات قریهب،  دارای الفاظ قوی، تركیب متین، دارای جمله های 
كههالم پیههامبر در  42اسههتعارات انههدک، و معههانی سههطحی اسههت. همههه ایههن مختصههات در سههبک 

شههود. حمههرت بههه عنههوان خطیههب بایههد بهها توجههه بههه  هههای جمعههه و عیههدین مشههاهده مههی خطبههه
گفهت و ایشهان را بهه دیهن  ای زبهانی و سهاختارهای ادبهی قهوم خهویش بها آنهها سهخن مهیهه وی گی

كههه در آن متولههد شههده بههود، پوشههیده و زبههان  اسههالم دعههوت مههی كههالم نبههوی، لبههاس زمههانی را  كههرد. 
گهر  كالم نبوی، زبان زنده، و پویای رایج در روزگار زندگی اش بهود. بهه دلیهل همهین تهثیرپهذیری، ا

كهههرمدر الفهههاظ صهههادر كهههالم روزمهههره آن ه از پیهههامبر ا كهههالم ادبهههی، علمهههی، شهههرعی و  ، اعهههم از 
گهردد  دقهت شهود، مالحظهه مهی _گفت  كه در جایگاه یک انسان با دیگران سخن می _حمرت 

كهالم آن حمهرت و خطبهه گونهه  كه ایجاز در آن امر واضهح و روشهنی اسهت. لهذا در  ههایش ههیچ 
كهه  _طاب آن را اقتما نکند كه سیاق یا شرایت خ _ای  زیادت و اضافه وجود نداردن ضمن این 

 رساند.  دش را مییدر عین ایجاز و اقتصار، تمام معنا و فوا

كهه بهه لحهاظ سهبک عالوه بر آن كهالم پیهامبر چه ذكر شهد، وی گهی دیگهری  و  شناسهی در 
كهالم اسهت. ایهن وی گهی غ های ایشان وجود دارد، مقطع )فاصله خطبه یهر دار( و ناپیوسته بودن 

كالمهی بلنهد و طهوالنی باشهد، امها مقطهع و جهدا. بها  كوتاه و موجز بودن سخن اسهت. چهه بسها  از 
كوتهاه و فاصهله ههای حمهرت مشهخص مهی بررسی خطبه كهه ایشهان بیشهتر از جمالتهی  دار  شهود 

 در حههدیثی از پههدرانش، از امههام حسههن مجتبههی انههد. امههام رضهها بههرای ایههراد آنههها بهههره بههرده
كه می  روایت  :در وص  سبک سخن پیامبر فرمود كند 

َفصغر     ی وامن  الواش فص   ُتفض ل و ُت َّ شَّ لج
ا َّ وَّ  تَّ

به همین وی گی اشاره داردن یعنی قطعه قطعه و جدا جهدا. نیهز از عایشهه نقهل « فصل»تعبیر 
گفت كه   :شده است 

                                                      
 .  154ص ،یالعرب االدب خیتار. 41

 . 18ص همان،. 42
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كرم گفت، بلکهه سهخن  مانند شما طوالنی و به هم پیوسته سخن نمی پیامبر ا
كه همه قلب آن حمرت  كردند. ها آن را درک می جدا جدا و مقطع بودن به طوری 

 شنهادهایپ وی ریگ جهینت

بههه عنههوان بخشههی از میههراث حههدیثی مسههلمانان مههورد توجههه  هههای پیههامبر اسههالم خطبههه
گرفتههه و آنههها بههه جمههع انههد. در ایههن میههان،  هههای حمههرت پرداختههه آوری خطبههه محههدثان قههرار 

كههه خطیهب جمعههه بها توجههه بهه اقتمههائات و ههای جمعههه و عیهدین  خطبهه ایشههان بهه دلیههل ایهن 
پههردازد،  شههرایت زمههان و مکههان و حههوادث سههاری و جههاری جامعههه اسههالمی بههه ایههراد خطبههه مههی

كامهل بهوده و  كند. از میان خطبه ای پیدا می اهمیت وی ه گردآوری شده، تنها یهک خطبهه  های 
كامهه شههرایت و وی گههی یههها دارا سههایر خطبههه كلههی بههه همههه هههای خطبههه  ل نیسههتندن ولههی بهها نگههاه 

كهه از نظهر محتهوا، دارای تنهور موضهوعی و از نظهر حجهم، دارای  ها، چنین بهه نظهر مهی خطبه آیهد 
كه مدت زمان خاصهی را نمهی هها در  تهوان بهرای ایهراد خطبهه حجمی نامتوازن هستندن به طوری 

گرفت.   نظر 
 هههای اعتقههادی، اخههالق،  مؤلفههه ههها، اعههم از هههای مههذكور در خطبههه از میههان مفههاهیم مؤلفههه
 انههد.  هههای اخالقهی بیشههترین حجهم مطالههب را بهه خههود اختصهاص داده فقههی و تههاریخی، مؤلفهه

 ههههای  تهههرین شاخصهههه مهههداری از مههههم اخهههالق بنههها بهههر ایهههن، از دیهههدگاه نبهههی مکهههرم اسهههالم
ههههای آن حمهههرت، جایگهههاه تعیهههین  جامعهههه دینهههی اسهههت. عنصهههر زمهههان و مکهههان نیهههز در خطبهههه

كههه بعمههی از خطبهههای  كننههده گههرفتن شههرایت پههیش  دارنههدن چههرا   ههها، بههه طوركامههل، بهها در نظههر 
گردیههده  تبلی ههی و ارشههادی بههوده و   ههها بیشههتر چنههین، رویکههرد ادبیههات خطبههه انههد. هههم آمهده، ایههراد 

كههه بههر   ایههن مسهههله بهها توجههه بههه وبیفههه ابههالت دیههن اسههالم و تبیههین آیههات و تشههریع احکههام الهههی 
كههرم شناسههی آن حمههرت  ، تههدبیری هوشههمندانه و حکایههت از مخاطههببههود عهههده پیههامبر ا

كهههه ایهههن امهههر بیهههان گهههر اهتمهههام حمهههرت بهههر اصهههال  امهههور اخالقهههی، فرهنگهههی و  داردن ضهههمن ایهههن 
ههها و مختصههات ادبیههات عههرب  چنههین، بهها توجههه بههه وی گههی اجتمههاعی جامعههه خههود اسههت. هههم

بهههره جسههته و جههاهلی، حمههرت از ایههن سههبک بههرای القههای مقاصههد خههویش در قالههب خطبههه 
كهاربردن پیچیهدگی گفته و از به  ههای لفظهی و  متناسب با زبان مردم عصر خویش با آنها سخن 

كلمهات هشهدار و یتطو كاربردن برخهی از صهنایع ادبهی و  كرده است. البته به  كالم خودداری  ل 
ههههای جمعهههه و عیهههدین پیهههامبر  اسهههتفاده از آیهههات الههههی در خطبهههه از جملهههه امتیهههازات خطبهههه

 است.  اسالم
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 ، محمد بن اسماعیل بخاری، تون : دار العربین للکتاب. الجامع الصحیح _

 م.2004، سلیمان بن اشعث، بیروت: موسسن الریان، سنن ابی داوود _

روت: دار الکتهههب ، محمهههد بهههن اسهههحاق، تحقیههه : احمهههد فریهههد مزیهههدی، بیهههالسهههیرة النبویهههن _
 ق.1424العلمین، 

: محمهد سهسهری، تههران: ، ترجمههیسید جعفهر مرتمهی عهامل سیره صحیح پیامبر اعظم _
 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

، عههههادل عبههههد الههههرحمن البههههدری، تهههههران: نشههههر  رف، فصههههاحن الرسههههول المصههههطفی و بالغتههههه _
 ش. 1381

كلینی، تهران: دار االالکافی _  ش. 1380سوة، ، محمد بن یعقوب 
گلسایگههانی، قههم: موسسههن   علههی ، جعفههر سههبحانی، تلخههیص: الهیههات فههی   المحاضههرات _ ربههانی 

 ش.1372، االمام الصادق
: دار المهامون للتهراث، موصهلی، بیهروت، ابهی یعلهی احمهد بهن علهی مسند ابی یعلهی موصهلی _

 ق.1404
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 ق.1406، احمد بن محمد بن حنبل، قاهره: دار الحدیث، المسند _

 ق.1401: دار الفکر، طبرانی، بیروت، سلیمان بن احمد م الص یرالمعج _

 ق.1422: دار احیام التراث العربی، طبرانی، بیروت، سلیمان بن احمد المعجم الکبیر _
، یحیهی بهن شهرف نهووی، المنهاج فی شر  صحیح مسلم بن حجاج شر  النووی علی مسلم _

 م. 2003اردن: بیت االفکار الدولین، 
 




