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  التوصيف الوظيػي

هػػ ا البحػػث يلنػػاكؿ أحاديػػث نتكيػػة للتػػ  حجيػػة السػػنة النتكيػػة تينػػ   ػػف  ػػالؿ 
لحميمها لحميال تيانيا ركعة األداء النتكي كبالغله العالية اللي هػي أعمػم  رالػ  

الج ػػػاؿ  ػػػف  ػػػ اء البالغػػػة البةػػػرفة كايػػػه لػػػكاغر لهػػػ م البالغػػػة اػػػ    ك ػػػا  
 لمكم ة كدقة غي اللراكي  ك ركعة غي النظـ 

غج ػػك اال ػػه ن تػػيف اوقنػػاع كاو لػػاع غاػػاف أسػػمكبه ن  يػػر دليػػ  عمػػم لتػػك  
 الحجية لسنله ألنها بالغة  ف أدبه ربه غأحسف لأديبه
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Research Summary 

Hadiths of the Authentic Hajj 

An applied rhetoric study 

Dr. Reda Al-Saeed Fayed 
Assistant Professor, Faculty of Arabic Language, Itai Baroud 

redazayed.419@azhar.edu.eg 
This research deals with prophetic hadiths that prove the 

authenticity of the Prophet’s Sunnah. Through its analysis، 

it demonstrated the splendor of the prophetic performance 

and its high rhetoric، which is the highest level of human 

rhetoric. 

His words، may God’s prayers and peace be upon him، 

combined persuasion and pleasure. His method، may God 

bless him and grant him peace، was the best proof of the 

authenticity of his Sunnah، because it is eloquence from his 

Lord’s etiquette، and he was well disciplined 
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 ل ديـ

كأةػػػهد أف  ا  ،كأةػػػهد أل  لػػػه  ل    ،الح ػػػد  ح ػػػدا يتمػػػ  ر ػػػام         
المهػػـ  ػػ  كسػػمـ كبػػارؾ عميػػه كعمػػم الػػه الطيتػػيف الطػػاهرفف  ،رسػػكله ك جلبػػام 

 ال ر ييف المهـ ا يف .
 وبعد :  

 العم ػاء غػي ك ػه بالغػة الرسػكؿ  غاضأ ك عا را  قدي ا كحديلا             
ككحػي  ػف  ،كعطاء  ف بحػر ال يك ػا  ،كايه أنها ج اؿ  ف ج اؿ - ن -

 ،اال ػػػا ج ػػػيال رامعػػػا  ن  ػػػا - ن - لػػػـ لػػػؾ أحاديػػػث ال  ػػػط مك  ،كحػػػي اولػػػه
هػي  ػك اػ   لػؾ لسػاف تػ   ،ككجكم ركعلػه غحسػ  ،بالغله عممالعم اء  قه ك 

كي يأكػ  ال ػ ،ال دؽ ال ي انلة  أ ة  ػامعة لعػيش غػي ظم ػا  الجهػ  كال  ػر
كل سػػػػد غػػػػي  ،د اءهػػػػا كلسػػػػ ؾ ،كل طػػػػك أرحا هػػػػا كلمػػػػد تنالهػػػػا ،غيهػػػػا ال ػػػػعيه 

ل طػػ   ،أرقػػم األ ػػـ كأقكاهػػا غاانػػ   ،انلةػػ  هػػ ا المسػػاف هػػ م األ ػػة  ،األرض
كاأل ػػة اليػػـك  غػػي أ ػػس  ،كل ةػػم غ ػػتلها  ،كلرجػػك رغػػدها ،الػػدنيا امهػػا كدهػػا

 ،حلػػم لةػ م  ػػف أ را ػػها كلعػػكد غليػػة قكيػػة -ن  - الحاجػة  لػػم سػػنة الرسػػكؿ
كلػػ لؾ  ؛لأ ػػ   كقعهػػا األةػػـ تػػيف األ ػػـ كل ػػكد البةػػرفة امهػػا  لػػم  رالػػ  الك ػػاؿ

ألف هػػػ ا التيػػػاف  ؛يحلػػػال  لػػػم القلػػػرا   نػػه كاللأ ػػػ  غيػػػه - ن  -غتيػػاف النتػػػي 
قػػػك  نسػػػيح كحػػػدم غػػػي   ،كنػػػاجم الن ػػػكس كأتهػػػر الع ػػػكؿ ،الػػػ ي  اطػػػ  األركا 

 . ك  يجاز غي الم ظ  ،كدقة اللعتير ،كبراعة النظـ ،كس اء ال عاني ،الل كفر
ل يال ػػم غيػػه  ؛الػػ ي  ػػدر  ػػف  ةػػاا  الػػكحي -ن  -النتػػيكبيػػاف            

كأسبا  الرفاد  كألكاف  ، ف لم س  اا ف اوجاد غيه بالك ه ال ج   ت  لتد 
  ،غبالغة الرسكؿ ل يميق تها الك ه ال ج   ،غةـ ناا  البالكلزاح ،ال  احة

ل  ػي  ال ػكؿ كاللدسػس غػي ت  لحلال ه م البالغة العالية  لػم  ،كال كؿ ال رس 
كل َك اليَد عمم ال  امِص اللي َلْعِرُض " أك ا ا قاؿ عتدال اهر : بايا النظـ 

ها كاحدً  كاحد ، كُلسّ يها ةػيمًا ةػيمًا،  كلكػكُف  عرغلػؾ  عرغػة غي َنْظـ الَكِمـ كَلُعدُّ
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يبال، كاػ    اوال نك الحا ؽ ال ي يعمـ عمػـ اػ   ػين  ػف  ترفسػـ الػ ي غػي الػدِّ
 ػػَف ارجػػرِّ الػػ ي غػػي   ر جػػاقطعػػٍة  ػػَف الِ َطػػك ال نجػػكر  غػػي البػػا  ال  طػػك، كاػػ  

كهػػ ا اللنػػاكؿ لسػػنة النتػػي  ػػمم   عميػػه  يحلػػال  لػػم  ػػتر  (ٔ) "التنػػاء التػػديك 
 اكحاجػػة األ ػػة  ليهػػتػػ  هػػي الػػديف  ػػف الػػديف السػػنة   ألف ؛كلأ ػػ  كحػػق لهػػا هػػ ا

  احاجة الرك   لم الجسد .
يعػػػادكف السػػػنة   ،ك ػػػاهـ لمسػػػالـ ب ػػػامظيفقميمػػػيف اتلمينػػػا بةػػػر  ة  كقػػػد         

تػػ  يناػػركف السػػنة بالكميػػة  ػػدعيف  ،كفنػػالكف  ػػف الت ػػاري  ،غيحط ػػكف ال ػػحابة
 ،ال تينػةلػك ا نػكا ح ػا بػه للبعػكا السػنة ك  زكرا كبهلانا باكل امهـ بػال راف الكػرفـ، 

كلكاػػاف األ ػػر ا ػػا يزع ػػكف أي ػػا للبعػػكا  ،كال   ػػمة لم ػػراف الكػػرفـ ،كال  سػػر 
ي ػػةألف أدلػػة  لتػػ  غيهػػا؛ السػػنة غػػي اػػ   ػػا السػػنة غػػي ال ػػراف الكػػرفـ ظػػاهر   ُحجِّ

كالسػػػنة  ،كاػػػ   لػػؾ قػػػديـ حػػػديث كاللهػػػكيش  ،كلكنػػػه اللمتػػػيس كالتهلػػاف ،كا ػػحة
وقوف الذباب  ال ي ل ي رم ،ل اكـ كل ه أ اـ ا   لؾ االطكد الةا خ العطر 

 مث زث رث يت ىت ٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٹٱٹ عليه بل ال يحس به من  صلنله  
 ٛال ه: َّ يق ىق  يف ىف يث ىث نث
ي ػػة لػػدؿ عمػػم اديػػثع ػػد  النيػػة عمػػم دراسػػة أح  لؾ لػػ       السػػنة دراسػػة  ُحجِّ
 ػمم  -بالغػة ال ع ػـك  غهػي ،هػا كم بالغلكجػ لأ ال ك حمػال ك تينػا  ،بالغية

 ٰى ين  ىن نن من ُّٱ: قاؿ لػه ربػه سػبحانه ال ي -  عميه كسمـ 
لجناف  اح  ابالغة ل يتميها الز اف كل يةبك  نها   ٖٙالنساء: َّ زي ري

  .عالءرغعة ك كلبعد  ،األغهاـ االة س  ياء ل ر   فك لحتها ار اف 
غع ػػػػدكا األتػػػػكا   السػػػػنة  ي ػػػػةُحجِّ كقػػػػد أدرؾ عم ػػػػاء الحػػػػديث أه يػػػػة  لبػػػػا        

الػػػ ي ع ػػػد الابػػػا غػػػي  ػػػحيحه  ( ػهػػػٕٙ٘)  . كال  ػػػكؿ غػػػي الػػػتهـ االت ػػػاري 
غػػي سػػننه ( ػهػػ ٕ٘ٚ)  .  داكد ي كأتػػ ،سػػ ام الػػا  العل ػػاـ بالكلػػا  كالسػػنة

                                                           

ق ٖٔٗٔ . الةيخ /  ح كد ةاكر.  طبعة ال دني ط اللاللة  ٖٚعجاز ص دلم  او (ٔ)
 .ـٕٜٜٔ/ 
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 ٜٕٚ)  .  كاللر ػ ي  ،ة كفجع   ف أتكابه : بػا  لػزـك السػنةنيع د الا  الس
ـ أتكبػػا  نهػػا : بػػا   ػػا جػػاء غػػي األ ػػ  غػػي سػػننه يجعػػ  لحػػ   الػػا  العمػػق( 

 كسػػنف اتػػف  اجػػة  -ن  -النلهػػاء ع ػػا نهػػم عنػػه رسػػكؿ    بػػا  غػػي ،بالسػػنة
يػػ ار  ػػف أتكاتهػػا : بػػا  السػنة كجعػػ  غيػػه عػػد  أتػػكا   نهػػا : (  ػهػ ٖٕٚ)  . 

 .-ن  - كبا  لعظيـ حديث رسكؿ   -ن  - الرسكؿ با  الباع سنة
ي ػػةكلػػـ ي ػػه األ ػػر عنػػد هػػ ا الحػػد تػػ  أغػػرد  الكلػػ  اللػػي لناكلػػ            ُحجِّ

( كالػا  السػنة ػهػ ٕٚٛ ل  الا  السنة لتػف أتػي عا ػـ )  . السنة كأدللها 
( : الك ايػػة ػهػػ ٖٙٗ( كالابػػا ال طيػػ  الب ػػدادي )  . ػهػػ ٜٕٗلم ػػركزي )  . 
كالػػا  الحجػة عمػػم لػارؾ ال حجػػة  ،ا  الحػديثكةػرؼ أ ػػح ،غػي عمػـ الركايػػة

( كالػػا    لػػا  الجنػػة غػػي الحلجػػال بالسػػنة ػهػػ  ٚٓ٘لمحػػاغظ ال  دسػػي )  . 
كغػػي الع ػػر الحػػالي لكجػػه اليػػر  ػػف أهػػ   ،( ػهػػ ٜٔٔلم ػػاـ السػػيكطي )  . 

كأل ػػػ  الكلػػػ  كال كسػػػكعا   -ن  -العمػػػـ لمػػػدغاع كالػػػ   عػػػف سػػػنة رسػػػكؿ   
      كبػػػػػا  األ ػػػػػر  ػػػػػف بػػػػػا   ،  ال ػػػػػتل را  غان مػػػػػ  السػػػػػحر عمػػػػػم السػػػػػاحركأقي ػػػػػ

  قكؿ   لعالم :

 النساء (  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خضُّ)
لج ػك أهػـ األحاديػث اللػي اانػ   ؛كقد كجه  كجهي  لػم هػ م الكلػ           

ي ػػةن ػػا غػػي لتػػك   لمكقػػكؼ عمػػم  ؛كدراسػػلها دراسػػة بالغيػػة لحميميػػة ،السػػنة ُحجِّ
ي ػػةي  كاللراكيػػ  النتكيػػة اللػػم تينػػ  األسػػال السػػنة كدح ػػ  أ ػػحا  ال ػػر   ُحجِّ
كقػػد  ،كلهػػدـ لمػػؾ األراجيػػه ،دعػػامـ السػػنةللتػػ   غيهػػا غاانػػ  اػػ  ام ػػة ،ال تيلػػة

، كع مػػي اسػػل اـ هػػ ا البحػػث غػػي   د ػػة لناكلػػ  غيهػػا ال ك ػػكع كأسػػبا  ا ليػػارم
 . غيه

كأدلػػة حجيلهػػا  ػػف ال ػػراف  ،كل هيػػد لناكلػػ  غيػػه : ال ػػراد بالسػػنة ك عنػػم حجيلهػػا
 الكرفـ حلم لك   ال امد  .

      .-لعالم  –كلاللة  باحث : األكؿ : السنة كحي  ف   
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 . -ن  -كاأل ر بطاعله  -ن  - اللاني : كجك  الل سؾ بسنله
لػـ ال ال ػة كغيهػا    - ن -الك   عميػه  ةرؼ لتمي  الحديث كحر ة :  اللالث
 لـ ال  ادر كال راجك كغهرس  لم ك كعا  .  ،مح البحثأهـ نلا

ك  أسأؿ ال تكؿ كالع ك كاللجاكز عػف الزلػ  كحسػتي   ال ػي كاجلهػادي ك  
 .الهادي  لم سكاء الستي هك  ف كراء ال  د ك 
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 التمهيد 
 ؟ ال: ما السنةأو 

 ي  د  ليه البحث : تياف  عنم السنة ال ي أرد   ف اوجابة عمم ه ا الستاؿ
 السنة لغة:  

ػن ة ك ػا ل ػرؼ        جاء غي لسػاف العػر  :) كقػد لكػرر غػي الحػديث  اػر السُّ
ػػيَر ، كاق ا ُأْطِمَ ػػ  غػػي الةػػرع غِ ن  ػػا يػػراد تهػػا  ػػا  نهػػا، كاأَل ػػ  غيػػه الطرف ػػة كالسِّ

، ن، كَنهػم عنػػه كَنػػَد   ليػػه قػكًل كغعػػاًل   ػػا لػـ َيْنطػػق بػػه الكلػػاُ   َأَ ػَر بػػه النتػػيُّ
ػػػن ُة َأي ال ػػػراف كالحػػػديثالعزفػػػز، كلهػػػ ا ي ػػػاؿ غػػػي َأدلػػػة الةػػػرع: الكلػػػاُ  كال .... سُّ

 (ٔ)(عميها. كفجكز َأف ياكف  ف َسَنْنُ  اِوتَ    ا َأْحسن  ِرْعيَلها كال ياـ
كغي   اييس الم ة: السيف كالنكف أ ٌ  كاحػد  طػرد، كهػك جرَفػاف الةػيء       

طػػراُدُم غػػػي سػػهكلة، كاأل ػػػ  قػػػكلهـ َسػػَنْنُ  ال ػػػاَء عمػػػم كجهػػي َأُسػػػنُُّه َسػػػن ًا،   ا اك 
ـ  اةػػػُلق   نػػػه رجػػػ   سػػػنكف الكجػػػه، اػػػأف  المحػػػـ قػػػد ُسػػػف  عمػػػم  ،أرسػػػمَله  رسػػػالً  لػػػ

 كجهه.
ػػن ة، كهػػي  ،ل سػػنكف  ػػف  لػػؾكالَحَ ػػُأ ا اأنػػه قػػد ُ ػػ   َ ػػػّبًا.ك  ا اةػػلق   نػػه السُّ
 الّسير .

 : ِسيرله. قاؿ اله لي:كُسن ة رسكؿ   
ُل راٍض ُسنًَّة من يسيُرىا ... فال َتْجَزَعْن من ُسنٍَّة أنت سْرَتيا  فأوَّ

َي  تػػػ لؾ ألنهػػػا لجػػػري جرفػػػاً         ّن ػػػا سػػػ ِّ عمػػػم  ك ػػػف  لػػػؾ قػػػكلهـ: ا ػػػضِ  ،كاق
جػػػاء  الػػػرفئ َسػػػناِمَف،   ا جػػػاءْ  عمػػػم طرف ػػػة ك  ،َسػػػَنِنؾ كُسػػػَنِنؾ، أي كجهػػػؾ 

ناف. ـ  يح   عمم ه ا: سَنْنُ  الحديد  أُسنُّها َسّنًا.   ا أْ َرْرَلها عمم السِّ  كاحد . ل

                                                           

 .دار ادر تيرك  لساف العر  )سنف(. (ٔ)
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نكف:  ا ُيْسلاؾ به     غأّ ػا قػكلهـ: َسػف   تَمػه،  ن ػه ُيَسػفُّ بػه األسػناف َسػّنًا.أل ؛كالس 
 ا رعاهػػا، غػػ ّف  عنػػم  لػػؾ أّنػػه رعاهػػا َحلػػم حُسػػَن  َبَةػػرُلها، غاأّنهػػا قػػد ُ ػػِ َمْ   

 (ٔ).َ ْ اًل، ا ا ُلسّف الحديد . ه ا  عنم الكالـ
)كُسػػن ُة قػػاؿ الراغػػ :  ،ب عنػػم الطرف ػةكقػد اسػػلع م  السػػنة غػي ال ػػراف الكػػرفـ    

قػػد ل ػػاؿ لطرف ػػة حا لػػه،  طرف لػػه اللػػي اػػاف يلحّراهػػا، كُسػػن ُة   لعػػالم: الّنتػػّي:
ِ َلْتِدياًل  ِ ال ِلي َقْد َ َمْ  ِ ْف َقْتُ  َكَلْف َلِجَد ِلُسن ِة َّللا  كطرف ة طاعله، نحك:  ُسن َة َّللا 

ِ َلْحػػػػػِكياًل ]غػػػػػاطر/  ،[ٖٕ]ال ػػػػػلئ/  غلنتيػػػػػه أّف غػػػػػركع  ،[َٖٗكَلػػػػػْف َلِجػػػػػَد ِلُسػػػػػن ِ  َّللا 
ف ا لم ػػ   ػػكرها -الّةػػرامك   ػػكد  نهػػا ل ي لمػػه كل يلتػػّدؿ، غػػال رض ال  -كاق

 (ٕ) كؿ  لم لكا    لعالم كجكارم(كهك لطهير الّن س، كلرةيحها لمك 
 اط تيف )السنة( كدلللها الم كية  غ اؿ "تيف ال  ر الرازي كجكم الرلب كقد      

ػػن ُة َغِهػػَي الط ِرفَ ػػُة اْلُ ْسػػَلِ يَ ُة َكاْلِ لَػػاُؿ اْلُ ل َبػػكُ  ػػا السُّ ، َكِغػػي اْةػػِلَ اِؽ َهػػِ ِم الم ْ َظػػِة َكَأ  
ػػػ ُّ  ػػػفُّ ال   ُؿ: َأن َهػػػا ُغْعَمػػػٌة ِ ػػػْف َسػػػف  اْلَ ػػػاَء َيُسػػػنُُّه ِ َ ا َكاَلػػػم َ ػػػب ُه، َكالس  ُكُجػػػكٌم: اأْلَك 

َأْجػػَزاِء  ِلْمَ ػػاِء، َكاْلَعػػَرُ  َةػػت َهِ  الط ِرفَ ػػَة اْلُ ْسػػَلِ يَ َة ِباْلَ ػػاِء اْلَ ْ ػػُتكِ  َغِ ن ػػُه ِللَػػَكاِلي
ػػن ُة ُغْعَمػػٌة ِبَ ْعَنػػم َ ْ ُعػػكٍؿ،  ػػْيِء اْلَكاِحػػِد، َكالسُّ اْلَ ػػاِء ِغيػػِه َعَمػػم َنْهػػٍح َكاِحػػٍد َيُاػػكُف َاالة 
ػَناَف َأُسػنُُّه َسػنها َغُهػَك َ ْسػُنكٌف ِ َ ا َحَدْدلَػُه  َكَلاِنيَها: َأْف َلُككَف ِ ْف َسػَنْنُ  الن ْ ػَ  َكالسِّ

، غَ  َي ُسػػن ًة َعَمػػم َ ْعَنػػم َأن ػػُه  -ن  -اْلِ ْعػػُ  اْلَ ْنُسػػكُ  ِ َلػػم الن ِتػػيِّ َعَمػػم اْلِ َسػػفِّ ُسػػ ِّ
ِتَ  ِ َ ا َأْحَسَف الر ْعَي، َكاْلِ ْعُ  ال ِ ي  : َسف  اْوِ ـْ َ ْسُنكٌف، َكَلاِلُلَها: َأْف َيُاكَف ِ ْف َقْكِلِه

ـُ َأْحَسػػَف  - ن -َداَكـَ َعَمْيػػِه الن ِتػػيُّ  ػػاَل ػػاَلُ  َكالس  َي ُسػػن ًة ِبَ ْعَنػػم َأن ػػُه َعَمْيػػِه ال   ُسػػ ِّ
َداَ َلُه.  (ٖ)"ِرَعاَيَلُه َكاِق

                                                           

  . أ /  عتدالسػػػػالـ هػػػػاركف. دار ٖٓٔص  ٖ  ػػػػاييس الم ػػػػة. لتػػػػف غػػػػارس )سػػػػنف( ل ٔ))
 ـ.  ٜٜٚٔق  / ٜٜٖٔال ار. ط 

 . أ/  ػ كاف عػدناف. دار  ٜٕٗال  ردا  غي غرف  ال ػراف. الراغػ  األ ػ هاني ص ( (ٕ
 هػ ٕٔٗٔال مـ. د ةق. ط أكلم  

تيػػرك  ط  –. دار  حيػػاء اللػراث العربػػي ٖٓٚص  ٜل  (   ػاليئ ال يػػ  ال  ػر الػػرازي ٖ)
 هػ.  ٕٓٗٔ -اللاللة 
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 كحسف الرعاية . ،كالسير  ،غي الم ة هي الطرف ة الكاحد غالسنة 
 :السنة اصطالحا
ه غيػػه كأ ػػا  عنػػم السػػنة غػػي ا ػػطال  عم ػػاء اوسػػالـ، غ ػػد ا لمػػ            
 را هـ كغنكنهـ:أغبا لالؼ 

 ػا  -ن  -غهي عند العم اء األ ػكلييف عبػار  ع ػا  ػدر عػف رسػكؿ    -ٔ
عنػدهـ أ ػ   ػف أ ػكؿ  يغهػأك ل رفػر،  ،أك غعػ  ،عدا ال ػراف الكػرفـ  ػف قػكؿ

 ف حيػث    ك الكلا  غي  رلبٍة كاحد ٍ  كهيكدلي   ف أدللها  ،األحااـ الةرعية
 . بار كالحلجال ته ا عمم األحااـ الةرعيةالعل
كأ ا ال  هاء غهي عندهـ عبار  عف ال ع  الػ ي دؿ ال طػا  عمػم طمبػه  -ٕ   

 ف غيػر  يجػا ، كفرادغهػا ال نػدك  كال سػلح ، كاللطػكع، كالن ػ ، كالل رقػة تػيف 
 عاني ه م األل اظ ا طال   ػاص لػبعض ال  هػاء، كقػد لطمػق عمػم  ػا ي اتػ  

قكلهـ طالؽ السنة ا ا، كطالؽ التدعة ا ا، غهـ بحلكا عػف رسػكؿ   نه ،التدعة
 ال ي لدؿ أغعاله عمم حاـ ةرعي. -ن  -  
كأ ػػػا ال حػػػدلكف، غػػػ ف الػػػرأي السػػػامد تيػػػنهـ أف الحػػػديث كالسػػػنة  لرادغػػػاف  -ٖ  

 لساكياف يك ك أحده ا  ااف ار ر . غالسنة عمم ه ا ال عنم غػي ا ػطال  
ك ل رفػػر، أك أ  ػػف قػػكؿ أك غعػػ ، -ن  -الحػػديث  ػػا ألػػر عػػف رسػػكؿ   أهػػ  

 (ٔ)  ة  م ية.
هػػ ا ال ػػلالؼ غػػي  –رح ػػه    –كرد الػػدالكر /   ػػط م السػػباعي          

 لم ا لالغهـ غي األغراض اللي يعني تها ا  غمة  ف أه  العمـ  لعرفه السنة 
او ػاـ الهػادي الػ ي أ تػر   -ن  -ف رسػكؿ    غعم اء الحديث  ن ا بحلػكا عػ

                                                           

ي ػػػة السػػػنة. الةػػػيخ / عتػػػدال ني عتػػػدال الق ص ( (ٔ ك ػػػا  ٘ٗينظػػػر ل  ػػػي   لػػػؾ غػػػي : ُحجِّ
سػػػػػنة ك اانلهػػػػػا غػػػػػي اللةػػػػػرفك اوسػػػػػال ي. د/   ػػػػػط م بعػػػػػدها. دار الكغػػػػػاء. تػػػػػدكف. كال

ق /  ٕٓٗٔك ا بعدها. نةر ال الػ  اوسػال ي. د ةػق. ط اللاللػة  ٚٗالسباعي. ص 
 ـ.ٕٜٛٔ
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ُ  عنػػه أنػػه ُأْسػػَكٌ  لنػػا كقػػدك ، غن مػػكا اػػ   ػػا يل ػػ  بػػه  ػػف سػػير  َكُ ُمػػٍق كةػػ ام  
 كأ بار كأقكاؿ كأغعاؿ، سكاء َأْلَتَ   لؾ ُحْاً ا َةْرِعي ا أـ ل.

 كاعػػػػد ِع الػػػػ ي ي ػػػػك الكعم ػػػػاء األ ػػػػكؿ  ن ػػػػا بحلػػػػكا عػػػػف رسػػػػكؿ ِ  الُ َةػػػػرِّ    
َكُفَتػػػػيُِّف لمنػػػػاس دسػػػػلكر الحيػػػػا ، غعنػػػػكا بأقكالػػػػه كأغعالػػػػه   ،ِلْمُ ْجَلِهػػػػِديَف  ػػػػف بعػػػػدم

 كل ررها.كل رفراله اللي للت  األحااـ 
ال ي ل ل رل أغعاله عف   -ن  -ن ا بحلكا عف رسكؿ   كعم اء ال  ه       

بحلكف عف حاـ الةرع عمم أغعاؿ العباد كجكبا الدللة عمم حاـ ةرعي، كهـ ي
 (ٔ)أك حر ة أك  باحة أك غير  لؾ.

كالبحث ي  د بالسنة  ا عنػام األ ػكليكف اأ ػ   ػف أ ػكؿ اللةػرفك كدليػ    
  ف أدلة األحااـ . 

يَّة: ما معنى ثانيا  ؟ السنة  ُحجِّ
ة غي الم ة هي: الُتْرهاف ك ال    ي ػةغ (ٕ)الػدلي ُحج  أنهػا دليػ  عمػم لعنػي السػنة  ُحجِّ

كه ا يكجػ  األ ػ   (ٖ)غهي حجة عمم ال سم يف ك  در لةرفك لهـ  ،حاـ   
الػػا  ج ػػاع العمػػـ  –رح ػػه    –كقػػد اسػػله  الةػػاغعي  ،تهػػا كالع ػػ  ب  ل ػػاها

ي ةت لبا   ـٍ  : " لـ أس ك أحدا نسبه النػاس أكقاؿ ،السنة ُحجِّ نسػ  ن سػه ِ َلػم ِعْمػ
ـَ ِلُحْاِ ِه ِبػَأف  َّللا َ أَرَض َّللا ُ عز كج  الباع ُيَ اِلُه ِغي َأْف غَ   ر رسكؿ   َكالل ْسِمي

ـْ َيْجَعْ  أَلَحٍد َبْعَدُم ِ ل الَِّباَعُه َكَأن ػُه ل َيْمػَزـُ َقػْكٌؿ ِبُاػ ِّ َحػاٍؿ ِ ل ِبِالَػاِ   َعز  َكَج   َل
ِ أك سنة رسكله َكَأف  َ ا ِسَكاُهَ ا َلَبٌك لَ  ِ َعَمْيَنا َكَعَمم َ ْف َبْعَدَنا َّللا  ُهَ ا َكَأف  َغْرَض َّللا 

َكَقْتَمَنػا ِغػي قتػكؿ ال تػر عػف رسػػكؿ   َكاِحػٌد ل َيْ َلِمػُه ِغػي َأف  اْلَ ػْرَض َكاْلَكاِجػػَ  

                                                           

 .ٜٗالسنة ك اانلها غي اللةرفك اوسال ي. د/   ط م السباعي ص  (ٔ)
 ( لساف العر  )حجح(ٕ)
ي ػػة السػػػنة . الةػػيخ / عتػػػدال ني ص  ((ٖ ك ابعػػدها .كالجهػػػكد ال ت كلػػة غػػػي ٖٕٗينظػػر : ُحجِّ

ي ة السنة غي ال رف الرابك عةر الهجري. د/   الزحيمي.  جمة جا عة د ةق لمعمـك  ُحجِّ
 .ٕٙٓٓالعدد األكؿ  ٖٓ٘ص  ٕٕالقل ادية كال انكنية ل
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 ِ َةػػػػػاَء َّللا ُ  ِ ل ِغْرَقػػػػػٌة َسَأِ ػػػػػُه َقْكَلَهػػػػػا ِ فْ  -ن  -َقُتػػػػػكِؿ اْلَ َتػػػػػِر َعػػػػػْف َرُسػػػػػكِؿ َّللا 
 (ٔ)."َلَعاَلم

بابػػا سػػ ام "  غػػي الابػػه الك ايػػة غػػي عمػػـ الركايػػة  كع ػػد ال طيػػ  الب ػػدادي      
 ِ ـِ ِالَػاِ  َّللا  ِ  - َلَعػاَلم –َباُ  َ ا َجاَء ِغي الل ْسِكَيِة َتْيَف ُحْا ـِ َسػَنِة َرُسػكِؿ َّللا  َكُحْاػ

ؽ اليرا  ف األدلة اللي لتفد كسا (ٕ)َكُلُزكـِ الل ْكِميهِ  ِغي ُكُجكِ  اْلَعَ  ِ  ، -ن  -
   . لؾ

كاػػاف السػػيكطي رح ػػه   ح ػػي ا  ايػػا غػػي ل ػػني ه لكلػػا  يتػػيف غيػػه 
ي ة رفا  ل ػف السنة كأدللها  ف الكلػا  كالسػنة كقػد ح ػ  عنكانػه أج ػ  البةػ ُحجِّ

ي ةجع  ه م الحيث  ،احلح بالسنة  كهػك  ال مػكد جنػة  عارل الك ػكؿ  لػم  ُحجِّ
لجػػال الابػػه ال ػػالك : )  لػػا  الجنػػة غػػي الحلجػػال بالسػػنة ( تػػيف غيػػه أدلػػة الح

 .(ٖ) غي  لؾ بالسنة كأقكاؿ أه  العمـ
ػَرَ  ُ ْسػَلِ م ٌة  ،الةكااني بأدلة  ف ال راف كالسنة كاسلدؿ      ن َة اْلُ َطه  َعَمم َأف  السُّ

ـِ َكَأن َها َاالْ  ـِ حلم  مص  لػم ِتَلْةِرفِك اأْلَْحَاا ـِ اْلَحَرا ُ ْراِف ِغي َلْحِميِ  اْلَحاَلِؿ َكَلْحِرف
ي ػػةَكاْلَحاِ ػػُ  َأف  ُلُتػػكَ   قكلػػه : " ـِ  ُحجِّ ػػَرِ  َكاْسػػِلْ اَلَلَها ِتَلْةػػِرفِك اأْلَْحَاػػا ػػن ِة اْلُ َطه  السُّ

 (ٗ)ُه غي ديف اوسالـ.َ ُركَرٌ  ِديِني ٌة َكَل ُيَ اِلُه ِغي َ ِلَؾ ِ ل  َ ْف َل َحظ  لَ 
ػػد  -ن  -سػػنة َرُسػػكؿ   كأ يػػرا غػػ ف           -َكحػػي أكحػػام   ِ َلػػم نتيػػه ُ َح  
َكِهػػػي َ ػػػَك الػػػا    اْلَعِزفػػػز أسػػػاس الػػػّديف اوسػػػال ي ك  ػػػدرم كه ػػػا َ ًعػػػا  -ن 

ػػًدا َرُسػػكؿ   َك ػػف لػػـ   َكَةػػَهاَد  َأف لالز ػػاف لػػالـز َةػػَهاَد  َأف َل ِ َلػػه ِ ل    ُ َح  
                                                           

 ـٕٕٓٓق / ٖٕٗٔدار ارلار ط األكلم  ٖج اع العمـ. الةاغعي.  ص  (ٔ)
 . أ / أتكعتػػػػد  السػػػػكرقي.  ٕال طيػػػػ  الب ػػػػدادي. ص الك ايػػػػة غػػػػي عمػػػػـ الركايػػػػة. ( ٕ)

 ال البة العم ية. ال دينة ال نكر . تدكف 
ك ػػا بعػػدها نةػػر  ٘ينظػػر :   لػػا  الجنػػة غػػي الحلجػػال بالسػػنة. او ػػاـ السػػيكطي. ص  ((ٖ

 ـٜٜٛٔق/ ٜٓٗٔالجا عة اوسال ية. ال دينة ال نكر  ط اللاللة 
.  . ٜٙص  ٔعمػػػـ األ ػػػكؿ. الةػػػكااني. ل  رةػػػاد ال حػػػكؿ  لػػػم لح يػػػق الحػػػق  ػػػف (ٗ)

 ـ.ٜٜٜٔق / ٜٔٗٔالةيخ /أح د عزك. دار الكلا  العربي. د ةق. ط أكلم 
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عالقة  ال راف بالسػنة، أةػبه بعالقػة ال رابػة   ف (ٔ)ُيت ف ِبالسنِة لـ ُيت ف ِباْلُ ْراِف.
اللػػػي ل ي اػػػف غ ػػػمها أك غ ػػػ ها، غ ػػػف حػػػاكؿ السػػػلدلؿ بػػػال راف ب عػػػزؿ عػػػف 

 رفق تيف أغ اف السنة، أك السلدلؿ بالسنة ب عزؿ عف ال راف، ا ف حاكؿ الل
الةػػجر  كأ ػػػمها، كبػػػيف ال رفػػػ  كقرفبػػػه، كاػػ ُّ  حاكلػػػة لالسػػػل ناء بأحػػػده ا عػػػف 
ار ر، غ ن ا هك  ربة لز ، كسير غػي ع ايػة، ك ػركل عػف الػنهح ال سػل يـ، 

 (ٕ). لؾ أف السنة  نك ال راف كقرفنله غي السلدلؿ كالحلجال 
يَّةبتمك الالكريم وقد نطقت آيات القرآن   : ُحجِّ

 : قاؿ لعالم
ـُ الر ُسكُؿ َغُ ُ كُم َكَ ا  -  ـْ َعْنُه َغاْنَلُهكا {}َكَ ا اَلاُك  . ٚالحةر  َنَهاُك
ْاَر ِلُلَتيَِّف ِلمن اِس َ ا ُنزَِّؿ ِ َلْيِهـْ  - ُركَف{النح   }َكَأْنَزْلَنا ِ َلْيَؾ ال ِّ ـْ َيَلَ ا   . َٗٗكَلَعم ُه
ُسػػػكؿَ }َيػػػا َأيَُّهػػػا ال ػػػِ يَف اَ ُنػػػكا  - ـْ َغػػػِ ْف  ،َأِطيُعػػػكا َّللا َ َكَأِطيُعػػػكا الر  َكُأكِلػػػي اأْلَْ ػػػِر ِ ػػػْنُا

ِ َكاْلَيػػْكـِ اْرِ ػػِر،  ـْ ُلْتِ ُنػػكَف ِبػػاآ  ُسػػكِؿ ِ ْف ُاْنػػُل ِ َكالر  كُم ِ َلػػم َّللا  ـْ ِغػػي َةػػْيٍء َغػػُردُّ َلَنػػاَزْعُل
 . ٜ٘{ النساء َ ِلَؾ َ ْيٌر َكَأْحَسُف َلْأِكياًل 

ـْ  }َغاَل  - ـ  َل َيِجُدكا ِغي َأْنُ ِسِه ـْ ُل َكَربَِّؾ َل ُيْتِ ُنكَف َحل م ُيَحاُِّ كَؾ ِغيَ ا َةَجَر َتْيَنُه
 ٘ٙالنساء َحَرًجا ِ   ا َقَ ْيَ  َكُيَسمُِّ كا َلْسِميً ا { 

ـُ اْلِ َيػػَرُ   }َكَ ػػا َاػػاَف ِلُ ػػْتِ ٍف َكَل ُ ْتِ َنػػٍة ِ َ ا َقَ ػػم َّللا ُ َكَرُسػػكُلُه َأْ ػػًرا َأفْ  - َيُاػػكَف َلُهػػ
ـْ َكَ فْ   .  ٖٙيْعِص َّللا َ َكَرُسكَلُه َغَ ْد َ    َ اَلًل ُ ِتيًنا { األحزا   ِ ْف َأْ ِرِه

 ف حاؿ هتلء الةرا ـ  ك  حجة ألحد بعد ه م اريا  التينا ؟!غه  يب م      
 :سنة احاؿ ال رفض  ك ال اء الزلؿال

 (ٖ) را به ال اء الزلل   يجد ...ك ف يؾ  ا غـ  ر  رفض 
 

                                                           

   د ة الناةر. ٖ  لا  الجنة غي الحلجال بالسنة ص( ٔ)
السػػنة النتكيػػة كحػػي  ػػف    ح كظػػة اػػال راف الكػػرفـ أ/ الحسػػيف تػػف   ايػػ  سػػعيد.  ( ٕ)

 لطباعة ال  حه الةرفه بال دينة ال نكر . تدكف.نةر:  ج ك ال مؾ غهد  ٖٗص
 ٓـٖٜٛٔهػ/ ٖٓٗٔدار تيرك   لمطباعة كالنةر ط أكلم ٓ ٔٗٔديكاف ال لنتي ص  (ٖ)
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 : املبحث األول
 -تعاىل  - السنة وحي من اهلل

 ٗ - ٖالنجـ:  َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن ٱُّٱٱٹٱٹ
كغػػرض،  ل ينطػػق عػػف هػػك   ،أف رسػػكله }ن{ ،غأعم نػػا ربنػػا سػػبحانه كلعػػالم 

ن ا ينطق حسب ا جاءم الكحم  ف   لعالم  ٓكاق
غام ة "ينطق" غم لساف العر  لة   ا   ا ي رل  ف الة ليف  ف قكؿ أك     
 ٓأ   ا ي رل نط ه }ن{ عف رأيه،  ن ا هك تكحم  ف   عز كج  ل ظ
كل د جاء  اريلاف بأسمك  ال  ر عف طرفق الن م كالسللناء، كال ع    ا     

،  ، ػػئ غػػم  لبػػا  أف اال ػػه كهػػ ا كا كقػػك غػػم سػػياؽ الن ػػم دؿ عمػػم الع ػػـك
 ٓ ح كر غم اكنه كحيًا ل يلكمـ  ل به، كليس ب يرم

 ٜٔ- ٚٔال يا ة:  َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن ٹٱٹٱُّٱ
 جم ٱُّٱكما تولى :وف يتواله هللا تعالى، عد قاطع بأ  بيا  القرآ ، سهذا وو

حد سواء، وال معنى لهذا سوى  عممٚٔال يا ة:  َّ جن مم  خم حم

  حس  ٹٱٹٱُّٱ ،بلورة ما م  لور الوحىهذا البيا ،  ،وله ص  يوحى إلى رس
 معجغ جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس
 خلمل حل جل مك  لك خك حك جك مق حق خفمف  حف جف مغ
 ٍّ  ٌّ  ٹٱٹٱُّٱو ٖٔٔالنساء:  َّ  جن مم خم حم جم هل
 رت يب ىب نب مب زب يئرب ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 -كلعالم ص  هللا تبارك  -  تفيدا  ا  اآليتاهاتف  ٖٕٔالب ر :  َّ  نت مت زت

  (ٔ) ٓ: كهم سنله أنزؿ عمم رسكله ةيميف: الكلا : كهك ال راف، كالحا ة

                                                           

 ."الا  اليالركني عمم الةا مة" ٖ٘ٔد / ع اد الةربيني ص -ن  -ع  ة الرسكؿ  (ٔ)
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ك) الكلا  ال جيد بحاجة  لم السػنة  ف    اكل ا ا ل لككف السنة كحي        
 -  - لػػػم نتيػػػه  -  لعػػػالم  -غ ػػػد اانػػػ  السػػػنة  ػػف كحػػػي  ،لتينػػه كل  ػػػمه

   - سلك  كاحد، كحاةػا  حلم ياكف ال تيِّف كال تي ف  ف   در كاحد، كعمم
أف ينزؿ الكلا  كحيػا، لػـ يلػرؾ تيػاف  ػا غيػه لبةػر بعيػدًا عػف الػكحي.  -لعالم 

غػػ ف ال تػػيِّف لػػه ن ػػس أه يػػػة ال تػػي ف  ػػف حيػػث هػػػك كسػػيمة النل ػػاع بػػه، كسػػػتي  
الع ػػ  ب  ل ػػام،  ػػف  لػػؾ اػػاف ال ػػراف ال جيػػد كالسػػنة النتكيػػة ال طهػػر  ي ػػدراف 

.د ،  ةػػػا ػػػف  ةػػػاا  كاحػػػ السػػػنة ال طهػػػر    ف  (ٔ) (ا  الػػػكحي اولهػػػي ال ع ػػػـك
 :غي أ كر  ل ارؽ ال راف الكرفـ  ل أنها  ، "كحم  ف   لعالم

ك ػػػػف هنػػػػا جػػػػاز ركايلهػػػػا  -ن  -أنهػػػػا نزلػػػػ  بػػػػال عنم كل ظهػػػػا  ػػػػف النتػػػػي  -ٔ
بػػال عنم لم تيػػر ب  ا ػػدها العػػارؼ ب عانيهػػا كأل اظهػػا عنػػد  ػػف يػػر   لػػؾ  ػػف 

 العم اء.
  .(ٕ)كل  لعتدًا تلالكلها ،أنها ليس   عجز  بأل اظها -ٕ

 ها ةػػهد  تػػ لؾ كهػػ من سػػ ةكحػػي  ػػف   غػػ ف السػػن ةكاق ا ةػػهد ال ػػراف بػػأف السػػن
 بالغية لحديليف ةرف يف يلتلاف  لؾ : ةدراس
 
 
 
 
 

                                                           

 ج ػػك  الناةػػر:ٔص      زركعػػة  ح ػػكدد/  ةػػتها  ال ػػرانييف حػػكؿ السػػنة النتكيػػة (ٔ)
 ال مؾ غهد لطباعة ال  حه الةرفه بال دينة ال نكر .

. ةػػي ة تنػػ    ػػرل ال  ػػػرل. أ /:السػػنة النتكيػػة كحػػي  ػػف    ح كظػػة اػػػال راف الكػػرفـ(ٕ) 
  ج ك ال مؾ غهد لطباعة ال  حه الةرفه بال دينة ال نكر .
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 األول احلديث
نن    -ملسو هيلع هللا ىلص  -كننرع عنن رسننول     عنن المقندام بننن معند       قنال :   أال إنِّ

ال ُيوِشنُك رُجننشب شنبعانب عمنى أريكِتنِو يقنوُل عمننيُكم أ ،أوتينُت الكتناَع ومثَمنُو معنوُ 
ِبيننَاا الُقننرآِن فمننا وجنندُتم فيننِو ِمننن َحننالٍل فننأحمُّوه ومننا َوجنندُتم فيننِو ِمننن حننراٍم 

ن ،أال ال يحشُّ لُكم لحُم الِحماِر األىمن ِّ  ،فحرُِّموه وال  ،ُبعٍ وال كنشِّ ا  نناٍع منن السَّ
وَمنننن ننننزل بقنننوٍم فعمنننيِيم أن  ،إالَّ أن يسنننَتغن  َعنينننا صننناحُبيا ،ُلَقطنننِة معاَىننندٍ 

 (ٔ)" فإن َلم ُيْقُروه فمو أن ُيْعِقَبُيْم بمثِش ِقَراه ،ُيْقُروه
 . -ملسو هيلع هللا ىلص  -صدق رسول   

ايػػة هػػ ا الحػػديث لػػه ركايػػا  اليػػر  كقػػد جعمػػ  ركايػػة أتػػي داكد هػػي الرك         
ها ح ػػد  ػػحغ ؛كايػػا  األ ػػر   ػػك الػػنص عمػػم  ػػحلهالةػػ كلها لكػػ  الر  ؛األـ 

كلف ي    البحث الركايا  األ ػر  تػ  سػيعرل  ،األلباني كالةيخ ةعي  األرنتط
 عميها غي  عرض لناكؿ الركاية  ح  الدراسة . 

                                                           

.   ةػػػػػَعي  ٖٔص  ٚسػػػػػنة، ل سػػػػػنف أتػػػػػي داكد. الػػػػػا  السػػػػػنة، بػػػػػا  غػػػػػي لػػػػػزكـ ال (ٔ)
د ااِ ػ  قػرم تممػي. دار الرسػالة العال يػة  الطبعػة األكلػم،  -األرنتكط    هػػ  ٖٓٗٔ َح  

 ٗ -  -ـ كاللر  ي، الا  العمـ، با   ا نهم أف ي اؿ عند حديث النتي  ٜٕٓٓ -
د اا ػ   -عػادؿ  رةػد  -ةػعي  األرنػتكط  ٜص ٔ، كسػنف اتػف  اجػة ل ٗٗٔ/   ح  ػ

 َٖٓٗٔعتد الّمطيه حرز   الناةر: دار الرسالة العال يةالطبعة: األكلم،  -قرم تممي 
 . أ /حسيف سميـ أسد الداراني  ٙٓٙرقـ ٖٚٗص  ٔـ كسنف الدار ي ل ٜٕٓٓ -هػ 

 ٕٔٗٔالناةر: دار ال  ني لمنةر كاللكزفك، ال  مكة العربية السعكدية الطبعة: األكلم، 
 تسسػػػة الرسػػػالة. تػػػدكف كالسػػػنف  ٜٛٔص  ٔـ ك  ػػػحيئ اتػػػف حبػػػاف ل ٕٓٓٓ -هػػػػ 

 .أ/  عتػػد ال ػػادر عطػػا الناةػػر: دار   ٖٔٗٗٔرقػػـ  ٕٓٔص  ٚالكتػػر  لمتيه ػػي ل
ـ، ك  سػػػػند  ٖٕٓٓ -هػػػػػ  ٕٗٗٔلتنػػػػا  الطبعػػػػة: اللاللػػػػة،  –الكلػػػػ  العم يػػػػة، تيػػػػرك  
عػػػادؿ  - . ةػػػعي  األرنػػػتكط  ٗٚٔٚٔرقػػػـ  ٓٔٗص ٕٛاو ػػػاـ أح ػػػد تػػػف حنتػػػ  ل 
د عتد   تف عتد ال حسف اللراي .  تسسػة الرسػالة الطبعػة:   رةد، كا ركف  ةراؼ:

ك ححه األلباني.ينظر :  كسػكعة  ـ. كالم ظ ألتي داكد. ٕٔٓٓ -هػ  ٕٔٗٔاألكلم، 
 األلباني لمحديث عمم  ةباة ال عمك ا  الدكلية )الن  (.
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ن  -لنتي غػا ؛-ن  -ه ا الػنص النتػكي دليػ  قػاطك عمػم نتػك  الرسػكؿ ك       
غ ػد تػيف النتػي  ، سل تمي اأنػه يحيػام كيعايةػه غيناػرم كيعالجػهي تر عف أ ر  -
كلػػػ لؾ ل  ،تػػ  أعطػػام   ال ػػراف كالسػػنة ،أف   لػػـ يعطػػه ال ػػراف غ ػػن -ن  -

ة ألف السػن ؛أل حا  الدعة كالكس  أف يال كا ب ا جاء غي ال راف الكػرفـينب ي 
بعػػض ال حر ػػا   -ن  -كيسػػكؽ النتػػي  ،لهػػا حػػق اللةػػرفك كاللحميػػ  كاللحػػرفـ
لحػػرفـ اػػ   ي  لػػ  لحػػرفـ الح ػػار األهمػػي ك  ،اللػػي لػػـ لػػ ار غػػي ال ػػراف الكػػرفـ 

يػػأ ر تػػ كراـ ك  ،ي ل يسػػل ني عنهػػالػػل طػػة ال عاهػػد ال نػػا   ػػف السػػباع، كلحػػرفـ
 ال يه .
 لمحديث لكف الحديث ن سه ةمء ا ر :ه ا هك ال عنم العاـ       
كل  ف الراكي  -ن  - بال   د ا  ل  نه  اسله  التياف النتكي الساتق       

 ل ركاية الدار ي عف ال  ػداـ تػف  كا  ركايا  الحديث جاء  عمم ه ا النحك 
 -حػـر رسػكؿ   ه : ) ب كلػ -ن  -يار  حيػث  هػد الػراكي لكػالـ النتػي   عد
لرجػػ   لكمػػا عمػػم لػػـ قػػاؿ : ليكةػػؾ ا ،أةػػياء يػػـك  يتػػر : الح ػػار كغيػػرم -ن 
 ،هػػػ ا التيػػاف النتػػػكي ل    هػػ م الركايػػػة الظػػرؼ الز نػػيكقػػد اةػػػ (ٔ)(الحػػديث ....

كلعػ  اللأكيػد عمػم  ،اػاف  لػؾ غػي العػاـ السػابك لمهجػر كهػك يػـك غػلئ  يتػر كقػد 
ي ػػ السػػنة غػػي يػػكـ انل ػػر غيػػه ال سػػم كف عمػػم اليهػػكد  ي ػػاء بػػأف يهػػكد لػػف  ةُحجِّ

أف ال ػػكؿ بالكل ػػاء بػػال راف ل ين طػػك  اػػرهـ كلػػف ي مػػكا  ػػف النيػػ   ػػف ديػػف   ك 
 ،ي ػػكؿ بػػه  ل  ػػف هػػـ أةػػد النػػاس عػػداك  لػػديف   اػػاليهكد ك ػػف عمػػم ةػػاكملهـ

 غميح ر ال سم كف  ف  ارهـ ك داعهـ .
 : الر ينة ال لينة به م الج مة ك 

 الكتاع ومثمو معو () أال إن  أوتيت 
كهػػ م الج مػػة هػػي  ،اسػػله  النتػػي تيانػػه دا ػػال غػػي جػػكهر ال ك ػػكع  باةػػر     
ي ػػػةلكػػػػ  أحاديػػػث  ـتػػػ  هػػػي األلهػػػ ا الحػػػديث  األـ  كبنظػػػر   لأ مػػػػة  ؛السػػػنة ُحجِّ

                                                           

 .ٙٓٙرقـ  ٖٚٗص  ٔسنف الدار ي ل (ٔ) 
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:  - -غ ػػلال قػػكؿ النتػػي  يػػث  لػػم هػػ م الج مػػة : دنسػػلطيك رد اػػ  هػػ م األحا
يػرد ( ٔ)  كسػنلي( لرا  غياـ  ا  ف ل سالـ به لػف ل ػمكا بعػدي أتػدا : الػا )

 ؛الهدايػة كعػدـ ال ػالؿغالل سؾ بالسنة االل سؾ بالكلا  غػي  ؛ لم ه م الج مة
) ػػا نهيػػلكـ عنػػه : كقكلػػه عميػػه ال ػػال  كالسػػالـ  ،ه ػػا كحػػي  ػػف   ألف امي
غػي  - -غطاعػة الرسػكؿ ( ٕ)طعلـ (ك ا أ رلكـ به غألكا  نه  ا اسل ،غاجلنتكم 

كهاػ ا لػك للبعنػا اػ   ،ألف ه م األكا ر كالنكاهي كحػي  ػف   ؛ا  حاؿ كاجبة 
 :الكرف ة أحاديث البا  لكجدنا رباطا قكيا يج ك تينها كبيف ه م الج مة 

 ) أال إن  أوتيت الكتاع ومثمو معو (
كهي ل لح   بةر  كل  :  ف ه م الج مة هي األـ غي ع يد  ال سمـكأزفد كأقكؿ

تػػػ  هػػػي رسػػػالة اوسػػػالـ غ ػػػف ا ػػػف تهػػػا غ ػػػد لح ػػػق لػػػه ا ػػػاؿ  ،لػػػدؿ عمػػػم  نػػػ ار
 ف غػي هػ م الج مػة  :لسػاني  ف قمػ  كأ ج  كف ج  قم ي كل ينطمػق  ،افاوي 

ال ي يظم ها كل يتدي ح ها غهي اية غػي ألنها غكؽ ال  طمئ  ؛تراعة اسلهالؿ
ي ة للئ به غي الرد عمم  ف ينار  ا يكأترع  أج  ك  ،الحسف كاوتداع  . السنة ُحجِّ

كعنػػد ا ل ػػرأ هػػػ م الج مػػة ل لسػػػلطيك أف ل ػػه دكف ل ػػػاـ هػػ ا الػػػنص           
الةػػرفه كهػػ ا هػػك  عنػػػم اػػالـ او ػػاـ الطيتػػػي غػػي تيػػاف ركعػػػة الػػنظـ غػػي هػػػ ا 

ل قػػػػػػرر أك  -ن  -أ ػػػػػػا تيػػػػػػاف الػػػػػػنظـ غ نػػػػػػه ): -  رح ػػػػػػه  –قػػػػػػاؿ  ،الحػػػػػػديث
الػػػديف  غػػػي  اأحاا ػػػةػػرع أي ػػػا  -ن  -))أل  نػػػي أكليػػػ  الكلػػػا (( أنػػػه :ب كلػػه
كلمػث ب ػا  ،كجعمه  لكترا بطػرا طاغيػا ،كلنم تلكبيخ  ف أنار  لؾ ،ل رافسك  ا

 ػػكر  عػػدكد  لح ي ػػا كربػػك تتيػػاف  ،كأف لػػه أف يسػػل   باألحاػػاـ ،عميػػ يةػػعر بالل
  (ٖ) ( لم طمك  ا ا  ر

                                                           

 .ٖ٘٘ص  ٗالسمسمة ال حيحة ل ك ارم األلباني غي ٖٛٓص ٕاللر  ي ل ( ٔ)
 .ٜ٘ٚ ػ ٕ، ك حيئ  سمـ. جػٕٛ٘ٙ ػ ٙ حيئ الت اري. ػ جػ ( ٕ)

 ٖٔٙص  ٕةر  الطيتي عمم  ةاا  ال  اتيئ ال س م تػ )الكاةػه عػف ح ػامق السػنف( ل (ٖ) 
 -ك ابعػػدها. : د. عتػػد الح يػػد هنػػداكي الناةػػر:  البػػة نػػزار   ػػط م البػػاز ) اػػة ال ار ػػة 

 ـ.ٜٜٚٔ -هػ  ٚٔٗٔألكلم، الرفاض(الطبعة: ا
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كسػاعية  لػم  ، اكنة  عنم كاحػدا ،ه  لحد   لآ ية غأجزاء الحديث كج م      
ألنهػػا كحػػي  ػػف    غالج مػػة  ك  ؛ك اسػػل الؿ السػػنة باللةػػرفكهػػ    ػػد  كاحػػد 

ك اػر هػ م ال حر ػا  تيػاف   ،األكلم رد  ايف عمم هػ ا الةػبعاف السػاقن اله ػة
 ا هػك الػن ن العػالي هك ع مي لمج مة األـ )أل  ني أكلي  الكلا  ك لمه  عه (  

اعمػػـ أف   ػػا هػػك أ ػػ  غػػي أف يػػدؽ الػػ ي عنػػام عتػػدال اهر ب كلػػه : )الػػنظـ   ػػف
النظر، كي  ض ال سمؾ غي لك ي ال عاني اللي عرغ : أف للحد أجػزاء الكػالـ 
كفد   بع ها غي بعض، كيةلد ارلباط لاف  نها بأكؿ، كأف لحلال غي الج مة 

كأف ياػػػكف حالػػػؾ غيهػػػا حػػػاؿ البػػػاني  لػػػم أف ل ػػػعها غػػػي الػػػن س ك ػػػعا كاحػػػدا، 
كغػي حػاؿ  ػا يب ػر  ،ي ك تي ينه هاهنا غي حاؿ  ا ي ك تيسارم هنػاؾ . نعػـ

غج ػػ  هػػ ا الحػػديث أةػػبه تػػدكامر  (ٔ) (لػػث كرابػػك ي ػػعه ا بعػػد األكلػػيف اػػاف لا
 :ا ػػا ي ػػكؿ ةػػي نا أتك كسػػػم -ن  -كاػػػأف اال ػػه  ،يلكلػػد بع ػػها  ػػف بعػػض

  (ٕ) للدغق بال عاني كاوةارا  (يف )لجري غيه ةراي
قػػد  رجػػ  هػػ م الج ػػ   ػػف ن ػػس غ ػػبة ال هػػا  ػػا يحػػدث  ػػف  ناػػار لمسػػنة ك   

كقد غلئ   له حج  ال ي  غاطمك عمم أ ػر هػتلء  -ن  -كاأني ترسكؿ   
ق مػػ  ػػف  نطتيانػػه  ل غػػي  لػػـ ي ػػدر -ن  - ف النتػػي  ؛غػػانطمق  تينػػا ك حػػ را

يػػرام  اأنػػه  ،ناػػرا اقعػػاك ك    ػػرا يعػػالح أ ػػرا غهػػك  ، يػػر  عمػػم ديػػف  كاحػػد كهػػك ال
 رجػػ  االسػػهاـ ينطػػق تهػػ ا لمكػػـ الج ػػ  ال للابعػػة اللػػي  ،بعينػػه كلسػػ عه أ نػػه

 الناغ   : 
 أل  نِّي أكليُ  الكلاَ  ك لَمُه  عُه . -
 .........أل ُيكِةُؾ رُجٌ  ةبعاٌف عمم أرفاِلِه ............. -
 ..............................أل ل يح ُّ لُكـ لحـُ الِح اِر األهميِّ  -

 كيالحظ عمم ه م الج    ج ال أ كر :               
                                                           

 .ٖٜدلم  اوعجاز ص (ٔ) 
 البة كهبػة ط أكلػم  ٕٓٙةر  أحاديث  ف  حيئ الت اري. د /   أتك كسم ص (ٕ) 

 ـ ٕٓٓق / ٕٔٗٔ
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 اللنتيهية  كهي لدؿ عمم لح ق  ا بعدها السل لاحية أكلها :  جيء  )أل(  -
 ػػػراف كهػػػك سػػػمـ الػػػام    لػػػ  ال غهػػػي لح ػػػق اػػػكف النتػػػي  ػػػمم   عميػػػه ك

كلح ػق اسػل الؿ  ،كلح ق قر  كقكع  ناار السػنة  ػف سػاقطي اله ػة ،السنة
غادلهػػػا اللح يػػػق راجػػػك  لػػػم لرايتهػػػا  ،باللةػػػرفك -ن  -النتػػػي   ػػػف اله ػػػز  كاق

 –كهػػػي  (ٔ)ك)ل( كه ػػػز  السػػػل هاـ   ا د مػػػ  عمػػػم الن ػػػي أغػػػاد  اللح يػػػق
ك لجعػػػ   ،اػػػالـ  ا  ػػػفلي بعػػػدهلنبػػػه ال لم ػػػي  لػػػم  طػػػكر   ػػػا يػػػأ  -أي ػػػا 

غأدكا  السل لا   ل ػا اػاف  ؛ال لم ي غي أق م درجا  اوحساس بال عنم
ةػاعله كاقعالنػه   ،ةأنها أف ينبه تها السا عكف دلػ  عمػم الهل ػاـ بػال تر كاق

كفػػػػدؿ  لػػػػؾ أي ػػػػا عمػػػػم ا ػػػػاؿ ظهػػػػكر  ،كعمػػػػم أتم يػػػػة  ػػػػا ل ػػػػ نه ال تػػػػر
را  أسػ اء اوةػار  غػي لنتيػه    كف الج مة لمعياف ألف أدكا  اللنتيػه ةػا

الػػػر اسػػػل داـ )أل( غػػػي  ك ػػػف أجػػػ  هػػػ م ال عػػػاني الدلليػػػة  .(ٕ)ال  اطػػػ 
 ،الن ػكسي كغ  عانيه  ياغة لغلة حلم لع ػق غػي غالنتي  ؛ياف النتكي الت

امهػػا بع مهػػا  -ن  -   ا ػػة أف حيػػا  النتػػي ؛سػػكفداء ال مػػك  كلسػػاف غػػي
 . - سبحانه – دعك   لم   ا هي  ل  ،هاكحرالها كساكن ،كقكلها

غال ػ  ال عنػم كسػاه   غػي  ،رار )أل( كاسل لا  ا  الج   تهػاا : لكلانيه -
يعػالح ألف الػنص النتػكي  ؛-ن  - عالء النتر  كاةػ   عػف غ ػ  النتػي 

تػ  هػك  ،غال  عنم لمهدكء كاللرفث هنا ،أ را غيه هالؾ لأل ة ك ياع لمديف
غي ه ا  ي  د)أل(– ي كؿ الطيتي : ) كلكررها ةاد كالحسـ كاولها  حلال

 ػف لػرؾ السػنة كالع ػ   الحديث لكبيخ كل رفك نةأ  ف  غ   عظػيـ عمػم
هػػ ا  ػػك الكلػػا  غايػػه ب ػػف رجػػئ الػػرأي  ،اسػػل ناء عنهػػا بالكلػػا  ،لحػػديثبا

                                                           

 . د/ غ ر قدار . دار الجي  تيػرك  ط  ٖٛٛص  ٕينظر : أ الي اتف الحاج  ل (ٔ) 
 ـٜٜٛٔهػ/  ٜٓٗٔأكلم 

الػػػدار اللكنسػػػية ط  ٕٙٛص  ٔالطػػػاهر اتػػػف عاةػػػكر ل  ينظػػػر : اللحرفػػػر كاللنػػػكفر.(ٕ) 
 ـ. ٜٗٛٔ
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عمم الحديث؟ كاق ا س ك حديلا  ف األحاديػث ال ػحيحة قػاؿ: ل عمػي بػأف 
  (ٔ) ألبعه.( غ ف لي   هبا  ،   تهاأع

ألف الج ػ   رجػ  زغػرا   للاليػة  )الكاك(عدـ كجكد الرابن الم ظي : ا لالله  -
 ،يسلأنه أ بارا لسلأ   ه ا ال رض -ن  غالنتي - ،الديف  يهدـ لعالح أ را 

الػػدلي  ل  ػػد السػػل الؿ ب  أكلػػمالتلػػدامي كح ػػ  نسػػق الكػػالـ عمػػم السػػلمناؼ 
ي ةغا  ج مة دلي   سل   عمم  بأنػه أكلػي  - ن - غ د أ تػر النتػي ،السنة  ُحجِّ

ال راف كالسنة لـ اسلأنه  ترا ا ػر ينارغيػه   ػا   سػيحدث  ػف أ ػحا  الدعػة 
لـ اسلأنه  ترا ا ػر يتػيف اسػل الؿ السػنة باللةػرفك كأف  نػه اللحميػ   ،كالكس  
تن سػػػها لع ػػػد  لػػػم ةػػػتهة غلزفمهػػػا  كلن  ػػػها   دليػػػ  ج مػػػةغاػػػأف اػػػ   ،كاللحػػػرفـ 

لػه  -لعػالم  -  لللحد ج يك الج ػ  غػي لجميػة  اانػة السػنة كأنهػا كحػي  ػف  
 سمطله عمم ال سم يف .

كَ ػػف نػػزؿ غػػي نهايػػة الحػػديث : ) -ن  -كلػػـ لػػ ار )الػػكاك(  ل  ػػك قكلػػه        
( وظهػػػار الل ػػػاير تػػػيف هػػػ م الج مػػػة ك ػػػا ار  )الػػػكاكغػػػ  (ب ػػػكـٍ غعمػػػيِهـ أف ُيْ ػػػُركم

كلكنػػػػه  ػػػػارل عػػػػف سػػػػ ة أهػػػػ  ) ألف عػػػػدـ   كػػػػراـ ال ػػػػيه لػػػػيس ب حػػػػـر ؛قتمهػػػػا
 ،كيسػػػػلهجف غعمػػػػه ،أف ي ػػػػ ؿ كليلأهػػػػ  غاعمػػػػه ،كهػػػػد  أهػػػػ  اوي ػػػػاف ،ال ػػػػركء 

غػػػي هػػػ م الج مػػػة  - -غال  ػػػية اللػػػي يعالجهػػػا النتػػػي  (ٕ) كفجػػػاز  باػػػ  قتػػػيئ(
ك ا  ارله هػك نظػر  عا ػة لمتنػاء لجها غي الج   الساب ة  ة اللي عاغير ال  ي

لمحػػػديث كأعػػػكد  لػػػم أجػػػزاء هػػػ ا التنػػػاء لن ػػػه عمػػػم دقػػػة  ػػػياغله كقػػػك   نظ ػػػيال
 "أل  نِّي أكليُ  الكلاَ  ك لَمُه  عهُ ":  -ن  -غ كؿ النتي   ،حباه كةد  سباه

 ،ك  لػػػؾ ع ي ػػػة األلػػػرج مػػػة قرفبػػػة ال ػػػألم  سػػػهمة ال هػػػـ  ل  أنهػػػا  ػػػ   
هة لمحػػق السػػنة ل لمػػك كحػػدها اػػ  لمتػػيس أك ةػػت ، ل نػػة التنػػاء ،الػػدلل الي ػػة 

كهػػ م الج مػة  ػػي    ػػياغة  تاػػد  بعػد لهيمػػة الع ػػكؿ لملم ػػي  ،النتكيػة الكرف ػػة
                                                           

. .د. عتػػػد الح يػػػد هنػػػداكي ٕٖٙص  ٕل  ةػػػر  الطيتػػػي عمػػػم  ةػػػاا  ال  ػػػاتيئ((ٔ) 
 ـ ٜٜٚٔ -هػ  ٚٔٗٔ البة نزار   ط م الباز  اة ال ار ة ط األكلم، 

 .ٕٖٙص  ٕةر  الطيتي ل (ٕ) 
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أكليػػُ  الكلػػاَ  ك لَمػػُه )نسػػبة ال تػػر أكػػد  ػػف  ػػالؿ اللنتيػػه تػػػ) أل( غ جػػيء ) ف( 
ل جػػػرد  لكػػػكف ب نزلػػػة لكػػػرار الج مػػػة. ك  غهػػػي ، -ن  - عػػػُه  ( ل ػػػ ير النتػػػي 

اللأكيد  ف ااف ال  اط  عال ا بالنسبة، كلن ي الةؾ غيها  ف ااف  لرددا غيها. 
ف اػاف  ناػرا لهػػا، غهػ  لن ػػي اوناػار. كاللكايػػد لن ػي الةػػؾ  سلحسػف، كلن ػػي يكاق

، كل يره ػػا ل جػػاء   قػػدك   (ٔ) اولبػػا . ل غػػي لأكيػػد  كل لسػػلع   ،اوناػػار لـز
ي ػػة( هنػػا لن ػػي  ناػػار  ناػػري  ف  ) السػػنة غهػػي لتاػػد أف   أعطػػام  ػػك ال ػػراف  ُحجِّ

أف ال  ػػػية  ا ػػػا هػػ م السػػػنة الكػػرفـ السػػػنة ال ةػػػرغة ك لػػؾ غػػػي  كاجهػػػة  ناػػػري 
عمػم  -ن  -حر ػا  نػه  ؛ ه ة غي ن سها غناس   لؾ لأكيد   ػ كف الج مػة

ال عنػػػػم غػػػػي ن ػػػػس ال لم ػػػػي  ا ػػػػة أف اوي ػػػػاف تهػػػػ م الج مػػػػة هػػػػك  ل كيػػػػة هػػػػ ا
كلعػػػ  كجػػػه   ،الةػػػتها  ال لػػار  حػػػكؿ السػػػنة ال ةػػرغةالح ػػانة الكاغيػػػة لػػرد اػػػ  

 :" عمم اللأكيد اا ف غي جانتيف ف   دللة " 
حيػػث ينبعػػث الهػػكاء  ؛:  ػػف ناحيػػة التنػػاء ال ػػكلي لهػػ ا الحػػرؼاألكؿ 

كيسػػػ ك لجكلنػػػه غػػػي  ،يلػػػردد كفجػػػكؿ غيهػػا ال  ػػ كؼ  ػػػف الحمػػػق  لػػم ال ياةػػػيـ غ
غيحػػدث  ،باحلكػػاؾ الهػػكاء تجػػدار األنػػه  للبعػػه غنػػة  دكيػػة األنػػه  ػػد  نػػاعـ

كبػػ لؾ يػػزداد السػػا ك  ،غػػي السػػ ك  ي اعػػا يلكػػرر  ػػر  بالسػػاكف لػػـ أ ػػر  بػػال لئ
ينمػ  ي ػك كح ،كغايلػه غػي الكجػداف ،كالس ك لةبعا به غيسػل ر   هك ػه غػي الػ هف

 .الكالـ  تادا
" لػػدؿ عمػػم  عنػػم  ف   :  ػػف جانػػ  ال عنػػم غاػػ  ج مػػة اقلرنػػ  تػػػ " انيػػال

ّف " قػػد  غاػػأف الج مػػة اللػػي اقلرنػػ  تػػػ "  ،زامػػد ُي ػػاؼ  لػػم أ ػػ  ال عنػػم ال ػػراد
د  عنػػد اوعػاد  اللكايػػد غأغػػاد  غػي ال ػر  األكلػػم اللأسػيس كأغػا ،لكػرر   ػرليف

 .(ٕ)كالل رفر
                                                           

 ٜٕٙص  ٔعتد العزفز النجار ل    د/  ياء السالؾ  لم أك ئ ال سالؾينظر : (ٔ) 
 هػ   ٕٕٗٔ تسسة الرسالة ط األكلم 

( أغد  ه م الدلل    ا  ارم الةػيخ العال ػة /  ح ػكد   ةػاكر. غػي بحػث لػه بعنػكاف: عمػـ ٕ)
 ـ. ٜٓٗٔعدد يكنيك  ٗٙأ كا  الحركؼ سر  ف أسرار العربية،  جمة ال  لطه  ػ
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ك ػػف  ، ػػف ناحيػػة  ػػاد  ال عػػ  )ألػػم( كاللعتيػػر تػػػ) أكليػػ  ( لػػه بالغلػػه ك التلػػه
كغيػه  ،غال ع  )ألم( يدؿ عمم يسر كسهكلة اولياف ؛ ناحية تناء ال ع  لم  عكؿ
ال عػاني  ناسػبة ل اعػ   كهػ م ؛(ٔ)دكف كجػك  أك  لػزاـ ، عنم الل    كال لناف

م هػػك ال ػػراف كال عَطػػ ،هػػك   سػػبحانه الػػ ي أ ػػرم تػػيف الكػػاؼ كالنػػكف العطػػاء  ك 
قبػػػػاؿاللم اه ػػػػا الػػػػن س السػػػػكية ب اله ػػػػا رك  كنػػػػكركالسػػػػنة كا غايػػػػه   نةػػػػرا  كاق

كأ اػػم  ،كأ ػػ م ال مػػك  ،أطهػػر الن ػػكس   -ن  -باسػػل باؿ سػػيدي رسػػكؿ   
كلػػ لؾ اػػاف لهػػ ا ال عػػ  )ألػػم(  زفػػد ا ل ػػاص تػػػ)الكلا ( غػػي ال ػػراف  ؛الع ػػكؿ
  (ٕ)الكرفـ

 ،ألف الهل ػػاـ  راػػز عمػػم الحػػدث ،مػػهكجػػاء ال عػػ   تنيػػا ل ػػا لػػـ يسػػـ غاع      
لبػػا   يلػػاء النتػػي الكلػػا   غػػال رض ال هػػـ الػػ ي  ػػف أجمػػه سػػيق الحػػديث امػػه هكاق

لػ لؾ الػر  جػيء  ا ة أف ال اع   عركؼ كل  نازعة غيه كل  ناػار ك  ،كالسنة
، ألف   ػػػاـ اويلػػػاء  عمػػػـك (ٖ))ألػػػم(  تنيػػػا ل ػػػا لػػػـ يسػػػـ غاعمػػػه غػػػي ال ػػػراف الكػػػرفـ

 .كليس ألحد غيرم  -بحانه س- كةامك أنه 
ك عنػام هػك الكلػا  الجػا ك ل ػ ا   ،كال   كد تػػ)الكلا ( ال ػراف الكػرفـ       

الك ػػاؿ غػػي جػػنس الكلػػ  تنػػاء عمػػم أف غيػػرم  ػػف الكلػػ    ا نسػػت   ليػػه اانػػ  
غلعرفػػه اػػال   كد  نهػػا ك ػػه الكلػػا  لعػػدـ اسػػلك الها ج يػػك ا ػػال  الكلػػ ، 

غػػػاد أّف  ػػػا سػػػكام نػػػاقص، كأنػػػه ال سػػػلحق ألف يسػػػ م )الكلػػػا ( بػػػالالـ الجنسػػػية أ
كهػػ ا اللعرفػػه قػػد يعتػػر عنػػه النحػا  غػػي لعػػداد  عػػاني لـ اللعرفػػه ب عنػػم الابػا 

ح ػػ  )الػػالـ( غػػي) الكلػػا ( عمػػم أنهػػا لمجػػنس أكلػػم  ػػف والدللػػة عمػػم الك ػػاؿ 
 .لم عاني الساب ةال كؿ بأنها لمعهد 

                                                           

 ػػػا كاسػػػلع اله ا غػػػي ال ػػػراف الكػػػرفـ د/  ح ػػػكد ينظػػػر: اوليػػػاف كال جػػػيء : غ ػػػه دللله(ٔ) 
 ـ. ٜٜٛٔق/ ٛٔٗٔ.  البة كهبة ط أكلم ٚٔ كسم ح داف ص 

 (.ٜٕٙ(، )ٕٔٔ(، )ٕٔٔ(، )ٖٙٔ(، )ٚٛ(، )ٖ٘ينظر: غي سكر  الب ر  اريا  : )(ٕ) 
(، ٕٓ(، )ٜٔ(، كاؿ ع راف )٘ٗٔ(، )ٗٗٔ(،)ٔٓٔينظر: غي سكر  الب ر  اريا  : )(ٖ) 
 (.ٚٗ(، )ٗٗ(، كالنساء )ٙٛٔ(، )ٓٓٔ(، )ٗٛ)
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االػػػ  ال  ػػػكغ لم بال ػػػة غػػػي )الكلػػػا ( غعػػػاؿ ب عنػػػم ال الػػػك    ػػػا   ػػػدر ك 
الكلابة، غ ف ال  در يجيء ب عنم ال  عكؿ اال مق، كاق ػا غعػاؿ ب عنػم   عػكؿ 

ب عنػم ج ػك  امباس ب عنم  متكس كع اد ب عنم  ع كد به. كاةل اقه  ف الػ 
ألف الكلػػػا  لج ػػػك أكراقػػػه كحركغػػػه،  كلسػػػ ية ال ػػػراف الابػػػا  ةػػػار   لػػػم  ؛ك ػػػـ

 .(ٔ)كجك  الاتله لح ظه
ػي ُأكِليػُ  اْلِكلَػاَ  َكِ ْلَمػُه َ َعػُه، َأَل  كقد جاء  ركاية لم اـ أح ػد ن ػها : )َاَل ِ نِّ

ػػي ُأكِليػػُ  اْلُ ػػْراَف َكِ ْلَمػػُه َ َعػػُه، َأَل ُيكِةػػُؾ َرُجػػ ٌ  كهػػ م الركايػػة لح ػػ  أعمػػم  ...( ِ نِّ
يتاد عمم عطاء النػكرفف لػه نػكر غالنتي طاقا  اللأكيد  ف  الؿ لكرار الج مة 

ف اػاف ل ػة   ػاير  غػي اللعتيػ ،ف الكرفـ كنػكر السػنة ال ةػرغةال را ر تػػ)الكلا ( كاق
ي غي لس يله قراًنا اكنػه ركع)    اف( أ ر  غ لؾ له كجاهله كدلللهلار  كبػ)ال ر 

 ـ غاملا اللس يليفاكنه  دكنا باألقال باأللسف، ا ا ركعي غي لس يله الاًبا  لمكها
 ةػار   لػم كغػي لسػ يله تهػ يف السػ يف  ،ه ف لس ية ةيء بػال عنم الكاقػك عميػ

أف  ف ح ه العناية بح ظه غي  ك ػعيف ل غػي  ك ػك كاحػد، أعنػي أنػه يجػ  
ح ظػػػػػه غػػػػػي ال ػػػػػدكر كالسػػػػػطكر ج يًعػػػػػا، أف ل ػػػػػ   حػػػػػداه ا غلػػػػػ ار  حػػػػػداه ا 
األ ػػػػر ، غػػػػال ل ػػػػة لنػػػػا بح ػػػػظ حػػػػاغظ حلػػػػم يكاغػػػػق الرسػػػػـ ال ج ػػػػك عميػػػػه  ػػػػف 

 ،جي  عمم هيمله اللي ك ك عميها أكؿ  ػر األ حا ، ال ن كؿ  لينا جياًل بعد 
ناد ال ػػػحيئ حلػػػم يكاغػػػق  ػػػا هػػػك عنػػػد الح ػػػاظ باوسػػػكل ل ػػػة لنػػػا بالابػػػة االػػػ  

 .ال لكالر
العناية ال زدكجة اللي بعلها   غي ن كس األ ة ال ية اقلداًء تنتيها ب ي  مكبه 

  كأ ػر  الكلػااػأف  جػيء السػنة  ػر   ػك ك  (ٕ)(.غي حرز حرفز ال راف  ح كًظا

                                                           

يُة ٜٗٛٔالػػدار اللكنسػػية . ط   ٕٕٔص  ٔينظػػر: اللحرفػػر كاللنػػكفر الطػػاهر تػػف عاةػػكر  ل (ٔ)  . كَحاِةػػ
اكي  م َعَمػم لْ سػيِر الَتيَ ػ ا : ِعَنايُة الَ اِ م كِاَ ايُة الر اِ ػ َهاِ  َعَمم لْ سيِر الَتيَ اِكي، اْلُ َس   ةػها   الةِّ

 . تدكف تيرك  –دار  ادر ٕٕٓص ٔع ر ال  اجي ال  ري ل  الديف أح د تف   تف
 ط ك ػػػػا بعػػػػدها  دار الل اغػػػػة  لمنةػػػػر كاللكزفػػػػك ٕٔ(  النبػػػػأ العظػػػػيـ. د/   عتػػػػد  دراز  ص ٕ)

 ـ.ٜ٘ٛٔق/٘ٓٗٔ
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ألف ي ال ػػدكر غػػغػػي السػػطكر، ك   ػػك ال ػػراف يكجػػه ال سػػم يف  لػػم ح ػػظ السػػنة 
 . ح ظها  ف ح ظ ال راف الكرفـ 

ينػػزؿ عميػػه كحػػي ا ػػر غيػػر ال ػػراف كهػػك  -ن  - أف النتػػي عمػػمكلأكيػػدا       
يأ   النظـ النتكي )ك لمه  عه ( كااف  ف ال  اف أف  -ن  -السنة جاء قكله 

 ل ػرفحاكياػكف ال عنػم أكلػر  ،أسػمكبا ا ػر اػأف ي ػاؿ :  أكليػ  الكلػا  كالسػنة
اف غ ػن  ػك ال ػر الام السػنة  -لعالم  – كلكف التياف النتكي لـ ي  د تياف أف  

ن ا ق د  لم  عنم أع ق  كأبعػد غػكرا كأغػزر دللػة كهػك  ػا لػدؿ عميػه ) لػ ( كاق
: أحده ا أف ياكف  عنام أنه   لمية لحل   كجهيف كقد  ار ال طاتي أف ه م ال

أكلي  ف الكحي الباطف غير ال لمك  ل   ا أعطي  ف الظاهر ال لمك، كيحل   
أف ياػػكف  عنػػام أنػػه أكلػػي الكلػػا  كحيػػًا يلمػػم، كأكلػػي  ػػف التيػػاف أي أ ف لػػه أف 
يتيف  ا غي الكلا  كيعـ كف ص كأف يزفد عميػه غيةػرع  ػا لػيس لػه غػي الكلػا  

ر غياػػػػكف  لػػػػؾ غػػػػي كجػػػػك  الحاػػػػـ كلػػػػزكـ الع ػػػػ  بػػػػه االظػػػػاهر ال لمػػػػك  ػػػػف  اػػػػ
 (ٔ)ال راف.
أكلي الكحي الظاهر كهك ال راف  -ن  -كل انك  ف األ   بالكجهيف غالنتي    

الكػرفـ كأكلػي الػكحي البػػاطف كهػك السػنة    ػمة ل ج ػػ  ال ػراف كةػارحة ك تينػػة 
أف أدا  اللةػتيه ) لػ (   ا ػة  ، ػا باللةػرفكك ػك اػ   لػؾ  سػل مة أي ،ل عانيه

لدؿ عمم  أف ) ال حاكـ عميه بال  المة  ل ق  ك  ا ي المػه غػي ج يػك الجهػا  
غػػ) ل ( لػدؿ  (ٕ)اللي ي ير بالل اؽ  عه غيها عمم  لاله غياكناف جنسػا كاحػدا(

  ا يجع  األ ر يلعد  حد  ،عمم أف ال راف كالسنة يةلرااف غي أك اؼ الير 
غ ػد جػيء بػأدا  اللةػتيه  "  لػ  " ال  يػد  ةاتهة  لم درجة عالية  ف ال  المة ال 

لملأكيد عمم ل اـ اللةػابه  ،غي غال  األك اؼ ،لةلراؾ ال ةبه  ك ال ةبه به
                                                           

األكلػػم  ط حمػػ   –ال طبعػػة العم يػػة ٜٕٛص  ٗ عػػالـ السػػنف. ال طػػاتي ل ينظػػر : (ٔ) 
 ـ.ٕٖٜٔ -هػ  ٖٔ٘ٔ

يه : دلللهػػا كاسػػػلع الها غػػي  ال ػػػراف الكػػرفـ. د/  ح ػػػكد  كسػػم ح ػػػداف أدكا  اللةػػت (ٕ)
 ـ  ٕٜٜٔق/  ٖٔٗٔ طبعة األ انة ط أكلم  ٕٔص
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ي ػػكؿ األسػػلا  الػػدالكر /    ،تػػيف ال ػػراف كالسػػنة لةػػاتها يرقػػم  لػػم درجػػة ال  المػػة
هر كظػا" عف طتيعة اللةتيه تػ" ل " : اعتد العظيـ ال طعني ػ رح ه   ػ  لحدل

كلكػف اللػػ كؽ  ،" دللله ػا عمػي اللةػػتيه كاحػد اػالـ ال  ػن يف أف "ةػبه" ك " لػػ 
كالػالـ "  ،كاللػاء ،غػ كا  " ال ػيـ  ،يةعر تكجػكد غػارؽ اتيػر ،كالكاقك كالسلع اؿ

كالهػػػاء " بعػػػد الل امه ػػػا  ،كالبػػػاء ، عناهػػػا  بػػػايف نكعػػػا  ػػػا ل عنػػػي  كا  " الةػػػيف
اللةػػتيه يلح ػػق ف غػػ  ا اػػا ،كهػػي اللنظيػػر تكجػػه عػػاـ ،عػػا غػػي أ ػػ  الدللػػةج ي

غػػػ ف  ػػػف حػػػق الل الػػػ  أف  ،تكجػػػكد ك ػػػه  ةػػػلرؾ تػػػيف الطػػػرغيف أك أك ػػػاؼ
 ،يلعػػدي هػػ ا الحػػد غلكػػكف دلللػػه عمػػي أف الطػػرغيف يةػػلرااف غػػي أك ػػاؼ اليػػر 

 اكنسػػػػلطيك أف نر ػػػػد كجكهػػػػ (ٔ)"حلػػػػم يظػػػػف أف اػػػػاًل  ػػػػف الطػػػػرغيف هػػػػك ار ػػػػر
 -كحي  ػف    غااله ا  تيف ال راف الكرفـ كالسنة ال طهر   هة عديد   ةات
 -  ػف    الح ػظك  ،يمـز ال سمـ الع   ب ا جاء غيه ػا  ك ، سل   باللةرفكك  -
 - كهػػػك غػػػي ال ػػػراف الكػػػرفـ  ،كركعػػػة التيػػػاف ،كقػػػك  اللػػػألير ،كالنةػػػرا  له ػػػا

ف اػاف غيػر  عجػز  ل أنػ ه غػي أعمػم  رالػ  التيػاف  عجز كغي التيػاف النتػكي كاق
كقػػد  تػػيف  ال طيػػ  الب ػػدادي غػػي  . لػػم غيػػر  لػػؾ  ػػف كجػػكم اللل ػػاء ،البةػػري 

 :غاسػػله  أتػػكا  هػػ ا الكلػػا  ب كلػػه الابػػه الك ايػػة غػػي عمػػـ الركايػػة هػػ م ال  المػػة
ـِ َسػػَنِة َرُسػػ ِ َلَعػػاَلم َكُحْاػػ ـِ ِالَػػاِ  َّللا  ِ "َبػػا  َ ػػا َجػػاَء ِغػػي الل ْسػػِكَيِة َتػػْيَف ُحْاػػ  -كِؿ َّللا 

  (ٕ)"ْلَعَ ِ  َكُلُزكـِ الل ْكِميهِ ِغي ُكُجكِ  ا ،-ن 
 ركايػػة اتػػف حبػػاف عػػف ال  ػػداـ تػػف  عػػد  المػػة كالػػ ي يتاػػد عمػػم هػػ م ال        

ب عنػم  العدؿ كالعػدؿ بالكسػر كال ػلئ ك  (ٖ) يار  )ِ نِّي ُأكِليُ  اْلِكَلاَ  َكَ ا َيْعِدُلُه(
: هػػك بػػال لئ  ػػا عادلػػه  ػػف جنسػػه، كبالكسػػر  ػػا لػػيس  ػػف جنسػػه. ال لػػ . كقيػػ 

                                                           

الحا ػػػة كال لػػػ  كالل ليػػػ  نظػػػرا  غػػػي أ ػػػكلها ك  ام ػػػها ال نيػػػة د / عتػػػد العظػػػيـ ( ٔ)
هػػ ٕٙٗٔال طعني  جمة امية الم ة العربيػة ت يلػاي البػاركد. العػدد الحػادي كالعةػركف 

 .ٖٗ/ٖٖـ  ػػػٕ٘ٓٓ/
 .ٛالك اية غي عمـ الركاية ص (ٕ) 
  تسسة الرسالة. تدكف. ٜٛٔص  ٔ حيئ اتف حباف ل(ٖ) 
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غه م الكم ة )يعدله( ل يد  عنم ال  المة  لػم درجػة ل لػر   ػف  .(ٔ)كقي  بالعاس
َسػػػػكاٌء َأي الن ِظيػػػػر  كالَعػػػػْدُؿ كالِعػػػػْدُؿ كالَعػػػػِدي ُ ) يقننننول ابننننن منظننننور : ،اللسػػػػكية 
اللنزفػػػػ  َأك)َعػػػػْدُؿ  لػػػػؾ كغػػػػي ه كقيػػػػ  هػػػػك الِ ْلػػػػُ  كلػػػػيس بػػػػالن ِظير َعْينػػػػ ،كالَ ِليػػػػ 
 كهػي( ) عػه: تػيف ال ػراف كالسػنة جػاء قكلػه  لأكيدا عمم قػك  الػلالـزك  (ٕ)(ِ يا اً 

غ عنػػػػام أكليػػػػ   لػػػػ  الكلػػػػا   ، ، ػػػػ ة ل لمػػػػه؛ ألف ال لػػػػ   لكغػػػػ  غػػػػي اوتهػػػػاـ
العالقػػة تػػيف  ع ػقكهػك  ي ػػاؿ حسػػف  (ٖ)  ػاحبا  ػػك الكلػػا  أحاػاـ كسػػنف  لمػػه

 نػػػ    لالز ػػػة  لآ يػػػة عمػػػم قػػػك  العالقػػػة تينه ػػػا  كأنهػػػا     دؿ  ؛ال ػػػراف كالسػػػنة
غػػالكحي بالسػػنة   -ن  -الم ػػظ ال رانػػي األكؿ الػػ ي نػػزؿ عمػػم سػػيدنا رسػػكؿ   

كيػأ ر بالزاػا   ،غػال راف يػأ ر بال ػال  كالسػنة لتػيف ،ااف  الز ػا لمػكحي بػال راف
ف ينػزؿ ب حر ػا  كالسػنة لزفػد ال ػرا  ،لةر كيأ ر بالحح كالسنة  ،كالسنة ل   

ل عيػة لػدؿ عمػم غهػ م ا ،يسا  ال راف عف أةياء كفلػرؾ لمسػنة ال ػكؿ غيهػا ،غيها
ي ػكؿ  نها اانػ  لنػزؿ ا ػا ينػزؿ ال ػرافأك  -لعالم -  ف  أف السنة امها كحي 

ن ُة ُامَُّها َكْحٌي َكَلِكن ُه َل ُيْلَمم َكاْلُ ْراُف َكْحٌي ُيلْ )  الزراةي : ػَنِف َأف  السُّ َمػم كغػي السُّ
قاؿ َأَل  نِّي ُأكِلي  اْلُ ْراَف َكِ ْلَمُه  عه كغي حديث ال ي َسَأَلُه عف  -ن  -النتي 

ـ  ُسػرَِّي عنػه غ ػاؿ  اْ ػَنْك غػي : اْلُعْ َرِ  َغَأَ ػَ ُم  ػا اػاف َيْأُ ػُ ُم ِعْنػَد ُنػُزكِؿ اْلػَكْحِي لُػ
ِلػػؾ كهػػك َحػػِديٌث َ ػػِحيٌئ  ُعْ َرِلػػؾ  ػػا َلْ ػػَنُك غػػي وىننو َدِليننشب َقْطِعنن أ عمننى أنَّ َحج 

نننََّة كانننت َتْنننِزُل كمننا َيْنننِزُل اْلُقننْرآنُ   -أي ػػا  - كهػػ م ال عيػػة أراهػػا لػػدؿ  (ٗ) (السُّ
" كحػي أكحػام   لعػالم ال  ػدر اللػاني لملةػرفك تػ  هػي  عمم أف السنة ليسػ 

                                                           

 ٖينظر : النهاية غي غرف  الحديث كاأللر.  جد الديف أتك السػعادا  اتػف األليػر ل (ٔ) 
 -د/  ح ػػكد   الطنػػاحي . ال البػػة العم يػػة   - : د/ طػػاهر أح ػػد الػػزاك   ٜٔٔص

 ـ.ٜٜٚٔق /  ٜٜٖٔ، ط تيرك 
 (.ٜ٘لساف العر . اتف  نظكر.) عدؿ( كارية غي سكر  ال امد  رقـ )(ٕ) 
 ٖٓٙص  ٕةر  الطيتي ل (ٖ) 
دار الكلتػػػي. الطبعػػػة: ٕٔ٘ص  ٛالبحػػػر ال حػػػين غػػػي أ ػػػكؿ ال  ػػػه. الزراةػػػي.  ل (ٗ) 

 ـ.ٜٜٗٔ -هػ ٗٔٗٔاألكلم، 
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 ي  ػػػػك الػػػػا    العزفػػػػز أسػػػػاس الػػػػديف اوسػػػػال يكهػػػػ ،-ن  -   لػػػػم نتيػػػػه 
كه ا  لالز اف لػالـز ةػهاد  أف ل  لػه  ل   كةػهاد  أف  ا رسػكؿ  ،ك  درم
 ػػف   غ ػػا أقػػبئ أف ينارهػػا دعػػي بطػػر اسػػالف  اكاق ا اانػػ  السػػنة كحيػػ (ٔ)  ."

 غي قكله : -ن  -كه ا  ا لنم به النتي 
رُجشب شبعانب عمى أريكِتِو يقوُل عميُكم ِبيَاا الُقرآِن فما وجدُتم فيِو  ال ُيوِشكُ أ   

   ِمن َحالٍل فأحمُّوه وما َوجدُتم فيِو ِمن حراٍم فحرُِّموه
لتميػػػػػ  رسػػػػػالله تمػػػػػ  تهػػػػػ ا التيػػػػػاف أق ػػػػػم الجهػػػػػد غػػػػػي  - ن -  ف النتػػػػػي      

سػػبحاف   اػػأف  : أف ي ػػكؿكال ػػاريء لهػػ ا الػػنص ل ي مػػؾ  ل ؛كالن ػػئ أل لػػه
يػكب هـ غكفػر  هػتلء الحاقػديف كيسػ ك  اػرهـ  ،يعيش تيننػا -ن  -رسكؿ   

غ نه يحػ ر تػ لؾ   ال ػة ي كؿ ال طاتي : ) ،ته م الكم ا  الناغ  كيح ر  نهـ  
عمػػػم  ػػػا    ػػػا لػػػيس لػػػه غػػػي ال ػػػراف  اػػػر -ن  -السػػػنف اللػػػي سػػػنها رسػػػكؿ   

 هت   ليه ال كارل كالركاغض غ نهـ لعم كا بظاهر ال راف كلراكا السنف اللػي قػد 
ح ير له   اؽ   لمه غمـ ي   كه ا الل (ٕ)ُ  ن  تياف الكلا  غلحيركا ك مكا(

 لػم غيػر  لػؾ  ،أك ليس  نا  ف قاؿ عمياـ بػال راف:  ياكـ الكل اء بال راف  لال
يحػ ر  ػف لػرؾ السػنة كاقه الهػا  ػف  ػالؿ - -غالرسػكؿ ، ف أسالي  اللحػ ير

 ،رسػػـ  ػػكر   ن ػػر  لمسػػالؾ هػػ ا ال سػػمؾ ال  ػػيء غػػالبالغ هنػػا بػػالغ ناغػػ  ك ػػتلر
" كاق ا ااف التياف ال ي لس عه األ ف للسك  عانيه  ،ألنه بالغ ي رأ كيس ك كفر  

  (ٖ)العيف لككف  عانيه أكسك" غ ف البالغ ال   لرام
 ؛ف الحديث تػيف جػزءيف يع ػالف عمػم ردم كدحػرمكقك ه ا الجزء   كقد         
ك لمػػػه  عػػػه "يػػػرد عمػػػم هػػػ ا ال ػػػدعي قكلػػػه  الكلػػػا  أل  نػػػي أكليػػػ ": غ كلػػػه أكل

                                                           

  تػػف   الب ػػيري. دار .  . د/ عتػػد٘  د ػػة لح يػػق الػػا  السػػنة. ال ػػركزي. ص(ٔ) 
 ـ ٕٔٓٓهػ / ٕٓٗٔالعا  ة. الرفاض.ط أكلم 
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 البػػة كهبػػة ط   ٚٗ٘ص  ٕةػػر  أحاديػػث  ػػف  ػػحيئ  سػػمـ. د/   أتك كسػػم ل ( ٖ)

 ـ.ٕٗٔٓأكلم 
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يحػػػػق ل سػػػػمـ  ألف   أعطػػػػم النتػػػػي ال ػػػػراف كالسػػػػنة غػػػػال ؛عمػػػػياـ تهػػػػ ا ال ػػػػراف()
كغي ستي  ن ض دعك  هػ ا البطػر الكسػالف جػاء الجػزء  ،الكل اء بال راف كحدم

 -نتػي .( ليتػيف الل يحػ  لكػـ لحػـ الح ػار األهمػي ..ف الحػديث :) أل اللالي  ػ
 اقػػة هػػ ا الػػدعي ك ػػعه ك ػػكار ظهػػر حأف لػػه حػػق اللةػػرفك ك ػػف لػػـ ل -ن 

 .دعكام 
كهػػػي أغعػػػاؿ ناق ػػػة لع ػػػ  ع ػػػ   ،ك)يكةػػػؾ( غعػػػ   ػػػف أغعػػػاؿ ال  اربػػػة

كهػػ ا يػػدؿ  (ٔ)يػػرا)اػػاف( كلػػدؿ عمػػم قػػر  ز ػػف كقػػكع ال تػػر  ػػف السػػـ كقكعػػا ات
ن ػا قػر  ز ػف كقكعػه  كقػد لـ ي ػك بعػد  -ن  -عمم أف  ا يح ر  نه  النتي  كاق

عمػػم غهػػ ا الحػػديث دليػػ   ػػف أدلػػة النتػػك  كغ ػػة غػػي حمػػكؽ  ناػػري السػػنة  ،اػػاف
  ر الع كر كاألز اف .

 كقد جاء  ركايا  أ ر  له ا ال ع  كهي :    
  (ٕ) ِكًما َعَمم َأِرفَاِلِه........."" ُيكِةُؾ الر ُجُ  ُ ل    -
  (ٖ) " ليكةؾ الرج   لكما............"  -
."كهػػي ركايػػة ألتػػي داكد عػػف عتػػد  تػػف أل ػػيف أحػػداـ  لكمػػا ..... " ل  -

 (ٗ)أتي راغك عف أتيه
   (٘) َأَل َهْ  َعَسم َرُجٌ  َيْتُمُ ُه الَحِديُث َعنِّي َكُهَك ُ ل ِكٌئ .......""   -

لػـ  ،له )يكةؾ الرج  (   بػار عػف قػر   ػركل أ ػحا  هػ م ال رفػةغ ي قك 
عمم قر  ز ف  - -) ليكةؾ الرج  ( لأكيدا  نه : لرقم  لم ال سـ غي قكله 

ااف  -ر ي   عنهـ  -غال حابة ال تر كه ا اللأكيد ناظر  لم غرابة ال تر 
 النتػػػي ي تػػػرهـ لػػػـ  ،سػػػ عنا كأطعنػػػا - -عنػػػكاف حيػػػالهـ  ػػػك اػػػالـ رسػػػكؿ   

                                                           

 .ٖٕٚص  ٔكةر  األة كني لٜٕٛص  ٔينظر: أك ئ ال سالؾ  لم أل ية اتف  الؾ ل(ٔ) 
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كلػؾ أف لل يػ  ايػه اػاف  ،ب ر   ركل  ف ينار السنة كل ي يـ لها ةأنا -ن 
قمػػػ  يحػػػ  أي كقعػػػه عمػػػم  كقػػػك هػػػ ا الكػػػالـ عمػػػم قمػػػك  ال ػػػحابة الكػػػراـ تػػػ  

نس بػػه ن ػػكس ال ػػحابة كفهيػػمهـ الػػ ي يػػت غاػػاف هػػ ا ال سػػـ  ؛-ن  -رسػػكؿ   
 .ال تلـ  ترال ه ا  لملعا    ك
 ػػي كاق ا اانػػ  األغعػػاؿ السػػاب ة قػػد دلػػ  عمػػم قػػر  كقػػكع ال تػػر  غ        
ل أل ػػػيف(  ػػػي ة ك)  ػػػ اؽ ا ػػػر دؿ عمػػػم النهػػػي ال تاػػػد( )ل أل ػػػيف :قكلػػػه

 ف أل ي  الةيء كجدله كظاهرم نهم النتي   ،ال لكمـ ال تاد  بالنكف الل يمة
كال ػػػراد نهػػػػيهـ عػػػػف أف  ، م الحالػػػػةن سػػػه عػػػػف أف يجػػػدهـ عمػػػػم هػػػ -ن  -

  ياكنكا عمم
ـْ َعَمػػػم َهػػػِ ِم هػػػ م الحالػػػة  ك  ُهػػػَك َاَ ْكِلػػػَؾ َل ُأِرَفن ػػػِؾ َهاُهَنػػػا َنَهػػػم َنْ َسػػػُه َأْف لَػػػَراُه

ـْ َعْف ِلْمَؾ اْلَحاَلِة َعَمم َسِتيِ  اْلُ َباَلَ ةِ  اْلَحاَلِة، َكاْلُ َراُد َنْهُيُه
(ٔ) 

 ػػػف   ينهػػػم ن سػػػه عػػػف أف يم ػػػاهـ عمػػػم هػػػ ا األ ػػػر الةػػػنيك - ن -غػػػالنتي           
ل أل ػيف أحػداـ ...( كلكػف لػيس هػ ا هػك ه ا هك ال عنم الظػاهر ل كلػه ) ، ناار السنة
ك لػؾ  ،ك دكر ه ا ال ػكؿ  ػنهـ ،غال  د  لكجه  لم نهيهـ عف رغض السنةال   كد 

ن سػػه أف يػرفهـ عمػػم هػػ م الحالػػة  نهػي النتػػي  ػف بػػا  الكنايػػة حيػث عتػػر بػػالالـز كهػػك
كهػػ ا أتمػػ   الحالػػة .هػػتلء األدعيػػاء عػػف أف ياكنػػكا عمػػم هػػ م كأراد ال مػػزـك كهػػك نهػػي 

)ألنػه ج ػك غػي النهػي تػيف  ي اعػه عمػم ال ػلكمـ  ػف طرفػق ال ػرفئ؛  غي بػا  النهػي؛
).   (ٕ)كعمم ال  اط   ف طرفق الكناية كال عنم كالمزـك

ػػي َكُهػػَك أ ػػا ركايػػة )َأَل           ُ ل ِكػػٌئ َعَمػػم َهػػْ  َعَسػػم َرُجػػٌ  َيْتُمُ ػػُه الَحػػِديُث َعنِّ
لػػدؿ عمػػم رجػػاء ال ػػلكمـ كأ مػػه ك  ، ػػف أغعػػاؿ ال  اربػػة عسى  فعننش فننن ..(َأِرفَاِلػػِه.

                                                           

. ٔ رقا  ال  اليئ ةر   ةاا  ال  اتيئ.ال ال عمي  ال ػاري ل ينظر:  رقا  ال  اليئ (ٔ) 
 ـ.ٕٕٓٓ -هػ ٕٕٗٔدار ال ار. تيرك . ط.  األكلم،  ٕ٘ٗص 

 –تيػرك ، الطبعػة  -دار الجيػ  ٓٔص  ٔحاةية السندي عمػم سػنف اتػف  اجػه .ل  (ٕ)
ص  ٔاللانيػػة. كفنظػػر:  رقػػا  ال  ػػاليئ ةػػر   ةػػاا  ال  ػػاتيئ. ال ػػال عمػػي ال ػػاري ل

 ـٕٕٓٓ -هػ ٕٕٗٔلتناف ط األكلم،  –ط دار ال ار. تيرك    ٕ٘ٗ
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كلػدؿ عمػم  ،  ا اػاف ةػيما  رغكبػا غيػه ،كط عه غي كقكع ال تر كلرق  ح كله
ا ػا هػك الحػاؿ هنػا غػالنتي  (ٔ)اوة اؽ كال كؼ  ف كقكعه   ا ااف أ ػرا  اركهػا

 ية ق عمم أ له كف اؼ عميها  ف ه م ال لنة اللي أكةا  أف ل ك . -ن  -
ناػر  ألنػه ناػر  تػيف أهػ  العمػـ ل قي ػة لػه كل  جػاء  ()رج كاسـ )يكةؾ (      
كاػـ  ،كل  ار له  ل باللطػاكؿ عمػم لكاتػ  الػديف ،يأك  كيةر  كفلطاكؿ ،كزف 
 ناػر كال  ،ا أقزا ا يل دركف ال ةهد كلػيس غػي جعتػلهـ  ل الطعػف غػي الػديفرأين

ال ػػرأ   لػػ  الرجػػ  غػػي  لػػؾ، كلكػػف  اػػر الرجػػاؿ عمػػم ك  "  ،غيهػػا  عنػػم اللح يػػر
سػػػػتي  الل ميػػػػ ؛ ألف ال طػػػػا  ل ياػػػػكف  ل  عهػػػػـ غػػػػي ال الػػػػ ، كاأل ػػػػ  هػػػػك 

أحػػده ا  يػػدؿ عمػػم ل  ػػيص اللسػػاكي تػػيف الرجػػاؿ كالنسػػاء،  ل أف يػػألي ةػػيء
 (ٕ) دكف ار ر

)ةػػػػبعاف عمػػػػم أرفالػػػػه ( كقػػػػد  هػػػػ ا الرجػػػػ  بأنػػػػه   -ن  -كي ػػػػه النتػػػػي      
ال نػاكي  حلم كجد   كعالقله ترغض السنة أ    ألأ   ه ا الك ه كدللله 

 ي كؿ : ،ل ي اسلهاف به الكليركف يك ئ   طكر  اوسراؼ غي الطعاـ ا
ايػه كهػك ي ػر   ، ػ  ـك طبػا كةػرعا -ةػبك أي ال - كهػك             "

كياسػر  ،كالجػكع ي ػيق  جػاري الةػيطاف ،الةيطاف كفهيِّح الن س  لػم الط يػاف
لػـ  ،ك ف الةػبك لنةػأ ةػد  الةػتق  لػم ال ناكحػا  ،غيندغك ةره ا ،سطك  الن س

ف ه ػػػػا الكسػػػػيمة  لػػػػم اللكسػػػػك غػػػػي ييلبعهػػػػا ةػػػػد  الرغبػػػػة  لػػػػم الجػػػػام كال ػػػػاؿ المػػػػ 
لػػـ يلبػػك  لػػؾ اسػػلكلار ال ػػاؿ كالجػػام كأنػػكاع الرعكنػػا   ،اكحػػا ال طعك ػػا  كال ن

لـ يلكلػد  ػف  لػؾ اغػة الرفػاء كغاممػة الل ػا ر  ،ك رك  ال ناغسا  كال حاسدا 
لػػـ  ،لػػـ يلػػداعم  لػػؾ  لػػم الحسػػد كالح ػػد كالعػػداك  كالب  ػػاء ،كاللكػػالر كالكترفػػاء
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ك لؾ  ،كاألةر ُي  ي  لؾ ب احبه  لم اقلحاـ الب ي كال نار كال حةاء كالبطر
  (ٔ) ُ  ٍض  لم الجكع غي ال يا ة كعدـ السال ة  ل  ف رحـ ربؾ

غهك ااألنعػاـ تػ  يتيف أننا أ اـ ع   تميد يعيش ليأك  غه ا الك ه            
( كغػي ركايػة )عمػم أرفالػه :كاق عانا غي بالدله كدعله ك  كله جاء قكلػه  ،أ  

ء ك تػ  الدعػة كال  ػكؿ كسػل ع   له غاله ة له ك  لكما عمم أرفاله ( )اللر  ي 
) األرفاػػة (  لػػم  ػػ ير هػػ ا الةػػبعاف ينتػػيء ب عػػاف اليػػر  غهػػك  اق ػاغة األد  ك 

غػػي ة  ػػيله يةػػبك حلػػم أنهػػا أ ػػبح  سػػ ة بػػارز   ، ػػالـز لهػػا ل ين ػػؾ عنهػػا
كفلكػػػػيء عمػػػػم أرفالػػػػه ةػػػػأف الب ػػػػر كالجػػػػا كس يأكػػػػ  كفرلػػػػك كفنػػػػاـ غػػػػي  اانػػػػه 

: )يأليػه األ ػر  ػف أ ػري ( غػػي  -ن  -ء قكلػػه جػا كاسػلك ال ل ػكرله ال  يمػة 
ك غػػي اػػ  كغػػي ركايػػة اللر ػػ ي : ) يتم ػػه الحػػديث عنػػي ( غهػػ ،ركايػػة أتػػي داكد

كل يبحػػث عػػف حػػق كل  عمػػـ كل يح ػػ  كل يجلهػػد أحكالػػه ل يرحػػ  غػػي طمػػ  
  ؛دمكفػر  لػي أرفالػه عمػـ رسػكؿ    ت  يػألي يلحر  قت  أف يلطاكؿ كفلحا ؽ 

 لكػػيء عمػػم –ةػػبعاف  ل ػػاظ :غهػػ م األ ،ألنػػه غيػػر  هػػلـ بػػه كل يػػت ف بػػه أ ػػال
رسػػ     ػػكر  جسػػ انية كن سػػية لهػػ ا الن ػػك ل  ،عنػػييتم ػػه الحػػديث  –أرفالػػه 
له س ك  نه  ل عيا كهك  ا حانكرج  ه ا حاله لف ياكف  ل  طبا كلف البطر 

ألنهػا  ،حديث للحدر  ليهاغا  أل اظ الج مة ال تر اللي جاء  بعد لةكؽ  ليها 
 .ست  الحديث ك ا  ار الحديث  ل  ف أجمها 

 : ؟ : ا ا جاء عمم لساف ال ادؽ ال  دكؽ لدعيغ ا ا قاؿ ه ا ا
 : عمياـ ته ا ال راف ..........() ي كؿ
ألف التيػػػاف النتػػػكي قػػػامـ عمػػػم رد هػػػ ا  ؛عمػػػم هػػػ م الج مػػػة  ردكالحػػػديث امػػػه    

سػػػ اطه كاللحػػػ ير  ػػػف أ كال الػػ  غػػػي  تػػػر )يكةػػػؾ( أف يػػػألي   ، ػػػحابهال ػػكؿ كاق
كلعػ  السػر البالغػي  ، ل أنه جاء هنا  جػردا  نهػا  (ٕ)  لرنا  )أف( ال  درفة

                                                           

 .ٛص  ٘ل  غيض ال دير العال ة ال ناكي.(ٔ) 
دار .ٕٕٛص  ٔل   الػػػد األزهػػػري الةػػػيخ /ةػػػر  الل ػػػرفئ عمػػػم اللك ػػػيئ  ينظػػػر :(ٕ) 

 .ـٕٓٓٓ -هػ   ٕٔٗٔاألكلم  ط  لتناف  -تيرك - ية الكل  العم
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ز ف الحػػاؿ كقػػد أغػػد   لػػؾ  ػػف غػػي حػػ غها هػػك ل رفػػ  كقػػكع هػػ ا ال ػػكؿ  ػػف الػػ
غياػكف ال الػ  غػي   -أي عاػس عسػم كأكةػؾ  –: "كااد كار  بالعاس قكلهـ

ف"؛ ألنه ا يدلف عمم ةد    اربة ال عػ  ك داك لػه، ك لػؾ  تره ا اللجرد  ف "أ
ي ػػر   ػػف الةػػركع غػػي ال عػػ  كاأل ػػ  غيػػه، غمػػـ يناسػػ   تره ػػا أف ي لػػرف تػػػ"أف" 

غحػػػ ؼ )أف(  ػػػك  تػػػر )يكةػػػؾ( أةػػػعر بسػػػرعة كقػػػر  كقػػػكع الحػػػدث  (ٔ)غالًبػػػا"
ألف )أف( ل  ػػض ال عػػ  لالسػػل باؿ كحػػ غها ي ػػر  ز ػػف السػػل باؿ  ؛كاأل ػػ  غيػػه

أف  ػػرل ال ػػكارل كالراغ ػػة  يةػػااكف غػػي   كقػػد اػػاف غ ػػا لتػػث  ، ػػف الحػػاؿ ػػف ز 
كال امد   ف او بار ب ر  الكقكع هك أ   األهبة كالسلعداد اللاـ  لكات   الديف 

 .لدحض اغلراءا  هتلء الجهمة الح د 
ألنػػه يػػدؿ عمػػم السػػل باؿ غالرسػػكؿ ي تػػر  ؛كقػػد جػػاء غعػػ  ال ػػكؿ   ػػارعا      

ه ل ي مػػػك  ػػػف دللػػػة عمػػػم ا ػػػا أنػػػ ،ديث دليػػػ   ػػػف أدلػػػة النتػػػك ب ػػػا سػػػي ك غالحػػػ
غػػػي أرفالػػػه  لكمػػػا قػػػد أقعدلػػػه   ال امػػػ  كهػػػكغ ػػػد رأ  ال لم ػػػي  الحػػػدث اسلح ػػػار

 :غ كلػهج مػة  ػي   ت حاػاـ ال  مكهػ ،(ي كؿ: )عمياـ تهػ ا ال ػراف الطعاـ  ل  ة
لػػػم غيػػػرم أي الز ػػػكا هػػػ ا ال ػػػراف كل للعػػػدكم   اسػػػـ غعػػػ  ب عنػػػم الز ػػػكا،( )عمػػػياـ

كاق عانػػا غػػي اللحديػػد كاللػػدقيق لػػـ ي ػػ  : عمػػياـ بػػال راف  ،غاألسػػمك  أسػػمك   غػػراء
ن ا أةار  ليه ،كا م حلػم ل ي تػ  اال ػه أي  ال  ػر  بػه أك ػ  ل ييػز لل ييػز كاق
   ي كهكف عمم الناس  دؽ اللػزا هـ  ؛كه م الدعك   ف أ تث الدعكا لأكف  

  ةػػيء ك لػػؾ طرفػػق  ػػف طػػرؽ أعػػداء ك ايػػة عػػف اػػباوسػػالـ كأف ال ػػراف غيػػه ال
  .ف ر نكا بالسنةألنهـ لك اانكا ح ا  ت نيف بال را ؛اوسالـ لهدـ الديف امه

ر  ي أ     كؿ ال كؿ  ي ة أ ر  )تيننػا كبيػناـ الػا  كغي ركاية الل         
ك لػػؾ ينتػػيء أف هػػتلء   ، ػػي ة الج ػػك  ػا ل حظلػػه غػػي هػػ م الركايػػة( كأكؿ  

ةا  ج اعا  أك هيما  كه ا  ا حدث غنةأ   ف كأنهـ قد يأ  ك  اسياكنكف الر 
 كال راف الكرفـ  نهـ تراء .  ،طام ة لس ي ن سها ال رانييف

                                                           

 .ٕٗٛص  ٔالساتق ل(ٔ) 
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لكق ػػػ  عنػػػد  الركايػػػة األـ  حػػػ  الدراسػػػة غكهػػػ م الركايػػػة أكلػػػر لتجحػػػا كغرفػػػة    
لعد   أ ا ه م الركاية ) تيننا كبيناـ الا    ( ،الكرفـ  األ ر بالللزاـ بال راف

كهػػػي  -لعػػػالم  – الحلكػػػاـ الػػػم الػػػا   طمػػػ  ك  أ ػػػحا  الحػػػق لػػػم لحػػػدي 
غػػأي  دعػػك  ظاهرهػػا غيػػه الرح ػػة كاون ػػاؼ كباطنهػػا غيػػه الهػػدـ ألراػػاف اوسػػالـ

كهػػ ا هػػك ةػػأف الح ػػد  ال جػػر  يحػػراهـ ح ػػد كاػػرم   ؟!جػرأ  هػػ ي كأي  تػػث  اؾ 
كالزفه لػك  الحػق كاق عانا غي  لباس الباط   ،لمسالـ غي جركف غي   ك لهـ

فمننا وجنندتم فيننو مننن حننالل )ل  ػػكللهـ السػػاب ة :  اللك ػػيئكاون ػاؼ اػػاف هػػ ا 
 (وه وما وجدتم فيو من حرام فحرموهفأحم
( لةرط لي   ا اوج اؿ غي قكله : )عمياـ تهػ ا ال ػرافجاء أسمكبا ا كقد     

ن ا اقل ركا عمم  لػؾ ،ألف ال راف ليس    كرا عمم اللحمي  كاللحرفـ ليسػمـ  كاق
 – غيلجنتػػػكا اريػػػا  اللػػػي أ ػػػر  بطاعػػػة الرسػػػكؿ ؛لهػػػـ زع هػػػـ ك تػػػث اعل ػػػادهـ

 ؛كجػػاء ل ػػديـ أسػػمك  الةػػرط ال ػػاص باللحميػػ  ،-ن  -ككجػػك  الباعػػه  -ن 
ليػػػػػا   هنػػػػػا الةػػػػػيطاف سقػػػػػد لػػػػبك  ،ألف األ ػػػػ  غػػػػػي األةػػػػػياء الحػػػػ  ل الحر ػػػػػة

ك جئ " ال اء " رابطػة تػيف  عاقػد  ، ع ة كال  ت تيفليسل ي  قمك  الالكاعظيف 
 ػػك  غػػاد  اللرليػػػ    ػػاع ػػا قتمهاف الةػػرط  سػػتب يالكػػالـ لمةػػار   لػػم أف أسػػمكب

 ( ه  غي لحديد ال راد  ف قكله: )عمياـ ته ا ال ػرافغهك يسارع كل يل ،كاللع ي 
 كحػ ؼ( ر ي ت سػ اط ال ػاء: ) ػا كجػدنا غيػه  ػف حػالؿ اسػلحممناماكغي ركايػة الػد

غهػك دامػـ الػرد عمػم  ،ال كؿ كاقك  نه عمم ستي  العاد    ال اء دؿ عمم أف  لؾ
ته ا الكالـ كأف ه م الج مة دام ة اللمػبس ب كلػه األكؿ :  -ن  -أحاديث النتي 

 .غال حاجة  لم رابن )تيننا كبيناـ الا    ( 
" هنػػا ، كالةػػرط تػػػ " ػػا(ٔ)عاقػػ   لػػألي لمدللػػة عمػػم ةػػئ غيػػرالةػػرطية  ك" ػػا"    

كهػ ا  ػف الل كيػه عمػم  هك حالؿ غي ال راف الكػرفـ ناظر  لم اسل  اء ا   ا 
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كفلعػانق  ػك   ،الناس كاق عانا غي  ظهار اون اؼ كالحرص عمم ال ػراف الكػرفـ
 هػػ ا او عػػاف ل ػػديـ الجػػار كال جػػركر) غيػػه ( الػػ ي أغػػاد ح ػػر اللحميػػ  عمػػم  ػػا

  غراد . ك ق رهك غي ال راف غ ن كه
( أظهػر  ػد  حر ػهـ عمػم ا مػة عمػم الناػر  )حػالؿ( التيانيػة دك جيء ) ػف  

لحػػري الحػػالؿ غػػي اػػ  ايػػا  ال ػػراف الكػػرفـ غتػػدا أ ػػرهـ كاػػأنهـ حرف ػػكف عمػػم 
 .ل ي  ركف غيه ك ديف   
 - للظهػػػر سػػػكء أدتهػػػـ  ػػػك  "  أحمكمكجػػػاء  ج مػػػة جػػػكا  الةػػػرط " غػػػ       
كهػ ا ال عنػم ياةػه  ػا غػي قمػكبهـ  ػف  ل يحم  كل يحـر ألف العتد ؛ -لعالم 

كأنهػػـ عتػػد  ألهػػكامهـ اللػػي لحمػػ   ،حػػق قػػدرم -سػػبحانه  –اػػكنهـ ل ي ػػدركف   
كركاية ) اسلحممنام ( لتػيف  ػد  ل ػ  هػ ا الحػالؿ عمػم قمػكبهـ  ػك أنهػـ  ،كلحـر

م  ا غػي كق رهـ اللحمي  عم ،ه ا الللزاـ ألز كا ن كسهـ به كه ا ياةه زفه 
ألف ال راف الكػرفـ لػيس غيػه اػ  الحػراـ غ ػال عػف أف  ؛ال راف الكرفـ غباء ةديد
 ي ار غيه ا  الحالؿ . 

 "  ك ا كجدلـ غيػه  ػف حػراـ غحر ػكمأسمك  الةرط اللاني "كق   ل   لؾ غي      
 ػػلال  ،كلػػك جػػاء األسػػمك  عمػػم نسػػ ه ل يػػ  : ك ػػا كجػػدلـ غيػػه  ػػف حػػراـ غػػاجلنتكم

هك  ػا يجػيش كيسػاف غػي  ػدكرهـ غظهػر  -لعالم  – ك    لكف سكء األد 
  لؾ عمم ألسنلهـ .

 عطكغػػػا عمػػػم  ػػػا قتمػػػه تػػػػ " الػػػكاك " لملكسػػػن تػػػيف كقػػػد جػػػاء هػػػ ا األسػػػك        
  ا تيف الج مليف  ف ل ات  . كجكد الجا ك تيف الج مليف كهك الك اليف  ك 

هـ ك لانػة عر ػػها حػرص هػػتلء عمػم ل كيػة ق ػيل ال  اتمػة  أظهػر  قػدك       
             . غهـ حرف كف عمم الحالؿ كالحراـ ا ا يرفدكف هـ ل ا ا يرفد اوسالـ 

 بطرف ليف : اعميه -ن  - كردغلنلهـ  -ن  -ها ا عرض النتي ك      
 لا  كالسنة .الك -ن  -لنتيه  -  – األكلم : ت لبا   يلاء  
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 -ن  -ك اػػر ن ػػا ل   احر ػػه النتػػي  -ن  -ب باةػػر  اللحػػرفـ  نػػه اللانيػػة : 
اػػالـ هػػ ا  -ن  -كلػػ لؾ ألبػػك النتػػي  ؛  ػػا لػػـ يػػرد بػػه نػػص غػػي ال ػػراف الكػػرفـ

 الدعي ت ار أ كر حر ها .
 :  -ن  -قاؿ 
ننُبعٍ  ،ال يحننشُّ لُكننم لحننُم الِحمنناِر األىمنن ِّ  أال) وال ُلَقطننِة  ،وال كننشِّ ا  ننناٍع مننن السَّ

 ( إالَّ أن يسَتغن  َعنيا صاحُبيا ،معاَىدٍ 
 :  جاء  ركاية أ ر   هكغي سنف اتف  اج

ن ماحرم رسول      مثش ما حرم   (  -ملسو هيلع هللا ىلص  -) أال وا 
  نها :  أ كركيالحظ عمم ه م الركاية 

غيػػػه لػػػكبيخ  كركد )أل ( اللنتيهيػػػة كلكرارهػػػا غػػػي اػػػ  ركايػػػا  الحػػػديث كهػػػ ا -ٔ
 -ن  -ا ػػا أف ال ل لػػ  لحػػاؿ النتػػي   -ن  -كل رفػػك لهػػتلء ال ناػػرفف لسػػنله 

الػه  النػابك كان ع -  ن - غ ػ  النتػي كهك يم ي هػ ا التيػاف النتػكي يلتػيف لػه 
 مم   عميه  -غالنتي  ، ف  ستليله الدعكية لجام الرسالة اللي لح   أ انلها

انل ػػر   -لعػػالم  – لكػػف   ا انُلِهػػؾ ديػػف  ك  ، ػػا غ ػػ  لن سػػه قػػن -كسػػمـ 
 له كداغك عنه كح ر كانل ض . 

 ة .م( نةر اللأكيد عمم ال كر  اللةتيهية غلأكد  ال  ال  جي ء ) ف    -ٕ
غػػي  - عػػز كجػػ  - لػػ  لحػػرفـ   -ن  -أف النتػػي أ تػػر بػػأف لحرف ػػه -  -ٖ

( اللػػػي ل يػػػد ل ػػػاـ   لػػػه أدا  اللةػػػتيه ) لػػػ كجػػػك  اللسػػػميـ كاو عػػػاف ك لػػػؾ  ػػػا ح
  .ال  المة

ف  ػا حر ػ   لػ   ال ظهػر  ف ال  ػ ر  لػم عدؿ األسمك   -ٗ غمػـ ي ػ  :) كاق
ر كأي  ظهػػر  نػػه ال ظهػػر الػػ ي يكجػػ   ػػا حػػـر   ( تػػ  جػػاء اللعتيػػر بػػال ظه

غسػػػنله كحػػػي  اللبػػاع كاو عػػػاف كال  ػػكع كالطاعػػػة كهػػك قكلػػػه : ) رسػػكؿ   ( 
اػػاف عميػػه أف يعظػػـ النتػػي الػػ ي  ،غ ػػف عظػػـ   ك ػػدؽ –عػػز كجػػ  – ػػف   

 . ديف الحقأرسمه   بالهد  ك 
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 ؛حػػرفـ الل التيػػاف النتػػكي عمػػم  اقل ػػريػػث  غػػي الحػػديث اكل ػػاء بالغػػي ح – ٘
ألف األ ػػػػ  غػػػػي األةػػػػياء اوباحػػػػة ت ػػػػالؼ الرجػػػػ  الػػػػدعي الػػػػ ي  اػػػػر الحػػػػراـ 

  .كالحالؿ 
اللحػرفـ ك اػر أةػياء حر هػا  -ن  -أ ا الركاية اللي  عنا غ د باةر غيها النتي 

عمػػم سػػتي    -ن  – كقػػد  ارهػػا النتػػي ،يجػػر لهػػا  اػػر غػػي ال ػػراف الكػػرفـ  كلػػـ 
 غ اؿ : ) أل ل يح  لكـ لحـ الح ار األهمي ( الل لي  ل الح ر

  ) ل لأكمكا لحػـ الن ي هنا كلـ يأ كأكلر كن ي الح   ف  ي  اللحرفـ
 اقطعػػ" ( ب ػػي ة النهػػي ألف الن ػػي يػػدؿ عمػػم التػػ  غػػي اللحػػرفـ الح ػػار األهمػػي

لحػػرفـ ل نهػػي لم ،اػػي ل يكسػػكس الةػػيطاف بأنػػه نهػػي لرةػػيدي لهػػ يتي ،لملأكفػػ 
  (ٔ)""الحاـ بعدـ الح لكـ  غ د أحاـ ته م العبار  " ل يح  ،ال طعي
ي ة لدؿ عمػم أف لحػـ الح ػار اػاف يتاػ  دكف أي  تا ػ   ه م ال  ا ا أف    

كفػدؿ عمػم  لػؾ  ،غػي ن كسػهـحميلػه غلألي ه م ال ػي ة للزفػ   ػا اػاف  لأ ػال 
 ػػر يػػـك  يتػػر ب ػػدكر  -( )ن -سػػناف تػػف سػػم ة، عػػف أتيػػه )أف النتػػم   ػػا ركام 

غيهػػا الح ػػػر ح ػػػر النػػػاس غػػػأ ر تهػػػا غأك مػػ . ك اػػػر أنػػػس غػػػم حديلػػػه أف النتػػػم 
 غ ػػد طت هػػا ال ػػحابة (ٕ)أك مكهػػا،يأي ال ػػدكر ي ألنهػػا رجػػس()ن( قػػاؿ لهػػـ: )

 م ػػػا  نهػػػا ت ك ػػػاء قػػػدكرها ل -ن  -غػػػأ ر النتػػػي  ،ألنهػػػـ ل يػػػركف غيهػػػا بأسػػػا
حػػـ الح ػػر األهميػة غػػي هػػ ا ألنهػػا رجػػس ك لػؾ يك ػػئ  ناسػػبة لحػرفـ ل ؛بالكميػة 
ألف ال ػػػرض  ؛هػػػي األنسػػػ  ل  ػػػاـ الحػػػديث يحػػػ ( ل)هػػػ م ال ػػػي ة ك  ،الحػػػديث

باللةػػرفك  -ن  -األ ػػي   ػػف  اػػر هػػ م ال حر ػػا  هػػك  لبػػا  اسػػل الؿ النتػػي 
 ل ظ )ل يح ( أنس  لك  ه م ال عاني .  كأف  نه اللحرفـ كاللحمي  غاسل داـ

                                                           

( دللة األل اظ عمم ال عاني عند األ كلييف دراسة  نهجية لحميميػة د /  ح ػكد لكغيػق ٔ)
 ـ. ٜٕٓٓق / ٖٓٗٔ البة كهبة ط أكلم  ٖ٘ٔص سعد 

الرفػػػاض الطبعػػػة:  – البػػػة الرةػػػد ٕ٘ٗص ٘ةػػػر   ػػػحيئ الت ػػػاري لتػػػف بطػػػاؿ ل  (ٕ)
 ـ.ٖٕٓٓ -هػ ٖٕٗٔاللانية، 
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ي ػػلئ ال مػػك  للم ػػي هػػ ا الحاػػـ اللةػػرفعي بػػال تكؿ غ ػػا اػػاف كقكلػػه ) لكػػـ (      
 ال اع  كل لؾ قدـ الجار كال جركر عمم  ،ه ا اللحرفـ  ل  ف أجمكـ ك  محلكـ

 ا ػػا أف قكلػه ) لكػػـ (  ،ألنػه أكلػػق  ػمة ب ػػرض الكػالـ) لحػـ الح ػار األهمػػي ( 
ألف )لكػـ ( طػا   يػدكر  ،التياف النتكي دي ك ة البالغ  لم قياـ السػاعة كس أ

 . ك ال سم يف غي ا  ع ر ك  ر
" ل أح  لكـ " أك  دكف أف ي اؿكغي  سناد ال ع  )ليح (  لم )لحـ الح ار(   

 ؛ل يحػػ    لكػػـ "  ةػػار   لػػم أف لحػػـ الح ػػارغي ن سػػه غيػػر قاتػػ  ألف يحػػ  لكػػـ
لمحـ الح ار غير قات   -ن  -أكمه غهك  ك لحرفـ رسكؿ   ألنه ل يميق باـ 

 (ٔ)لكـ كغي ه ا  ف عظيـ اللن ير  ا غيه  غي ن سه أف ياكف حال
 الح ػار اي ػرل تهػ ػ ة لل  ػيص الحاػـ كلحديػدم  ) األهمػي (  :كقكله       

لح ار األهمي كلنا أف نسلأنس ب ا  ارم العم اء  ف أ رار أك  لحـ ا ،الكحةي
كقد   ،حاسركف  ف ك  اسمكهـ ليزداد ال يف ا نكا  ي انا كليرجك ال عادكف لمسالـ 

اونسػػػاف  ػػف أف يلسػػػر   ليػػػه لمح ػػػاظ عمػػم   اػػر أهػػػ  العمػػـ أف اللحػػػرفـ راجػػك 
عمم ن سه، كح ايله  غالح ار الكحةي  يسعم ؛بعض   امص لمؾ الحيكانا 

ل لػة، غم ػا اسػلأنس نػكع  ػف الح ػر لن سه، كيأنه ال يـ، كل ي  ك لنكع  ف ا
كيحرسػػه  ػػاحبه كيسػػػل له،  ،كأ ػػبئ  نسػػيًا أ ػػبئ ينلظػػػر العمػػه  ػػف  ػػػاحبه

هػك  ػتكر، كي ػر  ك  لػه حلم  ف الط   ال  ير لي ربه كيح   عميه كفن ػاد
ألنػػه   ا عػػرؼ أف الػػ ي ي ػػكدم ط ػػ   ؛بػػه ال لػػ  غػػي ال ػػتر، كغيػػه طبػػك ال  ػػة
ي اللػرا ، كاق ا كجػػد الجػػد   ػف هػػك  عػػه  ػ ير لػػالءـ كلعػػاجز كلنػاـك كل مػػ  غػػ

 ة ر كنةن ك اؼ، غ يه ال لة كال  ػة، كأ ػبئ ي ػر  بػه ال لػ  غػي الػبالد ؛.

                                                           

( أغػػد  هػػ ا اللحميػػ   ػػف اػػالـ الػػدالكر  ح ػػكد لكغيػػق سػػعد غػػي  عػػرض لحميمػػه ل كلػػه ٔ)
النساء. ينظر : دللة األل اظ  ٜٔ ارية لعالم :"ل يح  لكـ أف  لرلكا النساء ارها...

 .ٖ٘ٔعند األ كلييف ص 
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 ػػػػػف  ػػػػػ ا  ليسػػػػػ   كجػػػػػكد  غػػػػػي الح ػػػػػر  ل ػػػػػا لهػػػػػا حر ػػػػػ  الح ر األهميػػػػػةغػػػػػ
  (ٔ).كحةيةال

لنػػاكؿ لحػػـك الح يػػر يػػتد   لػػم  ػػركر  ػػكاد تركلينيػػة  أف الطػػ  الحػػديث كألتػػ 
ف ال ػػػخ كلمػػػه أع ػػػاء الكتػػػد كالكمػػػم كالتنارفػػػاس كانل ػػػاؿ لسػػػت  لمػػػه أجػػػزاء  ػػػ

ف  لػػػػم اونسػػػػاف الػػػػ ي يلنػػػػاكؿ األ ػػػػراض كال ياركبػػػػا  ال سػػػػتبة ل ػػػػك  الحيػػػػكا
ن ػا يلعمػػق باوسػػالـ أ ػرا كنهيػػا غػػال  (ٕ)لحك ػه كال سػػمـ الحػق ل يلعمػػق بأسػػبا  كاق

 ي مؾ  ل أف ي كؿ : س عنا كأطعنا .
 )وال كش ا  ناع من السباع (:  كؿ يتلحرفـ السباع غ -ن  -كفلني النتي 

)الكاك( لةػرؾ تػيف ال عطػكؼ كال عطػكؼ عميػه غػي العا ػ  ك عنػام  أي  : كل ك
ػػػػػفُّ اللػػػػػي  مػػػػػه  ،يحػػػػػ  لكػػػػػـ أكػػػػػ  اػػػػػ   ي نػػػػػا   ػػػػػف السػػػػػباع كالنػػػػػا  هػػػػػي السِّ

باِعَيِة، باِع كَيْعُدك عمم النػ (ٖ)الر  ُبُك ي ك عمم  ا له نا   ف السِّ اس كالػدكاّ  كالس 
ْم  كالن ِ ر كالَ ْهد ك ا َأةتهها  (ٗ)غي لرسها  ل  اأَلسد كال ِّ

ج مة  كجز  أغ ح  عف حاـ ةػرعي ت يجػاز رامػك حيػث دا ػ  كهي          
يجػػػاز بال  ػػػر زالج مػػػة  يجػػػا الحػػػ ؼ غنػػػرام غػػػي حػػػ ؼ  زأ ػػػا  يجػػػا :بالحػػػ ؼ كاق

كيع ػػػد  لػػػؾ : كل أكػػػ  اػػػ   ي نػػػا   ػػػف السػػػباع ال  ػػػاؼ )أكػػػ (    الل ػػػدير
ُكننشُّ ِا  َننناٍع ِمننْن » قػػاؿ: -ن  -ركايػػة  سػػمـ عػػف أتػػي هرفػػر  عػػف رسػػكؿ   

َباِع َفَأْكُمُو َحَرامب  ل يه  لػم النهػي عػف أكػ  السػباع  لكف ركاية الح ؼ (٘)« السِّ
ال سػمـ عميػه أف يتلعػد عػف السػباع كل ي لػر    عنم ا ر  علترا ةرعا كهك  أف

 غاػػأف النهػػي راجػػك بالكميػػة  لػػم السػػباع  ػػأكال ك اقلرابػػا ،ا عمػػم ن سػػهح اظػػ نهػػا 
 . كاسل دا ا

                                                           

 ) كقك الةباة اوسال ية(ٜٙٔص  ٖينظر: ةر  تمكغ ال راـ الةيخ/ عطية سالـ ل ( ٔ)
 ينظر: أ رار الح ير عمم الةباة العناتكلية. (ٕ)
 لساف العر  )ني (( ٖ)
 الساتق )سبك(( ٗ)
 .ٖٖ٘ٔص  ٕ حيئ  سمـ ل (٘)
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( كبيػػانهـ ل عنػػم )السػػباع  الحػديث امنػا أف نراجػػك ةػػر غال  ػػر كأ ػا  يجػػاز      
كال هػػػػد  ها كأنهػػػػا ل ػػػػدؽ عمػػػػم األسػػػػد كالن ػػػػر كالػػػػ م  نػػػػراهـ يعػػػػددكف  أسػػػػ اءغ

بالغػػة النتػػك  اللػػي ل ينطػػق ( عػػف اػػ  هػػ ا غهػػ م غأغنػػ  ام ػػة )السػػباع ،كغيرهػػا
 كحبام به . -سبحانه - احتها عف هك  ت  ينطق عف كحي أكحام له ربه 

: ) ي نػػػا ( أتمػػػ   ػػػف لػػػك قيػػػ :  -ن  -( غػػػي قكلػػػه )  يػكغػػػي اللعتيػػػر تػػػ     
 كل ػػا ( لػػدؿ عمػػم ةػػد  ال الز ػػة كغيهػػا  عنػػم الػػل اف ) ػػاح  نػػا ( ألف ) ي
أهػػػ  العمػػػـ أف اػػػكف  كلػػػ لؾ  اػػػر ؛السػػػباع ناسػػػبه ) ي (اػػػاف النػػػا   م ػػػة  غػػػي 

 ػػػف السػػػباع ب يػػػر نػػػا  غ نػػػه ل أف  ػػػا اػػػاف ك   السػػػبك لػػػه نػػػا  قيػػػد غػػػي اللحػػػرفـ
لم الحا ة  ف لحػرفـ السػباع    هػك   كفرةدنا غالنا  هك  ناط اللحرفـ  (ٔ)يحـر

 تهػػ ا النػػكع  ػػف الطعػػاـ غ نػػه  ػػ  اونسػػاف   ا لك  ،سػػالحه غػػي الغلػػراس كال لػػؾ
كلهػػػ ا قػػػاؿ  ،يالسػػ  طتيعػػػة  نػػػه غياػػػكف  حًبػػػا لمعػػػدكاف عمػػم ال يػػػر غمػػػ لؾ  نػػػك

ل ينب ي أف لسلر ػك ا ػرأ  ح  ػاء أك سػيمة ال مػق؛ ألف : العم اء غي الر اع 
ا لؾ أيً ػا اونسػاف   ا أكػ   ػف هػ م السػباع غػ ف  لػؾ  ، لؾ يتلر غي الر يك

 ٕ) )يتلر غي طباعه.
 ػػػد لػػكحظ عمػػم الةػػعك  اكػػال  لحػػػـك غ  ،ؾكألتػػ  العمػػـ اللجرفتػػي الحػػديث  لػػ

الجػػكار  أك غيرهػػا  ػػف المحػػكـ اللػػي حػػـر اوسػػالـ أكمهػػا أنهػػا ل ػػا  تنػػكع  ػػف 
كل ػػد  ،الةراسػػة كال يػػ   لػػم العنػػه كلػػك تػػدكف سػػت   ل الرغبػػة غػػي سػػ ؾ الػػد اء

لأكد  الدراسا  كالبحكث  ف ه م الظاهر  عمم ال بام  ال ل م ػة اللػي لسػل ر  
لمحػـك  لػم حػد أف بع ػها ي ػا  بال ػراك  غيأكػ  لحػـك البةػر، أك   ل  لمؾ ا

ك  ػػا هػػك جػػدير بالػػ ار أف اكػػال  المحػػكـ لعػػرؼ عم يػػًا بأنهػػا  ا  النػػا  اللػػي 

                                                           

 ٙص  ٙكاوكراـ بةر  تمكغ ال راـ الةيخ   تف  الئ العلي يف ل  غلئ  ي الجالؿ (ٔ)
 ـ. ٕٙٓٓ -هػ ٕٚٗٔال البة اوسال ية لمنةر كاللكزفك. الرفاض ط األكلم، 

 الساتق كال  حة( ٕ)
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أةػػار   ليهػػا األحاديػػث الةػػرف ة؛ ألف لهػػا أربعػػة أنيػػا  اتيػػر  غػػي ال ػػؾ العمػػكي 
 .  كسمـ عمي  عمـ الناس ال ير  غ مم (ٔ)كالس مي

 :  -لنتكي ال حر ا  ت ار حر ة أ   ل طة ال عاهد غ اؿ كف للـ النص ا
 ) وال لقطة معاىد إال أن يستغن  عنيا صاحبيا (

ألف  ؛كقد جاء لرلي  هػ م ال حر ػا  عمػم نسػق تػديك غتػديء بالح ػار األهمػي 
ا ػػا أف الح ػػار غػػي  لنػػاكؿ النػػاس  ،ال  ػػاطتيف اػػانكا غػػي  عػػرض لناكلػػه كأكمػػه

كلنػػي بالسػػباع غهػػي االح ػػار  ػػف  ،لتػػدأ تلحرف ػػه أكلػػمغا   يراتكنػػه كيسػػل د كنه
غ يمة الحيػكاف  ل أف الك ػكؿ  ليهػا لػيس يسػيرا  غهػي لسػاف ارجػاـ كال ابػا  

  حراء .كال
 والسننؤال الننا  يمننع عمننى عقمنن  مننا فالنند  تحننريم المقطننة بعنند تحننريم         

 مأكول غير طيع ؟
لمػػبطف  ج ػػك غػػي لحرف ػػه تػػيف  ػػا هػػك ةػػهك  - ن -أقػػكؿ  ف النتػػي            

ألف الجسػد الػ ي يأكػ  طيبػا كفلحػر   ؛كبػدأ بةػهك  الػبطفةػهك  لمػن س  ا هػك ك 
ه  لح ػ  اللكمي ػا  كأداء ت الحالؿ كالحراـ غي  أكمه ك ةربه ه ا الجسد هك ال 

األك   ػف الطيبػا  عمػم الع ػ  ال ػالئ غػي  -  – كل لؾ قدـ   ،األ انا 
 خئ حئجئ يي ىي ني مي زي ري ٹٱٹٱُّٱرفـ ال ػػػػػػراف الكػػػػػػػ
غػػالن س اللػػي لسػػل ريء أكػػ  الح ػػار   ٔ٘ال ت نػػكف: َّ حب جب هئ  مئ

 . ؼ قي ة رد األ انا   لم أ حاتهاكالسباع سلككف ن سا  تيلة حيكانية ل لعر 
 كلكػػرار )ل ( الناغيػػة  ػػك اػػ   حػػـر ينةػػر لأكيػػد الحر ػػة غػػي ن ػػكس ال  ػػاطتيف

ال لػػداد ال ػػكلي غػػي هػػ م األدا  لعػػانق ا ػػا أف  ، ا ػػة أنهػػا اانػػ   باحػػة لهػػـ
غػػي  - - ػك ال لػػداد ال ػػكلي غػػي " أل" اللنتيهيػػة ليظهػر ةػػد  ان عػػاؿ النتػػي 

غتدا اأنه  ن ُر جػيٍش ي ػكؿ :  ػب َحاـ ك ّسػاكـ، غمػـ ياػف  ، عالجله له ا ال نار
                                                           

د /   اا ػػ  عتدال ػػ د ص  وعجػػاز العم ػػي غػػي اوسػػالـ: السػػنة النتكيػػةا( ينظػػر : ٔ)
 .ـٕٔٓٓ الدار ال  رفة المتنانية. ط ٖٛ
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 ؛ك نعط الػػه تػػ  الن عػػاؿ كال  ػػ  ،الهػػدكء هػػك ال رغػػرؼ عمػػم أجػػزاء الحػػديث
كياػكف اال ػػه  -ن  -جمػ  كغلنػػة لهػدـ الػػديف غمػـ ل ي  ػ  النتػػي  ألف األ ػر

 .؟!حاس ا غا ال قا دا  سلأ ال له ا ال رض 
ػػْيء اْلُ ْمػَل ن َكةػػرعا َ ػػا كجػػد  كالم طػة  سػػاانها ُلَ ػػة الة  ـ َكغػػلئ اْلَ ػاؼ كاق ِبَ ػػـ الػػال 

 (ٔ)حقّ ُ ْسلَ   ف حق ُ ْحَلـر غير ُ ْحَلرز َل يعرؼ اْلَكاِجد
كػػاغر تينػػه كبػػيف ال سػػم يف عهػػد بأ ػػاف غػػي لجػػار ، أك رسػػالة، ال هػػك عاهػػد( ال)ك

لنتيها عمم حر لها " ألف غي  ؛كنص عمم ل طة  ال عاهد (2)كغي  عنام ال  ي.
كهػ ا هػك  سػال نا الحنيػه رسػالة السػالـ  ػف  (ٖ)ُلْ َطِلِه َ ِظن ػة السػلحالؿ لُكْ ػرم "

كالسػػػالـ ليعػػػيش النػػػاس اػػػ  النػػػاس غػػػي سػػػالـ ر  السػػػالـ عمػػػم رسػػػكؿ ال حبػػػة 
كقػػد نػػص كاق ا اانػػ  ل طػػة ال عاهػػد  حر ػػة غ ػػف بػػا  أكلػػم  الػػه كد ػػه  ،كأ ػػاف

يػػر  رامحػػػة  قػػاؿ : ) ػػف قلػػػ   عاهػػدا أك   يػػا لػػـ -ن  -عمػػم  لػػؾ رسػػكؿ   
 (ٗ)الجنة (

)إال أن  :غػػال لبػػا  ل طلػػه  ل بةػػرط السػػل ناء عنهػػا  كهػػك  ػػا جػػاء غػػي قكلػػه 
 يستغن  عنيا صاحبيا(

 (٘)كه ا السل ناء   ا لزهاد  الم طة أك للنازؿ  احتها عنها
غ  ا ااف هػ ا غػي حػق  ،كاللن يص عمم ال عاهد ل يعني أف الحاـ ي لص به

، كقػػد كألتػػ  ال سػػمـ أكلػػمهػػك غػػي حػػق ال عاهػػد الػػ ي ب ػػي غػػي بػػالد ال سػػم يف غ

                                                           

 ( لساف العر  )ل ن(.ٔ)
ص   ٔ رعػػا  ال  ػػاليئ ةػػر   ةػػاا  ال  ػػاتيئ حسػػاـ الػػديف الرح ػػاني ال بػػارا كري ل (ٕ)

 -الهنػد ط اللاللػة  –الجا عػة السػم ية  - دار  البحكث العم يػة كالػدعك  كاوغلػاء  ٖٓٙ
 . ٜٗٛٔهػ،  ٗٓٗٔ

نةػر  ٘ٔص  ٖٔكري ل ت ؿ ال جهكد غي ح  سػنف أتػي داكد الةػيخ  ميػ  السػهان  (ٖ) 
 .ـ ٕٙٓٓق /  ٕٚٗٔ راز الةيخ أتي الحسف الندكي لملراث. الهند ط أكلم 

 .ٗ٘ٔٔص  ٖ حيئ الت اري ل ( ٗ)
 .ٜٖٗص  ٗغلئ  ي الجالؿ كاوكراـ بةر  تمكغ ال راـ   تف  الئ العلي يف ل (٘)
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منساف أف يل مؾ الم طة غػي الحػاؿ جاء  الن كص عا ة غي  لؾ، غال يح  ل
 ل   ا عرؼ أف  احتها قد لراها  سل نيًا عنها، أك اان   ف األةياء اللاغهة 

ل غ ف األ   هك اللعرفه لها  (ٔ)اللي ل يتبه كل يهلـ تها، كاق
كل لؾ ااف  جيء ال اع  ) اح ( كاق اغله  لم  ػ ير الم طػة  ةػعرا بعميػة  

غ ك  هك أكلم تها  نؾ  اك الك اها ألف لها  احبكي طك الن س عف ل مك الحاـ
 ل أف  لػؾ ل يسػم  عنهػا  ػ ة الل مػؾ  غػي   ػاحبهاكف ال اؿ لػيس غػي حرز 
ن ا عميه أف يعرغها  .كفلبك غيها أ ر اوسالـ  الحاؿ كاق

 ته ا األد  النتكي : تيانه  -ن  -كف لـ النتي 
فإن َلم ُيْقُروه فمو أن ُيْعِقَبُيْم بمثِش ِقَراه   ،وهوَمن نزل بقوٍم فعميِيم أن ُيْقرُ    
أف ي ػػلـ هػػ ا التيػػاف النتػػكي بحػػديث عػػف أد   ػػف  -ن  -نتػػي كقػػد أراد ال     

غػالنتي  ؛ليال   الرد ال كجك  عمم هػ ا األغػاؾكهك أد  ال ياغة ادا  اوسالـ 
اـر األ الؽ كحسف  عا مػة ك ي ال سم يف ب ايةرع كيحم  كيحـر كف -ن  -

 .ال ي اف
غ ػد  ػرل  ،كقد سمؾ ال عنم هنا  سمكا   ايرا    سيق غي أسمك  ةػرطي      

الكػػػػالـ  ػػػػف سػػػػياؽ ال حر ػػػػا  "حيػػػػث لػػػػـ ي ػػػػ : ل يحػػػػ  لم  ػػػػيه أف ل ياػػػػـر 
 ،كأتػػػرزم غػػػي  عػػػرض الةػػػرط كالجػػػزاء دللػػػة عمػػػم أف  لػػػؾ لػػػيس ب حػػػـر ، ػػػي ه

كليلأهػػ  غاعمػػػه أف  ،كهػػد  أهػػ  اوي ػػاف ،سػػ ة أهػػ  ال ػػركء كلكنػػه  ػػارل عػػف 
  (ٕ)كفجاز  با  قتيئ." ،كيسلهجف غعمه ،ي  ؿ

وأدا  الشرط    ،طرفق أسمك  الةرط األد  النتكي عفكقد  ي  ه ا  
 ف  قو  كممتين :ى  كما يقول ابن ىشام  : و  من  

                                                           

 ٜٕٗص  ٕٙ( ةر  سنف أتي داكد الةيخ عتد ال حسف العباد ل ٔ)
 . د. عتػػػد الح يػػػد هنػػػداكي   ٖٔٙص  ٕيتػػػي عمػػػم  ةػػػاا  ال  ػػػاتيئ ل ةػػػر  الط( ٕ)

 -هػػ  ٚٔٗٔالطبعػة: األكلػم،  الرفػاض( - البة نزار   ط م البػاز ) اػة ال ار ػة 
 .ـ ٜٜٚٔ
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غهي ةا مة لك  أغراد جنس  ،حاـ الك كاألكلم : الدللة عمم األناسي ب      
اػػػػ  أغػػػػراد ي اطػػػػ  بػػػػه  ،أد  نتػػػػكي كالحػػػػديث عػػػػف  ،ال  ػػػػاطتيف رجػػػػال كنسػػػػاء

 .حالهـ كك عهـال سم يف  ه ا ااف 
 .(ٔ)"ها  عنم " فاللانية : الدللة عمم الةرط لل  ن   

كفػػػػ ار )اتػػػػف يعػػػػيش( أّف ل ظهػػػػا كاحػػػػد لم  ػػػػرد كال لنػػػػم كالج ػػػػك كلم ػػػػ ار       
ث، غي ػػكؿ: ))ألػػكا باسػػـ يل ػػ ف ج يػػك  لػػؾ كهػػك "َ ػػْف" غأسػػل ني بػػه عػػف كال تنػػ

 .(ٕ)لعداد األس اء امها((
يليػػر لػػد  ال لم ػػي  حساسػػا  ،عنػػد ا يسػػ ك ال لم ػػي  ج مػػة الةػػرط " نػػزؿ ب ػػـك "ك 

كهػػ ا اوحسػػاس يػػكقظ عنػػد ال لم ػػي  ػػدارؾ  ،ب عرغػػة  ػػا ا عميػػه لجػػام هػػ ا النػػازؿ
 "غعمػػيهـ أف ي ػػركم ":  –ن  -كهػػك قكلػػه  ا حسػػه غيجعمهػػا  لأهبػػة لسػػ اع الجػػك 

  .غيل اف غي ع مه كسكفداء قمبه
سػت  اقلػراف الجػكا  بػاألدا  الرابطػة )ال ػاء( هػك ك كقد جاء الجكا    لرنا بال اء 

الجػػػكا  غ ػػػد ال ناسػػػبة الم ظيػػػة تػػػيف غعػػػ  الةػػػرط كجكابػػػه، غهػػػ م )ال ػػػاء( لجعػػػ  
 (ٖ) ناسبًا ل ظيًا ل ع  الةرط

يجابػػػػاأي (  أف ي ػػػػركم  غعمػػػػيهـقكلػػػػه )ك  غػػػػ ف قػػػػر   ،سػػػػنة كاسػػػػلحبابا ل غر ػػػػا كاق
كهك قكلػه: ))هػ  عمػم غيػرهف يػا  ،لحديث األعراتي ،ال يه غير كاج  قطعا
 (4) ل أف لطكع(( ،رسكؿ  ؟ غ اؿ ن: ل

 - ن ػػه كقيػػ : كاجػػ ؛ ألف  ام ػػة )عمػػم( لمكجػػك ، كهػػ ا اػػاف غػػي تػػدء اِوسػػالـ؛ غ
كف غي طرف هـ  عميه ال ال  كالسالـ ااف يبعث الجيكش  لم ال زك، كاانكا ي رُّ

                                                           

ك ػا بعػدها.  .د /  ٖٗ( ينظر : رسػالة ال باحػث ال ر ػية. لتػف هةػاـ ال  ػري.  ػػٔ)
 ـ.ٜٚٛٔ ازف  بارؾ. دار اتف الير. ط أكلم 

/   ي  تديك يع ك  دا رالكل  العم يػة تيػرك  .  دٔٔ/ٗةر  ال      اتف يعيش: ( ٕ)
 .لتناف –

 ٓٔٔ/ٗينظر: ةر  الر ي عمم الكاغية:  (ٖ)
 ٖٓٙص  ٕةر  الطيتي ل (ٗ)



 )دراسة بالغية تطبيؼية(

ِ

ـَّة
ُّ

يَّة الس يُث ُحجِّ

ِ

 أَحاد

 ؾد اخلامس(املج -حولية كؾية الؾغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٜٗ٘ٛ﴾  
  

بأحياء العر ، كليس هناؾ سكؽ يةلركف الطعاـ، كل  عهـ زاد، غأكج  عميهـ 
 .(ٔ) ياغلهـ؛ لمال ين طعكا عف ال زك

كأر  أف األ ػػػر لػػػيس لميجػػػا  تػػػ  هكلالسػػػلحبا   ل أف  جػػػيء )عمػػػم (      
لهػػػ ا األد  كرغتلػػػه الحليلػػػة غػػػي اللػػػزاـ األ ػػػة تهػػػ ا  -ن  -  النتػػػي أكحػػم بحػػػ

كلػكف أك أألنػه سػمكؾ  نسػاني كاللػزاـ غطػري ل ي ػه عنػد جػنس  ؛ال مق الج يػ 
كلع  غػلئ  يتػر اػاف لػه ألػر غػي   ،يدؿ عمم س احة الن س كاـر األ الؽديف 

جتمػكا عمػم الت ػ  كاكلنػاز ال ػاؿ الدعك   لم الكـر عمػم هػ ا النحػك غػاليهكد قػكـ 
كألف عػدـ  كػراـ ال ػيه ناةػيء  ،اػـر الػن س كالتػ ؿ كالعطػاء غمـز اللنتيه عمم 

)فنإن لنم يقنروه  قكلػه:غعك ػ  تن ػيض ق ػدم ك لػؾ غػي  الت   كح  ال ػاؿ   ف
 فمو أن يعقبيم بمثش قراه(

 ػاؿ: ي ،أي غمه أف يلبعهـ كفجػازفهـ  ػف  ػنيعهـ بػأف يأ ػ   ػف  ػالهـ  لػ  قػرام
 (ٕ) أع به بطاعله   ا جازام.

سػرعة ال جػازا  ك جػيء )  ف (  ناسػ   الستتية كغيهػا  كال اء لدؿ عمم        
ال سػمـ الحػق سػػ ئ  عطػاء لػػف غ هألف الةػػرط غيػر   طػكع تكقكعػػ ؛ألػـ ال ناسػبة

  ا ػة بعػد هػ ا اللكجيػه النتػكي ) غعمػيهـ أف ي ػركم (  ر غي  طعاـ ال يه ي
"  ناسػبا ألنهػا دلػ  عمػم أف عػدـ  قػراء ال ػيه لػف ي ػك  ل غااف اسل داـ "  ف

 .نادرا 
 )أف يع ػػػتهـ(  ػػػف اوع ػػػا  بػػػأف يلػػػبعهـ كفجػػػازفهـ  ػػػف  ػػػنيعهك عنػػػم         

 كقكلػػػه : )غمػػػه ( يجعػػػ  هػػػ ا اوع ػػػا  لػػػه غهػػػكي ػػػاؿ: أع بػػػه بطاعلػػػه   ا جػػػازام، 
ف ةاء لـ يأ   كقكلػه :  بال يار لكسػر كال  ػر ) لػ  قػرام( با ف ةاء أ   به  كاق

 كقيػػ  بػػأف  لػػؾر ، كم  ػػف الػػل غيػػر أي غمػػه أف يأ ػػ   ػػنهـ عك ػػًا ع ػػا حر ػػ
 ح كؿ عمم ال  طر، غ نه يج   طعا ه  ج اعًا. كرد بأف ل دليػ  عمػم هػ ا 

                                                           

ُد  اتػػف الَ َمػػؾ ل  (ٔ) ػػ  دار    ٚٔص  ٔةػػر    ػػاتيئ السػػنة لم ػػاـ الب ػػكي الةػػيخ :  ح  
 .ٕٕٔٓ -هػ  ٖٖٗٔم، الل اغة اوسال ية الرفاض ط األكل

 ٖٓٙص  ٕةر  الطيتي ل( ٕ)
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كلػ لؾ رجػئ الطيتػي  أف األ ػر . (ٔ)الح   كل دع   ليه حاجة، غػال يمل ػ   ليػه
 ػف ج مػة الع كبػا  اللػي نسػ   بأ  م   دار ال ر   ف  اؿ ال نزك ؿ به اػاف 

 (ٕ)،تكجك  الزاا 
  ،كعػػػالح ال طػػػ  الجمػػػ   ،كبػػػ لؾ ياػػػكف التيػػػاف النتػػػكي قػػػد أد  الػػػبالغ كن ػػػئ

طرفػق  سػل يـ غػي ل ػظ تػديك كج ػػ   غاػاف بحػق  حاجػة تي ػاء ن يػة لهػدي  لػم
يأ ػػ  أكلػػه بػػآ رم حلػػم اأنػػه ام ػػة  ،كنظػػـ سػػديد اأنػػه ع ػػد در  نظػػـك  ، حا ػػة
غي لسمس   ع مي اسل  ػم اػ  ال ناسػبا  تػيف أجػزاء التيػاف كا   لؾ  ،كاحد 

كايػا  الج ػاؿ كام ػا زد  اػالـ رسػكؿ    ،النتكي غاسلكغم ا  أسبا  الحسػف
 .ام ا زادؾ حسنا كج ال ،نظرا كلأ ال -ن  -

أف هػػ ا التيػػاف النتػػكي دليػػ  عمػػم كهػػك  كأ ػػر ا ػػر لتػػد كأف أنبػػه  ليػػه         
: " لكمػػـ  -ا ػػا ي ػػكؿ ةػػي نا أتك كسػػم  – -ن  -ة رسػػالله كأف الرسػػكؿ عال يػػ

ألنه عميه السالـ بعث لهتلء  ،لألجياؿ امها غي األز نة امها كغي األ انة امها
كلػػ لؾ اػػاف اال ػػه عميػػه السػػالـ   سػػاا  ؛كلكػػ  جيػػ  ق ػػايام ك ةػػاكمه ،ج يعػػا

ةػػػػياء كلػػػػيس   سػػػػاا بػػػػالعرض األدام ػػػػا بػػػػالجكهر الػػػػ ي هػػػػك أقػػػػر   لػػػػم غطػػػػر  
 عمػػػػـ  -ن  -ي رسػػػػكؿ   كسػػػػمـ عمػػػػم  ػػػػكلي كسػػػػيد غ ػػػػمم   (ٖ)" ال ل يػػػػر

 . الناس ال ير
 

 
 
 
 
 

                                                           

 .ٕٓٙص  ٔل  رعا  ال  اليئ ةر   ةاا  ال  اتيئ ال بارا كري ( ٔ)
 .ٖٓٙص  ٕةر  الطيتي ل (ٕ)
 البػة كهبػة ط أكلػم ٕٔٙص  ٕةر  أحاديػث  ػف  ػحيئ  سػمـ د /  أتك كسػم ل (ٖ)

 ـ.ٕٗٔٓ
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 حلديث الثانيا
، َأنَُّيَمنا َقنااَل: ِإنَّ َرُجناًل ِمنَن اأْلَْعنَراِع       َعْن َأِب  ُىَرْيَرَ ، َوَزْيِد ْبِن َخاِلٍد اْلُجَيِن ِّ
َأْنُشُدَك َ  ِإالَّ َقَضنْيَت ِلن  ِبِكَتناِع ِ ،  ،، َفَقاَل: َيا َرُسوَل  ِ َتى َرُسوَل ِ  أَ 

َفَقنناَل اْلَخْصننُم اْرَخننُر: َوُىننَو َأْفَقننُو ِمْنننُو َنَعننْم، َفنناْقِض َبْيَنَنننا ِبِكَتنناِع ِ  َوْأَاْن ِلنن ، 
اْبِنننن  َكننناَن َعِسنننيً ا َعَمنننى َىنننَاا، َفَزَننننى  ، َقننناَل: ِإنَّ «ُقنننشْ : »َفَقننناَل َرُسنننوُل ِ  

ْجَم، َفاْفَتنَدْيُت ِمْننُو ِبِماَلنِة َشناٍ  َوَوِلينَدٍ ،  نِّ  ُأْخِبْرُت َأنَّ َعَمى اْبِنن  النرَّ ِباْمَرَأِتِو، َواِ 
ٍم، َوَأنَّ َفَسنَأْلُت َأْىننَش اْلِعْمننِم، َفنَأْخَبُروِن  َأنََّمننا َعَمننى اْبِننن  َجْمنُد ِماَلننٍة، َوَتْغِريننُع َعننا

ْجَم، َفَقنناَل َرُسننوُل ِ   َوالَّننِا  َنْ ِسنن  ِبَيننِدِه، أَلَْقِضننَينَّ : »َعَمننى اْمننَرَأِ  َىننَاا الننرَّ
، َوَعَمننى اْبِنننَك َجْمننُد ِماَلننٍة، َوَتْغِريننُع َعنناٍم،  َبْيَنُكَمننا ِبِكَتنناِع ِ ، اْلَوِليننَدُ  َواْلَغننَنُم َردأ

، َقنناَل: َفَغننَدا َعَمْيَيننا، «َفاْرُجْمَينناَأِ  َىننَاا، َفننِإِن اْعَتَرَفننْت َواْغننُد َيننا ُأَنننْيُس ِإَلننى اْمننرَ 
 ملسو هيلع هللا ىلص  صدق رسول    (1)َفُرِجَمْت.  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َفاْعَتَرَفْت، َفَأَمَر ِبَيا َرُسوُل ِ  

وله هذا الحديث يحكي واقعة صبطالها األعراب وهذه الواقعة ترجمة عملية لق

 خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ٱُّٱ:  تعالى
٘ٙالنساء: َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض  

غػي حػد  ػف حػدكد   هػك  -ن  -غ د جاء أعراتي يحلكـ  لم رسػكؿ         
حيػػػث  ف كلػػػدم اػػػاف أجيػػػرا ألحػػػدهـ غكقػػػك   -كقػػػم   ال سػػػم يف  نػػػه -" الزنػػػا" 

كجارفػة  ،عمػم اتنػه الػرجـ غاغلػدام ب امػة ةػا  عمم ا رأله غأ ترم بعض النػاس أف
عميػه  امػة جمػد  كالن ػي عػاـ  -ألنه غيػر  ح ػف -لـ أ ترم أه  العمـ أف اتنه 

غجػػاء األعراتػػي  ،ألنهػػا  لزكجػػة غػػ نتها أةػػد ؛كأف الػػرجـ هػػك حػػد ا ػػرأ  األعراتػػي
ه لػف يحاػـ  ل بأن  - ن -غي ترم النتي  -ن  - ليسلي ف الحاـ  ف رسكؿ  

كيػػػػأ ر أنيسػػػػا  ، اكجمػػػػد كلػػػػدم كل رفبػػػػه عا ػػػػ بالػػػػا    كيػػػػأ ر تػػػػرد   ػػػػا دغعػػػػه 
                                                           

رقػػـ  ٚٙٔص  ٛالزنػػا ل الحػػديث غػػي  ػػحيئ الت ػػاري. ؾ الحػػدكد.    العلػػراؼ ب (ٔ)
ص  ٖك ػػػػحيئ  سػػػػمـ . ؾ الحػػػػدكد.  .  ػػػػف اعلػػػػرؼ عمػػػػم ن سػػػػه بػػػػالزنم. ل ٕٚٛٙ
 ٕكسػػػنف اللر ػػػ ي ل  ٔٔٗ٘رقػػػـ  ٕٔٗص  ٛكسػػػنف النسػػػامي ل  ٜٚٙٔرقػػػـ  ٕٖٗٔ
 .  كالم ظ ل سمـ.ٖٕٕٙرقـ  ٕٜٗٔص  ٖكسنف الدرا ي ل ٖٖٗٔرقـ  ٜٔص 
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كعميها حد  ،األسم ي بال ها   لم ال رأ  حلم يح ظ ح ها غي الدغاع عف ن سها
 الرجـ  ف أقر  ب عملها غأقر  غرج   .

 : وجو االستدالل بياا الحديث عمى أن السنة وح  من  
ي ػػةل يتػػدك تينػػه  كبػػيف  ،الحػػديث هػػ ا  عنػػم        اكحيػػكاػػكف السػػنة السػػنة  ُحجِّ
 غمػ  عم ػاء الحػديث غػي الػا  الحػدكدحلم  نه  ار عند أ  ،نس  قرا   ف  

   ؟ ! هناغم ا ا  ار ه ا الحديث 
كأكؿ  ػػػا يجيػػػ  عمػػػم هػػػ ا السػػػتاؿ هػػػك  يػػػراد او ػػػاـ الت ػػػاري هػػػ ا             

  - -ا  العل ػػاـ بالكلػػا  كالسػػنة بػػا  القلػػداء ترسػػكؿ   الحػػديث غػػي الػػ
 اػػر اتػف حجػػر  ػك  اػرم لهػػ ا الحػديث غػي الػػ  أ ػر   نهػا الػػا  الحػدكد كقػد 

ِ   اْلُتَ اِري   أف ن َة ُيْطَمُق َعَمْيَها ِاَلاُ  َّللا   ارم ُهَناِ " ِلُدُ كِلِه ِغي َغَرِ ِه ِ ْف َأف  السُّ
َكَ ػػػا َيْنِطػػػُق َعػػػِف اْلَهػػػَك  ِ ْف ُهػػػَك ِ ل  َكَحػػػي  : )َكَلْ ػػػِديِرِم ِلَ ْكِلػػػِه َلَعػػػاَلم  أِلَن َهػػػا ِتَكْحِيػػػهِ 

بػأف ي  ػي تػيف األعػرا  بالػا   - ن -حيث أقسـ النتػي  (ٔ)"ٖ( النجـ ُيكحم
 -غػػدؿ هػػ ا عمػػم أف سػػنة النتػػي  رفػػ   كلػػيس غػػي الػػا    الػػرجـ كل الل ، 
غػي كجػك   -لعػالم  -غ نها  سػاكية لكلػا     ،  ا لتل  بطرفق قطعي - ن

 -لعػالم  - ار أف ق اءم  تني عمم الا    -ن  -ألف النتي  ؛الع   تها
 ػػك أنػػه اػػاف  ةػػل اًل عمػػم رجػػـ ال ػػرأ  كلػػـ يلتػػ  الػػرجـ غػػي الػػا     ػػرفًحا 

ا غيه  ف األ ر بالباع سنة النتي كلكنه نسبه  لم الا    ل 
(ٕ) 

ك ا ق م به  مم   لعالم عميه كعمم اله كسمـ هػك حاػـ   ك ػا ينطػق    
عػػف الهػػك   ف هػػك  ل كحػػي يػػكحم } ػػف يطػػك الرسػػكؿ غ ػػد أطػػاع  { ]النسػػاء: 

غم ػا أ ػر  [ ٚ}ك ا الاكـ الرسكؿ غ  كم ك ا نهػاكـ عنػه غػانلهكا{ ]الحةػر:  (ٓٛ
عله جاز أف ي اؿ لك  حاـ حاـ به: حاـ   كق اتم،    ليس غي بالباعه كطا

                                                           

 ،ٜٖٚٔتيرك ،  - عرغة دار ال ٕٗ٘ص  ٖٔغلئ الباري اتف حجر العس الني ل( ٔ)
ال غػي ةػر   ػحيئ  سػمـ تػف الحجػال. الةػيخ ٕ) كض الَته ػ ( ينظر : الككا  الكه ال كالر 

َرري الةػػػاغعي، ل  دار   ٔٚٗص  ٛٔ/  األ ػػػيف تػػػف عتػػػد   اأُلَر ػػػي الَعَمػػػكي الَهػػػ
 ـ ٜٕٓٓ -هػ  ٖٓٗٔ اة ال ار ةط  األكلم،  –ال نهال 
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 أف عميػػه ن ػػي سػػنة  ػػك الجمػػد كل أفال ػػراف أف  ػػف زنػػم كاغلػػد  يػػرد غػػداتم، كل 
 ٔ) )عمم اللي  الرجـ، كقد أقسـ أف ي  ي تينه ا بالا    كهك  ادؽ

كحػػي  ػػف   كاػػ  حاػػـ عػػف ي ػػدـ دلػػيال ع ميػػا بػػأف السػػنة  -ن  -غػػالنتي     
ف   سػػبحانه هػػك الػػ ي أل؛ - -   ـ عػف  ن ػػا هػػك حاػػ -ن  -رسػكؿ   

 لؾ كهيأم له م ال اانة كهك سبحانه أعمـ حيػث يجعػ   -ن  -  أعطم الرسكؿ
ِ ْتػػػُف َ ْسػػػُعكدٍ َعْتػػػُد كقػػػد غطػػػف ال ػػػحابة لهػػػ ا األ ػػػر غ ،رسػػػالله َلَعػػػَف َّللا ُ " يػػػركي  َّللا 

 ،ِ َ ػػاِ  َكاْلُ َلَ مَِّجػػاِ  ِلْمُحْسػػِف اْلُ َ يِّػػَراِ  َ ْمػػَق َّللا  اْلَكاِةػػَ اِ  َكاْلُ ْسَلْكِةػػَ اِ  َكاْلُ َلَن ِّ
ُـّ َيْعُ ػػػكَ ، َغَ اَلػػػْ : َيػػػا َأَبػػػا َعْتػػػَد  َقػػػاَؿ: َغَتَمػػػَ  َ ِلػػػَؾ اْ ػػػَرأًَ  ِ ػػػْف َتِنػػػي َأَسػػػٍد ُيَ ػػػاُؿ َلَهػػػا ُأ

َ ِف، َتَمَ ِني َأن َؾ َلَعْنَ  َاْيػَ  َكَاْيػَ ، َغَ ػاَؿ: َكَ ػا ِلػي َل َأْلَعػُف َ ػْف َلَعػَف َرُسػكُؿ الر حْ 
 ِ ـْ َأِجػْدُم، َكَ ْف ُهَك ِغي ِاَلاِ  َّللا ِ؟  -ن  -َّللا  َقاَلْ : ِ نِّي أَلَْقَرُأ َ ا َتْيَف الم ْكَحْيِف غَمػ

ـْ ْد اِرَمًة َل َ َقاَؿ: ِ ْف ُاْنِ  قَ  ُسػكُؿ َغُ ػُ كُم َكَ ػا َنَهػاُك ـُ الر  َكَجْدِليِه، َأَ ا َقَرْأِ  }َكَ ا الَػاُك
 -[ ؟ َقاَلػػْ : َتَمػػم، َقػػاَؿ: َغِ ن ػػُه َقػػْد َنَهػػم َعْنػػُه َرُسػػكُؿ َّللا ِ ٚ]الحةػػر: َعْنػػُه َغػػاْنَلُهكا{ 

" َأن ػػػُه َرَأ  ُ ْحِرً ػػػا َعَمْيػػػِه ِلَياُبػػػُه، َغَنَهػػػم  يػػػ ار َعْتػػػِد الػػػر ْحَ ِف ْتػػػِف َيِزفػػػَد ك  (ٕ) –ن 
ـُ  ِ َلْنػػِزُع ِتَهػػا ِلَيػػاِتي، َغَ ػػَرَأ َعَمْيػػِه }َكَ ػػا الَػػاُك ، َقػػاَؿ: اْمِلِنػػي ِبآَيػػٍة ِ ػػْف ِالَػػاِ  َّللا  اْلُ ْحػػِرـَ

ـْ َعْنػُه َغػاْنَلُهكا{ ]الحةػر:  لػه حػق  - -غالرسػكؿ  (ٖ)[ٚالر ُسكُؿ َغُ ُ كُم َكَ ا َنَهاُك
اللةػرفك كاػ   ػػا لتػ  عنػه غهػػك كحػي  ػػف   سػبحانه كغهػـ ال ػػحابة  لػؾ كلػػـ 
يلةاؾ غي  لؾ أحد  نهـ ت  ردكا ا  لةرفعه ال ي لـ يجر لػه  اػر غػي ال ػراف 

  لم ال راف الكرفـ  اله .
 ه ا الحديث الةرفه له راغداف :  :التحميش البالغ 

 . -ن  -لنتي : االـ األعرا  ك حاكرلهـ  ك اأكله ا 
                                                           

 البػػػة الل اغػػػة   ٕٕٚص   ٗ كطػػػأ او ػػػاـ  الػػػؾ ل ةػػػر  الزرقػػػاني عمػػػم (  ينظػػػر : ٔ)
 ـٖٕٓٓ -هػ ٕٗٗٔال اهر  ط األكلم  –الدينية 

  .ٚٗٔص  ٙ(  حيئ الت اري ل ٕ)
. دار اتػػف الجػػكزي. ٕٛٔٔ ٕجػػا ك تيػػاف العمػػـ كغ ػػمه أتػػكع ر يكسػػه ال رطتػػي  ل ( ٖ)

 ـٜٜٗٔ -هػ  ٗٔٗٔال  مكة العربية السعكدية الطبعة: األكلم، 
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 .  -ن  -لانيه ا : االـ سيدنا رسكؿ   
 كقد لكق    ك  طمػك ركايػة الت ػاري  ميػا     جػاء غيهػا : أ ترنػي عتيػد      

  ...(جػ  ..غ ػاـ ر  -ن  -أنه س ك أباهرفر  كزفد تف  الد قال : انا عند النتي 
كلةػػػرؼ بال ػػػحبة  -ن  -ةػػػ   هػػػ م العبػػػار  عػػػف حػػػ  ك الز ػػػة لمنتػػػي  ػػػد اغ

 ال باراة . 
كزفػد  ت سػناد ركايػة الحػديث  لػم أتػي هرفػر  أ ا ركايػة  سػمـ غ ػد جػاء       

َأن ُهَ ػػا َقػػاَل: ِ ف  َرُجػػاًل ِ ػػَف اأْلَْعػػَراِ  َألَػػم َرُسػػكَؿ ِ  : )  باةػػر  تػػف  الػػد الجهنػػي
 َكقػد جػاء الل هيػد  (َأْنُةُدَؾ َ  ِ ل  َقَ ْيَ  ِلي ِبِاَلاِ   ِ  ،َ اَؿ: َيا َرُسكَؿ  ِ ، غ

أف الرجػػػػ   ػػػػف األعػػػػرا  ك األعػػػػرا  لهػػػػـ طػػػػابعهـ  الألحػػػػداث دقي ػػػػا غ ػػػػد  اػػػػر 
عػرا (  لػم لم ػس العػ ر غاأف أبا هرفر  ي هد ته ا الك ه )  ػف األ ،كأسمكبهـ

الحاػـ  -ن  -   طم   ف رسكؿ    -ن  -  ك رسكؿ   له غي سكء لأدبه
ال لػراغعيف سػأل  كلعػ   ب ير  لؾ ؟!  -ن  – بالا    كه  ي  ي رسكؿ  

تينه ػػػا بحاػػػػـ   كه ػػػػا يعم ػػػاف أنػػػػه ل يحاػػػػـ  ل   -ن  –أف يحاػػػـ  الرسػػػػكؿ 
، لي  ػػػػ  تيػػػػنهـ بػػػػالحاـ ال ػػػػرؼ، ل بالن ػػػػامئ كاللرغيػػػػ  غي ػػػػا هػػػػك بحاػػػػـ  

  (ٔ)األرغق ته ا؛    لمحاكـ أف ي ع   لؾ كلكف تر ا ال   يف.
 كأ اـ   رار األعراتي  كهكالزكل عمم لحايـ الا    كاللعتير عف  لؾ      
 :ي ػػكؿ الػػػراكي   ،أ ػػر ار ػػر عمػػػم  لػػؾ  كػػد األسػػالي  كهػػك أسػػػمك  ال  ػػربآ
، َغاْقِض َتْيَنَنا ِبِاَلاِ  ِ  َكْأَ ْف ِلي، َغَ اَؿ غَ ) ـْ َ اَؿ اْلَ ْ ـُ اْرَ ُر: َكُهَك َأْغَ ُه ِ ْنُه َنَع

   ، َقاَؿ:.........(«ُق ْ : »َرُسكُؿ ِ  
عػ   ل أف هػ ا ال   ( ػاؿغ)لك جاء  )قاؿ( األ يػر   لػ  نظامرهػا ل يػ  : ك       

جػػاء غػػي اػػ  الركايػػا  تػػدكنها عػػدا ركايػػة الػػدار ي جػػاء  بال ػػاء هاػػ ا : ) غ ػػاؿ 
كاػػ   ػػا جػػاء  ػػف ال  ػػاكل     ػػكل   : قػػ  غ ػػاؿ .......( -ن  -رسػػكؿ   

كفتيف السااكي بالغة ال    غي ال حاكر   ف   ف قتي  السلمناؼ التيانيغهك 

                                                           

 ٕٔٔ٘ص  ٛيتي لةر  الط (ٔ) 
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بال حك   نزلة الكاقك ل ي ار  ليه  لنزف  الستاؿ الؿ الستاؿ ال  در غي كؿ:" ك 
 ل لجهػا  لطي ػػة،   ػا للنتيػػه السػا ك عمػػم  كقعػه أك وغنامػػه أف يسػأؿ أك لػػمال 
يسػػ ك  نػػه ةػػئ، أك لػػمال ين طػػك اال ػػؾ باال ػػه أك لم  ػػد  لػػم لكليػػر ال عنػػم 
تل مي  الم ظ، كهك ل دير الستاؿ كلرؾ العطه أك غير  لؾ   ا ين رط غم هػ ا 

 .(ٔ)لسػمؾ"ا
غي ػػكؿ: "كاعمػػـ أف الػػ ي  م  ػػ  غػػي ال حػػاكرا  كيعمػ  او ػػاـ عتػػد ال ػػاهر ل     

لرام غي اللنزف   ف ل ظ "قاؿ"    كل غير  عطكؼ..... جاء عمم  ا ي ػك غػي 
أن س ال  مكقيف  ػف السػتاؿ، غم ػا اػاف غػم العػرؼ كالعػاد  غي ػا تػيف ال  مػكقيف 

كا اػ ا"، أف ي كلػكا: "غ ػا قػاؿ هػك؟" كي ػكؿ   ا قي  لهـ "د   قـك عمػم غػالف غ ػال
ال جيػػػػ : "قػػػػاؿ اػػػػػ ا"، أ ػػػػرل الكػػػػالـ  لػػػػؾ ال  ػػػػرل؛ ألف النػػػػاس  كطتػػػػكا ب ػػػػا 

ال حاكرفف      أقكاؿغ (ٕ)يلعارغكنه، كسمؾ بالم ظ  عهـ ال سمؾ ال ي يسمككنه"
لػألي ال ػاء غ  ك مها "بال اء"  ن ا ي  ػك ل لطمبػا  السػياؽ، ك ناسػبة ال  ػاـ كأ

 لم لكالم  األحداث عمم كجه ي دـ سرعة ال ػص كفػربن تػيف األسػبا    ر لمةا
ك سػػتبالها، كهػػػػ ا ال عنػػػم راجػػػك  لػػػم طتيعػػػػة ال ػػػاء ك ػػػا لػػػدؿ عميػػػه  ػػػف اوسػػػراع 

لكجػػ   ،كاللع يػ ، غ ػػا جػػاء  عطكغػػا "بال ػػاء" ركعػػي غيػػه   ك ػػية غػػم ال ػػكؿ 
لة عمم أف ال عطػكؼ ارلباطه باألكؿ ارلباط اللابك ب لتكعه، غلد   "ال اء" لمدل

 .(ٖ) ست  ع ا قتمه، كليس  سل ال عنه
كفزفد الػدالكر/  ح ػكد لكغيػق سػعد تيػاف هػ م ال  ك ػية غي ػكؿ: "غال ػاء حػيف 
ل رف ب ع  ال كؿ غي با  ال حػاكر ،  ن ػا ير ػم تهػا  لػم  تػراز أف هػ ا ال ػكؿ  ػا 

اـ لػػه، اػػاف لػػه أف ياػػكف  ل ل ػػا سػػب ه  ػػف قػػكؿ  ي ػػاء  لػػم ةػػديد اسػػلدعاء ال  ػػ
                                                           

: دار الكلػػػػ  العم يػػػػة، .  أ/ نعػػػػيـ زرزكرٕٕٓ(   لػػػػا  العمكـ.او ػػػػاـ السػػػػااكي  ص ٔ)
 ـ ٜٚٛٔ -هػ  ٚٓٗٔلتناف الطبعة: اللانية،  –تيرك  

 .ٕٓٗ( دلم  اوعجاز ص ٕ)
( ينظػػػر:  ػػػف أسػػػرار حػػػركؼ العطػػػه غػػػي الػػػ ار الحاػػػيـ "ال ػػػاء" ك"لػػػـ" د/   األ ػػػيف ٖ)

 ها.ك ا بعد ٘ٓٔال  ري ص
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غ ال عف  تراز عن ر اللع ي  كأنػه قػكؿ لػـ يلكمػه لػه قاممػه، كأف داعيػه اػاف 
 .(ٔ)أقك   ف أف يح   ال رء  تنة ال تر عنه"

ا يعػػػرؼ كهػػ ا لعميػػ  سػػػديد ل ػػا جػػاء    ػػػكل غػػي بػػا  ال حػػػاكرا ، كهػػك  ػػ    
كل ةػػػػؾ غػػػػي أف حػػػػ ؼ السػػػػتاؿ ال  ػػػػدر غػػػػي  ،بال  ػػػػ  لةػػػػبه ا ػػػػاؿ الل ػػػػاؿ

حاا ػا، كيحػدث تػيف أجػزاء الكػالـ لرابطػا  ال حاكر  يكغر يجػازا كاق لألسمك  دقػة كاق
دا ميػػا " غالج مػػة األكلػػم لليػػر غػػي الػػن س  ػػكاطر كهكالػػه غلػػألم اللانيػػة  جيبػػة 
عػػف هػػ م ال ػػكالح كاػػأف تػػ ر  الج مػػة اللانيػػة    ػػػر  غػػي الج مػػة األكلػػم، كهاػػ ا 

ؾ اوغ ػػا  عنهػػا يلكالػػد الكػػالـ، كللناسػػ  الج ػػ ، لػػـ  ف طػػم هػػ م الهكالػػه كلػػر 
 .(ٕ)كاللعتير الجهير تها  ر   ف كجاز  الكالـ كا ل ارم كد جه كاكلنازم"

ن ػػػا        كيسػػمـ الطػػػاهر اتػػػف عاةػػػكر تػػػ لؾ غيعمػػ  لحػػػ ؼ العػػػاطه غي ػػػكؿ:" كاق
حػػػ غكا العػػػاطه غػػػي أ لالػػػه اراهيػػػة لكػػػرار العػػػاطه تلكرفػػػر أغعػػػاؿ ال ػػػكؿ، غػػػ ف 

البػا  غحػ غكا العػاطه غػي الج يػك  ال حاكر  ل ل م اوعاد  غي ال ال  غطػردكا
كهك الير غي اللنزف  كرب ا عط ػكا  لؾ بال اء لنالة ل ل م   ال ػة السػلع اؿ 

ف اا  .(ٖ)" ف العطه بال اء هك الظاهر كاأل  كاق
كجعػػ  الطػػاهر اتػػف عاةػػكر ر ػػي   عنػػه العطػػه بال ػػاء غػػي ال حػػاكرا  هػػك 

اػػػػر  راجػػػػك ل ػػػػلالؼ ف األ ػػػػر ا ػػػػا  أل ؛نظػػػػر غيػػػػهاػػػػالـ  األ ػػػػ  كالظػػػػاهر 
ال  ا ػػا  كنسػػػق الج ػػ  كالعالمػػػق الجا عػػة تينه ػػػا "غال ػػاء" لهػػػا  كا ػػعها اللػػػي 
 -لسػػلدعم  غيهػػا كل يسػػػد غيرهػػا  سػػػدها كلراهػػا ك جػػئ الكػػالـ    ػػكل ياػػكف 

 لحاجة األسمك  ل لؾ كلك    اـ   اؿ. -أي ا 
 ف رجػال  ػف (غالراكي أترز  ف  الؿ غع  ال كؿ ال ك كؿ بال اء غػي قكلػه     

غ ػػػاؿ .........( أف األعراتػػػي لػػػـ يل هػػػ  غػػػي  -ن  -األعػػرا  ألػػػم رسػػػكؿ   
                                                           

. طبعػػة األ انػػة ط ٖٔ( غ ػػه تيػػاف النتػػك :  نهجػػا كحراػػة أ.د/  ح ػػكد لكغيػػق سػػعد ص ٔ)
 ٖٜٜٔق/ٖٔٗٔاألكلم 

 .ٜٚٛٔق/ ٛٓٗٔ ٕ. البة كهبة ط ٕٖٔ( دلل  اللراكي  د/   أتك كسم  ص ٕ)
 .ٔٓٗص  ٔ( اللحرفر كاللنكفر. لٖ)



 )دراسة بالغية تطبيؼية(

ِ

ـَّة
ُّ

يَّة الس يُث ُحجِّ

ِ

 أَحاد

 ؾد اخلامس(املج -حولية كؾية الؾغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٜٗ٘ٚ﴾  
  

كلػػػـ ي هػػػد لكال ػػػه كلػػػـ يمػػػق عميػػػه اللحايػػػا كهػػػ ا ةػػػأف  -ن  -  اطبػػػة النتػػػي 
 لمػػػػيء قمػػػػكبهـ كع ػػػػكلهـ بػػػػأحكالهـ هػػػػـ اللػػػػي لسػػػػيطر عمػػػػم اػػػػ  األعػػػػرا     ل

كاػػ لؾ  ،لػي لمػػئ عمػػيهـ غيسػػارعكف  لػم ال بػػادر  بػػأقكالهـ ال ـهعر ك ةػػا جػكانحهـ
الحػػػاؿ غػػػي قػػػكؿ الػػػراكي : ) غ ػػػاؿ ال  ػػػـ ......( كال  ػػػـ هػػػك األعراتػػػي كالػػػد 

اػػػالـ الػػػزكل  حيػػػث أظهػػػر حر ػػػه الةػػػديد عمػػػم الحاػػػـ ب ػػػا  أغ ػػػبه   األجيػػػر 
غي الابه كاأف ار ػر ل يطمػ   لػؾ كل ي ػدرم قػدرم ك ػف  -لعالم  – ق م  

كألف األحػػداث  ،أجػػ   لػػؾ  بػػادر  ال  ػػـ بػػالرد عميػػه كأ ػػ  طػػرؼ الحػػديث  نػػه
 -بال اء )غ اؿ رسػكؿ    -ن  - لسارعة جاء غع  ال كؿ ال اص ترسكؿ   

كلرا   ،( غال اء لح    عنم الستتية كالسرعة كاللع ي ...: ق  قاؿ .... -ن 
 ػػكؿ ال ػػاص بػػاألعراتي   ػػـ الػػزكل كالسػػر غػػي  لػػؾ هػػك غعػػ  ال ػػاء  ػػك غعػػ  ال

لالةػػم الػػػز ف كل ا ػػػر  -ن  -األ ػػر ) قػػػ ( غا للػػال أل ػػػر سػػيدنا رسػػػكؿ   
بػػػػال كؿ كقػػػػكؿ  -ن  -ق ػػػػكرا لعجػػػػز ال ػػػػاء عػػػػف حاايلػػػػه تػػػػيف أ ػػػػر رسػػػػكؿ   

رؾ سػػػرفعا تػػػيف األ ػػػر بػػػال كؿ يلحػػػاألعراتػػػي  الػػػه غال ػػػاء   ا جػػػاء  غل ػػػة ز ػػػف 
كاسلجابة األعراتي له ا األ ر أ ا عند ح غها غالز ف كلسرعة ت   باةر  ال كؿ 

  ف اال ه . -ن  -غكر انلهاء النتي 
كقػػػد  اػػػر الػػػراكي أف هػػػ ا ال  ػػػـ أغ ػػػه  ػػػف الػػػزكل  ػػػف  ػػػالؿ ج مػػػة الحػػػاؿ     

كالد التف الزاني ( أغ ه  ف الزكل )كهك أغ ه  نه ( للدؿ عمم أف ه ا ال  ـ ) 
كيحل ػ  أنػه ألدبػه كاسػلم انه غػي لك  ه  ياها عمم كجههػا  ؛غي عرض ال  ية

ل ل ػػد كا تػػيف يػػدي   ) :الكػػالـ كحػػ رم  ػػف الكقػػكع غػػي النهػػي غػػي قكلػػه لعػػالم
أنةػػػػػدؾ بػػػػػا غ نػػػػػه  ػػػػػف ج ػػػػػاء  : ت ػػػػػالؼ  طػػػػػا  األكؿ غػػػػػي قكلػػػػػه( كرسػػػػػكله
 .(ٔ)األعرا 
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األعراتػػػي غ يهػػػا كقػػػد أتمػػػ  كأكجػػػز كأغ ػػػئ عػػػف ق ػػػيله بام ػػػا  كلػػػـ ل ياػػػكف 
 :غ اؿ  كج    رلبة   عدكدا 

ن  ُأْخِبنْرُت َأنَّ َعَمنى اْبِنن  )  نِّ ِإنَّ اْبِن  َكناَن َعِسنيً ا َعَمنى َىنَاا، َفَزَننى ِباْمَرَأِتنِو، َواِ 
ْجَم، َفاْفَتنَدْيُت ِمْنننُو ِبِماَلنِة َشنناٍ  َوَوِلينَدٍ ، َفَسننَأْلُت  َأْىنَش اْلِعْمننِم، َفنَأْخَبُروِن  َأنََّمننا النرَّ

ْجمَ   ( َعَمى اْبِن  َجْمُد ِماَلٍة، َوَتْغِريُع َعاٍم، َوَأنَّ َعَمى اْمَرَأِ  َىَاا الرَّ
َي َعِسػػػيً ا أِلَف  اْلُ ْسػػػَلْأِجَر َيْعِسػػػُ ُه ِغػػػي اْلَعَ ػػػِ  كالعسػػػيه هػػػك األجيػػػر        َكُسػػػ ِّ

ِد ِغيَهػػا ُيَ ػػاُؿ َكاْلَعْسػػُه اْلَجػػْكُر َأْك ُهػػَك  ِبَ ْعَنػػم اْلَ اِعػػِ  ِلَكْكِنػػِه َيْعِسػػُه اأْلَْرَض ِبػػالل َردُّ
ػػػْيَر ِغيػػػِه َكُيْطَمػػػُق اْلَعْسػػػُه َأْيً ػػػا َعَمػػػم اْلِكَ اَيػػػِة  َعَسػػػَه الم ْيػػػَ  َعْسػػػً ا ِ َ ا َأْكلَػػػَر الس 

غالعسيه أجير لكف غيه  عنم  (ٔ)غيهَكاأْلَِجيُر َيْاِ ي اْلُ ْسَلْأِجَر اأْلَْ َر ال ِ ي َأَقاَ ُه 
 (لأكيد ه م الدللة قاؿ )عمم ه االر  اللردد كال الز ة ل ف يسلأجركنه كل

))عمػػي هػػ ا(( ل ػػا يلكجػػه لألجيػػر عمػػي ال سػػلأجر  ػػف كقكلػػه " :ي ػػكؿ الطيتػػي   
لك قاؿ: عسي ًا له ا؛ ل ا يلكجه لم سػلأجر عميػه  ػف ال د ػة  األجر ، ت الؼ  ا

أف قكلػػه: ))عمػػي هػ ا((  ػػ ة   يػػز  لػػػ ))أجيػػر(( أي أجيػػر كالع ػ . أقػػكؿ: يرفػػد 
ن ا ياكف ا لؾ   ا لبس الع   كأل ه كاألعراتي ااف   (ٕ)."لات  األجر  عميه، كاق

ـَ ِلْتِنػِه َ ْعػِ َرً  َ ػا "ن ػُه  ايا غي أف يتػدأ عػرض ق ػيله تهػ م الج مػة ألَ  َأَراَد َأْف ُيِ ػي
ـْ َيُاْف َ ْةُهكًرا ِبا ن َ ػا َكَقػَك َكَأن ُه َل ـْ َعَمػم اْلَ ػْرأَِ  َ ػَلاًل َكَل اْسػَلْكَرَهَها َكاِق ـْ َيْهُجػ ْلِعْهِر َكَلػ

ْدَلِؿ َغُيْسػػَلَ اُد ِ ْنػػُه اْلَحػػثُّ  َلػػُه َ ِلػػَؾ ِلُطػػكِؿ اْلُ اَلَزَ ػػِة اْلُ ْ َلِ ػػَيِة ِلَ ِزفػػِد الل ػػْأِنيِس َكاْوِ
ي ِة َ ْهَ ػا َأْ َاػَف أِلَف  اْلِعْةػَرَ  َقػْد ُلْ ِ ػي ِ َلػم اْلَ َسػاِد َعَمم ِ ْبَعاِد اأْلَْجَنِتيِّ ِ َف اأْلَْجَنتِ 

ْغَسادِ  ْيَطاُف ِ َلم اْوِ ُر ِتَها الة   (ٖ)"َكَفَلَسك 
غايػػه  ،كهػػك ز ػػف الطهػػر كالع ػػاؼ كالحيػػاءكاق ا حػػدث  لػػؾ غػػي ز ػػف النتػػك     

نالػاياػكف   كحػدث بسػػت  ،حػاؿ أ لنػا اليػكـ ؟! كقػد الػػر اسػل داـ ال ػدـ  ارانػا كاق
ا ا هك -الزنا غ ،كغلح  أتكا   ف الةر عظي ة ةاال  اتير   ه ا السل داـ
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ياػػكف سػػهاًل غي ػػا   ا اػػاف الةػػ ص غػػي التيػػك  أك لػػه عالقػػة كال ػػاؿ  - عمػػكـ
بالنسػػاء، كلػػيس  لػػ  الرجػػ  الػػ ي لػػيس لػػه عالقػػة؛ ألف هػػ ا يلسػػكر الجػػدراف أك 

كيسػػػر، غهػػػك لػػػيس أجنتيػػػًا  ياسػػػر األتػػػكا ، كأ ػػػا األكؿ غيػػػد   كف ػػػرل بسػػػهكلة
ن ػػا يػػد   كف ػػرل اأهػػ  التيػػ ، غػػ  ا ح ػػ   بحيػػث يسػػل ر  د كلػػه عمػػيهف، كاق
ال ػػػػلالط تػػػػػيف ال ػػػػادـ كنسػػػػػاء التيػػػػػ ، أك تػػػػيف الرجػػػػػاؿ  ػػػػػف أهػػػػ  التيػػػػػ   ػػػػػك 
ال اد ا  غ نه يح   ت لؾ ال لف، كيح   ت لؾ الزنا، كيح   ت لؾ الةػركر 

 .(ٔ)اللي ل حد لها
: قكلػه  يغػ كلػدم  نػ اتنه بأسر  الزكل باةػر غػي تيػاف  كبعد أف  ار عالقة    

غال ػاء سػتتية غهػ ا الع ػ  سػه  لػه  كاقعػة ال ػرأ  لػـ تػيف األحاػاـ  )غزنم با رأله(
كلػ لؾ اغلػدام  ؛أف عمػم اتنػه الػرجـ ي اللي حاـ تها  ف ل حظ له غػي العمػـ كهػ

يػدؿ عمػم كهػ ا  ،ب امة ةػا  ككليػد  أي جارفػة حلػم ل ي ػك ال حظػكر  ػر  أ ػر  
لػـ  ،غيػر  لػه عمػم عػرض أف ه ا الزكل ساقن اله ة  عدـك ال ركء  كالن ك  ل 

ألنػه غيػر  ح ػف   ؛أ تر  ف أهػ  العمػـ الل ػا  بػأف عمػم كلػدم الجمػد كالل رفػ 
 - -كأف عمم الزكجة الرجـ ه م هي ال  ػية اللػي عر ػ  عمػم رسػكؿ   

 جكابه: ا ه ك حكه ا ااف 
، َوَعَمننى َوالَّننِا  َنْ ِسنن  بِ »  َيننِدِه، أَلَْقِضننَينَّ َبْيَنُكَمننا ِبِكَتنناِع ِ ، اْلَوِليننَدُ  َواْلَغننَنُم َردأ

اْبِنننَك َجْمننُد ِماَلننٍة، َوَتْغِريننُع َعنناٍم، َواْغننُد َيننا ُأَنننْيُس ِإَلننى اْمننَرَأِ  َىننَاا، َفننِإِن اْعَتَرَفننْت 
 «َفاْرُجْمَيا
 حا ػػػػه تهػػػػ ا ال سػػػػـ " كالػػػػ ي ن سػػػػي تيػػػػدم "  -ن  -كقػػػػد اسػػػػله  النتػػػػي        

 -كال ػػػرض  ػػػف ال سػػػـ هػػػك اللكايػػػد أي لكايػػػد ال  سػػػـ عميػػػه كهػػػك ق ػػػاء النتػػػي 
الحاـ  اله كأنه هك كلع  داعي اللكايد هنا  ،تيف ال ل ا  يف بالا    -ن 

ف تػدا أف غػي هػ ا الحاػـ  ػا لػـ يةػ مه الػا     سػـ يػتنس غال ، ف الا    كاق
كحػػي غػػي سػػنله  -ن  -ـ رسػػكؿ   احاػػأالن ػػكس تهػػ ا الحاػػـ كفتاػػد عمػػم أف 
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حلم  كأه يله  ناظر  لم  طكر  ال تر غال سـ ،حاـ   غي الابه سبحانه  ل  
 أف اػػ   ػػا كهػػك  ،يمل ػ  ال لم ػػم  لػػم ال عنػػم األع ػػق الػػ ي ق ػػد الحػػديث  ليػػه

 ف أحااـ كلـ ينص عميهػا غػي ال ػراف الكػرفـ غهػي  - ن -لت  عف رسكؿ   
 . ف الا    

كأي ػػا غػػي ال سػػـ  ينػػاس لألعػػرا  بػػأف الحاػػـ  ػػف الػػا    كل  جػػاؿ لم ػػمئ 
غيجػ   ػبن األحاػاـ كلحديػد كنحكم  ا ة أف األ ر يلعمق بحد  ف حدكد   

  اهيلها . 
ن ػػا ا لػػػار        هػػػ م ال ػػػي ة غػػػي ال سػػػـ لنتيهػػػًا  لػػػم  ػػػا غػػػي   - ن -النتػػػي  كاق

الغلراء عمم    ف ال  اطر  بالن س، اأنه قاؿ: ايه أجرت أف أقكؿ عمم   
ا  ا ليس لي بحٍق كركحي غي يدم، كهك ال ادر عمػم أف ينػل ـ  ػف الكػا  ؟ غهػ 

 رث يت ىت نت مت زت  رت  ٹٱٹٱُّٱ  نػػه  ةػػارٌ   لػػم اريػػة الكرف ػػة:
 (ٔ)َّمل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث

 ٚٗ- ٗٗالحاقة: 
ن سػػػه  - -غال ناسػػػبة كا ػػػحة تػػػيف  ػػػي ة ال سػػػـ كال  سػػػـ عميػػػه غػػػالنتي     

 -ؾ يج  اللسميـ بأف  اينطق بػه لكحاله ك اله امها تيد   ال الق الباريء غم 
ن  -لنتػي بػأف ا اا ا أف غي ه م ال ي ة لػ اير  ، ا هك  ل كحي يكحي  -ن 
غػ  ا  اػر أف هػ م األحاػاـ غػي الػا   ،هي اؼ أف يل ػكؿ ل ظػا  ػف لم ػاء ن سػ -

ـْ  طبػػػك الػػػ يفل يراهػػػا ال ػػػارغكف كلكػػػف  ،  غهػػػي غػػػي الػػػا    َّللا ُ َعَمػػػم ُقُمػػػكِبِه
ـْ َكَعَمػم َأْبَ ػاِرِهـْ  ء  ػ اهػ م ال عػاني لحلػال  لػم نػكر قمػ  ك ألف  ؛َكَعَمم َسػْ ِعِه

ا ػا هػك حػاؿ  ػحابة رسػكؿ    كساكف طامر  ،كقك  ي يف ، ااء ع  ك  ،ن س
كلػػيس  -ن  -كأف  ػػا لتػػ  لرسػػكؿ   الػ يف غطنػػكا  لػػم لمػػؾ ال عػاني  -ن  -

 غي الا    غهك  نه بستي  .

                                                           

.دار األن ػػػار. ط اللاللػػػة ٘ٛٔ( ال  لػػػار  ػػػف انػػػكز السػػػنة د /   عتػػػد  دراز ص ٔ)
 ق. ٜٖٛٔ
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  ﴿ٗٙٓٔ﴾  
  

لن يػػػػػاد   عػػػػػاني اللسػػػػػميـ كا كألف هػػػػػ ا ال سػػػػػـ ) كالػػػػػ ي ن سػػػػػي تيػػػػػدم( غيػػػػػه    
قػػػرار تربكبيلػػػه كلعمػػػيـ أل لػػػه  ػػػف   سػػػبحانه كال ةػػػكع كال لػػػة تػػػيف يػػػدي ال ػػػالق كاق

غهك النتػي ال ع ػكـ ك ػاح  الحػكض ال ػكركد ك يػر  مػق   أج عػيف  ،بعدم
جػر  هػ ا ال سػـ اليػرا كلكػ  هػ م ال عػاني   ،ل ير  لن سػه حػكل كل قػك   ل بػا

ألنػػػه  ػػػرل  ػػػف قمػػػ  اوي ػػػاف كاللسػػػميـ  ؛ لم ػػػة كغػػػي   ا ػػػا   غػػػي تيػػػاف النتػػػك  
ر ػػػي   –ي ػػػكؿ أتكسػػػعيد ال ػػػدري  ،-ن  -كاو عػػػاف كهػػػك قمػػػ  ال  ػػػط م 

ل كالػػ ي ن سػػي الي ػػيف قػػاؿ:  ي  ا اجلهػػد غػػ -ن  -اػػاف رسػػكؿ    ": -عنػػه 
 (ٔ)كال ي ن س   تيدم " ،تيدم

ا لم ػػ  ام ػػة العم ػػاء   ػػيف تينا ػػا بالػػا    (ج مػػة جػػكا  ال سػػـ )ألقك       
 ي : ليس ال راد  نه ال ػراف غػال  اػر لمػرجـ غػي غ غي لحديد ال راد  )الا   (

ال ػػػراف، تػػػ  ال ػػػراد  نػػػه ال ػػػرض أي:  ن ػػػا أكجبػػػه لعػػػالم كغر ػػػه، كقػػػد يجػػػيء 
ـُ اْلِ َ ػػػػاُص{   ٛٚٔالب ػػػػر  الكلػػػػا  ب عنػػػػم ال ػػػػرض ا كلػػػػه لعػػػػالم: }ُاِلػػػػَ  َعَمػػػػْيُا

أي: غر ػػنا، أك ال ػػراد الحاػػـ ا كلػػه لعػػالم:  ،٘ٗال امػػد  { غيهػػا }َكَاَلْتَنػػا َعَمػػْيِهـْ 
ـْ َيْاُلُتػػكَف{  ـُ اْلَ ْيػػُ  َغُهػػ ـْ ِعْنػػَدُه ، كقيػػ : ال ػػراد ال ػػراف، كالػػرجـ  ف لػػـ ٚٗال مػػـ )}َأ

ياػػف  ن كً ػػا عميػػه غ نػػه  ػػ اكر عمػػم سػػتي  اوج ػػاؿ حيػػث قػػاؿ: }َغآُ كُهَ ػػا{ 
    (ٕ)الرجـ نكع  ف األ  ك   ،ٙٔالنساء 
 ػػا ق ػػم بػػه  ػػمم   لعػػالم عميػػه كعمػػم   كل حاجػػة  لػػم هػػ ا اللأكفػػ  ألف    

اله كسمـ هك حاـ   ك ا ينطػق عػف الهػك   ف هػك  ل كحػي يػكحم } ػف يطػك 
[ }ك ػا الػاكـ الرسػكؿ غ ػ كم ك ػا نهػاكـ عنػه ٓٛالرسكؿ غ د أطاع  { ]النساء: 

ا أ ر بالباعه كطاعله جاز أف ي اؿ لك  حاـ حاـ به: [ غم ٚغانلهكا{ ]الحةر: 
حاـ   كق اتم،    ليس غي ال راف أف  ف زنم كاغلد  يرد غداتم، كل أف عميه 
ن ي سنة  ك الجمد كل أف عمم اللي  الرجـ، كقد أقسـ أف ي  ي تينه ا بالا  

                                                           

 .ٓٓٔص  ٖح د ل(  سند أٔ)
اِغعي لْتِف األِليْر ل ا (ٕ) َاِغي غْي َةْر  ُ ْسَند الة   . د/ أحَ ْد ْتف ُسمي اف . ٗ٘ص  ٖلة 

ْةِد. تدكف.  َ اَلبَة الرُّ
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ؿ تهػ ا كقد ستق تياف  لؾ عند الحديث عمم كجػه السػلدل (ٔ)"   كهك  ادؽ
ي ةغي با   الحديث  . السنة  ُحجِّ

الكليد  كال نـ رد كعمم اتنؾ )  :يتيف ه ا الحاـ غ اؿ -ن  -كقد أ   النتي  
 .....(جمد  امة كل رف  عاـ ....

كأر  أف تيػػػاف الحاػػػـ بالػػػا    عمػػػم هػػػ ا النحػػػك هػػػك ال  ػػػية األهػػػـ غػػػي هػػػ ا 
ألف األحاػاـ  عمك ػة كنػزؿ تهػا  ،اف أ ر  جابة غحسػ ألف األ ر لـ ي ؛الحديث

ك اػػاف ال ػػرض هػػك ال ليػػا كلػػ ،ال ػػراف كعرغهػػا ال ػػحابة العم ػػاء كقػػد أغلػػكا تػػ لؾ
 ،كالبالغػػػة اويجػػػاز  ،ب ػػػا ي يػػػد  ػػػحة اػػػالـ أهػػػ  العمػػػـ -ن  -ألجػػػا  النتػػػي 

ـ ك  كع  بأنه سي  ي بالا  أقسـ قس ا امه لسمي -ن  -:  ف النتي أقكؿ
السػنة هػي  ػف  ، كهػي عمم اف أحاػاـ   لـ أ   غي تياف ه ا الحاـ  ليتاد 

عمػم النحػك  ل ظػي غػي الػا     حلم كلك لـ ياف لهػا  اػر حاـ   عز كج 
ل ل اؿ النتي  ،ال ي ك ئ  .ا ل ارا : ال كؿ  ا قاؿ أه  العمـ  -ن  -كاق

 ،كقد جاء  ج مة ) الكليد  كال ػنـ رد (    ػكلة ع ػا قتمهػا لك ػاؿ الل ػاؿ   
ألق ػػػػيف ) : -ن  -غهػػػ م الج مػػػػة تيػػػػاف كل  ػػػػي  لم  ػػػاء ال ج ػػػػ  غػػػػي قكلػػػػه 

تينا ػػا بالػػا    ( ك لػػؾ ال ػػر  غػػي تنػػاء الج ػػ  يػػكقظ الػػن س كفنةػػن الع ػػ  
الػػه غػػ  ا  ػػا جػػاء التيػػاف ك لػػـ ألف الػػن س لنةػػ   بال ج ػػ  كلسػػعم ل عرغػػة جزمي

 . الل  ي   ادؼ ن سا قد اةلاق  ل لؾ غيل اف ال عنم كفزداد ألرم غي ن سه 
غػي حديلػه  الةػيامأف األعراتي قػدـ  ،كقد ل حظ  غي ا  ركايا  الحديث     

 لؾ ألف األعراتي قػدـ  ؛قدـ الجارفة عمم الةيام  -ن  -كالنتي  ،عمم الجارفة
ألف قتكلػه بال ػداء دليػ  عمػم سػ كط ه لػه كبعػدم عػف  عػاني   ا هك أهـ لمػزكل 

الرجكلػػػة كال يػػػر  كاألن ػػػة غ ػػػد دنػػػس عر ػػػه كهلكػػػ  حر الػػػه كر ػػػي بال احةػػػة 
تػػ  لعػػد  األ ػػر  لػػم أف يسػػل لم النػػاس غػػي أ ػػر األغنػػاـ  ،كال نػػا عمػػم زكجػػه

                                                           

ق كقػػد سػػتق تيػػاف  لػػؾ ٔٔٗٔط :  دار الكلػػ  العم يػػة ٕٕٚص ٕةػر  الزرقػػاني ل  (ٔ)
 ك ا بعدها   ف ه ا البحث. ٙٗغي ص
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 - -الرسػػكؿ لػػـ بعػػد  لػػؾ ي ػػه أ ػػاـ  ،كالجارفػػة حلػػم قػػاؿ أهػػ  العمػػـ  ػػا قػػالكا
سػمعة لبػاع  ن س دنيمة جعمػ   ػف الػزكل  غال ةؾ أننا أ اـ ،غيعرض عميه أ رم

غ د ػه  لػه )األغنػاـ( سػللعمق ن سػه ب ػا هػك أهػـ ،كي بض ل نهػا كرجػ  هػ ا حالػه
 .األعراتي غي ال ار

كهػػك ب ػػدد الحاػػـ غ ػػد قػػدـ الجارفػػة عمػػم األغنػػاـ كهػػ ا  -ن  -أ ػػا رسػػكؿ    
   تػػدأ ب ػػا هػػك  اػػـر عنػػد   كهػػك اونسػػاف لػػـ  اػػر  ػػا  ؛ك اللرليػػ  ال نط ػػيهػػ

 دكنه  ف عالـ الحيكاف .
سػػناد ال  ػػدر )رد(  لػػم الكليػػد  كال ػػنـ       ػػف قتيػػ  ال جػػاز الع مػػي لعالقػػة  كاق

حلػم اأنه ػا  قػد لجسػ ا  ،ك لؾ  بال ػة غػي  لبػا  الػرد لمكليػد  كال ػنـ ال  درفة
ا ػػا أف كقػػك هػػ م الكم ػػة تجرسػػها  ،عػػيف الػػرد ن سػػه لحال ػػف الػػرد كأنه ػػا قػػد اسػػ

كهػػػك حػػػرؼ ةػػػديد جهيػػػر،  ،الةػػػديد ال ػػػكي النػػػالح عػػػف حػػػرؼ " الػػػداؿ " ال ةػػػدد
غال  در ال اكف  ف حرؼ الػراء كحػرؼ  ،أعطم الكم ة  عنم الحسـ كال    

كالتميػػػ  هػػػػك الػػػػ ي ينطػػػػق  ،الكليػػػػد  كال ػػػػنـ  ػػػاري غػػػػي رد  الػػػداؿ ال ةػػػػدد ل ػػػػظ 
ك ػف أقػدر عمػم هػ ا   ػف أدبػه  ،كلن ػاد لهػا الع ػكؿ ،حسػـ تهػا األ ػكربالكم ة غل

ن ا حسن   ربه غأحسف لأديبه ؟ عمم   تني ألنه  ؛ال بال ة غي رد ه ا ال مئكاق
كهػػػ ا يػػػدؿ عمػػػم أف ال ػػػمئ   ا اػػػاف   ال ػػػًا  باطػػػ  كلػػػـ ياػػػف  تنيػػػًا عمػػػم حػػػق

 (ٔ) ردض كفُ ن َ لمكلا  كالسنة غ نه يُ 
 :  -ن  -قكله  جاء غيع ا  غ د  كأ ا  ا ي ص كلدم  ف    

 ؾ جمد  امة كل رف  عاـ ()كعمم اتن
عمـ أف التف ااف باًرا، كأنه  -ن  -كهك  ح كؿ عمم أف النتي "قاؿ النككي: 

نسػػبه  ليػػه، كأ ػػا  ع ػػا اعلػػرؼ بالزنػػا، كقرفنػػة اعلراغػػه ح ػػكرم  ػػك أتيػػه، كسػػاكله

                                                           

 .ٖٚٗص  ٕ٘كد  د/ عتدال حسف العباد لةر  سنف أتي دا( ٔ)
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لػػػه ل ظهػػػا "اػػػاف اتنػػػي أجيػػػًرا ل رأا، غكقػػػك  ػػػرفًحا غػػػي ركايػػػة، ك العمػػـ باكنػػػه باػػػرً 
 (ٔ)كاتني لـ يح ف".

( حيث  ار غي ه ا الحديث ير عف  رلك  ه ا ال حش تم ظ )اتفكجاء اللعت
 ه ا الم ظ أربك  را  :

 ) ف اتني ااف عسي ا( -
 )أ تر  أف عمم اتني الرجـ ( -
 )أن ا عمم اتني جمد  امة ( -
 :) كعمم اتنؾ جمد  امة ...( - ن -قكؿ النتي  -

غمػػػـ يػػػأ  ) كلػػػدؾ ( ك لػػػؾ ألف )التػػػف( يطمػػػق عمػػػم الػػػ ار ك)الكلػػػد( ي ػػػك عمػػػم 
ػػْحَبة َكِلَهػػَ ا ُيَ ػػاؿ  َأف الْتػػف ُيِ يػػد اِلْ ِلَ ػػاص ك داك ػػةا ػػا  ،الػػ ار كاألنلػػم ال ُّ

لتنيػ  اْتنػا ِ  ا  اْتف ال ال  ل ػف يػداكـ سػمكاها َكاْتػف السػر  ل ػف يالػر ِ ْنػُه َكل ػكؿ
ِ ف َقْكلَنا ُهَك اْتف غاَلف َيْ َلِ ػي َأنػه َ ْنُسػك   : جعمله َ اّ ا بؾ َكفجكز َأف ُيَ اؿ

أَلنهػػػـ  نسػػػكبكف ِ َلْيػػػِه َكَاػػػَ ِلَؾ َتنػػػك اسػػػرامي   ؛الن ػػػاس َتنػػػك ادـ : ِ َلْيػػػِه َكِلَهػػػَ ا ُيَ ػػػاؿ
لػػػؾ تنيػػػة َكُهػػػَك َ ْتِنػػػّي َكقيػػػ  أ ػػػ  الْتػػػف الل ػػػْأِليه كالل ػػػاؿ  ػػػف َقكْ ...........

َكَأ مه تني َكقي  َتنك َكِلَهَ ا ج ك عمم َأتَناء َغَااَف َتيف اأْلَ  َكاِلْتف لأليه َكاْلكلد 
 .(ٕ)َيْ َلِ ي اْلكلَد  َكَل ي ل يها الْتف

س م التف اتنا لككنه تناء األ  غ ف األ  هك ال   تنام كجعمػه   تنػاًء غػم  ك
 ػػا يح ػػ   ػػف جهػػة ةػػئ أك  ػػف لربيلػػه أك تل  ػػدم، أك الػػر    يجػادم، كي ػػاؿ لكػػ 

 .(ٖ) د له له أك قيا ه بأ رم هك اتنه"
 :غ ػكؿ األعراتػي ،غيلح    ف ا   لؾ أف اللعتير تم ػظ التنػك  أنسػ   ػف غيػرم

..( يػكحي بػػأف األعراتػػي لديػه ةػػعكر بالػػ ن  ) ف اتنػي اػػاف عسػي ا عمػػم هػػ ا ..
                                                           

 .ٕٚٓص  ٔٔينظر : ةر  النككي ل  (ٔ)
 .أ /    تػػػػراهيـ سػػػػميـ دار العمػػػػـ  ٕٕٛال ػػػػركؽ الم كيػػػػة أتػػػػك هػػػػالؿ العسػػػػاري ص ( ٕ)

 تدكف   –كالل اغة لمنةر كاللكزفك، ال اهر  
 .ٕٚال  ردا  غم غرف  ال راف، ص  (ٖ)
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كلػػػك أحسػػػف غػػػي تنامػػػه ل ػػػا  ،رعػػػه كهػػػ ا تنػػػاتمكالل  ػػػير لجػػػام لربيػػػة كلػػػدم غهػػػ ا ز 
كاسػػل لامه غػػي أ ػػر  -ن  -كاأنػػه ت هابػػه لرسػػكؿ    اقلػػرؼ اتنػػه هػػ ا ال حػػش

 جناية اتنه ي حئ  ا ق ر غيه. 
)كعمػػػم اتنػػػؾ جمػػػد ....( غيػػػه لح يػػػ  لألعراتػػػي :  -ن  -كقػػػكؿ النتػػػي        

كأف الكلػػػد  ػػػا هػػػك  ل تنػػػاء يجػػػ  أف  ،له لجػػػام كلػػػدمكلكػػػ  أ   ػػػف بعػػػدم  سػػػتلي
ل سياكأل ي  ال عنه  ايلعهدم الكالداف جيد  .كف  أك  لك   تيثكاق

ل ػػديـ الجػػار كال جػػركر أغػػاد ال  ػػر غ ؛كقػػد  ػػي  هػػ ا الحاػػـ  ػػياغة  تاػػد   
 (لل رفػػ ( عمػػم  ك ػػكؼ )اتػػف األعراتػػياو ػػاغي كهػػك ق ػػر  ػػ ة )الجمػػد كا

عراتي ااف يعل د أف عمػم كلػدم الػرجـ ك ػف أجػ   لػؾ ألف األ ؛كهك ق ر قم  
اغلدام بالجارفة كاألغناـ غجاء ه ا ال  ر لي مػ  عميػه اعل ػادم كي ػحئ لػه حاػـ 

  غي ال سألة . 
 ،ةػرع الجمػد كالل رفػ  ل  ػمحة الجػاني كاوسالـ ديف الرح ة كديػف العػدؿ     

لػػػدعك لمجرف ػػػة  غ ػػػد ك ػػػع  ع كبػػػة الجمػػػد عمػػػم أسػػػاس  حاربػػػة الػػػدكاغك اللػػػي
غالػػداغك الػػ ي يػدعك لمزنػػا هػػك اةػلهاء المػػ   كالػػداغك  ،بالػدكاغك اللػػي ل ػػرؼ عنهػا

نسػاف اوالكحيد ال ي ي رؼ اونساف عػف المػ   هػك األلػـ كل ي اػف أف يسػل لك 
تنةػػك  المػػ     ا لػػ كؽ  ػػس العػػ ا  كأي ةػػيء يح ػػق األلػػـ كفػػ يق  ػػف العػػ ا  

ألف  ؛هيػػد لنسػػياف الجرف ػػةف الل رفػػ  الل كالحا ػػة  ػػ أكلػػر  ػػف الجمػػد  امػػة  ػػر  
ا ػػػا أف  ،ب ػػػاءم غػػػي  اانػػػه يحيػػػي  اػػػر  الجرف ػػػة كيحػػػكؿ دكف نسػػػيانها بسػػػهكلة

 ،التيمة اللي كقك غيهػا الزنػا قػد ياػكف لهػا د ػ  غػي كقػكع هػ م الجرف ػة كلسػهيمها
  (ٔ)غ ي  بعادم حيمكلة تينه كبيف  عاكد  الجرف ة.

غػػػي ال  ػػػية لكجػػػه بػػػاأل ر  لػػػم  سػػػيدنا أنػػػيس  - ن -كاسػػػلك ال لحاػػػـ النتػػػي 
َفنِإِن اْعَتَرَفنْت َفاْرُجْمنَو    َواْغُد َينا ُأَننْيُس ِإَلنى اْمنَرَأِ  َىنَاا،"  غ اؿ  ––األسم ي 
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 .ٜٗٚٔق/ٜٖٗٔط 
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َأ ر  ػف َغػدا غػدكًا َكُهػَك الػّ ها  ُهَنػا كاللكجػه َكَلػْيَس الُ ػَراد َحِ يَ ػة  (َ ْكله: )كاغدغ
، غػػ  ا (ٕ)ك عمػػكـ أف " يػػا " لنػػداء البعيػػد  (ٔ)رْأِ ير ِ َلػػم أكؿ الن َهػػاالل ػػ ال ػػدك، َكُهػػكَ 
اػػاف  لػػؾ لنتيهػػا عمػػم  ) يػػا أنػػيس(:  -ن  -ا ػػا غػػي قكلػػه ال رفػػ   نػػكد  تهػػا

 ح ػػكؿ عنػد العم ػػاء  ػػف أ ػػحاتنا كغيػػرهـ عمػػم  (أنػػيس)بعػػث ك "  اانػة ال تػػر 
غيعرغهػػػا بػػػأف لهػػػا عنػػػدم حػػػد ال ػػػ ؼ   ،تنػػػه عػػػالـ ال ػػػرأ  بػػػأف هػػػ ا الرجػػػ  قػػػ غها با

غلطالػػ  بػػه أك لع ػػك عنػػه  ل أف لعلػػرؼ بػػالزنم غػػال يجػػ  عميػػه حػػد ال ػػ ؼ تػػ  
 (ٖ)." ح نة يج  عميها حد الزنم كهك الرجـ ألنها اان 

ا اْلِحْاَ ػػة ِغػػي َلْ ِ ػػيص أنػػيس ِتَهػػ َ قػػد  اػػر اليػػر  ػػف ةػػرا  الحػػديث أف ك      
َ ػػا َاػػاَف َيػػْأ ر ِغػػي اْلَ ِتيَمػػة  ل  رجػػال ِ ْنَهػػا لن ػػكرهـ  ػػف حاػػـ  - ن -َأن ػػُه  ؛الحاػػـ

  (ٗ)َغيرهـ، كأنيسًا َااَف أسم يًا، َكاْلَ ْرأَ  َااَن  أسم ية.
غ ا ااف ألي قتيمة أف لن ر  ف حاـ  ؛كأري أف غي ه ا الكالـ نظرا        

للارف ي له ا التياف النتكي اامف بعد  ا ة أف الظرؼ ا -ن  -رسكؿ   
غ د  اسل ر اوسالـ غي ال مك   ، قرار الحدكد ك لؾ غي أكا ر العهد ال دني

كفبعد  ،س عنا كأطعنا ال سم يف ج يعا  كدان  له الن كس كأ بئ لساف حاؿ
 ركف رجال  ف ا  قتيمة ألنهـ ينااف يأ ر  -ن  – ا  البعد أف ي اؿ  ف النتي

رجال  ف قتيملها  لسلرفئ غي كاألقر  أنه أرس   لم ال رأ   ، ف حاـ غيرهـ
كأي ا غي  ،لن ي الكاقعة أك لعلرؼ تها غي اـ عميها الحد أف غ  ا ،الكالـ  ليه
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 ـ. ٕٕٓٓ -هػ  ٖٕٗٔ



 )دراسة بالغية تطبيؼية(

ِ

ـَّة
ُّ

يَّة الس يُث ُحجِّ

ِ

 أَحاد

 ؾد اخلامس(املج -حولية كؾية الؾغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٙٓٚ﴾  
  

 ،ه ا سلر لها غمـ يبعث  ليها  رجال  ف قتيمة أ ر  حلم ل يلسك  تر غعملها
ح اظا عمم ن اء ال جل ك احةة كاوسالـ يحث عمم السلر كعدـ  ةاعة ال 

كل لؾ لـ ي ر  باسـ ال رأ  غي ا  الحديث ت  جاء اللعتير عنها ا  ا  ؛كطهرم
ته ا الم ظ دكف  (الزانية)كاللعتير عف أك ا رأله (  ،)ا رأ  ه ا ي ة كاحد  

 اريا  اسل راء عندك  ،)الزكل(  ةار   لم أنها ب عملها ه م ل لسلحق ه ا الم ظ
 ارم غي  كاطف  لكارد  "زكل" ل ظ أف نمحظاف الم ظ غيها جاء لليا ال رانية

؛ ألف الزكجية ،كأنها ل لن  ي حلم بعد ال ك  ، لبا   حة العالقة الزكجية
 اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱٱٹٱٹٱ ،ل لد  لم ار ر 
 من زن رن مم ام  ىليل مل يك ىك مك لك
 ٕٔالركـ:  َّ ىن نن
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي ٹٱٹٱُّٱ
 ٗٚاف: ال رق َّ هب مب خب  حب

 مث هت مت ٹٱٹٱُّٱ ،ردـ زكجاً  حكاء ال راف جع  اوعلبار كبه ا.

 خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج

غ  ا لعطم  لمؾ العالقة بس كط   ك الها   ٖ٘الب ر :  َّ  خض حض جض مص
 ،لكط كا رأ  ،نك  ا رأ ا  ت يانةأك  ف الكحد  الن سية كالساف كال كد  كالرح ة 

غياكف اللعتير حينم  تم ظ ا رأ  غرعكف  ي اف اد  كا رأ  العزفز أكلبايف غي الع ي
 (1))ا رأ ( دكف ل ظ )زكل( 

كل لؾ ااف اللعتير عف ه م األنلم تم ػظ )ال ػرأ  ( غػي هػ ا الحػديث  ناسػ      
 ،ألف ال ػػرأ  لػػـ ل ػػـ ب ػػا يلكجػػ  عميهػػا  ػػف ح ػػظ زكجهػػا غػػي ةػػرغه ؛ألػػـ ال ناسػػبة

م قػػك  الرلبػػاط تػػيف الػػزكجيف الػػ ي يػػدؿ عمػػ غهػػي ليسػػ  أهػػال لهػػ ا الكسػػـ )زكل(
                                                           

 ٓٓٔينظر : دقامق ال ركؽ الم كية غي التياف ال راني  د   ياس   ر الدكري ص ( ٔ)
 ك ابعدها.
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كا ػػا اانػػ  ال ػػرأ   رلكبػػة ال نػػا أح ػػر  ػػف أف لسػػ م  ،حلػػم اأنه ػػا ةػػيء كاحػػد
اػػاف زكجهػػا أح ػػر ف أف يسػػ م رجػػال غمػػـ يجػػر لػػه  اػػر غػػي الحػػديث  ل  ،زكجػػة

 عمم لساف األعراتي غي قكله : ف  الؿ اسـ اوةار  )ه ا( 
 " ف اتني ااف عسي ا عمم ه ا " -
 ا الرجـ "" عمم ا رأ  ه  -

 : -ن  -كعمم لساف النتي 
 " كاغد يا أنيس  لم ا رأ  ه ا " -

 م غ د ساكـ عمم عر ه كقت  ته ،اوةار  ناطق تلح ير الزكل  كازدرامهاسـ غ
 . ي ال داء ليسل ليه غ  -ن  – جاء  لم النتي ا ت زكج ال رأ 
   فإن اعترفت فارجميا   :  -ن  - كنألي  لم ل اـ حاـ رسكؿ   

ك جػػئ " ال ػػاء " رابطػػة تػػيف  عاقػػد الكػػالـ لمةػػار   لػػم أف أسػػمك  الةػػرط      
 الجػزاء ل ييد ح ػكؿ أي السل باؿ غي  ف ( الةرط كأ   ) ، ست  ع ا قتمه

) ف( ػ غػاللعتير تػ يحل ػ  كقكعػه ل ػا لسػلع   كال سػل ت    غػي الةػرط لح ػكؿ
 ةػػرطية ألف غعػػ  العلػػراؼ لػػيس  ح ػػق الكقػػكع كفػػكحي هػػ ا السػػل داـ بعػػدـال

غػػي كقػػكع غعػػ  الةػػرط ) اعلػػرؼ( ك  ػػا يػػدؿ عمػػم  لػػؾ أف  -ن  -رغبػػة النتػػي 
ااف   ا جاءم  ف يعلرؼ ته م ال احةة غ نه يراجعه عمه يرجك   -ن  -النتي  

 عف ه ا العلراؼ .
 لعمػػق العلػػراؼ كهػػك )ال احةػػة أك الزنػػا (ألنػػه  ػػدلكؿ  -ن  -ـ يػػ ار كلػػ    

ت   ،ت   ف ح غه غيه  كف لمساف عف  لؾ الم ظ ال ادـ ،عميه غالحاجة ل ارم
هػػ ا الم ػػظ  ػػف الػػنص الكػػرفـ ليسػػ ن  ػػف كاقػػك ال سػػم يف  -ن  - ن النتػػي يسػػ

  ه م ال احةة ااف الع ا  عميها هػك الػرجـ كهػ ا كل طكر  ،ك جل عالهـ الطاهر 
   فارجميا   ج مة جكا  الةرط :  ا عتر  عنه

  ػف  ك ػك غيػر غػي ال لػ  ب عنػم الػر ْجـُ  ال راف غي كرد كقد ال ل ، هك :ْجـُ كالر 
ن ػػػا كجػػػ ، عػػػز   الػػػا   َرَ ػػػْكمُ  رجػػػالً  قلمػػػكا ِ  ا اػػػانكا أَلنهػػػـ َرْجػػػـٌ  لم لػػػ  قيػػػ  كاِق
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َتػْيفِ  رجػـ ك نػه َرْجـٌ، قل  لك  قي  لـ ي لمكم، حلم بالحجار   كَأ ػمه َزَنيػا، ِ  ا الليِّ
 (ٔ).بالحجار  الر ي
كالةػػػرفعة  ،غحػػػدها الػػػرجـ حلػػػم ال ػػػك  ارلكتػػػ  ال احةػػػة غػػػال رأ    ا أح ػػػن  ك       

كلمػػيف حيػػث ياػػكف  ،اوسػػال ية ةػػرفعة حاي ػػة عادلػػة ل سػػك حيػػث لكػػكف ال سػػك  لز ػػة
لهػػػا سػػػتق  غػػػال رأ  اللػػػي  ،ده ا  اػػػاف ار ػػػر غايػػػة ال ػػػررالمػػػيف  طمكبػػػا كك ػػػك أحػػػ

 ،ك لػ  هػ م ل عػ ر لهػا غػي الكقػكع غػي الجرف ػة ،الزكال قد كجد  ستيال  لػم الحػالؿ
  (ٕ)الحاـ عميها غي الحد كجعمه الرجـغ ف لـ غمظ الةارع 

ي كأف أحاػاـ النتػ ،كب لؾ ياكف التياف النتكي قد أظهر حاـ   غي هػ م ال  ػية      
ألنهػػا كحػػي  ػػف   ك  عزكجػػ  قػػد أ ػػر ال سػػم يف غػػي  ؛هػػي غػػي الػػا     -ن  -

 كلزـك الباعه . -ن  -الابه تكجك  طاعة الرسكؿ 
ف اػػاف ن ػػا غػػي       كالحػػديث الةػػرفه الػػ ي اػػاف البحػػث ب ػػدد دراسػػله كلحميمػػه  كاق

كي ػك غػي ال مػ   ،الػ ي ي لػك الػن س ،العػالي الراقػي  ػف األد  ن ػك لاللةرفك  ل أنه  
ي ػكؿ الػدالكر/   رجػ  التيػك ي : " غػنحف ن ػرأ ال ػكاد اللةػرفعية غػي اػ   ،قت  الع ػ 

كاأن ػػػا الػػػ  عمػػػم  ك   ،جاغػػػًة  ةػػػنة  لمػػػك  لع مػػػؾ جا ػػػد   ػػػ اء ،قػػػانكف أر ػػػم 
ء غػي اػ  للطم   ناغ  ال ك  ،اللةرفك أف يحبسكا أحاا هـ غي ن كص  ظم ة   م ة

غػ ف نتػي اوسػالـ قػد  ،كاق ا ااف ال راف الكرفـ نسػيح كحػدم غػي  تداعػه اللةػرفعي ،حرؼ
ػ   نػػػؾ ل ػػرأ أحاديػػػث "   " ػ  ،اسػػلمه ه اللعتيػػػر غػػػي أكلػػر  ػػػا ةػػػرع  ػػف أحاػػػاـ

غال يعيبػؾ أف لجػد طابعػه األدتػي كأف لػلم س عنا ػر أسػمكبه لنػادي عمػم  ،اللةرفعية
كلػػه  ،ك سػػلعيدا حلػػم لينسػػم ال ػػار  أنػػه يطػػالك لةػػرفعا ،يػػاكل رفػػؾ تلأ مهػػا لال ،ن سػػها

يعػػػرض ال اػػر  النتكيػػػة  عر ػػػا  ،غهػػك ي ػػػرأ ن ك جػػػا  ػػف األد  ال ػػػكي  ،الحػػق غػػػي  لػػػؾ
دامػػػػػر  ال ػػػػػانكف غػػػػػي أنظػػػػػار  ػػػػػا ياػػػػػاد ي ػػػػػرل عػػػػػف  ،الحيػػػػػا غيبعػػػػػث غيهػػػػػا  ػػػػػف  ،أ ػػػػػا ا

 ك مم   كسمـ عمم  عمـ الناس ال ير. .(ٖ)ال ا رفف"

                                                           

 لساف العر  "رجـ".( ٔ)
 ك ابعدها. ٕٛٔينظر : الحدكد غي اوسالـ د/   أتكةهبة ص  (ٕ)
. دار الكغػػاء ػ ال ن ػػكر . ط أكلػػم. ٚٗ( التيػػاف النتػػكي. د /   رجػػ  التيػػك ي.  ػػػٖ)

 ـ. ٜٚٛٔ -هػ ٚٓٗٔ
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 املبحث الثاني
 - -واألمز بطاعته   - -ىب التمسك بسنة النبي جو
 : تمييد
لػكالر  األحاديػػث الةػػرف ة اللػي لػػدؿ عمػػم كجػك  الل سػػؾ بالسػػنة النتكيػػة       

قا لها  كا لؾ كجك  طاعة الرسكؿ  كلمؾ الطاعة هي عيف  قا ػة   ،-ن  -كاق
راف الكػػػرفـ غػػػي اللةػػػرفك  ػػػنك ال ػػػ ك ػػػا  اؾ  ل ألف السػػػنة ،السػػػنة كالع ػػػ  تهػػػا

حجػػة  ػػف   عمػػم العبػػاد ك   حاسػػتهـ عميهػػا ا ػػا  كدليػػ   ػػف أدلػػة األحاػػاـ ك
َسػف  َرُسػكُؿ »َقاَؿ ُعَ ُر ْتػُف َعْتػِد اْلَعِزفػِز:   ،سيحاستهـ عمم الع   بال راف الكرفـ

 ِ ِ، َكُكَلُ  اأْلَْ ػػػػػػِر ِ ػػػػػػْف َبْعػػػػػػِدِم ُسػػػػػػُنًنا، ا -ن  -َّللا  أْلَْ ػػػػػػُ  ِتَهػػػػػػا َلْ ػػػػػػِديٌق ِلِكلَػػػػػػاِ  َّللا 
ِ، َكَ ػْف َعِ ػَ  ِتَهػا ُ ْهلَػٍد، َكَ ػْف اْسَلْنَ ػَر  ِ، َكُقك ٌ  َعَمم ِديِف َّللا  َكاْسِلَكْ اٌؿ ِلَطاَعِة َّللا 

ُم َّللا ُ َ ا   (1)«َلَكل مِتَها َ ْنُ كٌر، َكَ ْف َ اَلَ َها ال َبَك َغْيَر َسِتيِ  اْلُ ْتِ ِنيَف، َكَكل 
ل أغهـ أسبا  لمؾ الح مة الةرسة عمم السنة  ل غي  طار هدـ الديف ك         

غمػف  - -ألف ال للبك لك  أحاديػث النتػي  ؛امه ح دا عمم اوسالـ كال سم يف
غالسػػنة هػي السػالـ الػ ي أ ػػر  ؛يجػد غيهػا  ل عم ػا ك يػػرا كبنػاء كلع يػرا كرح ػة 

هػي اول ػاف غػي  ،-ن  -لػي دعػا لهػا الحتيػ  هي الرح ة ال ، احتها ت غةامه
هػػي تػػر  ،هػػي الن ػػاء كال ػػ اء ،هػػي ال ػػدؽ الػػ ي يهػػدي  لػػم اػػ   يػػر ،الع ػػ 

هػػي حر ػػة  ،هػػي حسػػف الجػػكار كالكػػه عػػف الحر ػػا  ،الكالػػديف ك ػػمة األرحػػاـ
هػػػي  ،هػػػي الكغػػػاء غػػػي أسػػػ م  ػػػكرم ،الػػدـ  ه ػػػا اػػػاف  الػػػديف ك الجػػػنس كالمػػػكف 

هػػػي العػػدؿ ال طمػػق ل غػػػرؽ تػػيف غنػػػي كغ يػػر رمػػػيس  ، ػػػك األعػػداءالحمػػـ حلػػم 
هػػػي ال ػػػتر عمػػػم  ،هػػػي البسػػػ ة الحانيػػػة ،هػػػي الك ػػػية بػػػال رأ   يػػػرا ،ك ػػػرتس
هػي  ،هػي اػ   اػاـر األ ػالؽ ،كاوحسػاف ل ػف أسػاء ،كالع ك ع ف ظمـ ،األ  

ام ػػػػا  ػػػػر  عميهػػػػا السػػػػنكف زاد ج الهػػػػا كعتػػػػق  ،كراحػػػػة الجنػػػػاف ،رامحػػػػة الجنػػػػاف

                                                           

ؿ الب دادي الحنتمي ل (ٔ)  : د. عطية الزهرانػي  ٕٚٔص  ٗالسنة. أتك بار يزفد الَ ال 
 ـ.ٜٜٛٔ -هػ ٓٔٗٔالرفاض ط: األكلم،  –دار الراية 
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كدار   ك أحداث الز اف اأنها قيم  ل لؾ الز ػاف لحػ   ةػاكمه كلتنػي  ، ساها
اػػػ    ك ػػػػا  اللبػػػػا    -  –أكدعهػػػػا    ،لملػػػي هػػػػي أقػػػكـكلهػػػػد   ،أ جػػػادم

 – كاليا  ال ركنة لمتية لم ل يرا  غل مئ اػ  ز ػاف ك اػاف ألنهػا كحػي  ػف  
 . -لعالم 
ػْرعة الَ ِعْيَنػُة ل ػف َلَةػر عها، "السَنُة هػي الُجن ػُة الَحِ ػْيَنُة ِلَ ػْف  ػغ     لَػَدر عها، كالةِّ

كهػػػػي الكاغمػػػػة  ،كبيانهػػػػا كاٍؼ، كبرهاُنَهػػػػا ةػػػػاؼٍ  ِدْرُعَهػػػػا َ ػػػػاٍؼ، َكِظمُّهػػػػا  ػػػػاٍؼ،
ـُ  لػػم درجػػاِ  ال  ا ػػة، كالكسػػي ػػم  مة  لػػم بالسػػل ا ِة، كالكاغيػػة غػػي السػػال ة، كالسُّ

ُظهػػا َ ْمُحػػْكٌظ، كال  لػػدي تهػػا حاِغُظَهػػا  ح ػػكٌظ، ك الحِ  ،ال كاغػػاِ  ب ػػنكؼ الكرا ػػة
ـِ ال  ػيـ"  كقػد  (ٔ)عمم  راط  سل يـ، كال هلدي ب عال ها  امٌر  لم َ َح ِّ الن عػْي

ك  الباعهػا كاللحػ ير  ػف ككجػالر  أقكاؿ العم اء اللي لنبه عمم األ   بالسنة 
   ال لها.

ر ِّ سبحانه كغي الباع السن ة: تراُة  كاغ ة الةرع، كر م ال» ي كؿ اتف قدا ة :
ـُ الةػػيطاف، كسػػمكُؾ  كلعػػالم كرغػػك الػػدرجا ، كراحػػة ال مػػ ، َكَدَعػػٌة الَتػػَدِف، كلػػرغي

 (2)«.ال راط ال سل يـ
 غي   د  ة  حيحه: -رح ه   لعالم  -ك قاؿ اتُف حب اف        

ـَ السػػػػال ة، َكِجَ ػػػػاَع الكرا ػػػػِة، ل لط ػػػػْأ ُسػػػػُرُجها، كل" ف  غػػػػي لػػػػزكـ ُسػػػػن ِله: ل ػػػػا  كاِق
،  ْ  هي الح ُف الح ػيف،  ـَ ُلْدحُض حجُجها،  ف لزَ َها ُعِ ـ، ك ف  ال ها َنِد
ػػَؾ بػػه سػػاد، ك ػػف راـ  كالػػراُف الػػرايف، الػػ ي بػػاف غْ ػػُمه، كَ ػػُلَف حْتُمػػُه، ك ػػف َلَ س 

 (ٖ)." الغه باد
 أك ي م   ف أ رها جاه  ؟! ،غه  يميق بعد ا  ه ا أف ينارها  نار

                                                           

 ركر  الهل اـ بالسنف النتكية. الةيخ / أتك عتد الرح ف عتد السالـ اؿ عتد الكػرفـ ( ٔ)
ال  مكػة العربيػة السػعكدية ط: األكلػم،  -، الرفػاض دار ال نار لمنةر كاللكزفػك ٖص 

 هػ ٗٔٗٔ
 ط ال اركؽ الحديلة   ر. ٔٗ ـ ال كسكسيف. اتف قدا ة ص ( ٕ)
 ط الرسالة.  ٕٓٔص  ٔاوحساف غي ل رف   حيئ اتف حباف ل  (ٖ)
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، كالحث عمم الل سؾ السنة عمم اللرغي  غي نيةال راكل د لكاغر  الن كص 
 : -ن  -ككجك  طاعله  كاللح ير  ف   ال لها  ،تها

 حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ٹٱٹٱُّٱ
 ٕٔاألحزا :  َّ  حم جم هل مل خل

 ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٹٱٹٱُّٱ
 ٖٔاؿ ع راف:  َّ نب  مب زب رب

 جب مئهئ خئ جئحئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ٹٱٹٱُّٱ

 ٚالحةر:  َّ  هب مب خب حب

 َّ ىث نث  مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب ٹٱٹٱُّٱ
 ٕٖاؿ ع راف: 

 خم حم هلجم مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ٹٱٹٱُّٱ

 مئ هي خيمي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم

 ٜ٘النساء:  َّ  هب مب هئ

 نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ٹٱٹٱُّٱ

النساء:  َّ ىف يث ىث  نث زثمث رث يت ىت
ٜٙ 

 حن  جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

 ٓٛالنساء:  َّ من خن

  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث  ٹٱٹٱُّٱ
 ٕٓاألن اؿ:  َّ ىل مل

 َّ جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك  ٹٱٹٱُّٱ
ٕ٘النكر:   
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 خن  حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
 ٗ٘النكر:  َّ ٰذ يي ىي مي  خي حي جي ىهيه مه جه ىنين من

 من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

 ٖٙاألحزا :  َّ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن
  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ٹٱٹٱُّٱ
  ٖٖ : َّ ىث نث

  يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

 ىي مي  خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن

 ٓٔال لئ:  َّ ٰر ٰذ يي
 نب  زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ  ٹٱٹٱُّٱ
 ىث نث مث  رثزث يت ىت نت مت زت رت يب ىب
 (ٔ) ٚٔال لئ: َّ يف ىف يث
ض ا  ه م ككجك  طاعله لدح -ن  -غاريا  اللي أ ر  بالباع النتي   

كقد أطم  الن    ف أقكاؿ العم اء ك ف ال راف الكرفـ لياكف ا   ،الغلراءا 
ي ز  لؾ أ اـ أعيننا غي  كاجهة هتلء األدعياء غال نلراهـ  ل كقد أ اتهـ ال 

 ،ألف   قد لك   بح ظها ؛السنة أتداكلف يسلطيك هتلء الني   ف  ،كال سراف
 جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم  خم حم جم ٹٱٹٱُّٱ

 ٜٔ - ٚٔال يا ة:  َّ خي حي

 هن من خن  حن جن مم خم حم جم هل ٹٱٹٱُّٱ
 ٗٙالنح :  َّ حي جي ٰه مه جه

                                                           

/ ٖٚص  ٔ( ينظر غي الباع سنة النتي ككجك  طاعله : الرسالة. او ػاـ الةػاغعي ل ٔ)
 ـ. ٜٓٗٔق/ ٖٛ٘ٔيخ / أح د ةاكر.  البة الحمتي.   ر ط أكلم .   الةٕٛ/ٜٚ
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كلح ي ا  ،ال رافا ا لك   بح ظ  ،" غه اف دليالف عمم أف   لك   بح ظ السنة
كالػػ كد عػػف حيا ػػها  ،لهػػ ا الكعػػد الكػػرفـ  ػػف   عزكجػػ  هيػػأ األسػػبا  لح ظهػػا

غاان   ك ك  ،ة عميها كالدغاع عنهاغألار غي ن كس ال سم يف عكا   ال حاغظ
لػم  ،اهل ا هـ ك ح  ل ديرهـ كرعايلهـ  نػ  أف أةػرق  ة سػها  لػم يك نػا هػ ا كاق
 (ٔ)أف يرث   األرض ك ف عميها "

ككجػػػك   ،السػػػنة الل سػػػؾلتاػػػد عمػػػم كجػػػك  ل النتكيػػػة حاديػػػث األكجػػػاء      
  السنة ك ف ه م األحاديث : كه ا يدؿ عمم لتك  حجية –ن  -طاعة الرسكؿ 

 الحديث األول
خطنع النناس فن   : أن رسنول   بن عباس رضن    عنيمناعبد  عن 

َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنِّ  َقْد َتَرْكُت ِفيُكْم َما ِإِن اْعَتَصنْمُتْم ِبنِو َفَمنْن  :حجة الوداع فقال
  دؽ رسكؿ   ن (2) وِ َتِضمُّوا َأَبًدا ِكَتاَع َّللاَِّ َوُسنََّة َنِبيِّ 

جزء  ف  طبة الكداع كقد لعدد  ركايا  ه م ال طبة كجاء  تل ا هػا غػي ه ا 
ا ػا غعػ  عتػد  تػف عبػاس بعض الركايا  كركي بعض ال حابة  أجزاء  نها 

 ك ا ركام ال حاتي الجمي  هك  ا انلهم  ليه س اعه  . –ر ي   عنه ا  –
السػياؽ ال  ػا ي تػد كأف نتػيف ح البحث غي لحمي  النص النتػكي لمكقت  أف ي   

ف الػكعي الػػدقيق تهػ ا السػياؽ يسػاعد عمػم غهػػـ أل ،الػ ي درل غيػه الػنص النتػكي 
" كام ػا أ عػف ال ػاريء غػي اسل  ػاء ركاغػد السػياؽ النظـ ال ةا  لمتنية الم كية 

                                                           

 . ٖٔ٘ص  ٕ( ينظر : ال تل ر العم ي الرابك لمسير  كالسنة لٔ)
عػػادؿ  رةػػد،  -   ةػػعي  األرنػػتكط ٕٚٔص  ٚٔ(  سػػند او ػػاـ أح ػػد تػػف حنتػػ  ل ٕ)

ص  ٘ـ ك سنف اللر ػ ي ل ٕٔٓٓ -هػ  ٕٔٗٔكا ركف  تسسة الرسالة ط األكلم، 
ص  ٓٔتيرك  كالسنف الكتر ، أتك بار التيه ػي ل  – حياء اللراث العربي  دارٕٙٙ
لتنػػا   ط اللاللػػة،  – . أ/   عتػػد ال ػػادر عطػػا دار الكلػػ  العم يػػة، تيػػرك   ٜٗٔ
ص    ٔـ ك ال سلدرؾ عمػم ال ػحيحيف. أتػك عتػد   الحػاكـ  ل ٖٕٓٓ -هػ  ٕٗٗٔ
 - ٔٔٗٔتيرك  ط األكلم،  – .  ط م عتد ال ادر عطا دار الكل  العم ية ٔٚٔ
ٜٜٔٓ. 
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أةػػد ن ػػا ا كأكػػـر ال  ػػا ي ام ػػا اػػاف اسلب ػػارم دقػػامق ال عنػػم كح ام ػػه كرقام ػػه 
 (ٔ)عطاء "

كقد تين  ركاية او اـ  سمـ  عف جاتر تف عتد  البعد الز ػاني كال اػاني لهػ ا 
 النص النتكي  حيث جاء غيها :

        " ِ ُهػكا ِ َلػم ِ ًنػم َغػَأَهمُّكا ِبػاْلَححِّ َكَرِاػَ  َرُسػكُؿ َّللا  َغَم  ا َااَف َيْكـُ الل ْرِكَيػِة َلَكج 
ـ  َ َاػػَث َقِمػػياًل  - ن - َغَ ػػم م ِتَهػػا الظُّْهػػَر َكاْلَعْ ػػَر َكاْلَ ْ ػػِرَ  َكاْلِعَةػػاَء َكاْلَ ْجػػَر لُػػ

 ِ ػػْ ُس َكَأَ ػػَر ِبُ ب ػػٍة ِ ػػْف َةػػَعٍر ُلْ ػػَرُ  َلػػُه ِتَنِ ػػَرَ  َغَسػػاَر َرُسػػكُؿ َّللا   -َحل ػػم َطَمَعػػْ  الة 
ـِ َاَ ا َااَنػْ  ُقػَرْفٌش َلْ ػَنُك َكَل َلُةؾُّ قُ  -ن  َرْفٌش ِ ل  َأن ُه َكاِقٌه ِعْنَد اْلَ ْةَعِر اْلَحَرا

 ِ َحل ػػم َألَػػم َعَرَغػػَة َغَكَجػَد اْلُ ب ػػَة َقػػْد ُ ػػِرَبْ   -ن  -ِغػي اْلَجاِهِمي ػػِة َغَأَجػػاَز َرُسػكُؿ َّللا 
ػْ ُس َأَ ػَر ِباْلَ ْ ػَكاِء َغُرِحَمػْ  َلػُه َغػَأَلم َبْطػَف ِتَنِ َرَ  َغَنَزَؿ ِتَهػا َحل ػم  ِ  َلهُ  َ ا َزاَغػْ  الة 

 (ٕ)...".. اْلَكاِدي َغَ َطَ  الن اَس َكَقاؿَ 
يػػكـ عرغػػة كقػػد تينػػ  لمػػؾ الركايػػة البعػػد الز ػػاني لهػػ ا التيػػاف النتػػكي كهػػك        

لػػػر غػػػي أغ ػػػ  األيػػػاـ كأكر هػػػا كأةػػػرغها عنػػػد   كةػػػرؼ الز ػػػاف لػػػه عظػػػيـ األ
غااغػػة  ػػدارؾ اوحسػػاس كالػػكعي لكػػكف  ،اسػػلعداد الػػن س لل تػػ  الن ػػئ كاللتميػػ 

عمػػم  سػػا ك  -ن  -أكلػػر ان لاحػػا كةػػكقا لك ػػال  اوي ػػاف اللػػي يم يهػػا النتػػي 
كفتمػػ  الػػ رك  حػػيف ي لػػرف  كفػػزداد هػػ ا الن لػػا  ،الحجػػيح غػػي هػػ ا اليػػـك العظػػيـ
غالعر ػػا  ال  دسػػة لهػػا جاللهػػا كهيتلهػػا اللػػي   ،ةػػرؼ الز ػػاف بةػػرؼ ال اػػاف 

ة ربانية للم ي هػدي مغالن كس  هيأ  لهي  ،لكس  ال مك   ةكعا ك لة ك  كعا
غ د ل هـ الجالؿ كدا مهـ ح  اوي اف كسربمهـ اوقباؿ عمم  -ن  -رسكؿ   

  –-  بػػػػال تكؿ كاللسػػػػميـ   - ن - كهػػػػ ا امػػػػه أدعػػػػم للم ػػػػي  اػػػػالـ النتػػػػي
ةرؼ الز اف كال اػاف غػي اكل ػاؿ ن ػا  اللػألير كقػك  غعاليلػه رسػكؿ  كي اؼ  لم

غال طي  هنا ليس اػأي  طيػ  غهػك السػرال ال نيػر أج ػ   ؛ن سه  -ن  -  

                                                           

 .٘ٔ( غ ه تياف النتك   نهجا كحراة د/  ح كد لكغيق سعد ص ٔ)
 .ٙٛٛص ٕ حيئ  سمـ ل ( ٕ)
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غػالعيكف لرلػا  لرتفلػه كلػأنس   ،كأتهم طمعػة كأكػـر رامحػة كأعػ    ػكلا  اكجه
كم اله غيزداد األلر كلك   أسبا  اوجاد  كللكػاله عكا ػ  اللػألير غػي الن كس ل
 . ال لم ي
 لم الل سؾ بالكلا   -ن  -يدعك النتي   غي ه ا الجك اوي اني ال الماي    

 كالسنة غي كؿ : " يا أيها الناس ................"
 لػار   نػه  ،...(.....)أيهػا النػاس: ػ تيانه تهػ ا النػداء : ) ػ  كقد اسله  النتي 
 ال لم ػي النػداء غيج ػك  هػ ا  بعػد ال ا سػُيم ي عميهػ  لمبةرفة ج عاء  ػ كلنتيها 

ك عمـك  ،ال تر ال ي سيألي بعد أه ية كه ا ينبه عمم  ،كي لئ له ع مه ،له قمبه
ة ، غػػ  ا نػػكد  تهػػا ال رفػػ  اػػاف  لػػؾ لنتيهػػا عمػػم  اانػػ(ٔ)أف " يػػا " لنػػداء البعيػػد 

ػػػػ تػػػػػ "يػػػا" ال رفػػػػ   ػػػػػ أي   الز  ةػػػػري : " غػػػ  ا نػػػػكدي تهػػػاي ػػػػكؿ جػػػار  ،ال تػػػر
 .(ٕ)ال  اطف غ لؾ لملأكيد ال ت ف بأف ال طا  ال ي يلمكم  عنم به جدا"

 كلعػػ   نةػػأ هػػ ا (ٖ)كقػد  اػػر اتػػف هةػػاـ أف " يػػا " قػػد ينػػادي تهػػا ال رفػػ  لكايػػدا 
  ػػا  ،لبػػام غػػي ن ػػس ال  اطػػ اللكايػػد راجػػك  لػػم  ػػا يحدلػػه النػػداء  ػػف  لػػار  كان

كهػػػ ا ألتػػػ  غػػػي  ،يجعمػػػه يلم ػػػي ال تػػػر عمػػػم قػػػدر عػػػاؿ  ػػػف اوي ػػػاظ كاوحسػػػاس
ا ػػا أف هػػ ا  ،كهػػ ا  ػػا يػػتكؿ  ليػػه اػػ  لأكيػػد ،فل رفػػر ال عنػػم كل اينػػه غػػي الػػ ه

اسـ  تهـ « أ »ك ،كالرقة النداء يح   غي ل اعي ه ا   عاني اللمطه كاللكدد
ها ػه، غػال تػد أف يردغػه اسػـ جػنس أك  ػا يجػر    ل ر  لم  ا يك حه كفزفػ   ت

 غيػه حػرؼ النػداء    جرام يل ه به حلػم ي ػئ ال   ػكد بالنػداء، غالػ ي يع ػ 
غطرف ة النػداء هػ م غيهػا لك ػيئ بعػد  تهػاـ  (ٗ)ه  لكالسـ اللابك له « أ ّ »هك 

اـ ال عنػػػػم   ا أل ػػػػي عمػػػػم سػػػػتي  اوج ػػػػاؿ كاوتهػػػػ"ك لةػػػػكؽ لم   ػػػػكد بالنػػػػداء 
                                                           

 . ٖٜٚ ػ ٕ( ينظر :   نم المتي  جػٔ)
 -تيػرك  ط اللاللػة  –دار الكلا  العربي  .ٜٕٓ ػ ٔ( الكةاؼ. لم اـ الز  ةري جػٕ)

 هػ ٚٓٗٔ
 .ٖٜٚ ػ ٕ(   ني المتي  جػٖ)
 .ٜٛص  ٔينظر : الكةاؼ  ل (ٗ)
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س السػا ك  لػم  عرغلػه عمػم سػتي  الل  ػي  كاوي ػا ، غللكّجػه  لػم لةّكق  ن ػ
 ػػا يػػرد بعػػد  لػػؾ، غػػ  ا أل ػػي اػػ لؾ ل اػػف غيهػػا غ ػػ  ل اػػف، كاػػاف الةػػعكر بػػه 

  (ٔ)"ألـّ 
لػدؿ عمػم أف األ ػر الػ ي  ػف أجمػه اػاف هػ ا النػداء   ػا  ا  ه م ال عػانيك     

ي ػاظ ااغػة  ػػدارؾ اوحسػاس غمػيعن ال نػاد   أ نػه كقمبػه كع مػػه يجػ  اللنبػه لػه كاق
 للم ي  ا بعد النداء أ را أك نهيا كلػزداد  عػاني اللنتيػه كاوي ػاظ  ػف  ػالؿ دللػة

غهي لعا د حرؼ النػداء كل كيػه " كالك ه  " ال  لد  تيف " أي ")ها( ػت اللنتيه
كلةػل اؿ هػ م الطرف ػة  ػف النػداء  ،(ٕ)غلزفد ه م الطرف ة  ف النداء قك  ككاػاد  "

ي ػػاظ ال نػػاديف الػر كركدهػػا غػػي  عمػم  ػػرك   ػػف الػػلأكيد كال بال ػػة غػػي لنتيػه كاق
 -  كرسػػػكله  -لعػػػالم  –ألف اػػػ   ػػػا نػػػاد  َّللا   ؛ال ػػػراف الكػػػرفـ كالسػػػنة النتكيػػػة

كعيػػد، ك الك  كعػػدالزكاجػػر ك الك  عظػػا ال، ك نػػكاهيالكا ػػر ك األ ػػف   لػػه عبػػادم -ن 
 –  ا جاء غي الػا    كسػنة الرسػكؿ أ بار األ ـ الدارجة عميهـ، كغير  لؾ 

  أف  ال نػػػاديف  عمػػػياػػراـ  ك عػػػاف  ك طػػػك  جسػػاـ،  أ ػػػكر عظػػاـ،  ػػف  -ن 
غاقل ػ  الحػاؿ أف ينػادكا باركػد  لها، كي يمكا ب مكبهـ كب امرهـ  ليهػا،  يلي ظكا
 (3) غي اوي اظ كاللنتيه األتم 
كقد لكرر ية   ا  أغراد  س ام ل )الناس( اسـ ج ك نكدي هنا كعرؼ بأؿك 

 نداء )الناس(  غي  طبة الكداع س   را  : 
أييا الناس: اسمعوا قول  فإن  ال أدر  لعم  ال ألقاكم بعد عام   -    

 ......ىاا
                                                           

، ال طيػػ  ٖٖٔص ٕ( اوي ػػا  )كعمػػم ها ةػػه الب يػػة لعتػػد ال لعػػاؿ ال ػػعيدي(، ل ٔ)
 ـ.ٜٜٔٔ-هػٕٔٗٔال زكفني،  البة اردا  ط

 .ٗٗ(  ف أسرار اللعتير ال رانػي دراسػة لحميميػة لسػكر  األحػزا . د/   أتك كسػم ص ٕ)
 ٓهػ ٙٔٗٔط اللانية   البة كهبة ط 

 ٔكل سػػير أتػػي السػػعكد ل  ٜٓص  ٔلػػألر  غػػي هػػ ا اللحميػػ  تل سػػير الز  ةػػري ل  (ٖ)
 .ٛ٘ص 
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 ....................أييا الناس: إن دماءكم وأموالكم عميكم حرام -     
 ...........كمأن يعبد بأرضفإن الشيطان قد يلس  –أييا الناس  -     
 ...................ييا الناس: ]إنما[ النس ء زياد  ف  الك رأ -
 ..................أييا الناس: فإن لكم عم  نسالكم حقًا، -
 ..........................ييا الناس: اسمعوا قول  واعقموهأ -
كأف  ،هػ ا الػديفهنػا ي  ػد  لػم تيػاف  عنػم العال يػة غػي  غنداء )الناس(        

البةرفة با  ل اغالها كألكانها كأجناسػها لحلػال  لػم هػ ا الػديف كةػرعله ك نهاجػه 
ألف  ػف كجػد غيػه  ؛  ا أراد  أف لككف  ف عالـ األناسػي ل  ػف عػالـ الحيػكاف 

  عنػػػػم  ػػػػف  عػػػػاني اونسػػػػانية لػػػػف ي مػػػػؾ  ل أف ي للػػػػ  كفػػػػ عف لهػػػػ م الك ػػػػال 
أف ل ػػظ كل يبعػػد   ا قمنػػا  ،اػػ  غطػػر  سػػكية  اللػػي لسػػعم لهػػا اوي انيػػة الككنيػػة 

كياػػػكف الكػػػالـ  ػػػف قتيػػػ  ال جػػػاز ال رسػػػ  لعالقػػػة "النػػػاس" يػػػراد تهػػػـ ال ت نػػػكف 
"  لػػػم أف ال ػػػت نيف هػػػـ النػػػاس الػػػ يف ينب ػػػي أف  الع ػػػـك كسػػػر بالغلػػػه اوي ػػػاء

 ،بأنهـ ااألنعاـ أك أ   ،كقد ك ه ال راف الكرفـ غير ال ت نيف ،ياكنكا أناسا
ألنهـ ل ينل عكف النل اع الح ي ي بةيء  ؛كال تاد ،كالب ر  ،نهـ الس ككن م ع
 (ٔ) ف  لؾ "
كألف ال عنػػم هنػػا  نسػػاني غيػػه ع ػػار  الكػػكف تػػ  غيػػه ع ػػار  اونسػػاف غػػي         

 ،اػػاف ال طػػا  هنػػا ةػػا ال لمبةػر غػػي ع ػػـك الز ػػاف كاغػػاؽ ال اػػاف  دنيػام كأ ػػرام
 اتلػػػداء  النتػػػكي  يف لم ػػػكا هػػػ ا اللكجيػػػهالػػػ  لمنػػػاس السػػػا عيف ال طػػػا  هنػػػا  غمػػػيس

 كل ػف سػيكجد ،سػ اعالل ػف لػـ يح ػر كقػ   ك كف غال طا     كد به السػا ع
ب رفنػػػة ع ػػػـك اللكميػػػه كعػػػدـ ق ػػػد ل  ػػػيص  حلػػػم قيػػػاـ السػػػاعة " لػػػؾ  بعػػػد

الحا ػرفف ك لػػؾ أ ػػر قػد لػػكالر ن ػػال ك عنػم غػػال جػػـر أف يعػـ الج يػػك  ػػف غيػػر 
ف نظر   لم أف ه ا  ف أ ػر  ال طػا  الػ ي ل ياػكف  حاجة  لم ال ياس، كاق

                                                           

. دار ال ػػػحك . ال ػػػاهر . ط ٚٚ(  ػػػف أسػػػرار التيػػػاف النتػػػكي. د / أح ػػػد   عمػػػم. ص ٔ)
 ق  ٙٓٗٔأكلم. 
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ل عػػػيف غيلػػػرؾ غيػػػػه اللعيػػػيف لػػػيعـ اػػػػ   ػػػف ي ػػػمئ لم  اطبػػػػة تػػػ لؾ كهػػػ ا ةػػػػأف 
ال طػػا  ال ػػادر  ػػف الػػدعا  كاأل ػػراء كال ػػتل يف غػػي الػػتهـ  ػػف نحػػك قػػكلهـ يػػا 
قػػكـ، كيػػا غلػػم، كأنػػ  لػػر ، كبهػػ ا لعمػػـ، كنحػػك  لػػؾ غ ػػا ظنػػؾ ت طػػا  الرسػػ  

الم ااف  لؾ عا ػا لكػ   ػف يةػ مه الم ػظ  ػف غيػر ك طا  هك نازؿ  ف   لع
اسػلعانة تػدلي  ا ػػر. غ رفنػة عػػدـ ق ػد الحا ػرفف لاتلػػة كا ػحة، غايػػة  ػا غػػي 
البػػا  أف لعم ػػه بالحا ػػرفف لعمػػق أ ػػمي  لزا ػػي كلعم ػػه بالػػ يف يػػألكف  ػػف بعػػد 

 .(ٔ)"لعمق  عنكي  عال ي
ي اظ حكاسهـ جاءهـ تياف النتي   : - ن - كبعد لنتيههـ كاق

 ما إن تمسكتم بو .................... إن  قد تركت فيكم  
كدللػػػة ال عػػػ  ال ا ػػػي " لراػػػ  "  " ك"قػػػد"  كقػػػد جػػػاء التيػػػاف  تاػػػدا  " ف      

اػػ  هػػ ا غ  ؛يلحػػدث عػػف غيػػ  لػػـ ي ػػك -ن  - ػػك أنػػه ال ت نػػة تلح ػػق ال عػػ  
اللأكيد  ت    -ن  -غي االـ النتي ةؾ  يدا مهـ ال  اطتيف ألف اللأكيد ليس 

   - -يهػػدؼ  لػػم زفػػاد  ل رفػػر ال عنػػم غػػي ن ػػكس ال سػػم يف  ا ػػة أف النتػػي 
الك يػػ  بح ػػايلهـ  ػػف ظػػالـ  يػػا  جسػػدم كب ػػاء ألػػرم ال الػػديهيػػمهـ ل اػػر   كلػػه كغ
ي ػػالها ل ،الليػػه كل ػػبن ال ػػالؿ مػػدنيا غينه ػػكا لح ػػ  الرسػػالة كالح ػػاظ عميهػػا كاق

حةد له ال تادا  لنتيها عمم  لؾ   ف غال عنم  طير له قدرم كجالله غملُ  ،امها
    لهل اـ .غللم ام الن كس ب زفد  ف العناية كا

كقػػػػد لكق ػػػػ   ميػػػػا  ػػػػك هػػػػ ا الظػػػػرؼ )غػػػػياـ( كأ ػػػػ   أل مػػػػـ الػػػػن س أل ػػػػن       
ي قػد  نػ "   ال عنم قد يلـ تدكنه غي اؿ  ػلال :  ؛عطايام كأكل  غي  البة  عنام
هػػػ ا اللعتيػػػر غػػػي اللػػػر  كلعتيػػػر الحتيػػػ  .." كلكػػػف لراػػػ   ػػػا  ف ل سػػػالـ بػػػه ..

ألنػػه  ؛" غػياـ " الػن س كةػػح  الع ػ : ل ػد ألػار قكلػػه     ،اللرفػػا   ال  ػط م غػي
 ػػػف  ػػػالؿ هػػػ ا  -ن  -جعػػػ  الكلػػػا  كالسػػػنة أ انػػػة غػػػي األعنػػػاؽ كن ػػػ  النتػػػي 

كلػػػا  كالسػػنة  لػػػم ال  ػػاطتيف ك ػػػف يػػألي  ػػػف الظػػرؼ ال سػػتلية الكا مػػػة عػػف ال

                                                           

 ك ا بعدها. ٕٖ٘ص  ٔاللحرفر كاللنكفر ل ( ٔ)
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 مم  -كقد تيف ال راف الكرفـ أف أ انة الدعك  لمرسكؿ بعدهـ  لم قياـ السياعة 
كاػػػػػ  عمػػػػػم قػػػػػدر طاقلػػػػػه كحالػػػػػه   ،كل ػػػػػف البعػػػػػه  ػػػػػف بعػػػػػدم -  عميػػػػػه كسػػػػػمـ 

  يف يثىف ىث نث مث زث يترث ىت نت مت  زت رت ٹٱٹٱُّٱ
نػم ا ا أف ه ا الظرؼ غيه  ع ٛٓٔيكسه:  َّ ىك مك لك اك يق ىق

نحيػا تهػا كنحيػا لهػا  ل م مػة ك لع  ػة غينػا  الحنك كالحل اف له م الدعك  غهػي 
حلػػم ياػػكف   ،لراهػا اػػ  األ ػػـ كاقعػػا حيػا  ػػالال يػػرام الػػراءكف كيسػ عه السػػا عكف غ

 حساد اوسالـ كغيظ عدام أف ير   ب ر كيس ك كاع . ةجك
مة اػ  أغعالنػا عمم انلةار ه م الدعك  غينا كسػرب -أي ا  -كالظرؼ دؿ        

غلكػػػكف ااغػػػة حراالنػػػا كسػػػانالنا كغػػػق اوراد  اولهيػػػة ا ػػػا جػػػاء غػػػػي  ،ب ػػػب لها
 ،غاأل ػػػػة  تهػػػػ ا الظػػػػرؼ "غػػػػياـ" أ ػػػػبح  كعػػػػاء لهػػػػ م الػػػػدعك   ،الكلػػػػا  كالسػػػػنة

غل ي هػػا الػػدعك  حلػػم لسػػلكي األ ػػة عمػػم عكدهػػا كل ػػكـ األ ػػة لهػػا غػػلعض عميهػػا 
 لػػم ال للػػاؿ  غػػياـ (  ػػدعا  غ ػػي هػػ ا الظػػرؼ )  ،كلحػػاغظ عميهػػا كلن ػػئ لهػػا

ألف غػػرض الكػػالـ ك  ،كالل سػػؾ بالكلػػا  كالسػػنة ،-ن  -كاو عػػاف لكػػالـ النتػػي 
ك   دم  لجه  لم ه ا الظرؼ جػاء ل دي ػه عمػم ال  عػكؿ كهػك اسػـ ال ك ػكؿ 

ق ل عرغػػػة هػػػ ا ال لػػػركؾ كالػػػ ي لػػػف يعػػػرؼ  ل كالػػػ ي جػػػاء ل ػػػرض اللةػػػكف) ػػػا( 
لػػم ج مػػة ال ػػمة لػػف لةػػ ي ن كسػػا قػػد غمتهػػا الةػػكؽ ل عرغػػة  ػػا تل ػػاـ الحػػديث ح

كاللهيػػػػيح ألنهػػػػا درجػػػػة  ػػػػف درجػػػػا  اولهػػػػا   ،-ن  -ةػػػػكقهـ  ليػػػػه رسػػػػكؿ   
إن  :  -ن  -لن ػػكس ال  ػػاطتيف كهػػ م الج مػػة هػػي الج مػػة الةػػرطية غػػي قكلػػه 

  اعتصمتم بو فمن تضموا أبدا
ء  أدا  الةػػػرط "  ف" اللػػػي ل يػػػد الةػػػؾ كالحل ػػػاؿ غػػػي كقػػػكع غعػػػ  كقػػػد جػػػا     

كأف  ،الةرط للليػر الن ػكس كلمهػ  ح اسػة ال سػم يف لالعل ػاـ بالكلػا  كالسػنة
ن ػػػا يحلػػػال  جاهػػػد   لػػػم  ك لػػػاتر  ك هػػػ ا العل ػػػاـ لػػػيس سػػػهال عمػػػم الػػػن س كاق

لع ػػ   ػػبا   كالجػػف  أف ةػػياطيف اونػػس ا ػػة  ،غهػػك أ ػػر عزفػػزن ػػكس ابػػار 
ء عمم انلزاع ه ا الديف  ف قمكبنػا ككاقعنػا ك ػا الهج ػة عمػم السػنة  ل جػزء  سا
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 ف ه م الحػر  ! غملػكطف الػن س عمػم الل سػؾ بالسػنة كالعػض عميهػا بػالنكاجز 
 ا  ه م ال عاني ألارله أدا  الةرط " ف " .
 كقد جاء غع  الةرط عمم لالث ركايا  : 

 " كهي الركاية  ح  الدراسة .  به " اعل  لـ -
 (ٔ)هي ركاية اللر  ي عف زفد تف أرقـ ." ك به  ل سالـ "  -
" أ ػػػ لـ بػػػه " كهػػػي ركايػػػة لملر ػػػ ي عػػػف جػػػاتر تػػػف عتػػػد  كألح ػػػد تػػػف  -

 (ٕ).  -ر ي   عف الج يك  - حنت  عف أتي سعيد ال دري 
 :(أما رواية )اعتصمتم

ادُ  اْلَعْيفُ غ    . َكُ اَلَزَ ػةٍ  َكَ ْنػكٍ  ِ ْ َسػاؾٍ  َمػمعَ  َيػُدؿُّ  َ ػِحيئٌ  َكاِحػدٌ  َأْ  ٌ  َكاْلِ يـُ  َكال  
 - َلَعاَلم - َّللا ُ  َيْعِ ـَ  َأفْ : اْلِعْ َ ةُ  َ ِلؾَ  ِ فْ . َكاِحدٌ  َ ْعًنم ُامِّهِ  َ ِلؾَ  ِغي َكاْلَ ْعَنم
: ـَ َكاْسَلْعَ ػ اْ َلَنػكَ  ِ َ ا ،- َلَعػاَلم - ِبػاآ ِ  اْلَعْتػدُ  َكاْعَلَ ػـَ   ،ِغيهِ  َيَ كُ  ُسكءٍ  ِ فْ  َعْتَدمُ 
 َيػُدمُ  َناَلْلػهُ  ِبَ ػا َيْعَلِ ػـُ  َةػْيًما َلػهُ  َهي ػْأ ُ  َأيْ  ُغاَلًنػا، أَْعَ ػْ  ُ : اْلَعػَر ُ  َكَلُ ػكؿُ . اْلَلَجػأَ 
ؾُ  َيْمَلِجئُ  َأيْ    (ٖ).ِبهِ  َكَفَلَ س 
كلػػػ لؾ غ ػػػي قكلػػػه )اعل ػػػـ( اسػػػلعار  ل ػػػرفحية لبعيػػػة حيػػػث ةػػػبه الل سػػػؾ      

ظ كاللبػػػػػػاع  ل أف غ يه ػػػػػػا  عنػػػػػػم الح ػػػػػػبالعل ػػػػػػاـ  لم ةػػػػػػاتهة اللػػػػػػي تينه ػػػػػػا 
  ،كالن يػادكالللجػاء   السل سػاؾ ألف غيػه  عنػم  ؛ ف الل سػؾ العل اـ أعمم

كال كؿ الجا ك غي تياف  عنم العل اـ بالكلػا  كالسػنة  ػا  اػرم اتػف ال ػيـ غػي 
:  - -ي ػػػػكؿ   - –عنػػػػد حديلػػػػه عػػػػف العل ػػػػاـ بػػػػا  ػػػػدارل السػػػػالكيف 

سػػالـ : افنكعػػ بػػه العل ػػاـ"ك  اعل ػػاـ لكاػػ  كاسػػلعانة كل ػػكيض كلجػػ  كعيػػا  كاق
اعل ػػاـ تكحيػػه كهػػك لحاي ػػه دكف : يػػه كالسلسػػالـ لػػه سػػبحانه كاللػػانيالػػن س  ل

اراء الرجاؿ ك  اييسهـ ك ع كللهـ كأ كاقهـ كاةػكغالهـ ك كاجيػدهـ غ ػف لػـ ياػف 
                                                           

 ٖٙٙص  ٘سنف اللر  ي ل  (ٔ)
 .ٗٔٔص  ٛٔك  سند او اـ أح د لٕٙٙ ص ٘( ينظر : الساتق ل ٕ)
 . أ/ عتد السالـ   هاركف. دار .ٖٖٔص  ٗل  عجـ   اييس الم ة. اتف غارس   (ٖ)

 ـ.ٜٜٚٔ -هػ ٜٜٖٔال ار ط 
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م ػا ا لؾ غهك  نس   ف ه ا العل اـ غالديف امػه غػي العل ػاـ بػه كبحتمػه ع
 (ٔ)"كع ال كاق ال ا كاسلعانة ك لابعة كاسل رارا عمم  لؾ  لم يكـ ال يا ة

غالعل ػػاـ بالكلػػا  كالسػػنة غيػػه اػػ   عػػاني الل ػػكيض له ػػا كالسػػلعانة ته ػػا    
قا ػة هػ م األحاػاـ بػال ل رفػق تػيف  ،كرد ا  أ ر  ليه ا كالن ياد  لم أحاا ه ا كاق

غ ػد جعػ  هػ ا  ،-ن  -غػي سػنة النتػي  ا جاء غي ال راف الكرفـ ك ا جػاء لاتلػا 
ال ع  )اعل ػـ( الكلػا  كالسػنة  مجػأ كح ػنا ح ػينا لأل ػة غلهػد   لػم  ػراط 

 كل كد البةرفة  لم  دارل الك اؿ . ، سل يـ
 َأْ َسػػػػْا ي ػػػػكؿ اتػػػػف  نظػػػػكر : "كركايػػػػة )ل سػػػػالـ( قرفبػػػػة  ػػػػف هػػػػ ا ال عنػػػػم     

ا ُ  بالةيء كهػك  (2)" .اعل ػ   ب عنػم ُامُّػه كاْ َلَسػْا ُ  بػه ا كاْسَلْ سَ  به كَلَ س 
ك لػػؾ عمػػم سػػتي  السػػلعار   (ٖ) سػػلع    جػػازا غػػي  عنػػم اللبػػا  عمػػم الةػػيء

كسػػػر  التلهػػػا أنهػػػا أظهػػػر   الل ػػػرفحية اللبعيػػػة حيػػػث ةػػػبه اللبػػػا  بالل سػػػؾ 
كقػػػد قب ػػػ  عمػػػم الاتهػػػا  حيػػػث األ ػػػة  ػػػكر  حرايػػػة  حسكسػػػة  ال عنػػػم غػػػي

ا ةػيء أي ةػيء  ػف دينهػا كهػدي قكيا حلػم ل يل مػ   نهػكسنلها قب ا ةديدا 
 .ربها
كأر  أف لنػكع غعػػ  الةػرط تػػيف )اعل ػـ( ك )ل سػػؾ( ك)أ ػ ( راجػػك  لػم حػػاؿ   

غحػيف لكػكف األ ػة قكيػة عزفػز  ياػكف غعػ  الةػرط  ،األ ة غي ع كرها ال  لم ػة
 ال ناس  

أ ػػا   ا  ،زع ) أ ػػ ( غهػػي لأ ػػ  بأحاػػاـ الكلػػا  كالسػػنة  ل ينازعهػػا غػػي  لػػؾ  نػػا
اان  األ ة  عي ة يلربص تها األعداء كلكلر غيها ال لف غػاألكلم كاألنسػ  أف 

 –نػك   ألف ه ا العل اـ هك س ينة ؛ياكف غع  الةرط )اعل ـ ( أك )ل سؾ(
 ا ة أف أعداء  ، ف بحار الليه كظم ا  ال لف غ ف راتها نجا -عميه السالـ 

                                                           

 .أ/   ال عل ػػػػـ بػػػػا الب ػػػػدادي دار  ٖٕٖص  ٖ ػػػػدارل السػػػػالكيف اتػػػػف ال ػػػػيـ ل  (ٔ)
 ـ.ٜٜٙٔ -هػ  ٙٔٗٔتيرك  ط. اللاللة،  –الكلا  العربي 
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 .ٚٛٔص  ٕ٘ينظر : اللحرفر كاللنكفر ل (ٖ)
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غاػػ  ركايػػة  ،هػػ ا الػػديف كط ػػس  عال ػػهلهػػدـ هػػ ا الػػديف ي اػػركف ظػػاهرا كباطنػػا 
كاأل ػة ارف غػي  ،ة غي ع كرها ال  لم ة قػك  ك ػع ال ع  الةرط ل اط  األ 

 .   رحمة العض عمم السنة بالنكاج 
اول ػػػاؽ قػػػك  ( أغػػػاد )اعل ػػػ لـ بػػػه غػػػي قكلػػػه:البػػػاء الجػػػر  حػػػرؼ ك جػػػيء    

ا ( ك)السنة( ال  اطتيف ك ا دؿ عميه ال  ير كهك )الكل  ط تيفككلكؽ الرلبا
ك جيء ال  ير   ردا  ك أف الحػديث عػف أ ػرفف نػاظر  لػم  عنػي جميػ  كهػك 

كأف  أف العل ػػػاـ بالسػػػنة هػػػك عػػػيف العل ػػػاـ بالكلػػػا  غه ػػػا ل ين اػػػاف أتػػػدا
كغػي هػ ا ال عنػم رسػالة سػديد  ل ػف يناػر  ،األ   بأحده ا ل ين ك تػدكف ار ػر

 السنة كي م   ف أ رها .
مهػػػ  ألنػػػه ال ااغػػػأ  كالحػػػاغز الػػػ ي ي نػػػك كف ؛ا  الةػػػرطكقػػػد لعم ػػػ  الػػػن س تجػػػك 

  افمن تضموا أبد :  -ن  -للح يق غع  الةرط كهك قكله 
جػػزاء ال عل ػ يف بالكلػػا  كالسػػنة أف كقػد جػػاء  ج مػة جػػكا  الةػػرط للتػيف    

قتػػيئ غهػػك الجػػكر كالحيػػر   كال ػػالؿ اسػػـ جػػا ك لكػػ   ػػا هػػككهػػك عػػدـ  ػػاللهـ 
 عػػف العػدكؿُ  هػك": الراغػ  قػاؿ   ،كغ ػد الهلػداء كالعػدكؿ عػف الطرفػق ال سػػل يـ

م ال سل يـ، الطرفقِ   َيْهلَػِدي َغِ ن َ ػا اْهلَػَد  َغَ ػفِ : ﴿ لعػالم   قػاؿ الهدايُة؛ كُل ادُّ
 لكػػ : ال ػػالؿ: ي ػػاؿك  ،[ٛٓٔ: يػػكنس﴾ ] َعَمْيَهػػا َيِ ػػ ُّ  َغِ ن َ ػػا َ ػػ    َكَ ػػفْ  ِلَنْ ِسػػهِ 
 الطرفػػػػقَ  غػػػػ ف اليػػػػًرا؛ أك اػػػػاف يسػػػػيًرا سػػػػهًكا، أك اػػػػاف ع ػػػػًدا الحػػػػق، عػػػػف ُعػػػػُدكؿٍ 
ا  ػػع  ال رل ػػم هػػك الػػ ي ال سػػل يـ  - قػػاؿ ا ػػا  ػػاللة الهػػالؾ كيسػػ م ،جػػده
 ال ػػػػػالؿك  [ٓٔ: السػػػػػجد ﴾ ] اأْلَْرضِ  ِغػػػػػي َ ػػػػَمْمَنا َأِ َ ا َكَقػػػػػاُلكا: ﴿ - كجػػػػػ  عػػػػز

 عمػم يطمػق كال ػالؿ ب ػياعها، همكػ    ا: لناقػةُ ا  م : قكلهـ ك نه الهالؾ،
 َغَ ػدْ  اْرِ ػرِ  َكاْلَيػْكـِ  َكُرُسػِمهِ  َكُاُلِبػهِ  َكَ اَلِمَاِلػهِ  ِبػاآ ِ  َيْاُ ػْر  َكَ ػفْ : ﴿ لعالم قاؿ الك ر؛
رؾ؛ عمم ُيطَمق ك[ٖٙٔ: النساء﴾ ] َبِعيًدا َ اَلًل  َ      َكَ ػفْ : ﴿ لعػالم قػاؿ الةِّ
 (ٔ)"[ٙٔٔ: النساء﴾ ] َبِعيًدا َ اَلًل  َ     َ دْ غَ  ِباآ ِ  ُيْةِرؾْ 
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 غالعل ػػاـ بالكلػػا  كالسػػنة كالع ػػ  ب ػػا غيه ػػا ينجػػي  ػػف اػػ  هػػ م ال  اسػػد    
غ ػػػد  (ٔ)" كننش نعمنننة دون نعمنننة اليننند  وكنننش مصننيبة دون مصنننيبة الضنننالل و 

غ ػػف  غملعل ػػـ الػػن س بالكلػػا  كالسػػنة جػاء  ج مػػة الةػػرط تهػػا ج ػػاع اػػ   يػػر
لػه دنيػام كا رلػه ك در اتػف ال ػيـ عنػد ا  ػكر حػاؿ  ػف غػا   ا  ػاع  غاله

َكَ ا َظنَُّؾ ِبَ ْف ِ َ ا َغاَ  َعْنَؾ َهْدُيُه َكَ ا  : " غ اؿ -ن  -عنه هدي ال  ط م 
ي َجػػػاَء ِبػػػِه َطْرَغػػػَة َعػػػْيٍف َغَسػػػَد َقْمُبػػػَؾ، َكَ ػػػاَر َاػػػاْلُحكِ  ِ َ ا َغػػػاَرَؽ اْلَ ػػػاَء َكُكِ ػػػَك ِغػػػ

ـُ،  ُسػُ  َاَهػِ ِم اْلَحػاِؿ َتػْ  أَْعَظػ اْلِ ْ اَلِ ، َغَحاُؿ اْلَعْتِد ِعْنَد ُ َ اَرَقِة َقْمِبِه ِلَ ا َجػاَء ِبػِه الرُّ
َ ا َااَنْ  َسَعاَدُ  اْلَعْتِد  َك َ ا ِلُجْرٍ  ِبَ يٍِّ  ِ ياَلـُ  َكَلِكْف َل ُيِحسُّ ِتَهَ ا ِ ل  َقْمٌ  َحيّ  َكاِق

اَرْففِ  َغَيِجُ  َعَمم ُاػ ِّ َ ػْف َنَ ػَئ َنْ َسػُه َكَأَحػ    -ن  -ُ َعم َ ًة ِتَهْدِي الن ِتيِّ  ِغي الد 
َنَجاَلَها َكَسَعاَدَلَها َأْف َيْعِرَؼ ِ ْف َهْدِيِه َكِسيَرِلِه َكَةْأِنِه َ ػا َيْ ػُرُل ِبػِه َعػِف اْلَجػاِهِميَف 

َأْلَباِعػػِه َكِةػػيَعِلِه َكِحْزِبػػِه، َكالن ػػاُس ِغػػي َهػػَ ا َتػػْيَف ُ ْسػػَلِ  ٍّ  ِبػػِه، َكَفػػْدُ ُ  ِبػػِه ِغػػي ِعػػَدادِ 
ِ ُيْتِليِه َ ْف َيَةاُء َكَّللا ُ     (ٕ)" ُ ك اْلَ ْ ِ  اْلَعِظيـِ َكُ ْسَلْكِلٍر َكَ ْحُركـٍ، َكاْلَ ْ ُ  ِتَيِد َّللا 

يػػػػة غالكلػػػػا  كالسػػػػنة نػػػػكر كرك  كهدا ،كبػػػػ لؾ ياػػػػكف الجػػػػزاء  ػػػػف جػػػػنس الع ػػػػ 
ي اف كنجا  كحيا  طيبة كجنة غػي ار ػر  كلػ لؾ جػاء الجػزاء جا عػا  ؛كاسل ا ة كاق

لكػػ   لػػؾ كغػػي  لػػؾ قػػك   قنػػاع كدغػػك سػػديد  لػػم ال للػػاؿ كاو عػػاف  بػػأكجز ل ػػظ 
 . عنم  مكأكغ
كقد  ي   ه م  الج مة  ػياغة  تاػد   ػف  ػالؿ "لػف " اللػي ل يػد لأكيػد      

أتيػػد كجػػاء قكلػػه " أتػػدا" لأكيػػدا لهػػ ا اللأتيػػد ن ػػي  ػػاللهـ غػػي ال سػػل ت   عمػػم الل
ك"لف" للأكيد  ا لعطيه "ل"  ف ن ي ال سػل ت . ل ػكؿ: "ل  "قاؿ  اح  الكلا :

قمػ : "لػف أتػر  اليػـك  اػاني". قػاؿ    ،أتر  اليكـ  ااني". غ  ا كاد  كةدد 
ر  كقاؿ لعالم: }غمف أت ،ٓٙالكهه  لعالم: }ل أتر  حلم أتم   ج ك البحرفف{

                                                           

دار  ٜٙةػػػ اء العميػػػ  غػػػي  سػػػام  ال  ػػػاء كال ػػػدر كالحا ػػػة كاللعميػػػ . اتػػػف ال ػػػيـ ص ( ٔ)
 ـٜٛٚٔهػ/   ٜٖٛٔال عرغة، تيرك ، لتناف  ط 

 البة ال نار  - تسسة الرسالة، تيرك   ٜٙص  ٔزاد ال عاد غي هدي  ير العباد ل( ٕ)
 ـٜٜٗٔهػ /٘ٔٗٔاوسال ية، الككف  ط.  السابعة كالعةركف، 
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غسيتكيه يدل  عمم  غاد  "لف" لأكيد  (ٔ)" ٓٛيكسه  األرض حلم يأ ف لي أتي{
كفزفػػػد اتػػػف يعػػػيش عمػػػم  لػػػؾ  غادلهػػػا  عنػػػم اللأتيػػػد لأييػػػدا لػػػرأي  ،الن ػػػي كل كفلػػػه

ةػػػي ه الز  ةػػػري الػػػ ي أكػػػد عمػػػم  لػػػؾ غػػػي  عػػػرض ل سػػػيرم ل كلػػػه لعػػػالم )لػػػف 
ْف"  عناهػا الن ػي، كهػي اعمـ أف "َلػ ": يعيش اتف ي كؿ (ٕ) ٖٗٔاألعراؼ  لراني(

 ك كعة لن ي ال سل ت ، كهي أتم  غي ن يه  ف "ل"؛ ألف "ل" لن ي "َيْ َعػُ "   ا 
ُأرفد به ال سل ت ، ك"َلْف" لن ي غعاًل  سل ْباًل قد د   عميه السػيف كَسػْكَؼ، كل ػك 
جكاًبػػػا ل ػػػكؿ ال امػػػ : "سػػػي كـ زفػػػٌد"، ك"سػػػكؼ ي ػػػكـ زفػػػٌد". كالسػػػيف كسػػػكؼ ل يػػػداف 

يس غي الز اف، غم لؾ ي ك ن ُيه عمم اللأتيد كُطكِؿ الُ ّد ، نحِك قكلػه لعػالم: اللن 
 } ـْ َ ْ  َأْيػػػِديِه غػػػ ار األتػػػد بعػػػد "َلػػػف" لاكيػػػًدا ِل ػػػا  ......}َكَلػػػْف َيَلَ ن ػػػْكُم َأَتػػػًدا ِبَ ػػػا َقػػػد 

  (ٖ)" ف الن م األَتدي ُلعطيه "َلْف"
 ، ػػف اعل ػػـ بالكلػػا  كالسػػنة" أغػػاد  لأكيػػد ن ػػي ال ػػالؿ كلأتيػػدم لػ "لػػفغػػ     

كهػػ ا اللأتيػػد كاللأكيػػد نػػابك  ػػف قػػك   حسػػاس   ،كجػػاء  "أتػػدا" للتاػػد هػػ ا اللأتيػػد
ككلاقله ب در  الكلا  كالسنة عمم انلةاؿ ه م األ ػة  ػف  هػاكي   -ن  -النتي 

 غي ا  ع ر ك  ر .ال ياع كدنيا الهالؾ 
كالجكا   ل أف ال لم ي لـ ي ػه حلػم ارف ك ك أف التياف النتكي  ار الةرط   

غػالن س قػد ةػ م  تهػ ا الػ ي لراػه  ، ف ه ا التياف -ن  -عمم  ا أرادم النتي 
كال ي جعػ  العل ػاـ بػه  نجػا   ػف اػ  ةػر كاأل ػ  باػ   يػر  -ن  -النتي 

 " اع   وسنة نبيوكت   : -ن  -حلم   ا  ا جاء قكله 
الع ػػػكؿ  غاسػػػل ر غػػػي كاسػػػلتد تهػػػا الةػػػكؽ   ػػػادؼ ن سػػػا قػػػد  مكهػػػا الةػػػ ه    

كغػػي قكلػػه " الػػا   " تيػػاف لحيليػػة اللبػػاع غهػػ ا الكلػػا  هػػك  ،كسػػكفداء ال مػػك 
اػػالـ   الحاػػيـ ال تيػػر الػػ ي يعمػػـ السػػر غػػي السػػ اكا  كاألرض غهػػك أكلػػم أف 
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 ـ.ٜٛٛٔق /  ٛٓٗٔاللاللة 
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لػه : )سػنة نتيػه( كغػرؽ تػيف أف ي ػاؿ : )سػنلي( الحاؿ غػي قك  كا لؾ ،يلبك كي اـ
أف ي ػاؿ :"سػنة نتيػه"  لػؾ ألف اللعتيػر هنػا أدعػم ك  (ٔ)ا ا جاء غػي ركايػة أ ػري 

لالللػػزاـ كاللبػػاع غهػػي سػػنة النتػػي الػػ ي أرسػػمه ربػػه كأدبػػه غأحسػػف لأديبػػه كةػػر  
كيالحػظ عمػم هػ م الركايػة  ، درم كالام جكا ك الكمػـ كجعػ   نط ػه كحيػا يػكحم

ي بأتي هك كأ ػي  يلحدث عف ن سه حديث ال ام  ال ي كلم  -ن  – لنتيأف ا
 ػػػاطتيف عمػػػم دنػػػك أجمػػػه كغيػػػا  جسػػػدم كأف ك لػػػؾ للػػػكطيف ن ػػػس ال   -ن  -

  ح انة األ ة  ف بعدم غي ال راف الكرفـ كالسنة ال طهر  . 
كهػػ م الركايػػة نػػاظر   لػػم  عنػػم  (ٕ)ة أ ػػر  " الػػا    كسػػنة نتػػياـ "كغػػي ركايػػ

ألنها سنة نتياـ الػ ي  ؛جمي  كهك أناـ يا  عاةر الناس أكلم الناس ته م السنة
 .أ رهاب اظ عمم سنله كال ياـ أرسمه   لكـ بالهد  كديف الحق غأنلـ أحق بالح

عمم اللةكفق كلؾ أف ل ارف تيف  كالحديث الةرفه تني  ف أكله  لم ا رم     
تهػػػ ا األ ػػػر ال باةػػػر كبػػػيف   ،أيهػػػا النػػػاس اعل ػػػ كا بالكلػػػا  كالسػػػنة: أف ي ػػػاؿ 

الػ ي ل يلكةػه  ل  ػك ا ػر  ال حتػ   النص النتكي ال ي تني عمػم ال  ػكض
كاػػػ  هػػػ ا  ي  ػػػي  لػػػم اللةػػػكفق الػػػ ي ي اػػػف ال عنػػػم كفجعمػػػه قػػػارا غػػػي   ،ل ػػػظ

ر   مكا  ػف عنا ػر اللةػكفق كاولػا غ رؽ تيف أف يألي ال عنم ،الكجداف كالحس
ك ػف ال راػكز غػي : " كبيف أف يتنم األسمك  عمػم  لػؾ ي ػكؿ او ػاـ عتػدال اهر

الطبػػػك أف الةػػػيء   ا نيػػػ  بعػػػد الطمػػػ  لػػػه أك الةػػػلياؽ  ليػػػه، ك عانػػػا  الحنػػػيف 
نحػػكم، اػػاف َنيمػػه أحَمػػم، كبال ِزف ػػة أكلػػم، غاػػاف  كقعػػه  ػػف الػػن س أجػػّ  كألطػػه، 

لكػ   ػا َلُطػه  كقعػه تتػرد ال ػاء  ُ ػر  ال لػ  كاان  به أَ ف  كَأْةَ ه، كلػ لؾ
َ َكاِقَك ال اِء ِ ػْف ِ ي الُ م ػِة  كُهف  َيْنِتْ َف  ف َقْكٍؿ ُيِ ْتَف ِبهِ  عمم الظ أ، ا ا قاؿ:

اِدي  .ال  

                                                           

 .ٖٚٔص  ٔ( ال سلدرؾ عمم ال حيحيف لٔ)
 -تيػػػرك  ط: األكلػػػم  –دار الكلػػػ  العم يػػػة  .ٛٗٗص  ٘( دلمػػػ  النتػػػك  التيه ػػػي ل ٕ)

 هػ. ٘ٓٗٔ
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ـ ال طالبػة  ػف الػن س بػه  (ٔ)"كأةبام  لؾ   ا ُيناؿ بعد  ااتد  الحاجة  ليػه، كل ػدُّ
 ّف اللكؽ " :ي غي لم ي ال عاني غي كؿزع الن سكفتاد او اـ عمم ج اؿ ه ا ال ن

ف ل ػػػّر األ ػػػكر قرارهػػػا، كلك ػػػك األةػػػياء  كا ػػػعها، كالنػػػزاع  لػػػم تيػػػاف  ػػػا أ لػػػم 
ينع ػػػد، كالكةػػػه عّ ػػػا ي  ػػػم، كلم ػػػيص ال ػػػ ة حلػػػم يػػػزداد  ػػػا يةػػػا ، كحػػػّ  

السا ك ل ة بالحجة، كاسلظهارا عمم الةػتهة، كاسػلبانة لمػدلي ، ةػيء غػي سػكس 
 .(ٕ)" س   ا اان  ن سالع  ، كغي طباع الن

 اـ بالكلا  كالسنة غال رض  ف التياف النتكي حث ال سم يف عمم العل      
قا دا   نعا  ةػكقا  حاػـ السػرد قػكي  غجاء النص  ك  يجازم  حلةدا بال عاني

 الػ ي ،النظـ  ك ا ر ل ظ كه ا هك الن ن العالي  ف الحبؾ ل لرلا  الن س  ل
 ا ػػ   الكم ػػا   ػػف كاحػػد  اػػ  لكػػكف غ ، َ ػػَك َكْ ػػعًا كاحػػداً لل ِحػػُد َأجػػزاتم حلػػم ُيك 

 كنظػػـ تػػديك غػػي لناسػػق ج يػػ  الػػن س غػػي ال عػػاني لرلػػ  بحسػػ  أ لهػػا بحجػػز 
ك ػمم   كسػمـ عمػم  عمػـ  ،كالحس ال كؽ   ف ن يبا أكلي  ف ا يدرؾ  لؾ 

 الناس ال ير. 
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 ٓـ ٜٜٔٔ
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 احلديث الثاني
 -َصننمَّى بنننا رسننوُل  : قننال  -رضنن    عنننو -عننن العرضنناض بننن سننارية 

اات يننوم، ثننم أقبننَش عمينننا، فَوَعَظنننا موعظننًة بميغننَة َاَرَفننْت منيننا العيننوُن  - ملسو هيلع هللا ىلص
ىنناه موعظننُة  كننأنَ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َل  وَوِجَمننت منيننا القمننوُع، فقننال قالننش: يننا رسننو
، فمااا َتعيُد إلينا؟ قال:  أوصيُكم بتقو  ْن َعْبندًا مودعِّ     والسمِع والطَّاعنِة وا 

فعميُكم بسنَّت  وُسننَِّة حبشيًَّا، فإنَّو من َيِعْش منكم َبْعد  فَسَير  اختالفًا كثيرًا، 
يَّنناكم  ،الُخم نناِء، الرَّاشننديَن الَميننديِّينَ  ننوا عمييننا بالنَّواجننِا، وا  ننكوا بيننا وَعضُّ َتَمسَّ

 ػدؽ رسػكؿ  (1)«بْدَعةب، وكش بدَعنٍة َضناللةب  فإن ُكشَّ ُمحَدَثةٍ  وُمْحَدثاِت األموِر،
 - ن -  

كأله يلػػه ةػػرحه   هػػ ا الحػػديث الةػػرفه لػػه ح ػػكرم عمػػم ألسػػنة العم ػػاء كالػػدعا
 -كه ا الحديث نص غي األ   بسنة النتػي  ،او اـ النككي غي األربعيف النككية

يػػه لأل ػػ  بالػػا     ػػك أنػػه لػػـ لػػالـز غػػي كالل سػػؾ تهػػا كلػػـ يجػػر  اػػر غ -ن 
ك سػػػيعرض  -ن  -سػػػنله األ ػػػ  ب الػػػا    كاأل ػػػ  ب تػػػيف  -ن  -أحاديلػػػه 

 البحث ل لؾ غي حينه .
كقد هيأ راكي الحديث لمنص النتكي غتيف أف ه م ال كعظة اانػ  بعػد أداء      

غػالن س قرفبػة  (ٕ) م ال ػال  كهػي  ػال  ال ػبئ كركاية الحاكـ تينػ  هػال ال  
كل أن ػػػػػاس  ، ػػػػػاغية ل لعارهػػػػػا ةػػػػػكاغ  الحيػػػػػا  ،غػػػػي هػػػػػ ا الكقػػػػػ   ػػػػػف  ال هػػػػػا

 ا ػػة أف ال ػػال  اانػػ  غػػي ال سػػجد النتػػكي أطهػػر الب ػػاع كأكر هػػا  ال نػػاغ يف 
ألف  ؛-لعػالم  – كاوقبػاؿ عمػم  كفلعػاظـ  ػ اء الػن س  ،بعد تي    الحراـ

غسػ عكا  نػه ال ػراف الكػرفـ  -ن  -غي ال ال  هػك سػيدنا رسػكؿ    ال ي أ هـ
                                                           

ك ػػػححه الةػػػيخ ةػػػعي   ٚٔص  ٚسػػػنف أتػػػي داكد  ؾ. السػػػنة.  . لػػػزكـ السػػػنة ل( ٔ)
كسنف الدار ي  ٙٔص  ٔكسنف اتف  اجة ل ٖٖٚص  ٕٛاألرنتط، ك سند أح د ل 

، كال سػػلدرؾ عمػػم ال ػػحيحيف ل ٛٚٔص  ٔ، ك ػػحيئ اتػػف حبػػاف لٕٕٛص  ٔل
 .كالم ظ ألتي داكد.ٗٚٔص  ٔ

 .ٗٚٔص  ٔال سلدرؾ عمم ال حيحيف ل ( ٕ)
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سػػػيد  - -النػػػدي غػػػرغعهـ  لػػػم عػػػالـ ال الماػػػة األتػػػرار غػػػالنتي العػػػ   ب ػػػكله 
 عكا ػ حلػي لكل ػ  الدعا  يعرؼ أنس  األكقا  لكػي يل ػكؿ النػاس بال كعظػة 

لػػػػم ك ػػػػه العربػػػػاض هػػػػ م كقػػػػد تمػػػػ  تهػػػػـ اللػػػػألير غايلػػػػه ح ،اللػػػػألير كاوقلػػػػاع
أف  هاػػ ا تمي ػػة ك ػػتلر  كفتػػدك -ن  - ال كعظػػة بالبالغػػة  ػػك أف اػػ   كاعظػػه

حلػػم لػػألر  الن ػػكس عكا ػػ  اللػػألير غػػي هػػ م ال كعظػػة اػػاف أغػػزر  ػػف غيرهػػا 
كهػ ا  غ رغ  العيكف ككجم  ال مك  حلم  ف أحدهـ ي  ها بأنها ك ية  ػكدع 

ـْ ُيْتِمػْ  ِغػي َغْيِرَهػا،  -ن  -َاػاَف  " َيُدؿُّ َعَمم َأن هُ  َقػْد َأْتَمػَ  ِغػي ِلْمػَؾ اْلَ ْكِعَظػِة َ ػا َلػ
ـْ َيْسػَلْ ِص َغْيػُرُم ِغػي  َع َيْسَلْ ِ ي َ ا َلػ ٍع، َغِ ف  اْلُ َكدِّ َغِمَ ِلَؾ َغِهُ كا َأن َها َ ْكِعَظُة ُ َكدِّ

ٍع، أِلَن ػػػُه َ ػػػِف  -ن  -َر الن ِتػػػيُّ اْلَ ػػػْكِؿ َكاْلِ ْعػػػِ ، َكِلػػػَ ِلَؾ ُأِ ػػػ َأْف ُيَ ػػػمَِّي َ ػػػاَلَ  ُ ػػػَكدِّ
ٌع ِبَ اَلِلِه، َأْلَ َنَها َعَمم َأْكَ ِ  ُكُجكِهَها. َكَلُرب َ ا َااَف َقْد َكَقَك ِ ْنػُه  اْسَلْةَعَر َأن ُه ُ َكدِّ

كهػ ا ي سػر لنػا سػتاؿ ال ػحاتي  (ٔ)" ْطَبػِة ِبػالل ْكِديكْمَؾ اْل ُ َلْعِرفٌض ِغي لِ  -ن  -
 :تيانػه ب كلػه -ن  -كقد تدأ النتي  -ن  -السلزاد   ف االـ سيدنا رسكؿ  

  أوصيُكم بتقو      
ٱكهػػػػػي ك ػػػػػية جا عػػػػػة لكػػػػػ   يػػػػػر كبهػػػػػا اانػػػػػ  ك ػػػػػية   لألكلػػػػػيف كار ػػػػػرفف

 مي زي ري ٰى ىنين نن من زن  رن مم ام ٹٱٹٱُّٱ

 ٖٔٔالنساء:  َّ  جخ ..........اآلية مئهئ خئ حئ جئ يي ىي  ني

هي أف يجع  العتد تينه كبيف غ     كقايػة  ػف غعػ   - –كل ك       
كلػػ لؾ اانػػ  الل ػػك  هػػي ال ايػػة ال رجػػك   ػػف اػػ   ؛الطاعػػا  كاجلنػػا  ال نهيػػا 

 مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ٹٱٹٱُّٱالعبػػػػػػػػػػػػػػػػادا  
 ٕٔالب ر :  َّ جئ يي ىي ني

                                                           

:   الةػتخ / ةػعي  األرنػتط ٗٔٔص ٕجا ك العمكـ كالحاـ. اتف رجػ  الحنتمػي  ل( ٔ)
 ط السابعة.   تيرك  - تسسة الرسالة 
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كالػػ ي يجػػ  أف يالحظػػه البحػػث أف  ،نػػاؿ سػػعاد  الػػدارفف  ا لح ػػق العتػػد تهػػا غػػ
كي  ػك تػالتيػاف الن( كاليػرا  ػا جػاء  )أك ػياـاللعتير غي الحديث قد جاء تم ظ  

 :الل ك  ته ا الم ظ 
ا، َغَ ػاَؿ: َيػا َرُسػكَؿ ُيِرفػُد َسػَ رً   -ن  -َعْف َأِتي ُهَرْفَرَ  َقاَؿ:َجاَء َرُجٌ  ِ َلم الن ِتػيِّ -

ِ! َأْكِ ِني. َقاَؿ: "ُأكِ يَؾ ِتَلْ َك  َّللا ِ   (ٔ).........."  َّللا 
ِ َأْكِ ػػػِني َقػػػاَؿ:  - ِ، »َعػػػْف َأِتػػػي َ ره َقػػػاَؿ: ُقْمػػػُ : َيػػػا َرُسػػػكَؿ َّللا  ُأكِ ػػػيَؾ ِتَلْ ػػػَك  َّللا 

 (ٕ)«َغِ ن َها َرْأُس َأْ ِرؾَ 
ِ ُ َعػػػاِ  ْتػػػِف َجَتػػػٍ  َقػػػاَؿ:  - ِ، َكَ ْ ػػػِض : »َقػػػاَؿ ِلػػػي َرُسػػػكُؿ َّللا  ُأكِ ػػػيَؾ ِتَلْ ػػػَك  َّللا 

ـِ اْلَ ْيظِ   (ٖ) «اْلَجَناِ ، َكَاْظ
ألف ه ا ال ع  غي أعمم درجا   ؛كالير  ف األحاديث جاء عمم ه ا النحك    

كدللػػػة غ ػػػي ة ال  ػػػارعة جػػػدد  الك ػػػية كجعملهػػػا  سػػػػل ر  البالغػػػة  ػػػي ة 
 .  األجياؿ كغي ا  األ  ارغي ا  سمـي اط  تها ا  

غ ػي لسػاف  ج ي ،  عنم له( ك ياـأ) تم ظ اللعتيرغ أ ا  ف ناحية الدللة     
 عمػم كالػدلي  ،كغيهػا  عنػم ال ػرض   ليػه عهػد:  كك ػام الرجػ  ك م العر  :
ػػاكـ  لكػػـ بػػالحقّ  ِ ل  ُ  حػػر ـ اللػػي الػػن َس  َلْ ُلمػػكا كل": لعػػالم قكلػػه  لػػؾ " بػػه َك  

 .(ٗ) عمينا ال حاـ ال رض  ف كه ا ٔ٘ٔ األنعاـ
 غػػػ ف اللعتيػػػر تم ػػػظ )أك ػػػياـ( لػػػه  كاق ا اانػػػ  )أك ػػػياـ( ب عػػػي )أغػػػرض(    

كالسػ ك كالطاعػة لػكل    -لعػالم  – تل ػك    يلعمػق  طير جد غاأل ر لطام ه 
 ألف" ؛( يك ػياـ: )ب كلػه ر الحديث الةػرفه ل د كر األ ته م ااهل ا األ ر غ

                                                           

 .ٗٔٙص ٔال سلدرؾ ل( ٔ)
لتنػػاف ط األكلػػم،  –دار الكلػػ  العم يػػة، تيػػرك  ٕٖٔ اػػاـر األ ػػالؽ لمطترانػػي ص ( ٕ)

 هػ. ٜٓٗٔ
 . الةػػػػػيخ /    ػػػػػط م تػػػػػف أتػػػػػك الن ػػػػػر  .ٔٙٔ سػػػػػاك  األ ػػػػػالؽ لم رامطػػػػػي ص  (ٖ)

 ـ. ٖٜٜٔ -هػ  ٖٔٗٔ البة السكادي لملكزفك، جد  ط: األكلم،  الةمتي.
 لساف العر  )ك ي(.( ٗ)
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 ؛ ػػالحه لةػػد  ار ػػر اهل ػػاـ كغيػػه ال ػػأ كر ن ػػك غيػػه ب ػػا أل ػػرا هػػي الك ػػاية
 ال ػػػػك ، بعػػػػد كب الػػػػه بأتنامػػػػه ي ػػػػنك غي ػػػػا اونسػػػػاف بػػػػه يعهػػػػد  ػػػػا سػػػػ ي  لؾلػػػػك 

 ي غال عػػ  )أك ػػياـ(الةػػ  ة كالرح ػػة  ػػف ال كِ ػػغال عػػ  غيػػه  عنػػم  (ٔ)"ك ػػية
أ   لأل ػػػة  ألنػػػه ؛يك ػػػينا -ن  -غالرسػػػكؿ  ،ي اطػػػ  الػػػن س بسػػػاينة كهػػػدكء
غدللػة ال عػ  )أك ػياـ( يةػك  نػه اػ   ،رحػيـ تهػا ج عػاء حػرفص عميهػا رتكؼ

 .ه م ال عاني 
كجػػػاء حػػػرؼ الجػػػر )البػػػاء( ال  يػػػد لمل ػػػاؽ لي ػػػك  اللمػػػبس بػػػالل كي كالسػػػ ك    

 .كالطاعة غي ن كس ال  اطتيف 
الطاعػػػة لػػػكل  بالسػػػ ك ك  -ن  -أك ػػػم  -لعػػػالم  –كبعػػػد اوي ػػػاء تل ػػػك    

ْن َعْبدًا حبشيَّاً األ ر غ اؿ :   " والسمِع والطَّاعِة وا 
كقػػد تنيػػ  الك ػػية بالسػػ ك كالطاعػػة عمػػم أسػػمك  ةػػرطي أدالػػه " ف " دا مػػه    

ف اػاف ا ل مي ػة الح ؼ غي الير  ف أجزامه كل ػدير الكػالـ : كالسػ ك كالطاعػة كاق
َيػا   :ا غػي ركايػة أ ػر  عػكا ا ػا جػاء  ػرفحأك األ ير عتدا حبةيا غاسػ عكا كأطي

ٌع َغاْسػػػَ ُعكا  ـْ َعْتػػػٌد َحَبِةػػػي  ُ َجػػػد  ػػػَر َعَمػػػْيُا ْف ُأ ِّ َأيَُّهػػػا الن ػػػاُس، ال ُ ػػػكا َ ، َكَأِطيُعػػػكا  َكاِق
ـْ ِاَلاَ   ِ  ـَ ِغيُا  (ٕ)"َكَأِطيُعكا َ ا َأَقا

 ، كال رض  ف ه ا األسػمك  هػك اللأكيػد كاللةػديد عمػم طاعػة كلػي األ ػر      
عػػدـ الل ييػػد  ػػي غ اوطػػالؽ غػػي )السػػ ك كالطاعػػة(اهـ غػػي تنػػاء هػػ ا ال عنػػم كسػػ

كأف األ   هػك السػ ك كالطاعػة  ،ردللة عمم رحابة الس ك كالطاعة لكلي األ 
ك اػر ) السػ ك كالطاعػة (    ،له ح اظا عمم األ ة  ف ال لف ك الل ل  كال ياع

ن ػا   ػه ا النتػي   ألنه ا  ف ل ك     ؛ ف با   ار ال اص بعد العاـ  -كاق
 ِتَه ػاغَ  ، ػلفال  اسػد كالبال ار لعظـ أ ره ا كأه يله ا غي كقاية األ ة  ف  -ن 

، َكِبَه ػػػا َلِظـُ َ  ػػػَلنػػػ"  :ا ػػػا ي ػػػكؿ اتػػػف رجػػػ  الحنتمػػػي ـْ اِلُئ اْلِعَبػػػاِد ِغػػػي َ َعاِيِةػػػِه

                                                           

 .ٕٙ٘ص  ٗاللحرفر كاللنكفر ل ( ٔ)
 .ٖٕٛص  ٘ٗ(  سند أح د ل ٕ)
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ـْ َكَطاَعِة َربِّهِ  ك ػم ته ػا كألجػ  هػ م األه يػة  (ٔ)" ـْ َيْسَلِعيُنكَف َعَمم ِ ْظَهاِر ِديِنِه
ّـِ اْلُحَ ػػػػػْيِف غػػػػػي  طبػػػػػة الػػػػػكداع  غػػػػػأ رل  -ن  -النتػػػػي  اللِّْرِ ػػػػػِ يُّ ِ ػػػػػْف ِرَكاَيػػػػػِة ُأ

ِ »اأْلَْحَ ِسػػػػػي ِة، َقاَلػػػػػْ :  ػػػػػِة اْلػػػػػَكَداِع،  -ن  -َسػػػػػِ ْعُ  َرُسػػػػػكَؿ َّللا  َيْ ُطػػػػػُ  ِغػػػػػي َحج 
ٌع،  َغَسػػِ ْعُلهُ  ـْ َعْتػػٌد َحَبِةػػي  ُ َجػػد  ػػَر َعَمػػْيُا ْف ُأ ِّ َيُ ػػكُؿ: َيػػا َأيَُّهػػا الن ػػاُس، ال ُ ػػكا َّللا َ، َكاِق

ـْ ِاَلاَ  َّللا ِ  ـَ ِغيُا  (ٕ)«َغاْسَ ُعكا َلُه َكَأِطيُعكا َ ا َأَقا
لطاعة غػي ا ماحيث قال: )إن -ملسو هيلع هللا ىلص  -وهذا اإلطالق  مقيد بما قيده به النبي       

يعنػػي غي ػػا ي ػػرم الةػػرع، كأ ػػا  ػػا يناػػرم الةػػرع، غػػال طاعػػة ألحػػد غيػػه  ،ال عػػركؼ(
ا ػا  (ٖ)ألـ أك األ ير العاـ أك ال اص، غ نه ل طاعة لػه.احلم لك ااف األ  أك 

؛  بعػػد األ ػػر ...«غعمػػياـ بسػػنلي كسػػنة ال م ػػاء الراةػػديف » : -ن  -أف قكلػػه 
كلػػي األ ػػر؛  ةػػار   لػػم أنػػه ل طاعػػة ألكلػػي األ ػػر  ل غػػي بالسػػ ك كالطاعػػة أل

 (ٗ)طاعة  " 
للػػدؿ عمػػم اللنػػاهي غػػي السػػ ك كالطاعػػة لػػكلي األ ػػر كجػػاء  ) ف( الةػػرطية    

ألف  ؛كأر  أنها ب عنم "لك" كلمؾ الدللػة لبعػد الػنص النتػكي  ػف دامػر  اللنػاقض
 ػػر غػػي قػػرفش   ػػف ةػػرط او ػػار  الحرفػػة تػػ  جػػاء  بعػػض الن ػػكص للجعػػ  األ

غجػاء  ، (٘)«َل َيَزاُؿ َهػَ ا اأْلَْ ػُر ِغػي ُقػَرْفٍش َ ػا َبِ ػَي ِغػي الن ػاِس اْلَنػافِ : » قاؿ 
" ف" للػدؿ عمػػم أف السػػ ك كالطاعػة لمعتػػد الحبةػػي  ن ػػا هػك عمػػم سػػتي  ال ػػرض 

كقد ي ر  ال ل  غي الةيء ب ػا ل ": قاؿ ال طاتي ، بال ة غي األ ر بالطاعة
:  ػف تنػم   سػجدًا كلػك  لػ    حػص  - ن -الكجػكد ا كلػه  يااد ي ئ  نػه

ل ياػكف  سػجدا لةػ ص  قطا  تنػم   لػه تيلػًا غػي الجنػة، كقػدر   حػص قطػا 
لػػك سػػرق  غاط ػػة ل طعلهػػا كهػػي ر ػػكاف   عميهػػا كسػػال ه ل  :اد ػػي كا كلػػه

                                                           

 .ٙٔٔص  ٕجا ك العمكـ كالحاـ ل (ٔ)
 .ٕٔٙص  ٖسنف اللر  ي ل  ( ٕ)
 .ٕٛٚص  ٕال الحيف اتف علي يف لةر  رفاض ( ينظر : ٖ)
 .ٚٔٔص   ٕجا ك العمكـ كالحاـ ل(ٗ)
 .ٙٗٗص  ٛ سند أح د ل ( ٘)
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ة غل طػك يػدم كنظػامر لعف   السػارؽ يسػرؽ التي ػ : يلكهـ عميها السرقة، كقاؿ
فن   الت تازان  أن )إن( تسنتعمش سعد الدين اكر  قد ك (ٔ)"ه ا غي الكالـ الير
ل ي اؿ: ال سلع   غي غػرض  :  رحمو  قال  مثش  لو   المجاالت الم روضة

ا ػػا غػػي قكلػػه لعػػالم: }َكَلػػْك َسػػِ ُعكا َ ػػا  -لػػك-ال حػػال  ينب ػػي أف ياػػكف ام ػػة 
} ـْ يةلرط  ( ف)ل ا  ر  ف أف  ( ف)يعني األ ناـ دكف  ،ٗٔاطر غ اْسَلَجاُتكا َلُك

غيهػػا عػػدـ الجػػـز تكقػػكع الةػػرط أك ل كقكعػػه، كال حػػاؿ   طػػكع بػػال كقكعػػه، غػػال 
ي اؿ:  ف طار اونساف ااف ا ا تػ  ي ػاؿ: لػك طػار؛ ألنػا ن ػكؿ:  ف ال حػاؿ غػي 

ر ػػاء العنػػاف  هػ ا ال  ػػاـ ينػػزؿ  نزلػػة  ػػا ل قطػػك بعد ػػه عمػػم سػػتي  ال سػػاهمة، كاق
غالسػعد يػر  أف " ف" لػألي  (ٕ)"غ ف هنا ي ئ اسلع اؿ " ف" غيػه  ل  د اللباي 

ال  طػػكع بػال كقكعػػه ألغػراض بالغيػػة كال ػرض البالغػػي هنػا هػػك اللةػػديد    غػي
ل ػا يلرلػ  عمػم  لػؾ  ػف   اسػد عمم طاعة أكلي األ ر كلحرفـ ال ركل عمػيهـ 

ك أناػػر  ػػف كليػػة العتػػد غيحػػدث  ػػا هػػ ،كلهػػد ها ،ل ػػكض أراػػاف األ ػػة عظي ػػة
  الحبةي .
؟  لػػػم " ف"  كاق ا اانػػػ  ) ف( ب عنػػػم )لػػػك( غ ػػػا السػػػر غػػػي العػػػدكؿ عنهػػػا       
   ) ف( لػه ن ػي   ػف الكاقػك ػأف ال عنػم تػ لمعػدكؿ هػك:  ف السر البالغي أقكؿ

غػػ ف طاعلػػه لجػػ     ػػادًا لم لنػػة  ػػا لػػـ  ؛رب ػػا ل مػػ  عتػػد ح ي ػػة بطرفػػق الةػػكاة
 لكالـ ل يلعد  دامر  ال رض .الؼ )لك( اللي لجع  ا ت (ٖ)يأ ر ب ع ية

" كقد دا   الح ؼ ا  أجزاء أسمك  الةرط غمـ يتق  نه  ل  أدا  الةرط " ف   
لميجاز بالح ؼ غي التياف النتكي ح كر ك   عكؿ غع  الةرط "عتدا حبةيا" ك 

كهػ م  "،كةد  غي الل اسػؾ ،اويجاز قك  غي اللعتير كا لالء غي الم ظ ألف ؛قكي 

                                                           

 .ٖٔٓص  ٗ عالـ السنف. ال طاتي ل (ٔ)
ـ ٖٕٔٓتيػرك  ط اللاللػة  –. الكل  العم ية ٕٖٔ( ال طكؿ.سعد الديف الل لازاني ص ٕ)

 هػ.ٖٗٗٔ -
 .ٕٕٔص  ٖٔ( ينظر: غلئ الباري لٖ)
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كه م ال كي امها عمي أك ػ   ،كقك  الةعكر ،  ا  لالـز قك  الع    كقك  الرك 
 . (ٔ)"ػ ل لؾ ااف اويجاز هك ال ال  عمي أسمكبه  ا لككف غي الرسكؿ ػ 

هػػك اوةػػعار  اػػ  هػػ م ال حػػ كغا    كالسػػر البالغػػي الػػ ي ينسػػح  عمػػي      
غػ ف   ،تػد الحبةػي لػيس أ ػالألف   ػار  الع ؛ت ه اؿ ال ح كغا  كال ف تػ ارها

ل ػ ية لمعبػار  اويجػاز   ارم هنا  ن ػا عمػم سػتي  ال ػرض كالل ػدير، ا ػا أف غػي
لقلنػػػاص  غيحمػػػق ال يػػػاؿ غػػػي سػػػ اء اويجػػػاز ،لمػػػ هف اكلنةػػػيط ألسػػػرها  اكةػػػد

ـٍ أك غعٍ  َلجُدم قد ُحِ َؼ، لـ ُأ يَ  به  ك ُعه،  ال عاني كاألسرار " غ ا ِ ف اْس
ؿ َيْنب ي أف ُيحَ َؼ غيها،  ل  كأنػ  َلجػُد حْ َغػه هنػاؾ َأْحَسػَف  ػف كُحِ َؼ غي الحا

 (ٕ)."    اَرُم غي الن س َأْكلم كانَس ِ َف النُّْطِق به    ارِم، كلر 
 ػ ء كجعمػه  ،اللرايز عمم ال  اكر )عتدا حبةػيا(كقد ساعد الح ؼ عمم      

غيػػه لعكفػػ  عمػػي كالحػػ ؼ  ،حلػػم ل ينةػػ   الػػ هف  ل بال ػػ اكر السػػ ك كالب ػػر
ػ ا ا أف  جػئ األسػمك  عمػي   ااء السا ك كقك  تديهله غي غهـ  راد النتي ػ 

كقػػد أحػػدث  ،هػػ ا النحػػك غيػػه  ػػف الحسػػـ كال ػػك   ػػال نجػػدم  ػػك  اػػر ال حػػ كغا 
الح ؼ قدرا اتيرا  ف الم   كالنلبام  لػم هػ ا ال ػ اكر )عتػدا حبةػيا(    يلجمػم 

ف اوسػػػػالـ لػػػػ ك  عمػػػػم علبالػػػػه اػػػػ  ال ػػػػركؽ كأ  ،غيػػػػه ق ػػػػة العدالػػػػة اوسػػػػال ية
الجنسػػػية كال تميػػػة كالطب يػػػة غػػػال غػػػرؽ تػػػيف أعج ػػػي كعربػػػي  ل بػػػالل ك  كالع ػػػ  

  .ال الئ 
أل ػػر سػػت  الك ػػية تل ػػك    كالسػػ ك كالطاعػػة لػػكلي ا -ن  -لػػـ تػػيف النتػػي 

  فَسنَير  اختالفنًا فإنَّنو منن َيِعنْش مننكم َبْعند   :حلم كلك ااف أدنم  م ة غ ػاؿ
   كثيراً 
كغيها  ،الكالـ تػ " ال اء " عاقدهك ربن   ،كأكؿ  ا يالحظ غي ه ا األسمك      

ك جػػػئ  ،كلػػػيس  سػػل ال عنػػػه ،غهػػ ا األسػػػمك   سػػت  ع ػػػا قتمػػه ، عنػػم السػػػتتية

                                                           

 .  ٘ٚتكي د /   رج  التيك ي.  ػػ( التياف النٔ)
 .ٕ٘ٔدلم  اوعجاز ص ( ٕ)
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كقػد جػاء هػ ا  ،الست  بعد األ ر بالةئ ألـز وقناع ال  اط  ت لياف  ا ُأ ر به
غػ " ال اء "   ا سب   "  ّف " غػ ف الدللػة عمػم  ، تاد ألـ لأكيداللعمي  غي قال  

 ،"ركاغػػد العّميػػة "ال ػػاء" ك" فّ ك لػػؾ للل ػػاء راغػػديف  ػػف  ،اللعميػػ  لكػػكف أقػػك  كاكػػد
كاػػ   نه ػػا ي ػػنئ اللعميػػ   ػػف دلللػػه الك ػػعية عن ػػرا دلليػػا ا ػػر غيػػر الػػ ي 

"  لم ػػػا لةػػػػر  " فّ  لعميػػػ   عنػػػم اللع يػػػ " لةػػػر  ال"غال ػػػاء ،يعطيػػػه ار ػػػر لػػػه
"  عنيػػػيفغيج ػػػك اللع ،اللعميػػػ   عنػػػم اللكايػػػد : اللع يػػػ  ميػػػ  ال نبعػػػث  ػػػف " غػػػ ف 

د  ُةػػػ غبسػػػتته اغػػػي سػػػبؾ الػػػنظـ ا  ػػػا ػػػا أد  ال ػػػاء ك"  ف " دكره.(ٔ)كاللأكيػػػد 
 . لآ يا يلالقم بع ه  ك بعض غي لسمس  تديك  غأ بئ التياف النتكي أجزاء 
 ف حسػف ال كقػك، كجػكد  كله    ير الةأف  عها  جيء  " غكامد"  ف  ِ ْف ك     

 ب ػا –ألف  ػ ير الةػأف كال  ػة  ؛النظـ، كرةاقة اللأليه،  ػا ل ي اػف ك ػ ه
يةػػكؽ السػػا ك  لػػم التيػػاف الػػ ي يلك ػػ  بػػه ال سػػند ك لػػؾ  ػػف  -غيػػه  ػػف اوتهػػاـ 
ّف السا ك  لم لـ ي هـ  ف ال  ير  عنم ب ػم  نلظػرا لع تػم أل ؛دكاعي الل افِ 

ك ػف غكامػد هػ ا   هنه، يايه لككف غيل اف ال س كع بعدم غ   ل اف غ الكالـ
 الدللػػُة عمػػم لعظػػيـ ال  تػػر عنػػه كل  ي ػػه، بػػأف يػػ ار أكًل  ْتَه ػػًا لػػـ ال ػػ ير
األ   أل ألف  ؛  ل م الظاهرل  ال ة  يعد كال  ة    ير الةأفك  (ٕ)ي سر

الكالـ كا ػػحا، يػػ ار ال ػػ ير  ل كقػػد سػػب ه  ػػا يعػػكد عميػػه لياػػكف ال   ػػكد بػػ
غي أكر له؛ ألنه سب ه  ا يعكد عميه،  كأكر له، غل ار ال  ير ل كؿ: ل ي  زفدا

اس ينػػػاقض كل ل ػػػكؿ ل يلػػػه هاػػػ ا اتلػػػداء؛ ألف  لػػػؾ  ػػػر   ػػػف اللع يػػػة، كاولبػػػ

                                                           

.  طبعػة ٚٛ( ينظر : ست  السلنباط  ف الكلا  كالسنة. د /  ح ػكد لكغيػق سػعد.  ػػٔ)
 ـ.ٕٜٜٔهػ / ٖٔٗٔاأل انة، ال اهر  

تيػرك   –ال البػة العن ػرفة  ٚٔٔص ك ٕينظر : الطراز. يحيم تف ح ز  العمكي ل( ٕ)
دار الكل   ٛٙٗص    ٖق ك  علرؾ القراف غي  عجاز ال راف ل ٖٕٗٔط األكلم، 
 اسالي  بالغيةـ ك  ٜٛٛٔ -هػ  ٛٓٗٔلتناف ط األكلم:  –تيرك   -العم ية 

ك  ػػػػامص اللعتيػػػػر ال رانػػػػي كسػػػػ اله البالغيػػػػة / عتػػػػدالعظيـ ٕٛٗد/ أح ػػػػد  طمػػػػك  ص 
 ـٕٜٜٔهػ / ٖٔٗٔط أكلم  البة كهبة  ٖٛص  ٕال طعني ل
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ك ػػك ك ػػك  هػػ ا األ ػػ  لجػػد  ػػكًرا  ػػف األسػػالي   ،ال  ػػد  ػػف الم ػػة كالتيػػاف
 ػػ ير الةػػأف  ا ػػا غػػينػػه لػػأ ر عتنيػػ  عمػػم  الغػػه، غيػػ ار ال ػػ ير لي سػػر ب 
الطرف ػػة حػػيف ل ػػي   كاقعهػػا لجػػد  مكال  ػػة، كاألسػػالي  اللػػي ل ػػاغ عمػػم هػػ 

 لهػػػا  ػػػ اقا حسػػػنا ككقعػػػا جمػػػيال؛ ألف ال ػػػ ير حػػػيف يطػػػرؽ الػػػن س  ػػػف غيػػػر أف
ياكف له عامد يعكد عميه ي يرها  لم حالة  ف ال  ػكض، كاوتهػاـ ل قػرار لهػا 

ي ػػػة ال لكارفػػػة كراء ال  ػػػكض ال ليػػػر، غػػػ  ا  عهػػػا، غلسلةػػػرؼ  لػػػم اكلةػػػاؼ الح 
جػػاء  الج مػػة ال  سػػر  ل اػػف  عناهػػا، ككقػػك غػػي ال مػػ   كقػػك ال تػػكؿ، كلػػراهـ ل 
يتنػػكف الكػػالـ عمػػم هػػ ا األسػػمك   ل غػػي ال عػػاني ال ه ػػة اللػػي يهيمػػكف الن ػػكس 

 (ٔ)للم يها
ف حلػػم كلكاػػاف عتػػدا  ػػغبعػػد الك ػػية بػػالل ك  كالسػػ ك كالطاعػػة لػػكلي األ ػػر    

الحبش يألي اللعمي   ةل ال عمػم  ػ ير الةػأف كال  ػة " غ نػه" غللعمػق الػن س 
مننن َيِعننْش منننكم َبْعنند  فَسننَير  بحػػاؿ هػػ ا ال ػػ ير كق ػػله غػػ  ا جػػاء الل سػػير )

( كقػػك غػػي الَميننديِّينَ  الرَّاشنندينَ  فعمننيُكم بسنننَّت  وُسنننَِّة الُخم نناِء، اختالفننًا كثيننراً 
د  طير يحلال  لم ه م ال ياغة األسمكبية الن س كل اف غي ال م  كال عنم ج

 ف ال لف كالحث عمم الللجػاء  لػم  -ن  -   غيه لح يف لأل ة بعدم الالغلة 
 ل ف أراد النجا  .  - -السنة عند ال لالغا  غهي س ينة نك  

 ف" كألف ال عنػػػػػم عػػػػػاـ لكػػػػػ  األ ػػػػػة ناسػػػػػ   لػػػػػؾ أف لكػػػػػكف أدا  الةػػػػػرط "َ ػػػػػ     
 عػ  غ كقػد  ػي   ج مػة الةػرط ت حاػاـ  مة لك  األناسي غػي اػ  األز ػافالةا 

كال جػػػػركر  كجػػػػاء ل ػػػػديـ الجػػػػارباؿ  الةػػػػرط )يعػػػػش(   ػػػػارعا دال عمػػػػم السػػػػل
 - -) ػػناـ( ألنػػه أكلػػق  ػػمة ب ػػرض الكػػالـ غالحػػديث لػػيس عػػف عػػيش بعػػدم 

ن ػػػػا عػػػػف عػػػػػيش األ ػػػػة  ػػػػف بعػػػػػدم غالتيػػػػاف النتػػػػكي  ن ػػػػػا سػػػػيق  ػػػػف أجمهػػػػػـ    ،كاق
كال ح ػق عنػد البالغيػيف أف اػ  ام ػة غػي لرايػ  تميػ  )بعدي( لهػا كقعهػا كام ة

ل اانػ  حةػػكا ل غامػد  غيػػهييجػػ  أف  ،تمػه النتػكي   ،اػكف لهػػا ألػر غػي ال عنػػم كاق
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غايػػه ن تػػ  بػػه غػػي اػػالـ سػػيد التم ػػاء  ،كاق ا اػػاف هػػ ا ي ػػبئ غػػي أسػػالي  التم ػػاء
ل ػظ غػػي أداء  ي ػكؿ او ػػاـ عتػد ال ػػاهر  ك ػحا أ ػالة اػػ  -  -ال  ػط م 

ي كؿ ػ رح ه   ػ : " كها ا ياكف األ ر أتػدا ام ػا  ،ال عنم غي اللراكي  التمي ة
لػدؿ   (غام ػة )بعػدي  .(1) زد  ةيما كجد  ال عنم قد  ار غيػر الػ ي اػاف "

بػأتي  -ن  - كؿ هػك  ػك  رسػكؿ  ف ه ا ال ػلالؼ سػياكف سػتبه األأعمم 
كسػػػنة  -ن  -البعديػػػة لسػػػمـ  لػػػم قناعػػػة اللح ػػػف بسػػػنله كهػػػ م   -هػػػك كأ ػػػي 

 .يف عال م اء الراةديف ر ي   عنهـ أج 
جػػػكا  الةػػػرط غرتيػػػة ال ػػػلالؼ الكليػػػر  )غسػػػير  ا لالغػػػا اليػػػرا(  : كقكلػػػه      

ف اانػػ  دا مػػة عمػػم الجػػكا   -ن  - لرلػػ  عمػػم العػػيش بعػػد كغالػػه   كال ػػاء كاق
سػػرعة كقػػكع ال ػػلالؼ  عمػػم  لػػدؿ  ل أنهػػا  ،ألنػػه ل ي ػػمئ أف ياػػكف ةػػرطا 

 دكف )سػػػكؼ( كي ػػكي هػػػ م الدللػػػة  جػػيء )السػػػيف(  ،-ن  -بعػػد  ػػػك  النتػػػي 
 عناهػػا اللن ػػيس غػػي الز ػػاف، غػػ  ا د ػػال عمػػم غعػػ    ػػارع »اتػػف يعػػيش:  ي ػػكؿ

)سكؼ( أةد لرا يا غي السػل باؿ  م ام لالسل باؿ، كأزال عنه الةياع،  ل أف 
ب  ػػر  ػػد  اللن ػػيس عمػػم سػػتي   غالسػػيف  ةػػعر   .(ٕ)« ػػف السػػيف كأتمػػ  لن يسػػا

 تر كقكع ال لالؼ أ ػ ا لألهبػة كلػكطيف الػن س عمػم السػلعداد لكقػكع ل رف  
لػػهك   ، ال رفػػ هػػ ا ال ػػلالؼ  حيػػث أ تػػر عػػف أ ػػر  -ن - هػػ ا  ػػف دلمػػ  نتك 

غسػػػػرعاف  ػػػػا كقعػػػػ  ال لنػػػػة تػػػػيف  ،-ن  -كقػػػػك طب ػػػػًا ِلَ ػػػػا أ تػػػػر بػػػػه  ي سػػػػل َتم
   .ال سم يف كظهر  طكامه لنهش غي لكات  اوسالـ كع يدله 

ف اانػػ  رتيػػة عم يػػة  ل أنهػػا دلػػ  عمػػم الػػر  ال لالغػػا         كالرتيػػة هنػػا كاق
كاػ لؾ سػنله  ،الكرفـ كغه ه كأحاا ػه ال رافغي  -ن  -ال امر  بعد رسكؿ   

كال ػػلالؼ حكلهػػا ك ػػا يلرلػػ  عمػػم اػػ   لػػؾ  ػػف ا ػػلالؼ غػػي الع يػػد  كالع ػػ  
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ر  رأي يػػحلػػم اأنػػه  تم ػػا عظي ػػا  ال ػػلالؼ غ ػػد تمػػ  ،كسػػامر  نػػاحي الحيػػا  
 العيف .
ك لػؾ   ػف ال ػلف االلرفاؽ الةاغي أل لػه كالػكاقي لهػ -ن  -لـ ي ك النتي      
 " فعميُكم بسنَّت  وُسنَِّة الُخم اِء، الرَّاشديَن الَميديِّينَ  قكله : غي 
عمػػم السػػتتية كأف  ػػا بعػػدها  سػػت  ع ػػا قتمهػػا كهػػ ا أدعػػم لالللػػزاـ كال ػػاء لػػدؿ  

ك  "عمػياـ " اسػـ غعػ  أ ػر ب عنػم )الز ػكا(: كالل سؾ ب ا يألي بعػد ال ػاء كقكلػه 
جدر غي لأدية ال عنم ألف اسػـ ال عػ  يػتدي اسـ ال ع  أقك   ف ال ع  كأقدر كأ

الطػاهر اتػف  فتػيفك  ؛ال عنم  ك ال بال ػة غيػه، ؼ"عمػياـ" أ ػر بةػد  لػزـك السػنة
أف أ ػػػػ   كجػػػػه األتم يػػػة كال ػػػػك  غػػػػي اللعتيػػػر باسػػػػـ غعػػػػ  األ ػػػر غيػػػػ ار عاةػػػكر
عميػػػؾ أف ل عػػػ  اػػػ ا، غلكػػػكف ج مػػػة  ػػػف  تػػػر   ػػػدـ ك تلػػػدأ  أف ي ػػػاؿ: )عمػػياـ( 
جعمػكا غعػ  اػ ا  علميػا  الػة عمػم اسػلعالء  جػازي، اػأنهـد عمػم"" كلكػكف   ػت ر

 .لػـ الػر السػلع اؿ غعػا مكا عمم ال  اط  ك ل انا  نه لأكيدا ل عنػم الكجػك 
 عا مػػة غعػػػ  األ ػػر غجعمكهػػػا ب عنػػم أ ػػر ال  اطػػػ  بال الز ػػة كن ػػػتكا  "عمػػم"

 (ٔ)السـ بعدها عمم ال  عكلية.
ـْ َعَمػػػ)غ:  -ن  -غ كلػػػه        عنػػػام الز ػػػكا سػػػنلي كاحر ػػػكا عميهػػػا  ( بسػػػنليْيُا

الهلػػػػداء كاللح ػػػف بالسػػػػنة هػػػك  الز ػػػة  غال  ػػػد باسػػػـ غعػػػػ  األ ػػػر )عمػػػػياـ( 
: اسػػػـ ال عػػػ  قػػػد يػػػألي تػػػدكنها غي ػػػاؿ  ػػػك أف "البػػػاء حػػػرؼ الجػػػر" كجػػػاء ،النتكيػػػة

 ال امػػػػد :  َّ رت  ٍَّّ ٌّ ٱُّغعمػػػػياـ سػػػػنلي" ا ػػػػا جػػػػاء غػػػػي قكلػػػػه لعػػػػالم "
جعم  ه ا المزـك لمسنة عمم أكلق  ال  يد  لمل اؽ" الباء"  جيء  ل أف ٘ٓٔ

 .كاكد  ا ياكف 

الط ِرفَ ػػػُة  ،هػػػي:لةػػػ    لػػػؾ  غ السػػػنة ألفلبػػػاع الكلػػػا  ل يػػػأ   اػػػر كلػػػـ       
ػػػػَؾ ِبَ ػػػػا َاػػػػاَف َعَمْيػػػػِه ُهػػػػَك َكُ َمَ ػػػػاُتُم الر اِةػػػػُدكَف ِ ػػػػَف  اْلَ ْسػػػػُمكَاُة، َغَيْةػػػػَ ُ  َ ِلػػػػَؾ الل َ سُّ

ػػػَمُه اِلْعِلَ ػػػ ػػػن ُة اْلَكاِ َمػػػُة، َكِلَهػػػَ ا َاػػػاَف الس  اَداِ  َكاأْلَْعَ ػػػاِؿ َكاأْلَْقػػػَكاِؿ، َكَهػػػِ ِم ِهػػػَي السُّ

                                                           

 .ٕٓٗص  ٘: اللحرفر كاللنكفر ل ينظر( ٔ)
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ن ِة ِ ل  َعَمم َ ا َيْةَ ُ  َ ِلػَؾ ُام ػُه، َكُرِكَي َ ْعَنػم َ ِلػَؾ َعػِف  ـَ السُّ َقِديً ا َل ُيْطِمُ كَف اْس
لػـ   ػا هػك  عمػـك تداهػة أف رسػكؿ  (ٔ)ْتػِف ِعَيػاٍض.اِ  اْلَحَسِف َكاأْلَْكَزاِعػيِّ َكاْلُ َ ػيْ 

غاأل ػػ  كاأل ػػ  بػػه أ ػػر غػػي أحاديػػث اليػػر  ل ح ػػر لهػػا تػػلعمـ ال ػػراف الكػػرفـ   
بالسنة كلزك ها ي كد حل ا  لم ال راف الكرفـ كل ػاـ القلنػاع تهػ ا هػك النظػر غػي 

عرغػػة  لػػؾ  ػػاركام كيا ػػي ل غيػػه  لي ػػه عمػػم  اانػػة ال ػػراف الكػػرفـ  التيػػاف النتػػكي 
ػػي َأَ ػػػا": قػػػاؿ - - سػػيدنا عمػػػم  َأل : َيُ ػػػكؿُ  –ن  - َّللا ِ  َرُسػػػكؿَ  َسػػػِ ْع ُ  َقػػػدْ  ِ نِّ

 َ ػا َنَبػأُ  ِغيػهِ  َّللا ِ  ِاَلا ُ : َقاؿَ  َّللا ِ  َرُسكؿَ  َيا ِ ْنَها اْلَ ْ َرلُ  َ ا: َغُ ْم ُ  ِغْلَنةٌ  َسَلُككفُ  ِ ن َها
 َلَرَاػػهُ  َ ػفْ  ِبػػاْلَهْزؿِ  َلػْيَس  ال  ػ  َكُهػػكَ  َتْيػَنُاـْ  َ ػا َكُحْاػػـُ  َبْعػَدُاـْ  َ ػا َكَ َتػػرُ  َقػْتَمُكـْ  َاػافَ 
 اْلَ ِليفُ  َّللا ِ  َحْت ُ  َكُهكَ  َّللا ُ  َأَ م هُ  َغْيِرمِ  ِغي اْلُهَد  اْتَلَ م َكَ فْ  َّللا ُ  َقَ َ هُ  َجب ارٍ  ِ فْ 
ْارُ  َكُهػػػكَ  ػػػرَ  َكُهػػػكَ  اْلَحِاػػػيـُ  الػػػ ِّ  َكل اأَلْهػػػَكاءُ  ِبػػػهِ  َلِزفػػػ ُ  ل ال ػػػِ ي ُهػػػكَ  اْلُ ْسػػػَلِ يـُ  اطُ ال ِّ
 َلْنَ ِ ػػي َكل الػػر دِّ  َاْلػػَر ِ  َعَمػػم َيْ َمػػقُ  َكل اْلُعَمَ ػػاءُ  ِ ْنػػهُ  َيْةػػَبكُ  َكل األَْلِسػػَنةُ  ِبػػهِ  َلْملَػػِبُس 
 َيْهِدي َعَجًبا ُقْراًنا َسِ ْعَنا ِ ن ا ُلكاَقا َحل م َسِ َعْلهُ  ِ  ْ  اْلِجفُّ  َلْنَلهِ  َلـْ  ال ِ ي ُهكَ  َعَجاِمُبهُ 
ْةػػدِ  ِ َلػم  َعػػَدؿَ  ِبػػهِ  َحَاػػـَ  َكَ ػػفْ  ُأِجػػرَ  ِبػهِ  َعِ ػػ َ  َكَ ػػفْ  َ ػػَدؽَ  ِبػػهِ  َقػاؿَ  َ ػػفْ  ِبػػهِ  َغآَ ن ػػا الرُّ
 .(ٕ)" ُ ْسَلِ يـٍ  ِ َراطٍ  ِ َلم َهَد  ِ َلْيهِ  َدَعا َكَ فْ 

 ُ ْطَتِلػهِ  ِغػي َيُ ػكؿُ  -ن  - َّللا ِ  َرُسػكؿُ  َاػافَ : اؿَ َقػ َّللا ِ  َعْتػدِ  ْتفِ  َجاِترِ  َعفْ ك         
ـ   أَْهُمػهُ  ُهكَ  ِبَ ا َعَمْيهِ  َكُفْلِني َّللا َ  َيْحَ دُ   َكَ ػفْ  َلػهُ  ُ ِ ػ    َغػال َّللا ُ  َيْهػِدمِ  َ ػفْ : " َيُ ػكؿُ  لُػ
ػػدٍ  َهػػْديُ  اْلَهػػْديِ  َكَأْحَسػػفَ  َّللا ِ  ِالَػػا ُ  اْلَحػػِديثِ  َأْ ػػَدؽَ  ِ ف   َلػػهُ  َهػػاِديَ  َغػػال ُيْ ػػِمْمهُ   ُ َح  
 ِغػػي َ ػػالَلةٍ   َكُاػػ َ ػػالَلةٌ  ِتْدَعػػةٍ   َكُاػػ ِتْدَعػػةٌ  ُ ْحَدلَػػةٍ  َكُاػػ  ُ ْحػػَدَلاُلَها اأُلُ ػػكرِ  رَكُةػػ
        (ٖ)النار"

كأر  أف الحػديث  ،  بالػا    غه ػا  لالز ػاف ل ي لرقػاف أتػدا غاأل   بالسنة أ
لػػه دكرم غػػي غهػػـ سػػت  القل ػػار غػػي هػػ ا التيػػاف النتػػكي ر عػػف ال ػػلالؼ الكليػػ

                                                           

 .ٕٕٛص  ٕجا ك العمكـ كالحاـ ل (ٔ)
 .ٕٚٔص  ٘( سنف اللر  ي لٕ)
 .٘ٙٛص ٕ(  سند أح د ل ٖ)
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لػػػم أف ال ػػػلالؼ سػػػياكف  يدانػػػه السػػػنة كأف  عمػػػم  اػػػر السػػػنة    غيػػػه  ةػػػار  
 .الرجكع  ليها  ا ة سياكف له عظيـ األلر غي  عالجة ه م ال لالغا  

 ناء الراشندين   وسننة الخم: كاأل ػ  تهػا قػاؿ -ن  -كلأكيدا عمم الباع سػنله  
  الميديين 
ـْ َأُتػػك َبْاػػٍر  بالبػػاع سػػنلهـ  -ن  -النتػػي َكاْلُ َمَ ػػاُء الر اِةػػُدكَف ال ػػِ يَف َأَ رَ         ُهػػ

ػػِة َعَمػػم َأف  ُعَ ػػَر ْتػػَف َعْتػػِد اْلَعِزفػػِز  َكُعَ ػػُر َكُعْلَ ػػاُف َكَعِمػػي   َكَنػػص  َاِليػػٌر ِ ػػَف اأْلَِم  
ـِ اْلُ ْجَلِهػِديَف  اِةٌد َأْيً اَ ِميَ ٌة رَ  ْسػاَل ػِة اْوِ ـْ ِ ػْف َأِم   ـْ َكَ ْف َساَر ِسػيَرَلُه َكِقيَ : َتْ  ُه

ُسػػكِؿ  ـْ ُ َمَ ػػاُء الر  ـِ َغػػِ ن ُه ػػاَلـُ  -ِغػػي اأْلَْحَاػػا ػػاَلُ  َكالس  ِغػػي ِ ْعػػاَلِء اْلَحػػقِّ  -َعَمْيػػِه ال  
ْرَةاِد اْلَ ْمِق  يِف َكاِق ْحَياِء الدِّ َراِط اْلُ ْسَلِ يـِ َكاِق    (ٔ) ِ َلم ال ِّ

 -  –كأرجػػػئ هػػػ ا الػػػرأي غػػػال يسػػػلحق ل ػػػ  ) مي ػػػة(  ل  ػػػف البػػػك النتػػػي     
قا ة الديف الحنيه كسار سيرله غي ا  أ ػرمكجعمه قدكله غي  كلػ لؾ   ،الحاـ كاق

   ا ال ػػالؿ، ن ػػيض هػػككالرةػػد اػػانكا أهػػال لهػػ ا الك ػػه :"الراةػػديف ال هػػدييف" 
 عمػم غايالهػا ِ لػم لدتيرالػه لنسػاؽ الػ ي هػك: قي  و كالطرفق أَل را كجه َأ ا 
د َلْسػػديد كل  ةػػير ِ ةػػار  غيػػر  ػػف السػػداد سػػتي  لأكيػػدا عمػػم هػػ ا ال عنػػم ك  ُ َسػػدِّ

 كلػه: "ال هػدييف" غألف الراةػد ل  حالػة  هػدي  ػف    "اْلَ ْهػِديِّيَف" جاء الك ػه
   ل  ؛ةػػديف أف ياكنػكا  هػػدييف ػ ة  تاػد  ل ػػا سػتق، ألنػه يمػػـز  ػف اػكنهـ را"

ي اػػػف رةػػػد  ل تهدايػػػة، كعميػػػه غال ػػػ ة هنػػػا ليسػػػ   ػػػ ة احلػػػراز كلكنهػػػا  ػػػ ة 
 - -غ ػػد قػػدـ النتػػي  (ٕ) "لكايػػد كبيػػاف عمػػة، يعنػػي أنهػػـ رةػػدكا ألنهػػـ  هػػديكف 

)الراةديف ال هػػدييف( حيليػػا  الللػػزاـ بسػػنة ال م ػػاء غهػػـ ػغػػي ك ػػ ه )ال م ػػاء( تػػ
 غي ا  سيرله  كاانكا  راةديف  هدييف .   - ن - م كا الرسكؿ 

ن ػػا  اػػر سػػنلهـ غػػي   اتمػػة سػػنله؛ ألنػػه عمػػـ أنهػػـ ل ي طمػػكف غي ػػا "         كاق
عرؼ أف بعض سنله ل لةلهر  -ن  -كألنه  ،يسل رجكنه  ف سنله بالجلهاد

                                                           

 .ٕٕٔص  ٕجا ك العمكـ كالحاـ  ل( ٔ)
 .ٕٚٚحيف.اتف علي يف ص ةر  رفاض ال ال( ٕ)
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غػأطمق  ،م رد لمػؾ السػنةغأ اؼ  ليهـ دغعػا للػكهـ  ػف  هػ   لػ ، ل غي ز انهـ
 (ٔ)".ال كؿ بالباع سنلهـ سدا له ا البا 

ننكوا    : -كلأكيػدا عمػم الللػزاـ بسػنله كسػنة ال م ػاء الراةػديف جػاء قكلػه  َتَمسَّ
وا عمييا بالنَّواجاِ  بيا   وَعضُّ
كقد جاء  ه م الج مة " ل ساكا تها "    كلة ع ا قتمها لك اؿ الل ػاؿ      

يلرقػم غػي  -ن  -غالنتي :" غعمياـ بسنلي "  -ن  -  ل كله غه م الج مة  تاد
 لػػم العػػض عميهػػا  تهػػا  باليػػدطمػػ  األ ػػ  بسػػنله  ػػف الللػػزاـ تهػػا  لػػم الل سػػؾ 

: قاؿ ال طػاتي  ،تم  ال اية غي طم   األ   بالسنة كالحرص عميها غ بالنكاج  
ن ػػا أراد تػػ لؾ الجػػد غػػي لػػزكـ السػػنة كالنكاجػػ  ا ػػر األ ػػراس كاحػػده" ا ناجػػ ، كاق

غع   ف أ سؾ الةػيء تػيف أ راسػه كعػض عميػه  نعػًا لػه أف ينلػزع ك لػؾ أةػد 
 ا ياكف  ف الل سؾ بالةيء    ااف  ا ي ساه ب  اديـ غ ه أقر  لناكًل كأسػه  

بال تر عمم  ا ي يبه  ف ال  ض غػي  رم أي ًا األ انلزاعًا، كقد ياكف  عنا
كغػػػػي اللعتيػػػػر النتػػػػكي اسػػػػلعار   .(2)  ا ػػػػا ي عمػػػػه ال لػػػػألـ بػػػػالكجك ي ػػػػيبه ا   
ػػػن ِة اْلُ َح  ِدي ػػػِة ِتَجِ يػػػِك َ ػػػا ُيْ ِاػػػُف ِ ػػػَف اأْلَْسػػػَباِ  ل ليميػػػة " ػػػِؾ ِبالسُّ َةػػػب َه َحػػػاَؿ اْلُ َلَ سِّ

ـ  َيْسػَلعِ  ُؾ ِبَةْيٍء ِتَيَدْيػِه لُػ اْسػِلْظَهاًرا  بأسػنانه يُف َعَمْيػهِ اْلُ ِعيَنِة َعَمْيِه ِبَحاِؿ َ ْف َيَلَ س 
 اللرايػػ  اسػػلعيرتجػػا ك ةػػد  الل سػػؾ كقكلػػه غػػي اػػ  لػػـ  (3) " عميػػهِلْمُ َحاَغَظػػِة 

 .حالية كال رفنة ،الل ليمية السلعار  ستي  عمم لم ةبه به ال ةبه عمم الداؿ
 يػدؿ عمػم كا  ه ا اللأكيد غي األ   بالسنة كالل سؾ تها حلم العض عميها    
أعػػػػداء اوسػػػػالـ لػػػػف ي مػػػػكا غػػػػي  حاربػػػػة هػػػػ م السػػػػنة حلػػػػم لل مػػػػ   ػػػػف تػػػػيف  أف 

غاػػػ  هػػػ ا الحػػػث عمػػػم لػػػزـك السػػػنة يػػػدؿ عمػػػم أف  ،كلنػػػدلر  عال هػػػا ال سػػػم يف
ي تيء حربا  ركسا  ػد السػنة يسػلمـز  ػف األ ػة أ ػ  السػنة ال سل ت  ال رف  

 . كه ة ب ك 
                                                           

 .ٖٗٙص  ٕةر  الطيتي ل  (ٔ)
 .ٖٓٓص  ٗ عالـ السنف ل ( ٕ)
 .ٖٕ٘ص  ٔ رقا  ال  اليئ ل ( ٖ)
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 - -ء لحػ ير النتػي جػا ،كلأكيدا عمم اللرغي  غي السنة كاأل ػ  تهػا        
اػػاف هػػ ا اللحػػ ير النتػػكي غ ،ألف ال ك ػػكع جمػػ  كاللهديػػدا   طػػر ؛ ػػف التدعػػة

 ال ػػلف  ليج ػػك غػػي تيانػػه تػػيف اللرغيػػ  كاللرهيػػ  لح ػػينا لأل ػػة  ػػف ألػػكف هػػ م
يَّاكم وُمْحَدثاِت األموِر، فإن ُكشَّ ُمحَدَثٍة بْدَعةب، وكش بدَعٍة َضاللةب   :غ اؿ   وا 
كل ػػػػا يرهبػػػه  ػػػف غعػػػػ   ،ـ ل ػػػػا يرغبػػػه غػػػي غعػػػػ  ال ػػػأ كر بػػػهكحاجػػػة ال سػػػم     

 ؛ك ػركرلها نابعػة  ػف غهػـ كاقعػي لمػن س البةػرفة  ، ركرفة ك محة ،ال حظكر
ألف ه م الن س غي  يمها  لي الدنيا ا ا ي كؿ أتك ال ر  اتف الجػكز  : " اال ػاء 

ن ػػػا دغعػػػه  لػػػي غػػػكؽ يحلػػػال  لػػػي اللكمػػػه كلهػػػ  ،الجػػػاري غ نػػػه يطمػػػ  الهتػػػكط ا كاق
 .( 1)   أجا   عاكف الةرع باللرغي  كاللرهي  لي كي جند الع  

 ػػػف  حػػػدلا  األ ػػػكر  ػػػف  ػػػالؿ  حػػػد   ػػػكر  -ن  -كقػػػد حػػػ ر النتػػػي     
أسػػػػمك  اللحػػػػ ير كهػػػػي ال ػػػػكر    ال تػػػػدكء  بال ػػػػ ير "  يػػػػاؾ " كهػػػػ ا ال ػػػػ ير 

اللحػػ ير تهػػ ا  ألنػػه ل ػػا الػػر ؛  عػػكؿ بػػه ل عػػ   حػػ كؼ كجكبػػا كل يجػػكز  ظهػػارم
أف ي ػػػرغ ، كالػػػداعي البالغػػػي لمحػػػ ؼ هػػػك ،الم ػػػظ جعمػػػكم تػػػدًل  ػػػف الم ػػػظ بال عػػػ 

 ػ  ال  اطػ  حػ رم  ػف  لػؾ ال حػ كر، أال لكمـ سرفعا  ػف ل ػظ اللحػ ير حلػم ي
كفػػ ار  (2).ل ػػاظ  ل   ا ةػػارؼ ال اػػركم أف يرهػػقنػػه ل يسػػلع   هػػ م األك لػػؾ أل

الل ْنِتيػػُه َعَمػػػم َأف  ر كاوغػػراء  هػػك" أف داعػػي الحػػ ؼ غػػي بػػػا  اللحػػ يالسػػيكطي 
ْلَياِف ِباْلَ ْحػُ كِؼ َكَأف  اِلْةػِلَ اَؿ ِتػِ ْاِرِم ُيْ ِ ػي ِ َلػم َلْ ِكفػِ   َ اَف َيَلَ اَ ُر َعِف اْوِ الز 

 (3)  اْلُ ِهِـّ 

                                                           

 . د/ السػػيد   السػػيد ك أ. / سػػيد  ٕٔ(  ػػيد ال ػػاطر ألتػػي ال ػػرل اتػػف الجػػكز   ػػػػٔ)
  تراهيـ. دار الحديث ال اهر  ط اللانية.    

ص  ٔكةػػر  الر ػػي ل ٕٚٚص  ٔألةػػ كني ل ال ػػباف عمػػم ةػػر  ا ينظػر : ةػػر  (ٕ)
 .ٖٜص  ٕ.ك عاني النحك د/ غا   السا رامي ل ٕٔص  ٗكالنحك الكاغي ل  ٖٛٗ

 . أ/   أتػػك ال  ػ   تػػراهيـ.  ٜٓٔص  ٖاول ػاف غػي عمػػكـ ال ػراف. السػيكطي. ل ( ٖ)
 ـ. ٜٗٚٔهػ/ ٜٖٗٔالهيمة ال  رفة العا ة لمكلا  ط 
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 أسػػػػػمك   أكجزبػػػػػ األ ػػػػػة   ػػػػػف  حػػػػػدلا  األ ػػػػػكر يحػػػػػ ر -ن  -غػػػػػالنتي        
  ل ػػم  جػػيء غ ،األ ػػةغيػػه هػػالؾ  اللحػػ ير   ػػا عمػػم -ن  - نػػه   سػػارعة 

 نػػه الػػ    يكقعػػه  ةػػكؽ ل عرغػػة ال حػػ رال ػػ ير " يػػاكـ" يجعػػ  ال لم ػػي عمػػم 
م  طػػكر  مػػلنتيهػػا ع اسػػرفعا بعػػد أف ا ل ػػر لػػه الكػػالـ ا ل ػػار  -ن  -النتػػي 

ػا لػـ ياػف لػه  ا أُ  كهي " حدلا  األ كر"ال ح ر  نه  يف ِ    حِدث كاتلُػدع غػي الػدِّ
 – -كهك يرجك  لػم ال ػلالؼ كالل ػرُّؽ ال ػ  كـ الػ ي  اػرم الن تػيُّ  ،أ   غيه

 (ٔ)"ب كله: "غ ن ه َ ف َيعش  ناـ غسير  ا لالغًا اليراً 
بػػػػك اللحػػػػ ير تتيػػػػاف العمػػػػة كاللن يػػػػر  ػػػػف هػػػػ م ال حػػػػدلا  ألكزفػػػػاد  غػػػػي اللحػػػػ ير 

  ُمحَدَثٍة بْدَعةب، وكش بدَعٍة َضاللةب  فإن ُكشَّ   :ال  نعة
 ػػػف هػػػ م ال حػػػدلا  هػػػك أف هػػػ م كال ػػػاء سػػػتتية دلػػػ  عمػػػم أف سػػػت  اللحػػػ ير   

ال حػدلا  غػي  اػ  أغػرادكجػاء  "اػ " ال  يػد  لمع ػكـ للسػل رؽ ال حدلا  تدعػة 
 كأكػػػد ال عنػػػم  " ف " ل رفػػػرا لم عنػػػم غػػػي الن ػػػكس  ،الحاػػػـ عميهػػػا باكنهػػػا تدعػػػة

 يجػػاد ةػػيء لػػيس لػػه نظيػػر غػػي الةػػرع، كلػػـ يعرغػػه ال ػػدر األكؿ التدعػػة هػػي ك "
أك ال م ػػػاء   -ن -ع ػػػف لػػػه حػػػق اللةػػػرفك  ػػػف الػػػا   ، أك سػػػنة رسػػػكؿ   

 (ٕ)"الراةديف.
 ػػف اتلػػدع تدعػػة غػػي اوسػػالـ غ ػػد  ػػكف "كقػػد كرد عػػف اتػػف ال بػػارؾ أنػػه قػػاؿ:   

ـْ َكَأْلَ ْ ػُ  رسكؿ   غي الرسػالة؛ ألف   لعػالم  ـْ ِديػَنُا ي ػكؿ: } اْلَيػْكـَ َأْكَ ْمػُ  َلُكػ
ـُ اِوْسػػالـَ ِديًنػػا { ]ال امػػد : ـْ ِنْعَ ِلػػي َكَرِ ػػيُ  َلُكػػ [، غبعػػد اوك ػػاؿ كاول ػػاـ َٖعَمػػْيُا

 ف ال ي يدعي الن  اف؟! غػ  الؾ رح ه   ير  أف  ف اتلدع غي الػديف ةػيمًا 
عنػػي، كلػػـ ياػػف لهػػ ا األ ػػر سػػمه عػػف  كقػػاؿ: هػػ ا حسػػف اع مػػكا بػػه، أك  ػػ كم

كل عػػػػف  م امػػػػه، غ نػػػػه ياػػػػكف اتلػػػػداعًا جديػػػػدًا غػػػػي ديػػػػف  ،   -ن - رسػػػػكؿ  
                                                           

ربعيف كلل ة ال  سيف لمنككي كاتف رج  رح ه ا   د/ غلئ ال كي ال ليف غي ةر  األ( ٔ)
.   دار اتػػػف ال ػػػيـ، الػػػد اـ ال  مكػػػة  ٜٛعتػػػد ال حسػػػف تػػػف ح ػػػد العبػػػاد التػػػدر.  ص 

 ـ.ٖٕٓٓهػ/ٕٗٗٔالعربية السعكدية.ط األكلم 
 الساتق كال  حة . ( ٕ)
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ألف   قػاؿ: )َأْكَ ْمػُ   ؛غي الػبالغ -ن  -كارلي به يمز ه أنه  كف رسكؿ   
ـْ ِنْعَ ِلي( ـْ َكَأْلَ ْ ُ  َعَمْيُا كليس بعد الك اؿ  ك اؿ، كل بعد اول اـ  ،ٖل امد  ا َلُك

 ل اـ، غالديف قد ا  ، غ  ا جاء  نساف كقاؿ:   كا ته ا، غ عنػم  لػؾ: أنػه ب ػي 
 . (ٔ)" )َأْكَ ْمُ ( ك )َأْلَ ْ ُ ( ك غي الديف لم ة، كه م لل لها! غيلعارض 

لعػاـ الػ ي أكػد كلل ي ا لملن ير  ف التػدع كاأل ػ  بالسػنف اػاف هػ ا الحاػـ ا      
 ُكننشّ و : »َقْكُلػػُه َ ػػم م َّللا ُ َعَمْيػػِه َكَسػػم ـَ سػػتق غاػػاف أحسػػف  لػػاـ كهػػك  عمػػم اػػ   ػػا
غم ػا ا لػـ  كه ا يسم نا  لػم أف اػ   حدلػة غػي ديػف    ػاللة  « ِبْدَعٍة َضاَلَلةب 

  .يأ  الكالـ اتلداء
ياكـ ك حدلا  األ كر غ ف ا   حدلػة  ػاللة " ؟! للن يػر  ػف هػ م ف   ل ػم األ  " كاق

اػػاؼ غػػي كهػػ ا    ػػ ها بالتدعػػة أكلي عمػػم هػػ ا النسػػق غك ال حػػدلا  جعػػ  الػػنظـ يػػأل
ع ػػـك التػػدع  ػػالل  غػػال  يػػر غجعػػ     نلهػػام غػػي اللبةػػيكتمػػ    الػػنظـ ل أف اللن يػػر 

 غيها كل هد  ت  هي  ياع الديف غالطات  الدنيا ل تلدع كل سم   له ار ر  .
للح ػػػف األ ػػػة كل ػػ ف لػػػه سػػػت   ي للابعػػػ  ج مػػػه كأسػػاليبه غهػػ ا الحػػػديث النتػػك      

: " أك ػياـ تل ػك   "  -ن  -السالـ غاان  ه م الج مة اللي هي  ػف جكا ػك ام ػه 
كاأل ػػػ  بسػػػنله كسػػػنة  غاػػػ   ػػػا جػػػاء بعػػػدها ل  ػػػي  لهػػػا غالسػػػ ك كالطاعػػػة لػػػكلي األ ػػػر

ل ػػك    كقػػد جػػاء  الج ػػ  عمػػم كلػػرؾ التػػدع اػػ   لػػؾ  ػػردم  لػػم  ال م ػػاء الراةػػديف
ـٌ يعلتػُر  ألنػه" ال عػانيالكجه ال ي اقل ام ج اؿ النظـ غلناس   الػدلل  كلالقػ   نظػ

ُـّ الةػيء  لػم  غيه حػاُؿ ال نظػـك بع ػُه  ػَك بعػٍض، كلػيَس هػك "الػن ظـ" الػ ي  عنػاُم  ػ
كالتنػػاِء  كالّلػأليِه كال ػياغةِ  حكلػ لؾ اػػاف عنػدهـ نظيػرا لمنسػػ ،الةػيء ايػه جػػاء كال ػق

كالَكْةِي كاللحتير ك ا َأةَبه  لؾ،   ا ُيكجػ  اعلبػاَر األجػزاِء َبْعِ ػها  ػَك بعػٍض، حلػم 
ياػػكَف لك ػػِك اػػ ِّ حيػػُث ُك ػػك، عمػػٌة َلْ َل ػػي اكَنػػه هنػػاؾ، كحلػػم لػػك ُكِ ػػك غػػي  اػػاف 

 - ْ ِ ػػي لػػهنَ  كل ن مػػؾ  أ ػػاـ هػػ ا الػػن ن العػػالي  ػػف الػػنظـ  ل أف  (ٕ)"غيػػرم لػػـ ي ػػمئ
 كسمـ عمم  عمـ الناس ال ير.   مك م . بالح ؽ كاألسلا ية  - ن

                                                           

 .ٔٔص   ٔةر  األربعيف النككية الةيخ : عطية سالـ ل ( ٔ)
 .ٜٗز ص دلم  اوعجا( ٕ)
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 احلديث الثالث
ِتن  َينْدُخُموَن الَجنَّنَة »َقاَل:   ،َعْن َأِب  ُىَرْيَرَ  َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ             ُكشُّ ُأمَّ

َمننْن َأَطنناَعِن  َدَخننَش » َقنناَل: َّللاَِّ، َوَمننْن َيننْأَبى؟، َقنناُلوا: َيننا َرُسننوَل «َمننْن َأَبننىِإالَّ 
 . -ملسو هيلع هللا ىلص  -صدق رسول     (ٔ)«ىَوَمْن َعَصاِن  َفَقْد َأبَ    الَجنََّة،

كحػػػث عميهػػػا   -ن  -الرسػػػكؿ طاعػػػة  نػػػص غػػػي كجػػػك  هػػػ ا الحػػػدث الةػػػرفه
ك ػػػػف  - ن -كلرغيػػػػ  غيهػػػػا    جعػػػػ   عػػػػرال الك ػػػػكؿ لمجنػػػػة طاعػػػػة الرسػػػػكؿ 

 -  -كقػد تػدأ النتػي تن سػه عػف د ػكؿ الجنػة ع ام غهك غي حاـ  ف ا لنػك 
  ُكشُّ ُأمَِّت  َيْدُخُموَن الَجنََّة م البةر  النتكية ته م الج مة : ه 
لهػػػػا  ال مػػػػك  كلةػػػػر   لهػػػػا ل ػػػػلئ ل ػػػػ ي لهػػػػا ار اف ك  كهػػػ م الكم ػػػػا         

  ف  ؛لي ػػػدر الم ػػػظ عمػػػم ك ػػػ هغ يهػػػا تراعػػػة اسػػػلهالؿ كحسػػػف اتلػػػداء  الن ػػػكس
 كقػػد  ػػػي    ػػػياغة ،بةػػر  عا ػػػة لكػػػ  األ ػػة تػػػد كؿ الجنػػػة الج مػػة النتكيػػػة 

)اػػ  أ لػػي(  ال سػػند  ليػػهل ػػديـ ك   ،غهػػي ج مػػة  تاػػد  باسػػ ية الج مػػة  تدعػػة 
كفتػػيف او ػػاـ  ل كيػػة الحاػػـ كلأكيػػدم ي يػػد عمػػم ال تػػر ال عمػػي )يػػد مكف الجنػػة( 

ل ُيتلم بالسـ ُ َعر    َف العكا    ل   ألنه" :غي كؿعتدال اهر ست  ه م اوغاد  
لحديٍث قد ُنكَي  سػناُدم  ليػه، كاِق ا اػاف اػ لؾ، غػ ف قمػ : "عتػد  "، غ ػد أةػعر  
" أك  ـَ قتمه ت لؾ أنؾ قد أردَ  الحديَث عنػه، غػِ  ا جمػَ  بالحػديث غ مػ   ػلاًل: "قػا

" غ د ُعمـ  ا جم ـَ َ  به كقد كط ْأَ  له كقد  َ  اِوعالـ قمَ : " رَل"، أك قمَ : "َقِد
ه قتكؿ ال هيأ لػه ال ط ػمف  ليػه، تمغيه، غد َ  عمم ال م  ُد كَؿ ال أنكِس به، كق

ػػتهة، كَأ للػػؾ ل  حالػػة أةػػد للتكلػػه، كأ ك  ، كأد ػػُ  غػػي الل ح يػػق ػػم لمةُّ  ،نػػُك لمةػػؾ 
ؾ لػه بْعػَد اللنتيػِه كج مُة األ ر أنه لػيس  عالُ ػؾ الةػيَء ب لػًة غ ػاًل،  ْلػَ   عالِ ػ

كاوحاػاـ.  عميه كالل د ِة لػه، ألف   لػؾ َيْجػري َ ْجػر  لكرفػِر اِوعػالـ غػي اللأكيػد

                                                           

(ٔ ) ِ كِؿ َّللا  َنِف َرُسػ َداِء ِبُسػ  - حيئ الت اري ؾ العل اـ بالكلا  كالسػنة.  . َبػاُ  اِلْقِلػ
- ٜٚٔص  ٔك ػػػحيئ اتػػػف حبػػػاف ل ٔٓٗص  ٛك سػػػند اح ػػػد ل  ٕٜص  ٜل 

 كالم ظ لمت اري.
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ر، ااف  لؾ أغ ـَ له ِ ػْف أف ُيػ َار  ـ  ُغسِّ ك ف ههنا قالكا:  ف  الةيَء   ا ُأْ ِ ر ل
 .(ٔ)" ف غير ل د ة    ار

تجعػ  ال لم ػي عمػم ةػكؽ )اػ  أ لػي( ا يػ   :غ كؿ النتي  مم   عميػه      
ال تػػر عػػػاـ ي ػػػص األ ػػػة  ا ػػػة أف  ،غػػػ  ا  ػػػا جػػاء لأكػػػد كلتػػػ  ل عرغػػة ال تػػػر

 العاقػ  لةػ   نهػاأل ؛كسػيدلها الع ػكـ  ػي  أقػك   هػيك   ( ا تدللة )  ،ج عاء
 أك  لنػػػم أك   ػػػردا  تنلػػػا، أك  ػػػ ارا ج ػػػاد،  ػػػف أك حيػػػكاف  ػػػف العاقػػػ ، كغيػػػر
 ألكع ػكـ السػل راؽ  عنػام  سػل راؽ،ال ع ػكـ األغػراد لعـ"  ا "  ام ةغ ج عا،
:  - -غػ  ا جػاء قكلػه  (ٕ)(اػ )ػت ال نكط الحاـ لناكله ل  غرادألا  ف غرد يب م

)يد مكف الجنة( ل اف غي الن س ألنػه  ػادؼ ن سػا  هيػأ  كقمبػا  لي ظػا  ةػلاقا 
  كه ا تياف لست   غاد  الج مة الس ية اللأكيد.

غيه لةرفه لها كط أنة بأف ال تر  -ن  -لنتي كاق اغة األ ة ل  ير ا       
له غنةر عميها  ف  -ن  -ايه كقد   ها النتي  ،عنها لف ياكف  ل  ا يسر
 عط ه كرح له كح ظه ؟! 

ػػةُ ك  ػػة الػػدعك  -ن  -الن ِتػػيِّ  ُأ   لػػاف: أ   ر ، كاػػ ُّ يػػد   غيهػػا اليهػػكد كالن ػػا ك ُأ  
ػػي  ػػف حػػيف ِبعلػػة الرسػػكؿ  ػػُة اوجابػػة:   لػػم قيػػاـ السػػاعة. -ن  - نسػػيٍّ كِجنِّ كأ  

يف ك اػر بعػض أهػ  العمػـ أف ال ػراد باأل ػة هنػا  (ٖ)كهـ ال يف د مػكا غػي هػ ا الػدِّ
غال طػا   ،كأر  أف األ ػة هنػا هػي أ ػة اوجابػة، (ٗ)أ ة الدعك  ل أ ة اوجابػة 

                                                           

 ك ا بعدها. ٖٔٔدلم  اوعجاز ص ( ٔ)
. ةػػػها  الػػػديف  ك  الع ػػػد ال نظػػػـك ٔ/ٕٙالبحػػػر ال حػػػين، ( ينظػػػر :  ٕ) غػػػي ال  ػػػكص كالع ػػػـك

دار الكلتػػػي.  اػػػة  - . د/أح ػػػد ال ػػػلـ عتػػػد  .  ال البػػػة ال ايػػػة   ٖٙٙص  ٔل ال راغػػػي.
. البػػة ٓٔٗـ. ك دراسػػا  غػػي عمػػـك ال ػػراف. د/غهػػد الرك ػػي ص ٜٜٜٔق / ٕٓٗٔال ار ػػة 

 ـ.ٕ٘ٓٓق /  ٕٙٗٔال مؾ غهد الكطنية. ط الرابعة عةر  
  ٕٔلػػار غيػػر ال ةػػركعة د / عتػػد ال حسػػف تػػف ح ػػد العبػػاد التػػدر ص اللحػػ ير  ػػف لعظػػيـ ار (ٖ)

 ـٕٗٓٓ-هػ ٕ٘ٗٔالدار الحديلة   ر ط.  األكلم 
ِ يِر أتػػػػك  تػػػراهيـ ال ػػػنعاني  ل( ينظػػػر :  ٗ) ػػػ اِ ك ال   ْرُ  الَجػػػ د  ٓٙٔ ٛالل نػػػكفُر َةػػػػ ػػػػ  : د.  ح  

 ـ       ٕٔٔٓ -هػ  ٕٖٗٔ  سحاؽ  ح  د  تراهيـ:  البة دار السالـ، الرفاض الطبعة: األكلم،
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كبػػدلي  ركايػػة اتػػف حبػػاف :    ،أ ػػاؼ األ ػػة لن سػػه -ن  -ألف النتػػي  ؛فلم ػػت ني
 ت نيف الػ يف ا نػكا بػه غال طا  لم (ٔ)  َوالَِّا  َنْ ِس  ِبَيِدِه، َلَتْدُخُمنَّ اْلَجنََّة ُكمُُّكمْ  

  كالبعكم .
كج مػػة ال تػػر )يػػد مكف الجنػػة ( أعطػػ  ال عنػػم غػػي هيمػػة ل ػػكفرفة  ػػف  ػػالؿ 
دللػػػة ال عػػػ  ال  ػػػارع )يػػػد مكف ( غأرانػػػا ال ػػػت نيف الطػػػامعيف كهػػػـ يزغػػػكف  لػػػم 

 كال للاؿ ألكا رم .  -ن  -ه ا أدعم لطاعة النتي  ك ،الجنة
كهػػ ا  ػػا  ػػرح  بػػه ركايػػة  ،كدللػػة الحػػاؿ لػػدؿ عمػػم أف  لػػؾ اػػامف يػػـك ال يا ػػة

  َجنََّة َيْوَم اْلِقَياَمةِ الْ  ون ُكشُّ ُأمَِّت  َيْدُخمُ  او اـ أح د :  
 ،ػ عنهػا أي جنػة ار ػر  اللػي حػدلهـ النتػي ػ  ،الجنػة " لمعهػد "ؼ " أؿ" غػي 

كلػـ ي طػر عمػي قمػك   ،كلػـ لسػ ك بػه ار اف ،ك ا غيها  ف نعيـ لػـ لػرم العيػكف 
كهناؾ ارلباط قكي تيف الدللة الم كية له ا السـ " الجنة " كبيف جعمه "  ،البةر

غأ ػ  الكم ػة" َجػَنَف " كامهػا يػدكر حػكؿ  عنػي  ،ي نعػيـ   األ ػركي عم ا " عم
ي اؿ : جن ه المي  " أي " سلرم " كالبسلاف الكليػه األةػجار  ،كاحد هك " السلر "

ف ك ألنهػػـ  سػػلكر  ،اػػ لؾ اك " الجػػف " سػػ ك  ،يسػػ ي" جنػػة "ألنػػه يسػػلر  ػػف يد مػػه
( ٕ) سػػلكر ل يػػرام أحػػد ك"الكليػػد"  ػػا داـ غػػي بطػػف أ ػػه "جنػػيف" ألنػػه ،عػػف العيػػكف 

كفػػػربن األ ػػػ هاني تػػػيف ال عنػػػي  ،كعميػػػه غأ ػػػ   عنػػػي ام ػػػة " الجنػػػة " السػػػلر
ن ا س ي  الجنة ت لؾ   ا لةتيها  ،الم كي  كالدللة العرغية لم ظ الجنة غي كؿ : كاق

 مي زي ٱُّٱٱب كلػػػه:  ،تجنػػػة األرض، أك ألف   سػػػلر عنػػػا النعػػػيـ ال ةػػػار  ليػػػه
السػػػػػػػػػجد :  َّ مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
كأل ػػػئ  عنػػػي السػػػػلر غػػػي " جنػػػػة ال مػػػد " غػػػػي اكنهػػػا أعظػػػػـ سػػػلر ينالػػػػه   (ٖ)ٚٔ

                                                           

 . ٜٚٔص  ٔ(  حيئ اتف حباف لٔ)
 . ٘ٓٔ( ال  ردا  غي غرف  ال راف  ػػػٕ)
 : الساتق كال  حة.( ينظرٖ)
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غ ػػد سػػلرم   غػػي يػػـك لتػػيض غيػػه كجػػكم كلسػػكد غيػػه  ،غ ػػف د ػػ  الجنػػة ،اونسػػاف
 كجكم . 

اسلبةػػػر  يػػػرا ( غػػػال لم ي ) ل  ػػػف أتػػػم  -ن  -كيػػػألي السػػػللناء غػػػي قكلػػػه   
جعمػػػ  األ ػػة امهػػػا لػػد   الجنػػػة كلكػػف عنػػػد ا يسػػػ ك أدا   بالج مػػة األكلػػػم اللػػي

كيسػػػػاممها  ػػػػف هػػػػ ا  السػػػػللناء "  ل" ي مػػػػق كي ػػػػيبه  ػػػػا أ ػػػػابه كفراجػػػػك ن سػػػػه
ليعرغػػه غيتلعػػد عػػف غعالػػه كأ القػػه  ف ال حػػرـك هػػك الػػ ي جػػر  لػػؾ  ؟ال حػػرـك 
 ى  ِإالَّ َمْن َأبَ :  -ن  -ك ا أج   أف ي كؿ النتي  ،عمم ن سه

ػػَد   ػػف ع ػػم ِ ػػْنُهـ تلػػرؾ الط اَعػػة ال ِلػػي ِهػػَي       ك) أتػػي( ِبَ ػػْلئ اْله ػػَز  َكاْلُ َكح 
َسَت  لد كلها أِلَف  ف لرؾ َ ا ُهَك َسَت  لةئ َل ُيكجد ِبَ ْيػِرِم غ ػد َأتػم َأي اْ لنػك 

(  جػػػاز  رسػػػ  غ ػػػي ) أتػػػم (ٔ)غاسػػػللناتهـ َلْ ِميًظػػػا َعَمػػػْيِهـ كزجػػػرًا عػػػف ال عا ػػػي
قله الستتية حيث عتر بالست  كهك ال لناع عف الد كؿ كأراد ال ست  كهك عال

كاللعتير النتكي ) ف أتم( يح   دللة ع ي ػة غالػ ي  ،-ن  -ع ياف الرسكؿ 
ألف  ؛ ف رغض الد كؿ   ل يد   الجنة بست  ع يانه كعدـ اللزا ه غي حاـ

َيْعِنػػي َل يػػْد    نػػم عػػدـ د كلػػه الجنػػة ك ع ،  ػػنـ كلػػيس   ر ػػاالللػػزاـ بالسػػنة 
ال سػػػػمـ العا ػػػػي ل ي مػػػػد غػػػػي  ألف ؛ ل  ػػػػف ةػػػػاء   لعػػػػالم  ِغػػػػي أكؿ اْلَحػػػػاؿ

  (ٕ)النار
كقػػد أظهػػر  هػػ ا  كغػػي ركايػػة اتػػف حبػػاف تزفػػاد  )كةػػرد عمػػم   اةػػراد البعيػػر (

كهػػػ ا  ػػػا لػػػدؿ عميػػػه  ،ارتػػػي غػػػي  ػػػكر   ػػػف ل يع ػػػ  غعػػػالـ الحيػػػكاف أكلػػػم بػػػه
لعار  الل ػرفحية اللبعيػػة غػي قكلػه  "ةػػرد" . قػاؿ اتػف األليػػر :" َةػَرد البعيػػر السػ

                                                           

 ٕل كالليسػػير بةػػر  الجػػا ك ال ػػ ير ال نػػاكي  ٙٓٙص  ٕالطيتػػي ل:  ةػػر  ينظػػر (ٔ)
 .ـٜٛٛٔ -هػ ٛٓٗٔالرفاض الطبعة: اللاللة،  – البة او اـ الةاغعي   ٕٔٔص 

ك  حبة الرسكؿ تػيف اللبػاع كالتلػداع د/  عتػد  .ٕٚص  ٕ٘: ع د  ال اري ل ينظر( ٕ)
الناةر:  دار  البحكث العم يػة كاوغلػاء كالػدعك  كاورةػاد ٙٔٔالرءكؼ   عل اف ص 
 هػ ٗٔٗٔالرفا ض   ط : األكلم،  – دار  الطبك كاللرج ة 
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غ ػد ةػبه  ػركل ال سػمـ عػف  (ٔ)َيةُرُد ُةُركدا كِةرادًا   ا َنَ ر ك َه  غػي األرض "
بالةػػركد تجػا ك ةػػد  الن ػػكر كقػد رسػػ   السػػلعار   -ن  - هرسػػكل   ك طاعػة

" ف لـ يد   الجنة  ألف  كأظهرله  سمك  الع   كال ار  كر   ن ر  له ا ارتي
كلعػدي ال عػ   (ٕ)غ نه  ا ألم  ل  ف قت  ن سه كاأنه ل يع   ن عه  ػف  ػرم " 

)ةػػرد( بحػػرؼ الجػػر )عمػػم( يعطػػي دلل  لػػر  غ يػػه  عنػػي الجػػرأ  كاللكتػػر عمػػم 
حػػػرـك أ ػػػا هػػػ ا ال   -لعػػػالم  – ي ػػػر  لػػػم  ألف ال سػػػمـ الحػػػق  ؛) ( سػػػبحانه

م ةػػبه هػػ ا كلأكيػػدا عمػػم هػػ ا ال عنػػ ،غين ػػر  ػػف هػػ ا الهػػدي النتػػكي كفل مػػ   نػػه
بةػػركد البعيػػر " غػػي قػػك  ن ػػارم كحػػد  غػػرارم ألف  ػػف لػػرؾ اللسػػت   لػػػم  الةػػركد 

عنػػه كاوبػػاء ةػػد  ال لنػػاع ك ػػص البعيػػر   غ ػػد أبػػام كن ػػر ةػػيء ل يكجػػد ب يػػرم
 (ٖ) يمحقألنه أةد الحيكانا  ن ارا غ  ا ان م  ل يااد 

ك جانبػػػة   ،ح فكألف ال ػػحابة حرف ػػػكف عمػػػم الجنػػػاف كطاعػػػة رسػػػكؿ الػػػر     
:                            أ ػػحا  األهػػكاء اػػاف هػػ ا السػػل هاـ الػػ ي يح ػػ  قػػدرا عاليػػا  ػػف السػػل را 

 َقاُلوا: َيا َرُسوَل َّللاَِّ، َوَمْن َيْأَبى ؟    
يتػيف  ػػد  لعمػػق ال ػحابة ب عرغػػة هػػ ا ارتػػي  - ن -كنػداء ال ػػحابة لمرسػػكؿ 

كاػأنهـ  - -كنداء الرسكؿ ب  ة الرسالة غيه   عاف كلسػميـ كطاعػة لمرسػكؿ 
ين ػػكف عػػف أن سػػهـ أي  ػػمة تهػػ ا ارتػػي غهػػـ غػػي انػػه  -ر ػػي   عػػنهـ  -

 :ةػػاغية ااغيػػة - ن -كلػػ لؾ اانػػ   جاتلػػه  -ن  -اوي ػػاف كالطاعػػة لمرسػػكؿ 
 . َمْن َأَطاَعِن  َدَخَش الَجنََّة، َوَمْن َعَصاِن  َفَقْد َأَبى:   قال

يعمػػػػـ كفربػػػػي كفػػػزرع ال ػػػػال  غػػػػي ن ػػػكس ال ػػػػحابة حلػػػػم  -ن  -كألف النتػػػي 
عمػػم  - -يلػػراهـ ك ػػف يػػألي بعػػدهـ عمػػم  ػػراط  سػػل يـ غ ػػد جػػاء   جاتلػػه 

 -غنتهػػػ  ال سػػػم يف عمػػػم غ ػػػ  طاعلػػػه  ؛كألػػػـ  الكجػػػه الػػػ ي هػػػك أهػػػد  كأن ػػػك
عف  عرغػة هػ ا ارتػي ااف غستاؿ ال حابة  ،كأنها ست  غي د كؿ الجنة -ن 
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 .ٖٚص  ٘غيض ال دير ل( ٖ)
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كاػػاف   ل ػػم هػػ ا السػػتاؿ أف لكػػكف اوجابػػة : ) ػػف ع ػػاني( لكػػف أيػػف هػػ م 
 ؟!  -ن  -اوجابة   ا أجا  به النتي 

يعرغػػػكم كفراػػػزكا عميػػػه غ ،لهػػػـ د أجػػػاتهـ ب ػػػا هػػػك أن ػػػك كأهػػػ - ن -غػػػالنتي     
غج ػػػك غػػػي  جاتلػػػه تػػػيف اللرغيػػػ  غػػػي  ،ك نلهػػػم ه ػػػلهـ ،اػػػ  ق ػػػدهـ مغيجعمػػػك 
َوَمننْن َعَصنناِن  َفَقننْد "كاللرهيػػ   ػػف ع ػػيانه " َمننْن َأَطنناَعِن  َدَخننَش الَجنَّننةَ  طاعلػه 

 . سمك  الحايـاأل يه البالغيكف :الرد هك  ا يس كه ا ال سمؾ السديد غي"  َأَبى
غػي أسػمك  ةػرطي أدالػه " ػف" كبػدأ النتػي ب ػا  -ن  -جاء   جابة النتػي  كقد

  َمْن َأَطاَعِن  َدَخَش الَجنَّةَ  هك أح  له : 
ناسػ   لػؾ  ،غرف ػة عمػي اػ   سػمـ  -ن  -كل ا اان  طاعػة الرسػكؿ       

غػي اػ   ،ف " كاللي أعط  لألسمك  ع ك يػة ال طػا الةرط "  َ  أف يتلي بأدا 
كجػػاء غعػػ  الةػػرط  ،ك لػػؾ ب  ػػ  دللػػة هػػ م األدا  اللػػر  ، اػػاف كغػػي أي ز ػػاف

   -ن  -رغبػػػة  ػػػف النتػػػي  ،"أطػػػاع "  ا ػػػيا ل ظػػػا ل  عنػػػي ةػػػأف أغعػػػاؿ الةػػػرط
 ة ال ا ػػي غػػأ تر عػػف  لػػؾ ب ػػي ،غػػي لح ػػق طاعلػػه   ػػف  ج ػػكع ال  ػػاطتيف

 ،لسػنله الن يػاد هػي -ن  -   رسػكؿ طاعةك الدالة عمي لح ق الكقكع كلتكله 
 بػه األ ػ  العباد عمم يلعيف ػ -ن  - ػ الرسكؿ به جاء  ا كأف"كالع   تهديها  

 انص الةيء حاـ معم ػ -ن   ػ الرسكؿ نص كأف   ال له، لح  كل كالباعه،
 أحػد قػكؿ ل ػديـ يجكز كل لراه، غي له ع ر كل ألحد ر  ة ل - لعالم -  

  ػػػا هػػػك  عمػػػـك  ػػػف الػػػديف  -ن  -غطاعػػػة الرسػػػكؿ   (ٔ)" -ن  - قكلػػػه عمػػػم
 . كجاء النص النتكي ليتاد كيحث كفرغ  غي لمؾ الطاعة ،بال ركر 
 ل عرغة  الجزاء غي ج مة الجكا  غ  ا جػاء لةرط ةكق  كألهت  ك ج مة ا     
 هػػاال   ػد  نكالػ  ج مػة الجػػكا  أكمهػا  غ ل اػػف كاسػل ر )د ػ  الجنػة(   :قكلػه

كقػػد جػػاء ال عػػ  " د ػػ  "  ا ػػيا ل ظػػا ل  عنػػي  ،هػػك اللرغيػػ  غػػي كقػػكع الةػػرط
ـ لأكيػػدا عمػػي د ػػكؿ الجنػػة  ل ػػف ألػػي تج مػػة الةػػرط )طاعػػة الرسػػكؿ(  ك  هػػك 
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الجنػػػة  ل أف   ل ػػػم   ل ػػػي أف  ػػػف ع ػػػام لػػػف يػػػد  يغػػػي الةػػػرط ال  ال ػػػة 
كأف  لػؾ هػك الطرفػق الكحيػد لػد كؿ الجنػة  -ن  – اللأكيد عمم طاعة الرسػكؿ

)ومن  :ألبك أسمك  الةرط الساتق أسمكبا ا ر نص عمم ع كبة ع يانه  غ اؿ
 عصان  فقد أبى(

ب يف،   اتمػػػة تديعػػػة سػػػاؽ  ال عنػػػم  ليهػػػا كلك ػػػف كبػػػيف أسػػػمكبي الةػػػرط السػػػا    
 -ن  -   ك ػػػػك النتػػػػي  ،بالغلهػػػػا غػػػػي اكنهػػػػا أظهػػػػر  ال عنػػػػم كا ػػػػحا قكيػػػػا

 ،" غػػػ ار الةػػػػئ،أ ػػػاـ ال لم ػػػػي للكػػػكف ال ػػػػكر  أ ا ػػػه  ال مػػػة كا ػػػػحة الحػػػاليف
 ال راد  غي ال هف لحديًدا غللحدد ال عاني ،يك ئ   امص ا   نه ا ،ك  اتمه
 .(ٔ)قكًيا"
العا ػػي اللا ػػة غػػي عػػدـ د كلػػه  سػػتلية   هػػـ كهػػك كالحػػديث يتاػػد عمػػم  عنػػم     

ك ػف البػك هػكام، غال عنم ا ا ي كؿ الطيتي: " ،الجنة كح    )قد( كأكد  ه م ال ستلية
كزؿ عػػػف ال ػػػكا ، ك ػػػ  عػػػف الطرفػػػق ال سػػػل يـ  غ ػػػد د ػػػ  النػػػار غك ػػػك ))أتػػػم(( 

 جػػاز  رسػػ  لعالقػػة  غ ػػي قكلػػه )أتػػم( (ٕ).   ك ػػعه ك ػػعًا لمسػػت   ك ػػك ال سػػت 
 .الستتية حيث عتر بالست  )اوباء( كأرفد ال ست  )د كؿ النار( 

قػػد تػػيف كجػػك  طاعلػػه كرغػػ  غيهػػا كرهػػ   ػػف ع ػػيانه  -ن  -كبػػ لؾ ياػػكف النتػػي 
: كال بال ػػا  ي ػػكؿ ال ا ػػي عيػػاض بعيػػد  عػػف اللكمػػه ،ك عػػاف كا ػػحة  ،تم ػػظ سػػه 

ػػػ" اْلَ َحػػػ ِّ اأْلَْغَ ػػػِ ، ب ِ ػػػْف َ ِلػػػؾَ  -ن  -َغَ ػػػْد َاػػػاَف  ا َغَ ػػػاَحُة المَِّسػػػاِف، َكَباَلَغػػػُة اْلَ ػػػْكؿِ َكَأ  
يَجػاَز َ ْ َطػٍك، َكَنَ ػاَعَة َلْ ػٍظ،  َكاْلَ ْكِ ِك ال ِ ي َل ُيْجَهُ ، َساَلَسػَة َطْبػٍك، َكَبَراَعػَة َ ْنػَزٍع، َكاِق

ـِ، َكُ ػص  ِتَتػَداِمِك اْلِحَاػـِ  َكَجَزاَلَة َقْكٍؿ، َة َ َعػاٍف، َكِقم ػَة َلَكمُّػٍه. ُأكِلػَي َجَكاِ ػَك اْلَكِمػ  (ٖ)"َكِ ػح 
 كسمـ عمم  عمـ الناس ال ير .      ك 
 

                                                           

. دار الكلػػا  العربػػي. تيػػرك . ٔٚٗ( ينظػػر : ال ػػب  التػػديعي. د / أح ػػد  كسػػم.  ػػػٔ)
 ـ. ٜٜٙٔهػ / ٖٛٛٔطبعة 
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 –دار ال يحػػػػاء  ٚٙٔص  ٔالةػػػػ ا تلعرفػػػػه ح ػػػػكؽ ال  ػػػػط م. ال ا ػػػػي عيػػػػاض ل( ٖ)

 هػ.ٚٓٗٔ -ع اف/ ط اللانية 
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 املبحث الثالث
 شزف تبليغ احلديث وحزمة الكذب على رسىل اهلل 

ألنه  ػف الػديف كبدايػة  ؛كغه ه كلتمي ه ح ظ حديله عمم  -ن  -حث النتي  تمييد: 
ن ػػر   ا ػػرءا سػػ ك  نػػا ةػػيما غ ػػاؿ ) ،هػػ ا اللتميػػ تػػ  قػػكاـ السػػنة عمػػم  قا ػػة السػػنة 

ي ػػػػةالحػػػػديث عمػػػػم هػػػػ ا جػػػػه دللػػػػة ك ك  ......(ا ػػػػا سػػػػ ك  هغتم ػػػػ   اػػػػرالسػػػػنة ا ػػػػا  ُحجِّ
غػػدؿ …  ظهػػا كأدامهػػا نػػد   لػػم اسػػل اع   اللػػه كح -ن  -: "أف رسػػكؿ   الةػػاغعي

عمم أنه ل يأ ر أف يتد  عنه،  ل  ػا ل ػـك بػه الحجػة عمػم  ػف أد   ليػه؛ ألنػه  ن ػا 
يتد  عنه حالؿ يتلم، كحػراـ يجلنػ ، كحػد ي ػاـ، ك ػاؿ يت ػ  كيعطػم، كن ػيحة غػم 

 . (ٔ) ديف كدنيا
عا لهػـ " ن ػػر أ ػحا  الحػديث غػػد -ن  -كألف السػنة حجػة عمػػم العبػاد اػـر النتػػي 

عمػي تػف ال ػديني غػي قػاؿ  ،كجعمهـ الطام ة ال ن ػكر  (ٕ)  ا رءا س ك   اللي ....."
:" ل لػزاؿ طام ػة  ػف أ لػي ظػاهرفف عمػم الحػق ل ي ػرهـ  ػف  -ن  -حديث النتي 

كقػػػد جعمهػػػـ   أراػػػاف الةػػػرفعة كهػػػدـ تهػػػـ اػػػ  تدعػػػة  (ٖ) ػػػال هـ" هػػػـ أهػػػ  الحػػػديث ."
كال جلهػدكف غػي ح ػظ  -ن  -غهـ أ نػاء    ػف  مي لػه كالكاسػطة تػيف النتػي  ،عةةني
كحججهػػػـ  ،ك ػػػ اهتهـ ظػػػاهر  ،كايػػػالهـ بػػػاهر  ،كغ ػػػاممهـ سػػػامر  ،أنػػػكارهـ زاهػػػر  ، ملػػػه
 (ٗ)"قاهر 

ي ػػةكجػػه عتػػد ال نػػم عتػػد ال ػػالق  كفتػػيف الػػدالكر         السػػنة غػػي أحاديػػث األ ػػر  ُحجِّ
: " ألػػيس األ ػػر باللحػػديث كاللتميػػ  كالح ػػظ، ميػػ  السػػنة كحر ػػة الكػػ   عميػػه غي ػػكؿ تلت
عاد عمم الك   عميه أةد الكعيد، كالنهػم عػف عػدـ األ ػ  بالسػنة؛ دلػياًل عمػم أف يكاو

كغامػد  جميمػة لمسػا ك كال تمػ ؟ غ ػا هػ م ال امػد  ك ػا هػ ا الةػأف  ،السنة لهػا ةػأف  طيػر
ا ػػا يػػدؿ عميػػػه  ، غػػي الػػػديف، كبيػػاف لألحاػػاـ الةػػرعيةالعظػػيـ؟ ألػػيس هػػك أنهػػا حجػػة 
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: -ن  -ب كلػػػػه  -غػػػػي الركايػػػػا  السػػػػاب ة -األ ػػػػر بػػػػاللتمي  كاللحػػػػديث -ن  - لع يبػػػػه
كر  حا ػ  غ ػه لػيس ب  يػه" " اح ظػكم كأ تػركا  ،غر  حا   غ ه  لم  ف هك أغ ه  نػه"

 ا ال ػػكؿ أف ال  ػػد  ػػف لتميػػ  السػػا ك الحػػديث ل ػػف أل يةػػعرؾ هػػ ..... ػػف كراءاػػـ" 
بعدم، أف يأ   ال ام   ا اةل   عميه الحديث  ف غ ه كحاـ ةرعي؟ كهػ  ياػكف  لػؾ 
 ل   ا اػػاف الحػػديث حجػػة، كدلػػياًل للتػػ  بػػه األحاػػاـ اللػػم ل ػػ نها؟ كهػػ  ي ػػػئ أف 

ي ػػاف  لػػم أف أ ػػرم  باللحػػديث كاللتميػػ   ن ػػا  ،-ن  -يػػ ه   ػػف عنػػدم  ر   ػػف ع ػػ  كاق
ااف ل جػرد اللسػمية كال سػا ر  غػي ال جػالس ا ػا ي عػ  تلػكارفخ ال مػكؾ كاأل ػراء؟ اػال: 

أجػػ  كأعظػػـ كأةػػد ع ػػ ة  ػػف أف يػػأ ر أ لػػه ب ػػا ل غامػػد  غيػػه،   -ن  -غػػ ف النتػػي 
 (ٔ)"كب ا هك  دعا  لمهكهـ كعتلهـ 

ي ػػةعمػػـ الحػػديث لػػه اػػ  هػػ ا ال  ػػ  كدؿ عمػػم كاق ا اػػاف اللتميػػ  كالنةػػ اؿ ب       ُحجِّ
يلرلػػ   الكػػ   ألف  ؛ ػػف أعظػػـ ال ػػر   -ن  -كلتػػك  السػػنة غػػ ف حر ػػة الكػػ   عميػػه 

غػي أ ػػر  -ن  -كلهػ ا ةػدد النتػي  ؛عميػه  ػياع الػديف كلحػرفـ حػالؿ أك لحميػػ  حػراـ
ًدا، ُ  عمي   ا   َ فغ: "ك   عميه غ اؿال  (ٕ)"النار  ف   عدم غميلتكأ َلَع ِّ

 لككنهػا حجػة لاتلػةليحػكط السػنة تهػ ا السػيال ال لػيف  ل  -ن  -ك ا اػاف النتػي      
ه ػـ أهػ  العمػـ لين ػحكا  - -اسػلن ر النتػي  كل لؾ ،ي ةم عميها اللتدي  كاللحرفه

 لحرفػه عنػه ين كف  ،عدكله  مه ا   ف العمـ  اه يح  : " -ن  -له م السنة غ اؿ 
 ػػف ياػػ     -ن  -النتػػي لكعػػد غ  (ٖ)"الجػػاهميف كلأكفػػ  ،ال بطمػػيف كانلحػػاؿ ،ال ػػاليف

ي ػػةعمػػم  يػػدؿ عميػػه  لع ػػًدا أةػػد الكعيػػد اللػػي لب ػػم ن يػػة تهيػػة ك ػػاء  لنيػػر السػػنة  ُحجِّ
 .غي ال اغ يف  ل ال  كالهد  كالحياء كا طهردرك  ال ت نيف كلنةر ال سؾ كال

 :كسكؼ ألناكؿ غي ه ا ال بحث حديليف  
 :  غي ةرؼ لتمي  الحديث .األكؿ 

 .   -ن  -: غي حر ة الك   عمم رسكؿ   كاللاني 
                                                           

ي ػػػة السػػػنة. الةػػػيخ/ عتػػػدال ني عتػػػدال الق ص ( ٔ) . الػػػدار العال يػػػة لمكلػػػا  اوسػػػػال ي ُٕٗٗحجِّ
 .ٜٙٛٔق/  ٚٓٗٔط

 .ٓٛص  ٕ حيئ الت اري ل ( ٕ)
 البػػػة العمػػػـك  . . الةػػػيخ / ح ػػػكظ الػػػرح ف زفػػػف   كا ػػػرففٕٚٗص  ٙٔ سػػػند التػػػزار ل( ٖ)

 ـ.ٜٛٛٔال دينة ال نكر  ط : األكلم  -كالحاـ 
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 احلديث األول
   امنرءاً  نضنر  :  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال : قنال رسنول    عن عبد  بن مسعود 

 ػدؽ رسػكؿ   (ٔ) من  شيلًا فبمغو كما سمع فرع ْمَبمٍَّغ أوعى من سنامع سمع
 - ن-  
كهػػي الج ػػاؿ كالتهػػاء  ،ل ػػف يتمػػ  عنػػه حديلػػه بالن ػػر  -ن  -يػػدعك النتػػي     

يلحػػر ال تمػػ  مغ ، -ن  -كهػػ ا غػػيض كاػػـر  ػػف رسػػكؿ    ،غػػي الػػدنيا كار ػػر 
غيسلنبن    ف ال تمِّ  قد ياكف أكلر غه ا كغ ها   ال َتم  ألف  ،الدقة غيتم  ا ا س ك
  غيالر ال ير كلعـ ال امد .عمم قدر اسلطاعله  -ن  -ال راد  ف االـ النتي 

الج اؿ كلها ه ا اللكجيه ته م الج مة اللي لح   ا  طاقا   -ن  -تدأ النتي 
  نضر   امرءًا    ألرها اويجاتي عمم ال لم ي :

ػػاُد َكالػػر اُء َأْ ػػٌ  َ ػػِحيٌئ َيػػُدؿُّ َعَمػػم ُحْسػػٍف َكَجَ ػػاٍؿ َكُ ُمػػكٍص ك ِ ْنػػُه  كالنُّػػكُف َكال  
َرمُ  ػػَنُه َكَنػػك  ػػَر َّللا ُ َكْجَهػػُه: َحس  َكُيَ ػػاُؿ  ،الن ْ ػػَرُ : ُحْسػػُف الم ػػْكِف، َكَنَ ػػَر َيْنَ ػػُر. َكَن  

 ٕٕال يا ػػة  (ُكُجػػكٌم َيْكَ ِمػػٍ  َناِ ػػَرٌ .)َهػػَ ا ِغػػي ُاػػ ِّ ُ ْةػػِرٍؽ َحَسػػٍف. َقػػاَؿ َّللا ُ َلَعػػاَلم: 
غػػػي األ ػػػ : حسػػػف الكجػػػه،  الن ػػػار ،  ك َكالن ِ ػػػيُر: الػػػ  َهُ ، ِلُحْسػػػِنِه َكُ ُمكِ ػػػهِ 

ْكَنػػق، َكَقػػْد َنَ ػػر كالن ْ ػػر : الن ْع ػػة كالَعػػْيش كالِ نػػم، َكِقيػػَ : الحُ  كالترفػػق، ْسػػف كالر 
كُنُ كرًا، َةْيٍء َيْنُ ر َنْ رًا كَنْ ر  كَن ار   الةجُر كالكرُؽ كالَكجُه َكالم ْكُف، َكُا ُّ 

غػػال عنم يػػدكر حػػكؿ  (ٕ)ناِ ػػر كَنِ ػػير كَنِ ػػٌر َأي َحَسػػف  َغُهػػك كَنِ ػػر كَنُ ػػر،
غة بالن ار  يدؿ كجع  الكجكم الناظر   لم ربها  ك ك  ،الج اؿ كاوةراؽ كالنكر

                                                           

سػػػنف اللر ػػػ ي الػػػا  العمػػػـ بػػػا   ػػػا جػػػاء غػػػي الحػػػث عمػػػم لتميػػػ  السػػػ اع  ل ص  ( ٔ)
كسػػػػنف  ٗٛص  ٔك سػػػػنف اتػػػػف  اجػػػػة ل  ٓٙص ٕٔكالحػػػػديث غػػػػي  سػػػػند أح ػػػػد ل 

ص ٔك ػػػحيئ اتػػػف حبػػػاف ل  ٕٙٔص  ٔك ال سػػػلدرؾ ل  ٖٖٓص  ٔالػػػدرا ي ل 
ال سػػػل رل عمػػػم  ػػػحيئ  ك ال سػػػندٜٔ ص  ٕٔكال عجػػػـ الكتيػػػر لمطترانػػػي ل  ٕٔٚ

 .كالم ظ لملر  ي.ٓٗص  ٔاو اـ  سمـ أتكنعيـ األ  هاني ل
لسػػػاف العػػػر  )ن ػػػر( ك  ػػػاييس  كٔٚص  ٘النهايػػػة غػػػي غرفػػػ  الحػػػديث كاأللػػػر ل  (.ٕ)

 .ٜٖٗص  ٘الم ة ل
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ألف أرقم نعيـ غػي الجنػة هػك رتيػة  ؛عمم أنه أعظـ  ا يك ه به ج اؿ الكجه
  - -  أق ػػػم  -ن  -غػػػدؿ هػػػ ا الػػػدعاء النتػػػكي عمػػػم تمػػػكغ ال تمػػػ  لسػػػنله

كقد يح   قكله )ا ػرءا( عمػم ال جػاز ال رسػ  لعالقػة   ،أك اؼ الج اؿ كالتهاء
 ،كأرفػػد الجػػزء كهػػك )الكجػػه( ألنػػه  ظهػػر هػػ م الن ػػر  الكميػػة حيػػث عتػػر بالكػػ  

كأر    (ٔ)كيع ػد  لػػؾ ركايػة الطترانػػي غػي ال عجػػـ الكتيػر )ن ػػر   كجػه عتػػد(
أف الكالـ عمم ح ي له كأف الن ر  للعد  ال ظهر  لم ال  تر كأف ن ر  ال ػرء 

نة لج اؿ الظػاهر " غي الكجه كال م  كالع   كالبػاطف، غه م الدعك  النتكي ة  ل  ِّ
غػػ َف الن  ػػرَ  هػػي التهجػػُة كالُحْسػػُف الػػ ي ُياسػػاُم الكجػػُه  ػػف الػػار اوي ػػاف كاتلهػػال 
الباطف به كغر  ال م  كسركرم كالل ا م به، غلظهُر ه م التهجُة كالسركُر كال رحُة 
ػػركر كالن  ػػر ، ا ػػا غػػي قكلػػه  ن ػػارً  عمػػم الكجػػه كلهػػ ا يج ػػُك سػػبحانه تػػيف السُّ

ـْ َنْ ػػػػَرً  َكُسػػػػُركًرا{ ]اونسػػػػاف: لعػػػػالم: }َغَكَقػػػػاهُ  ػػػػاُه [؛ ٔٔـُ َّللا ُ َةػػػػر  َ ِلػػػػَؾ اْلَيػػػػْكـِ َكَل  
ـُ كِطيػُ  ال مػ  يظهػُر ن ػارً   ،غالن  رُ  غي كجكههـ، كالسركُر غػي قمػكبهـ غػالنعي

ـْ َنْ ػرَ  ـِ{ ]ال ط  ػيف: غي الكجه، ا ا قاؿ لعالم: }َلْعِرُؼ ِغي ُكُجػكِهِه [  َٕٗ  الن ِعػي
 ػػمي   عميػػه -أَف هػػ م الن  ػػرَ  غػػي كجػػه  ػػف سػػ ك ُسػػن ة رسػػكؿ   كال   ػػكدُ 

، ككعاها، كَحِ ظها، كبم  ها، هي ألُر لمؾ الحالك  كالتهجة كالسركر الػ ي -كسمـ
 (ٕ)."غي قمبه كباطنه

كهػػ م الج مػػة  ترفػػة ل ظػػا  نةػػامية  عنػػم ق ػػد تهػػا الػػدعاء كسػػر بالغلهػػا      
 ،له م الػدعك   -عزكج -ي ينا باسلجابة    ظهار الدعك  غي  عرض الحا  
 -  عػف رسػكؿ   كال ػدعك لػه ال تمِّػ -ن  - ا ة أف الػداعي هػك رسػكؿ   

 ػػص  تمػػػ  الحػػػديث ا ػػا سػػػ عه تهػػػ ا الػػػدعاء؛ ألنػػه سػػػعم غػػػي ن ػػػار  "ك -ن 
كهػػ ا يػػدؿ عمػػم ةػػرؼ  العمػػـ كلجديػػد السػػنة، غجػػازام بالػػدعاء ب ػػا يناسػػ  حالػػه،

                                                           

 .ٜٔص   ٕٔال عجـ الكتير. الطتراني ل  (ٔ)
ار عػالـ ال كامػد،  اػة ال ار ػة ط: د ٕٚصٔ  لا  دار السػعاد  اتػف قػيـ الجكزفػة ل ( ٕ)

 هػ. ٕٖٗٔاألكلم، 
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تػػدعاء لػػـ يةػػرؾ  -ن  -الحػػديث كغ ػػمه كدرجػػة طالبػػه، حيػػث   ػػهـ النتػػي 
  (ٔ)" ف األ ة اغيه أحد
لسػنة أف اللتميػ   يدؿ عمػم  كغي ركاية الحاكـ )عتدا( (ءاك جيء ل ظ )ا ر      
لػػػرلبن ب اػػػاف كل  كل ،لػػػيس  ا ػػػا بأحػػػد عػػػالـ أك غيػػػر عػػػالـ -ن  - النتػػػي 
 كالػدعك  غػي عنػق اػ   ػف يلبػك رسػكؿ -لعػالم  – غاللتمي  دعك   لػم   ،ز اف
 نث مث زث يترث ىت نت مت  زت رت ٹٱٹٱُّٱٱ: " -ن  -  
 ٛٓٔيكسه:  َّ ىك مك لك اك يق ىق  يف يثىف ىث

كا  عمم قدر طاقله كحاله غه ا الحديث كغيرم ي لئ اغاؽ الػدعك  أ ػاـ اػ   ػف 
 ،غػػي ال ػػر  كالحػػزف  ،غػػي الجا عػػة ،غػػي الح ػػ   ،يلا أك ايػػة غػػي التيػػ يلح ػػ  حػػد

ال هػـ أف ياػكف لػديؾ هػـ كق ػد للتميػ  الػدعك   كالع ػػ   ،غػي اػ   نػاحي الحيػا 
أي -  هػ( رح ػه  : " ػف الح ػكؽ الكاجبػةٖٛٙاتف ال نير ) ي كؿ  ، ف أجمها
فتم هػػا الةػػاهد نةػػرها عمػػم النػػاس قاطبػػة يح مهػػا ار ػػ   لػػم ال الػػ ، ك  -لمسػػنة 

غكظي ة الحا   الجاه  غي هػ م األ انػة أف يتديهػا  لػم أهمهػا  ..... لم ال ام  
بالكغاء كاللسميـ ككظي ػة الحا ػ  الحػا ؽ أي ػًا أف يتديهػا  لػم  ػف عسػام أحػ ؽ 

كليحػ ر َأف يحجػ  َعػف اْلَ ِزفػد باعل ػاد َأنػه َ ِلػؾ اْلَعِظػيـ.   نه غي ال هـ كالل هػيـ
 (ٕ)"عميـغ كؽ ا  ِ ي عمـ 

ف جػاء تم ػظ  ،كال ػرأ   ءال ػر   لػم  كجهال طا  النتكي ك         كهػ ا  الػ اكر كاق
كالل ميػ   ل مي  الرجاؿ عمم النسػاء غهك  ف با   ف سنف العر  غي اال هـ 

غي ال طا  النتكي كا لؾ ال راني له أسرارم كدلممػه ب ػا يػدؿ عمػم عب رفػة هػ م 
كلابػػه كاػػ لؾ يػػدؿ عمػػم أف التيػػاف النتػػكي كعػػاء ل -–الم ػػة اللػػي ا لارهػػا   

                                                           

 .ٕٖٛص  ٔ رعا  ال  اليئ  ( ٔ)
 .أ/  ػػال   ٖٗال لػػكاري عمػػي لػػراجـ أتػػكا  الت ػػاري اتػػف ال نيػػر اوسػػاندراني ص ( ٕ)

 الككف . تدكف. –الديف   تكؿ أح د  البة ال عال 



 )دراسة بالغية تطبيؼية(

ِ

ـَّة
ُّ

يَّة الس يُث ُحجِّ

ِ

 أَحاد

 ؾد اخلامس(املج -حولية كؾية الؾغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٙ٘ٚ﴾  
  

أحػػاط تهػػ م الم ػػة ال ػػادر   -ن  - ن ػػا هػػك  ػػف  ةػػاا  الػػكحي كعمػػم أف النتػػي 
 ، كفتيف سيتكيه سر ل مي  الرجاؿ عمم النساء غي كؿ: ترا
ر أف كاعمػػػػـ"   أةػػػػدُّ  كهػػػػك ،أّكؿ ال ػػػػ ار ألفّ  ال تّنػػػػث  ػػػػف عمػػػػيهـ أ ػػػػهّ  ال ػػػػ ا 

ّن  ل انا،  اػ    عمػم ي ػك"  الةػيء"  أفّ  لػر   أل. اللػ اير  ف اللأنيثُ  ي رل اكاق
 ك اػػر (ٔ)" اػػر كالةػػيء ُأنلػػم، أك هػػك أ اػػرٌ  ُيْعَمػػـ أف قتػػ   ػػف عنػػه أ تػػر  ػػا

 كغػػػي الم ػػػظ غػػػي غػػػرع كاللأنيػػػث أ ػػػ ، الػػػ اكر  أف   غػػػي الل ميػػػ سػػػت  الػػػرازي 
. قام ػػػة: ؿغل ػػػك  اللأنيػػػث لرفػػػد لػػػـ. قػػػامـ: ل ػػػكؿ غألنػػػؾ الم ػػػظ غػػػي أ ػػػا ال عنػػػم،
 كأ ػػا. عميػػه غػػرع ال تنػػث عمػػم كالػػداؿ األ ػػ ، هػػك ال ػػ ار عمػػم الػػداؿ غػػالم ظ
 اجل ػك  لػم الست  غمه ا لمناث، كالن  اف لم اكر، الك اؿ غألف ال عنم غي

 (ٕ)  مبا الل اير جان  ااف كاللأنيث، الل اير
ك  لػػػم   ػػػة ال ػػػ ار كأنػػػه األ ػػػ  ل ظػػػا جػػػغل ميػػػ  الرجػػػاؿ عمػػػم النسػػػاء را     

 جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱك عنػػػػم تػػػػ  هػػػػك األ ػػػػ  غػػػػي ال م ػػػػة 
 ٔالنساء:  َّ حن  جن يم ىم مم خم حم

غم لؾ غم  الرج  عمم ال رأ  غي ال طا  كبناء عمم  لؾ غ ف ال رأ  لها دكرهػا 
تػػ  قػػد ياػػكف ال جل ػػك غػػي حاجػػة  لػػم بػػالغ  -ن  -غػػي اللتميػػ  عػػف رسػػكؿ   

 -ر ػم   عػنهف -يف كالير  ف ال حاتيا كقد قا   أ ها  ال ت ن ،النساء
 أج عيف ته ا البالغ كح ظف عمم ال سم يف اليرا  ف أ كر دينهـ .

لهابػا غملػ ه  ن ػس ال لم ػي       كه م الج مة )ن ر   ا رءا( لح ػ  لةػكي ا كاق
اػػػ   ػػػ ه  غػػػي  عرغػػػة  ػػػف  ػػػاح  هػػػ ا ال  ػػػ  العظػػػيـ كللػػػردد تػػػيف جنبالهػػػا 

جػػاء   شننيلا(  )سننمع مننن  ا جػػاء  ج مػػة ال ػػ ة يػػاليلني أكػػكف هػػ ا ال ػػرء غػػ

                                                           

 لبػػة ال ػػانجي، ال ػػاهر عتػػد السػػالـ   هاركنػػا.  ا . .أ/ٕٕص ٔالكلا .سػػيتكيه. ل( ٔ)
 ـ. ٜٛٛٔ -هػ  ٛٓٗٔاللاللة،  ط

تيرك  ط: اللاللة  –دار  حياء اللراث العربي  ٔٛٗص  ٙ  اليئ ال ي . الرازي.  ل( ٕ)
 هػ. ٕٓٗٔ -
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غل للػ  كلػ عف أل ػر كالن س  ليها راغبة  لطمعػة غل ػك غػي  سػل ر ال مػ  كالع ػ  
ال ػػػراد بالسػػػ ك هػػػك العمػػػـ الػػػ ي يةػػػ   ال ػػػكؿ كال عػػػ  كالةػػػ ام  ك  -ن  -النتػػػي 

ن ا  ص الس ك بالػ ار؛ ألف  ػدار العمػـ عميػه غالبػاً  ك)ةػيما( ام ػة  (ٔ)أي ًا، كاق
ا ػػػا ألف )الةػػػيء(  -ن  -عا ػػػة لةػػػ   اػػػ   ػػػاي اف أف يتمػػػ  عػػػف رسػػػكؿ   

 لاتػ   كجػكد أليّ  اسػـ )غهػك  (ٕ)"عنػه أ تػر  ػا اػ    عمػم ي ػك"  ي كؿ سػيتكيه :
ػػيها أكػػاف سػػكاء عنػػه كُف تػػر ُيل ػػك ر أف ي ػػئّ   لحّ ػػق كلػػ لؾ  (ٖ)( عنكيهػػا أـ حسِّ

ركايػة الحػاكـ )سػ ك  نػا حػديلا( ألف ك  أح ػد )سػ ك   ػاللي( غهي أعػـ  ػف ركايػة
عمػػم السػػنة غػػي  ػػكرلها ال كليػػة ت ػػالؼ  فدليػػ( ا)  ػػاللي ( ك)حػػديل الم ظػػيف :

  -قػػػكاؿ كاألغعػػاؿ ال ػػػادر   ػػف النتػػػيةػػػيما" يعػػـ األ:  : قكلػػه)ةػػيما( قػػاؿ الطيتػػػي
 (ٗ) كأ حابه -ن 

يػػػة غهػػػي لةػػػي بػػػأف األل ػػػاظ اللػػػي يحػػػدث تهػػػا ( بالغػػػة عاليكأل ػػػئ غػػػي ام ػػػة ) نػػػ
كهػػػػ ا ال عنػػػػم أدعػػػػم  لػػػػم  -ن  -ال حػػػػدث اأنهػػػػا  رجػػػػ   ػػػػف  ػػػػك  النتػػػػي 

، كلػػػـ ل ؟! ماو عػػاف ك قػػك  األ ػػ  كل ػػاـ ال حاغظػػػة كا ػػاؿ الركايػػة ل ظػػا ك عنػػ
 .  -ن  -كال ك  ال س كع اأنه  ك  النتي 

)ن ػػػر    أكلػػػم  رالػػػ  اللتميػػػ  غهػػػ ا الػػػدعاء  ةػػػيما( ي نػػػ)سػػػ ك  كهػػػ م الج مػػػة
ركايػػة الحػػاكـ تزفػػاد    ن ػػا هػػك ل ػػف سػػ ك كح ػػظ ككعػػم كبمػػ  ا ػػا جػػاء غػػيا ػػرءا( 

غتراة العمػـ كل رلػه غػي لتمي ػه كبلػه غػي األ ػة غػال غامػد   ()غح ظها ككعاها كأداها
 للح   العمـ  ل تتله غي ال جل ك كدعك  الناس  ليه . 

فبمغنو كمنا ) :ااف العطه ب اء اللع يػ  غػي قكلػه لس اع هك اللتمي  كل لؾكل ر  ا
 (سمع

                                                           

 .ٕٖٛص  ٔ رعا  ال  اليئ ل ( ٔ)
 .ٕٕص ٔالكلا  ل( ٕ)
الكلػػ  عػػالـ ٕٕ٘ٔص  ٕ عجػـ الم ػػة العربيػػة ال عا ػر .   د/ أح ػػد   لػػار ع ػر ل( ٖ)

 ـ. ٕٛٓٓ -هػ  ٜٕٗٔط  األكلم، 
 .ٕٖٛص  ٔ رعا  ال  اليئ ل( ٗ)
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كال اء عاط ة عمم  ح كؼ دلػ  عميػه ركايػة الحػاكـ )غح ظهػا ككعاهػا( كالحػ ؼ 
كلػػ لؾ سػػارع  لػػم  اػػرم كأ ػػا ركايػػة   يػػدؿ عمػػم أف ال ايػػة كال  ػػد  ن ػػا هػػك اللتميػػ 

 السػا ك  ػف  ل ػاف اللم ػي غػيح ظالحاكـ غأراها ناظر   لم  ا يج  أف ياكف عميػه 
لم ػػي سػػ عا كح ظػػا الغػػال بػػالغ  ل بحسػػف   ،غالينسػػمكيعػػي  بال مػػ  أك بالكلابػػة 

 ككعيا.
     ال ػػاد  لػػدؿ )غتم ػػه( غيػػه ل  ػػيـ كلعظػػيـ لةػػأف ال تمِّػػ: -ن  -كقػػكؿ النتػػي   

ْيِء. اْلكُ غ اد  ال ع  لدؿ عمم غ ف  أداء المبمِّ   عمم ك كؿ ال اية ُ كُؿ ِ َلم الة 
َكَاػػػَ ِلَؾ اْلَباَلَغػػػُة ال ِلػػػي ُيْ ػػػَدُ  ِتَهػػػا اْلَ ِ ػػػيُئ    ا ك ػػػم   ليػػػه  َلُ ػػػكُؿ َتَمْ ػػػُ  اْلَ َاػػػافَ 

كلػ لؾ  كطػ   (ٔ).المَِّساِف، أِلَن ُه َيْتُمُ  ِتَهػا َ ػا ُيِرفػُدُم، َكِلػي ِغػي َهػَ ا َبػاَلٌغ َأْي ِاَ اَيػةٌ 
 ىب نب مب زب رب يئ ٹٱٹٱُّٱب اد  األ ر  ػف الػبالغ  - ن -النتي 

يػدؿ عمػم الدقػة غػي الن ػ   ( عهكقكلػه )ا ػا سػ ٚٙال امد :  َّزتمت رت  يب
)نضر   من سمع قول  ولم يزد  ل ين ص ا ا جاء   سرا غي ركاية غال يزفد ك 
كغػػػي  لػػػؾ رد  اػػػيف عمػػػم  ناػػػري السػػػنة الػػػ يف ادعػػػكا أف السػػػنة ركفػػػ   (ٕ)فينننو(

تػػداؿ ل ػػظ  اػػاف  "لم ظ ي ػػكؿ الػػدالكر ال طعنػػي عميػػه رح ػػة   :بػػال عنم ل بػػا كاق
)ي  ػػد  ينػػدرل لحػػ  الكػػ   عمػػم رسػػكؿ  . كهػػ ا الحػػديث - ػػك اللع ػػد  -ل ػػظ 

تمػػ   تمػػ  اللػػكالر الػػ ي ل  ليػػ  لػػه، كقػػد أةػػلهر  حػػديث  ػػف اػػ   عمػػم  لع ػػدا(
َرَكْكا لنػا  ػف أ ػحا  رسػكؿ  ، كهػـ الػ يف  -ت لؾ عند ال حدليف غ ف يػا لػر  
 عمػم رسػكؿ الع مية،  ف  نهـ يجرت عمم الك  ا  أحاديله ال كليه، كا  سنله 

ر   ا رءًا س ك  حالا ك رغبًا غي األ انة غي الن   عنه: -ن  -كقاؿ   ؟ "ن  
نظر  لػػم قكلػػه "غتم ػػه اغػػ  ػػف سػػا ك" أكعػػم  نػػي ةػػيمًا غتم ػػه ا ػػا سػػ ك غػػر  ْ َتم ػػ ٍ 

نػه دعػػك   لػم ن ػ  الحػديث عنػػه بأل اظػه ك عانيػه، ل ب عانيػه غحسػػ    ك" ا ػا سػ
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غالدعاء بالن ر  ليس ل ف تم  ت  ل ف  .(ٔ)"ا ا يدعي هتلء ال رج كف األغاككف 
)غتم ه ا ا سػ ك( قيػد غػي د ػكؿ  -ن  -غ كؿ النتي تم   حاغظا عمم ال س كع 

 .  غي انه الن ر  كالنعيـ ال تمِّ 
ٍغ أوعنى فنرع ْمَبمَّن العمنة لحثنو عمنى التبمينغ فقنال :  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ثم يسنوق النبن  

 من سامع   
 ،كال اء ستتية  كالج مة بعدها لك ػئ سػت  األ ػر تلتميػ  ال سػ كع ل ظػا ك عنػم
كا لمه النحكفكف، غي  عنم ر ، عمم أقكاؿ: األكؿ: أنها لمل مي . كهك   ه  

للاني: أنها لملكلير. كاللالث: أنها لككف لمل مي  كاللكلير غهي أكلر النحكفيف،  كا
كل  عنػػػم ل ػػػكؿ بع ػػػهـ أنهػػػا ك ػػػع   كأر  أف "ر " لمل ميػػػ   (ٕ) ػػػف األ ػػػداد

 عمػػم أف  لػػة الل ميػػ  لػػدؿدلألنهػػا ت ؛(ٖ)لمل ميػػ  كاسػػلعير  غػػي الحػػديث لملكليػػر.
 قمة بالنسبة نبطكف  نه األحااـ كيسل -ن  -ال يف يسل يدكف  ف حديث النتي 

 .  لعا ة السا عيف ال تم يف
)أكعػػم( أغعػػ  ل  ػػي  دؿ عمػػم أف السػػا ك لػػه  ػػف الػػكعي  ػػا يسػػلطيك بػػه الػػبالغ  ل ك

غج مػػة  ،أف ال تمػػ  قػػد ياػػكف أكلػػر كعيػػا كغه ػػا كاسػػلنباطا  ػػف السػػا ك أكل كال تمػػ  لانيػػا
  قد ياكف أغهػـ  ػف َد  الل ْتِمي  كأف اْل تم  َلْنِتيه عمم َغامِ   .)غر   تم  أكعم  ف سا ك ( 

  قػد   َاْك ياػكف اْلَ ْعنػم اف اْل تم ػ  َغيح   َلُه ِغي ِلْمَؾ اْل َ الة َ ا لـ يح ػ  لم تمِّػاْل تمِّ 
  َغِ  ا س ك ِلْمَؾ اْل َ الة ح مَها عمم أحسف كجكههػا كاسػلنبن غ ههػا ياكف اغ ه  ف اْل تمِّ 
 (ٗ)"َكعمـ الُ َراد ِ ْنَها

كاسػػػل د نا يػػػا ر  كل لسػػػلتدلنا  -ن  -غػػػالمهـ اجعمنػػػا   ػػػف يتم ػػػكف هػػػدي رسػػػكؿ   
 .  كسمـ عمم  عمـ الناس ال ير ك مم  

                                                           

الةػتها  اللاللػػكف ال لػػار  وناػػار السػػنة النتكيػة عػػرض كل نيػػد كن ػػض د/ عتػػد العظػػيـ ( ٔ)
 ـ. ٜٜٜٔ -هػ  ٕٓٗٔ البة كهبة   ط األكلم  ٖ٘ص   عني تراهيـ   ال ط

 .ٓٗٗالجنم الداني غي حركؼ ال عاني ص  (ٕ)
 .ٖٛٙص  ٕينظر : ةر  الطيتي ل ( ٖ)
 .ٕٚص  ٔ  لا  دار السعاد . اتف ال يـ ل( ٗ)
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 احلديث الثاني
ِاًبا َعَم َّ ِإنَّ كَ »َيُقوُل:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َعِن الُمِغيَرِ  َرِضَ  َّللاَُّ َعْنُو، َقاَل: َسِمْعُت النَِّب َّ 

نًدا، َفْمَيَتَبنوَّْأ َمْقَعنَدُه ِمنَن النَّنارِ فَلْيَس َكَكِاٍع َعَمى َأَحنٍد،   (ٔ)«َمنْن َكنَاَع َعَمن َّ ُمَتَعمِّ
  دؽ رسكؿ   ن

الك    ف ال حر ا  اللي ح ر  نهػا اوسػالـ لكػف الكػ   عمػم رسػكؿ        
أعظػـ جر ػا كأةػد  -ن  -غالكػ   عميػه  ؛  الك   عمػم غيػرمليس  ل -ن  -

لػػ لؾ اػػاف هػػ ا  ؛أ ػػكر ةػػرعيةأحاػػاـ ك لتػػدي   طػػرا    يلرلػػ  عمػػم هػػ ا الكػػ   
 بال اػػث غػػي النػػار،هػػ ا الكػػ ا   -ن  -اللحػػ ير النتػػكي الػػ ي لكعػػد غيػػه النتػػي 

ي ةكه ا يدؿ عمم لتك     ال حاغظة عميها كاأل انة غي ن مهػا كاجػ    ؛السنة ُحجِّ
  .ةرعي
ي كؿ الدالكر عتدال ني عتدال الق  تينا كجػه دللػة حػديث الكػ   عميػه        

ي ػػةعمػم لتػك    ن ػا نػػص عمػم   ػػكص  -ن  -" ل ةػؾ غػػم أنػه  السػنة: ُحجِّ
  ال عمػػـك الكػػ   عميػػه، ك  ػػه تهػػ ا الكعيػػد الةػػديد  ػػك د كلػػه غػػم ع ػػـك الكػػ 

 سػػػلمـز للتػػػدي  األحاػػػاـ الةػػػرعية،  -ن  -حر لػػػه لمج يػػػك؛ ألف الكػػػ   عميػػػه 
ي ػػةكاعل ػػاد الحػػالؿ حرا ػػًا، كالحػػراـ حػػالًل .كهػػ ا السػػلمزاـ لػػـ يل ػػرع  ل عػػف   ُحجِّ

كأ ترنػم تربػؾ :   ا لػـ ياػف الحػديث  ،كأنهػا لػدؿ عمػم األحاػاـ الةػرعية ،السػنة
حجة، غعالـ ه ا اللح ير  ف األحاديث ال ا كبة عنػه؟  -ن  -عف رسكؿ   

كلػػػك اػػػاف ال   ػػػكد  ػػػف اللحػػػديث بأحاديػػػث  كلػػػـ يح ػػػ  تهػػػا ال ػػػالؿ كال لنػػػة؟
 جرد اللسمية كالمهك اركاية األةػعار كأ بػار العػر  كغيػرهـ  -ن  -رسكؿ   

 (ٕ)"م ه ا ال عنم؟أغال يسلك  ال ادؽ  نها كالكا   غ
                                                           

ْكِؿ الن ِتػػيِّ ( ٔ) َبْعِض ُيَعػػ  ُ  الْ  -ن  - ػػحيئ الت ػػاري ؾ تػػدء الػػكحي بػػا  بػػا  َقػػ ػػُ  ِتػػ َ يِّ
ن ِلِه. ل  ْف ُسػػػ اَف الن ػػػْكُ  ِ ػػػ ِه ِ َ ا َاػػػ اِء أَْهِمػػػِه َعَمْيػػػ ك ػػػحيئ  سػػػمـ َبػػػاُ  ِغػػػي  ٓٛص  ُٕبَاػػػ

ـَ ل  كالم ظ  ٓٔص  ٔالل ْحِ يِر ِ َف اْلَكِ ِ  َعَمم َرُسكِؿ ِ  َ م م ُ  َلَعاَلم َعَمْيِه َكَسم 
 لسنف.ل سمـ. كالحديث غي  سند أح د كعند أ حا  ا

ي ة السنة ص ( ٕ)  .ُٕٙٗحجِّ
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ِإنَّ  : "تػكي تهػ م الج مػة الحاك ػة ال تاػد ه ا اللرهي  الن -ن  -كقد تدأ النتي 
 َكِاًبا َعَم َّ َلْيَس َكَكِاٍع َعَمى َأَحٍد 

أف ياكف الك   عميه  ل  الك   عمم غيرم كقػد أكػد  -ن  -ين ي النتي         
قػرارم غػي الػن سػه ا الن ػي تػ  ا ػة أف  ،" ف"  كاللأكيػد راجػك لللتيػ  هػ ا ال عنػم كاق

أراد أف يتاد عمػم  -ن  -الك   عمم ع ك ه  حـر لحرف ا ةديدا   ل أف النتي 
كأر  أف ال ػرؽ تػيف الكػ   عمػم رسػكؿ   ،اتػر   اتير   -ن  -  عميه الك   أف 
ي ػػػكؿ  ،كالنػػػاس   -ن  – كالكػػػ   عمػػػم النػػػاس اػػػال رؽ تػػػيف الرسػػػكؿ - ن -  

َغِ ف قم : اْلَكِ   عمم َغيرم َأْي ا َ ْعِ ّية: }َك ف يَعػض   َكَرُسػكله " : الكر اني 
َساء:  ِتيػَر  أِلَن َهػا ( . قم  اْلَكػِ   َعَمْيػِه اَ ٔٗكفلعد ُحُدكدم يْد مُه َنارا َ اِلدا ِغيَها{ )النِّ

اِرع َعَمْيِه ِتُ ُ كِ ِه، َكَهَ ا َاَ ِلؾ، ِتِ اَلؼ اْلَكِ   عمػم  ِحيئ َ ا لكعد الة  عمم ال  
  (ٔ) َغيرم َغِ ن ُه َ ِ يَر ، 

غػػػأي اػػػ   عمػػػم كجػػػاء ال سػػػند  ليػػػه )اػػػ با( ناػػػر  وغػػػاد  الع ػػػـك كالةػػػ كؿ        
لرغيبػػػػا أك لرهيبػػػػا غػػػػي األحاػػػػاـ أك غػػػػي غ ػػػػام   رقػػػػ  أك الػػػػ -ن  -رسػػػػكؿ   
اللػػػػي لػػػدؿ عمػػػػم عػػػػدـ دا ػػػػ   غػػػػي هػػػ ا الكعيػػػػد كجػػػػاء الن ػػػي  )لػػػػيس(  األع ػػػاؿ 

للتيف أف ال  ير ال سللر )هك( العامد عمم الك   عمػم   ،ال اؼ اس ها بال تر
  غالكػػػ   عمػػػم رسػػػكؿ   ،  ػػػاير لمكػػػ   عمػػػم احػػػاد النػػػاس  -ن  -رسػػػكؿ   

 حػػػـر ك  -ن  -غالكػػػ   عميػػػه   كةػػػرامعه كل ػػػييك ألحاا ػػػه ديػػػف   غػػػي  لعػػػ 
غػػألبك هػػػ ا غػػي الكعيػػػد  -ن  -كلػػػ لؾ ةػػدد النتػػػي  ؛غاحةػػة عظي ػػة ك كب ػػػة اتيػػر 

ًدا َفْمَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه مِ ف) :اللأسيس ه ا الكعيد  (َن النَّارِ َمْن َكَاَع َعَم َّ ُمَتَعمِّ
كال ػػاء سػػتتية دلػػ  عمػػم أف  ػػا بعػػدها  سػػت  ع ػػا قتمهػػا، ك لرلػػ  عميػػه،       

أف  -  -غم ػا تػػيف النتػػي  ،ةػػرط جػػاء نليجػة لمج مػػة األكلػػم الأي أف أسػمك  

                                                           

دار  حيػاء اللػراث  ٙٛص  ٚالككاك  الدراري غي ةر   حيئ الت اري. الكر اني ل (ٔ)
 ـ.ٖٜٚٔ -هػ ٖٙ٘ٔلتناف  ط. أكلم: -العربي، تيرك 
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ألبعه ب ا يك ئ ه م ال  ارقة كفتاد  ،الك   عميه ليس  ل  الك   عمم غيرم 
 عميها .
مك  ةػػرطي  أدالػػه " ػػف" اللػػي لجعػػ  ال طػػا  كقػػد جػػاء هػػ ا الكعيػػد غػػي أسػػ    

كاألحاػػاـ الةػػرعية  ،عا ػػا ةػػا ال لكػػ  ال سػػم يف ألف األ ػػر يلعمػػق بحاػػـ ةػػرعي
 ي  ك لها ا  أغراد ال سم يف  ه ا ااف ةأنهـ كك عهـ .  

كج مػػة الةػػرط )اػػ   عمػػي  لع ػػدا(   ػػي    ػػياغة دقي ػػة اػػ  ام ػػة غيهػػا     
ل ظػػا ل  عنػػي كجػػاء عمػػم هػػ ا النحػػك  ػ)ا  ( غعػػ   ػػاضلهػػا دكرهػػا الػػدللي غػػ

)الكػػػ  (: ن ػػػيُض لةػػػرط  نػػػكط ب ػػػف لح ػػػق ا بػػػه . كالأكيػػػدا عمػػػم أف جػػػكا  
ػػْدِؽ كُهػػك  ػػْيِء ِتِ ػػاَلِؼ َ ػػا ُهػػَك َسػػَكاٌء ِغيػػِه اْلَعْ ػػُد   -أي ػػا –ال ِّ ْ َبػػاُر َعػػْف الة  اْوِ

ػػػْدِؽ َكاْلَكػػػِ ِ  َعَمػػػم َ ػػػ ْ  ـُ َيْلَبػػػُك َكاْلَ َطػػػُأ َكَل َكاِسػػػَطَة َتػػػْيَف ال ِّ ْلػػػ ػػػن ِة َكاْوِ َهِ  أَْهػػػِ  السُّ
  (ٔ)اْلَعْ دَ 

ل يػد   غػػي  -ن  -كقػد يظػف أحػدهـ أف )عمػػي( قيػد يػدؿ عمػم أف الكػػ   لػه 
كعنػػد اللح يػػق )َل غػػرؽ ِغػػي َلْحػػِرفـ اْلَكػػِ    بعػػض الجهػػاؿ هػػ ا الكعيػػد ا ػػا زعػػـ 

ػػاَل  ػػاَل  َكالس  ـ، َتػػيف َ ػػا َاػػاَف ِغػػي اأْلَْحَاػػاـ َكَغيػػرم: االلرغيػػ  عمػػم الن ِتػػي َعَمْيػػِه ال  
كاللرهيػػ . غامػػه حػػَراـ  ػػف أكتػػر اْلَكَبػػاِمر ِتِ ْجَ ػػاع اْلُ سػػم يف ال علػػد تهػػـ،  الًغػػا 
لمكرا يػػة ِغػػي زع هػػـ اْلَباِطػػ  َأنػػه يجػػكز اْلَك ػػك ِغػػي الل ْرِغيػػ  كاللرهيػػ ، كلػػابعهـ 

َأنػه َجػاَء ِغػي  م الّزْهػد. َكِ ػْنُهـ  ػف زعػـالير  ف الجهمة ال  يف ينستكف أن سهـ ِ َلػ
َفػاَد : َأنػه اػ   َلػُه َل  ِرَكاَية:  ف ا   َعمّي ُ َلَع دا لي   ِبِه، كل ساكا ِتَهػِ ِم الزِّ
َعَمْيػػِه، َكَهػػَ ا َغاسػػػد ك  ػػاله ِوْجَ ػػاع أهػػػ  اْلحػػ  َكاْلع ػػد، َكَجهػػػ  تِمَسػػاف اْلَعػػػَر ، 

ْرع. َغِ ف ا  َ ِلؾ ا    (ٕ)ِعْندهـ.( ك طا  الة 
كاق ا اان  )عمي( ليسػ  قيػدا كأف الكػ   "لػه"  ل يجػكز غ ػا غامػد   جيمهػا      

كل   هػـك ل كلػه كل نسمـ ب ػا قالػه ال بػارا كري حيػث قػاؿ :" ؟ غي ج مة الةرط 
                                                           

نظر : لساف العر  )ا  ( كال  با  ال نير غي غرفػ  الةػر  الكتيػر. أتػك العبػاس ( ئ)
 ة العم ية. تيرك ..ال البٕٛ٘ص  ٕال يك ي. ل 

 .ٜٗٔص  ٕع د  ال اري ل ( ٕ)
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نهػم عػف  طمػق  -عميػه السػالـ  -ألنػه ل يل ػكر أف ياػ   لػه؛ ألنػه  "عمي"؛
 (ٔ)ألحاديث غي اللرغي  كاللرهي ."الك   غال حجة غيه ل ف جكز ك ك ا

تدللػة  - ن - غال بارا كري غي سػتي   رد   ػف قػاؿ تجػكاز الكػ   )لػه(      
أف )عمي( ل   هكـ لها كه ا ل ي ت  غي االـ تميػ   –رح ه    –)عمي(  ار 
لرايػ  ألف الػنظـ العػالي ي ل ػي كجػكد دللػة لكػ  ل ظػة غػي ال ؛تمه اػالـ النتػك 

ك )عمي( جزء أساسي غي اللراي  كلػؾ أف ل ػارف  ؛كام ا زد  ةيما زاد ال عنم
تيف  جيء ج مة الةرط تدكف  "عمي" ) ف ا    لع دا( لجد ال عنػم قػد ل يػر 

    ػار األ ػر عا ػا غػي اػ  اػ    لع ػد كهػ ا  -ن  -كاتلعد عف  راد النتي 
غػػي  ءدد نػػكع الكػػ   ال لكعػػد عميػػه بػػاللتك غمػػ لؾ جػػاء  "عمػػي" للحػػ ؛غيػػر كارد 

كل ي تػػ  أف  ، ا ػػة -ن  -النػػار كهػػك أف ياػػكف هػػ ا الكػػ   عمػػم رسػػكؿ   
ألف  لػػؾ غيػػه  ،بالكػػ   لػػه غلك ػػك أحاديػػث لػػـ ي مهػػا -ن  -نعل ػػد ر ػػا النتػػي 

بالل  ػير غػال ي تػ  أتػدا اػ   عميػه كل  كالهػاـ لػه -ن  -اغلراءعمم رسكؿ   
كقكلػػه ) لع ػػدا( حػػاؿ كهػػك قيػػد غػػي ج مػػة الةػػرط كاللع ػػد هػػك لػػكاغر  ،اػػ   لػػه

ال  ػػد كالسػػر غػػي  جيمػػه أف الكػػ    "قػػد ياػػكف ع ػػدا كقػػد ياػػكف سػػهكا  ػػك أف 
اوج اع كالن كص ال ةػهكر  غػي الكلػا  كالسػنة  لكاغ ػة  لظػاهر  عمػم أنػه ل 

الن غمػك أطمػق عميػػه السػالـ الكػ   للػكهـ أنػه يػألـ الناسػػي  لػـ عمػم الناسػم كال ػ
ك لػػؾ ا ػػا  (ٕ)أي ػػا غ يػػدم كأ ػػا الركايػػا  ال طم ػػة غ ح كلػػة عمػػم ال  يػػد  بالع ػػد"

ـْ َأُقػػ ْ   غػػي ركايػػة أح ػػد  َؿ َعَمػػي  َ ػػا َلػػ غهػػي  طم ػػة غػػي اػػ   (ٖ)......."..َ ػػْف َلَ ػػك 
 ية ال  يد  .قكؿ ع دا أك سهكا كل لؾ غالركاية لح   عمم الركا

كاػ   ي لػ  يسػلبعد  ػاؿ:" غبػأف ل ػظ ) لع ػدا(   لمػق  ح ػكد أتكرفػة زعـ  كقد
ي  د ) لع دا( ل ناغا   لؾ لمع   كال مق المػ يف  –أف ياكف النتي قد نطق تها 

 لػؾ بػأف الكػ   هػك او بػار بالةػيء عمػم  ،ااف الرسكؿ  ل  ا بالك اؿ غيه ا
                                                           

 .ٕٖٓص ٔ رعا  ال  اليئ ل  ( ٔ)
 . ٜٙص  ٔةر  النككي ل ( ٕ)
 .ٖ٘ٓص  ٙٔ سند أح د ل ( ٖ)
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قػد لسػمم   لػم  طػأ كلعػ  هػ م الم ظػة  الؼ  ا هك عميه سػكاء أكػاف ع ػدا أـ 
العم ػػػاء ليسػػػكغكا تهػػػا، ك ػػػك هػػػ ا الحػػػديث  ػػػف طرفػػػق اودرال ال عػػػركؼ عنػػػد 

حسػػػػػبة  ػػػػػف غيػػػػػر ع ػػػػػد، ا ػػػػػا اػػػػػاف ي عػػػػػ   -ن  -الحػػػػػديث عمػػػػػم رسػػػػػكؿ   
ال الحكف  ف ال ت نيف كي كلكف "نحف نا   له ل عميه" أك يلكئ عميها الركا  

ف غيرهـ عمم ستي  ال طأ، أك الكهـ أك سكء ال هـ لكي ل ياكف غي ا يرككنه ع
يػزعـ أف ل ػظ ) لع ػدا(  غهك  (ٔ)"ألف ال  طيء غير الـ  ؛عميهـ حرل غي  لؾ

 ؛ ف ع   الركا  ليسػلطيعكا الك ػك حسػبة كهػ ا الكػالـ هػك الػ ي ينػاقض الع ػ 
 يجػػػا ك ق ػػػد ألف ق ػػػد الك ػػػك ل ياػػػكف  ػػػف قتيػػػ  ال طػػػأ كالنسػػػياف " غايػػػه

الك ػػػك عػػػدـ اللع ػػػد؟! كل سػػػير الحسػػػبة بأنهػػػا عػػػف غيػػػر ع ػػػد غيػػػر   تػػػكؿ كل 
ن ػػػا لتػػػ  بأدلػػػة  ، سػػػمـ لػػػـ  ف رغػػػك  لػػػـ ال طػػػأ أك السػػػهك لػػػيس تهػػػ م الكم ػػػة، كاق

أ ػػر ، كقػػد ل ػػرر غػػم الةػػرفعة أنػػه ل  لػػـ عمػػم ال  طػػئ كالناسػػم،  ػػا لػػـ ياػػف 
هػػػ ا أ ػػػرًا   ػػػررًا،  ةػػػيمًا  ػػػا داـ الػػػركا تل  ػػػير  نػػػه غػػػ ار الكم ػػػة ل ي يػػػد هػػػتلء 

كالسػػر غػػم  ارهػػا أف الحػػديث ل ػػا رلػػ  كعيػػدًا ةػػديدًا عمػػم الكػػا  ، كال  طػػئ، 
كالسػػػاهم كالناسػػػم ل  لػػػـ عمػػػيهـ، اػػػاف  ػػػف الدقػػػة كالحيطػػػة غػػػم اللعتيػػػر الل ييػػػد 

 ما ػػا أف هػػ  (ٕ) بالع ػد، ك لػػؾ لرغػك لػػكهـ اولػػـ عمػم ال  طػػئ كال ػػالن كالناسػم
هػي  ػدار  تسسة ليس غي ه ا الحديث غ ن تػ  الكم ة ) لع دا( ام ة حاك ة ك 

 كه م الكم ة لاتلة عند الت اري ك سمـ كأ حا  السنف.  ،الةرفعةا  أحااـ 
غج مػػػة الةػػػرط قػػػد حػػػدد   ػػػف يسػػػلحق جػػػكا  الةػػػرط كهػػػك الكػػػا   عمػػػم      

كج مػػة الةػػرط )اػػ   عمػػي  لع ػػدا( ألهتػػ  الػػن س  ، لع ػػدا -ن  -رسػػكؿ   
كهػك  ػا  -  -ع كبة  ف يلجرأ عمم ديف   بالك   عمػم رسػكؿ    ل عرغة

 )َفْمَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر( جاء غي ج مة الجكا  :

                                                           

 .دار ال عارؼ.ط السادسة. ٖ٘أ كاء عمم السنة ال ية د  ح كد أتكرفة ص ( ٔ)
ا ػػرفف  د/     أتػػك ينظػػر : دغػػاع عػػف السػػنة كرد ةػػبه ال سلةػػرقيف كالكلػػا  ال ع( ٕ)

 ـ. ٜٜٛٔ البة السنة ط األكلم،  ُٖ٘ةهبة ص 
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أراد أف  -ن  -كألف الجزاء  ػف جػنس الع ػ  غػ ف الكػا   عمػم رسػكؿ       
  ػػيرم غػػي ار ػػر  أف يلتػػكأ  غاػػافيلتػػكأ تهػػ ا الكػػ    اانػػة ككجاهػػة غػػي الػػدنيا 

 .  عدا غي جهنـ 
غميل ػ  لن سػه  نػزًل غػي النػار، ي ػاؿ: لتػكأ الػدار   ا  قكله )غميلتكأ( عنم ك        

. كغرؽ تيف أف ياكف دا ال غػي النػار  ػك الػدا ميف كأف ياػكف (ٔ)ال  ها  سانًا.
رم " تػ  ظػاه، اح   نزؿ ك سل ر تها كه ا ال عني يدؿ عمم طػكؿ  الػه غيهػا

ة قا ػػ  يػػأنػػه ل ي ػػرل  نهػػا؛ ألنػػه لػػـ يجعػػ  لػػه  نػػزل غيػػرم،  ل أف األدلػػة ال طع
   (ٕ)عمم أف  مكد اللأتيد   لص بالكاغرفف "

كرجػػػػئ اتػػػػف حجػػػػر أف األ ػػػػر هنػػػػا ب عنػػػػم ال تػػػػر ك عنػػػػام اسػػػػلكج   لػػػػؾ       
كيع ػد  لػؾ ركايػة " تنػم لػه تيػٌ   (ٖ)غميكطف ن سه عميػه كال ػراد أف هػ ا جػزاتم 

األ ػػػر غيػػػه  لهاػػػـ كل مػػػيظ؛    لػػػك قيػػػ : اػػػاف   عػػػدم غػػػي  :كقيػػػ   (ٗ)لنػػػار "غػػػم ا
النار، لـ ياف ا لؾ: كأي ًا غيه  ةار   لم  عنم ال  د غػي الػ ن  كجزامػه، أي 

 (٘)ا ا أنه ق د غي الك   اللع د غمي  د غي جزامه اللتكء
 ،لركايػةلحػرل ال ػحابة  ػف اوكلػار غػي ا كالكعيػد  زلػزل كل ا ااف الجزاء ةديدا

ػي َل َأْسػَ ُعَؾ  َبْيػِر: ِ نِّ َبْيِر، َعػْف َأِتيػِه، َقػاَؿ: ُقْمػُ  ِلمزُّ ِ ْتِف الزُّ غَعْف َعاِ ِر ْتِف َعْتِد َّللا 
 ِ ُث َعْف َرُسكِؿ َّللا  ـْ ُأَغاِرْقُه،  -ن  -ُلَحدِّ ُث ُغاَلٌف َكُغاَلٌف؟ َقاَؿ: َأَ ا ِ نِّي َل َاَ ا ُيَحدِّ

-غػػالزبير   (ٙ)«َ ػػْف َاػػَ َ  َعَمػػي  َغْمَيَلَتػػك ْأ َ ْ َعػػَدُم ِ ػػَف الن ػػارِ »ْف َسػػِ ْعُلُه َيُ ػػكُؿ: َكَلِكػػ

                                                           

 ينظر : لساف العر  )تكأ(( ٔ)
 . ٕٖٓص  ٔ رعا  ال  اليئ ل (  ٕ)
 .ٕٔٓص  ٔغلئ الباري ل( ٖ)
طرؽ حديث  ف ا   عمي  لع دا. أتك ال اسـ الطتراني. . أ/ عمي حسف عمي عتد ( ٗ)

األردف ط. األكلػػػػم،  –ع ػػػػاف  -دار ع ػػػػار  ،ال الػػػػ  اوسػػػػال ي الح يػػػػد ك ا ػػػػرفف.
 ق.ٓٔٗٔ

 .ٜ٘ٙص  ٕالطيتي ل( ٘)
 .ٖٖص  ٔ حيئ الت اري ل( ٙ)
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كهػك   ػكؼ   -ن  -يتػيف سػت  قمػة الركايػة عػف رسػكؿ    - ر ي   عنه
كغػي ل سػؾ الزبيػر تهػ ا  ي كؿ اتف حجر غي ال ػلئ : " ،الكقكع غي الك   عميه 

دليػػ  لأل ػػئ غػػي أف   ،يث عمػػم  ػػا  هػػ   ليػػه  ػػف ا ليػػار قمػػة اللحػػديث الحػػد
 ،أ بار بالةيء عمم  الؼ  ا هك عميه سكاء اػاف ع ػدا أـ  طػالك   هك او
لكػػف الزبيػػر  ةػػي  ػػف اوكلػػار أف   ،ف اػػاف غيػػر  ػػألـك باوج ػػاعاق كال  طػػئ ك 
 ؛باوكلػارلـ ألكػف قػد يػ أف لػـ يػالـ بال طػاق ألنػه ك  ؛كهك ل يةعر أ ي ك غي ال ط
 غح   عنه كهػك ل يةػعر أنػهأ   ا حدث بال ط ةكالل  ،أ ال ط ة   اوكلار  ظن

 ،غياكف ستبا لمع   ب ػا لػـ ي مػه الةػارع ،يع   به عمم الدكاـ لمكلكؽ تن مه أ ط
ل يػت ف عميػه اولػـ   ا لع ػد اوكلػار  أغ ف  ةي  ف اوكلار الكقػكع غػي ال طػ

 ػػحابة عػػف اوكلػػار  ػػف اللحػػديث كأ ػػا  ػػف غ ػػف لػػـ لكقػػه الزبيػػر كغيػػرم  ػػف ال
نهػػػـ اػػػانكا كال ػػػيف  ػػػف أن سػػػهـ بالللتػػػ  أك طالػػػ  أأكلػػػر  ػػػنهـ غ ح ػػػكؿ عمػػػم 

 (ٔ)" أع ارهـ غاحليح  لم  ا عندهـ غسممكا غمـ ي انهـ الكل اف ر ي   عنهـ
كهػػػػـ  ػػػػادقكف  ةػػػػية  -ن  -غال ػػػػحابة ي ةػػػػكف اللحػػػػديث عػػػػف رسػػػػكؿ   

؟!   -  -غ ا بالنا ب ف يا   عمم رسكؿ    ،ال ي هك  ظنة ال طأ اوكلار
غ ػا  -  -كاق ا ااف اللتكأ غي جهنـ ع كبة ل ػف اػ    لع ػدا عمػم رسػكؿ   

 كقم   نها كطعف غيها كأس طها ؟  -ن  -هي ع كبة  ف ا   سنة رسكؿ   
يػػاكـ حػػ  سػػ كح ػػظ   عمػػم األ ػػة  -ن  -يدنا ك كلنػػا رسػػكؿ   رزقنػػي   كاق
المهػـ ا ػيف كا ػر دعكانػا  اػ  ايػد   -ن  -  ػط م الدينها كرد   عف سنة 

 أف الح د  ر  العال يف .
 

 
 
 

 

                                                           

 .ٕٕٓص  ٔغلئ الباري ل( ٔ)



 )دراسة بالغية تطبيؼية(

ِ

ـَّة
ُّ

يَّة الس يُث ُحجِّ

ِ

 أَحاد

 ؾد اخلامس(املج -حولية كؾية الؾغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٙٙٛ﴾  
  

أف  ا رسػػػػكله الح ػػػػد  ح ػػػػدا يتمػػػػ  ر ػػػػام كأةػػػػهد أل  لػػػػػه  ل   كأةػػػػهد    
المهػـ  ػ  كسػمـ كبػارؾ عميػه كعمػم الػه كأ ػحابه الطيتػيف الطػاهرفف  ،ك جلبام

 كبعػػػػػػػػػد: كعمم  ف سار عمم سنله كهديه  لم يـك الديف .
ي ةأحاديث غ        -ن  -ألف النتػي  ؛-ن  -السنة دلي   ػف دلمػ  نتكلػه  ُحجِّ

غتػػػد  هػػػ م األحاديػػػث  ،كعالجػػػه  اأنػػػه يحيػػػام كيعايةػػػه غيتػػػي أ ػػػر أ تػػػر عػػػف 
كنػػكجز أهػػـ  ،كاأنهػػا قيمػػ  لأل ػػة اليػػكـ لحػػ ر كلهػػ   كلن ػػي ال تػػث عػػف األ ػػة

 : غي ا يميالنلامح اللي  مص البحث  ليها 
ي ةال    أحاديث  لبا   -ٔ  السنة لاللة  حاكر أساسية هي :  ُحجِّ

  ف   . تياف أف السنة كحي -
 . -ن  - ر بالل سؾ بالسنة ككجك  طاعله األ -
 .  -ن  -كحر ة الك   عميه  ،ةرؼ لتمي  الحديث -
أرام األـ  لكػػ   ) أل  نػػي أكليػػ  الكلػػا  ك لمػػه  عػػه (  حػػديث )األرفاػػة (  -ٕ

ي ػػةأحاديػػث  بػػأف  غ يػػه تيػػاف ،كااغػػة  عػػاني هػػ م األحاديػػث لػػرد  ليػػه ،السػػنة ُحجِّ
 ا ػػكلػػ لؾ يجػػ  الل سػػؾ ب ؛ حػػق اللةػػرفك السػػنة كحػػي  ػػف   كأف الرسػػكؿ لػػه 

 ،كأف طاعلػػه  ػػف طاعػػة   عزكجػػ غػػي اػػ  أ ػػر  -ن  - لػػهكطاع  جػػاء عنػػه 
كألف السػػنة  ،-ن  -كطال ػا أف األ ػر اػ لؾ غةػرؼ ل ػف يتمػ  عػف رسػكؿ    

   عميػػػه  ػػػف أعظػػػـ الكبػػػامر    غيػػػه لتػػػدي  ألحاػػػاـ كحػػػي كالرسػػػكؿ  ةػػػرع غالكػػػ
د اؿ غي الديف  ا ليس  نه . ،الديف  كاق
كن ملػػػػػه   لػػػػػم أ هػػػػػاف  ،ػػػػػػػػ جػػػػػاء  األل ػػػػػاظ  ػػػػػتلر  كقكيػػػػػة  غك ػػػػػح   ال عنػػػػػمٖ

ال  ػػػاطتيف غػػػم   ػػػكر  لل ػػػق كال ػػػرض الػػػ   سػػػيق الكػػػالـ  ػػػف أجمػػػه، كاانػػػ  
ليػػػة اللعتيػػػر، كل ػػػاـ األغعػػػاؿ كاألسػػػ اء   ػػػاد  ك ػػػياغة  غػػػم غايػػػة الدقػػػة ك ج ا

 ا ػة أف هػ م األحاديػث  لعػالح ق ػية  ػف أ طػر  ،ال الء ة لم  ػاـ كالسػياؽ 
غاألل ػاظ  يجػ  أف لكػكف   لػار  بعنايػة   ،ال  ايا اللي لكاجه األ ػة اوسػال ية

 ٓلا ة حلم لتدي دكرها  كل طك ألسنة ال ل ر يف 
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ي ػػةغمػػ  األسػػمك  ال تػػري عمػػم ااغػػة أحاديػػث  -ٗ ك لػػؾ راجػػك  لػػم  ،ةالسػػن ُحجِّ
غمػػـ لح ػػ   ،كاللػػي يناسػػتها األسػػمك  ال تػػري كلك ػػيحها ال عػػاني ال ػػراد  قرارهػػا 

 األسالي  اونةامية كلـ يرد  نها  ل النداء . به م األحاديث 
لرايػػزا كلكلي ػػا لم عػػانم ك راعػػا   ،ػػػػػ تػػرز اويجػػاز  تنكعيػػه غػػي هػػ م األحاديػػث٘

 ،غػػػي تيانػػػه تػػػيف ال  ػػػد غػػػي الم ػػػظ - ن -غج ػػػك النتػػػي  ،ألحػػػكاؿ ال  ػػػاطتيف
 ٓكالكغاء بحق ال عاني 

ػػػػػ اػػاف اللأكيػػد سػػ ة ظػػاهر   ػػف سػػ ا  هػػ م األحاديػػث  كال ػػ   ػػكرا   لم ػػة ٙ
أسمك  ال  ػر أك تػػػ "  ف " كالج مػة  )أل( اللنتيهية أك  ف  الؿ غلار   ياكف 

ف ك ل لػػا أله يػػة ال عػػاني ك لػػؾ  راعػػا  ألحػػكاؿ ال  ػػاطتي ؛السػػ ية أك بال سػػـ 
 ال راد  قرارها غي ن كس ال  اطتيف ح اظا عمم ديف األ ة . 

لرغيبا كلرهيبا ك لؾ ل ا غيه  غم ه ا التياف النتك   أسمك  الةرط الر جيء ػػػ ٚ
لار  لع   ال لم م كه ا أدعم لم عاف كالسلجابة  ٓ ف  لةكفق كاق

ف ) غػػ ف ( ػػػػػ جػػاء   بعػػض األكا ػػر كالنػػكاهم، غػػم هػػ ا اٛ ألد   عممػػة بال ػػاء كاق
سػػمـ  لػػم او عػػاف ال لػػاـ القنػػاع كأقكاهػػا طمبػػا لم  ظهػػارا لمعمػػة  غػػم أكاػػد  ػػكر  

 ٓكالن ياد
ي ػػةػػػػػ لػػـ لح ػػ  أحاديػػث ٜ السػػنة  بال ػػكر التيانيػػة ال رابػػة اللػػم لحمػػق غػػػم  ُحجِّ

 الػ   يحلػال  لػم ،س اء ال ياؿ، ك لؾ  راجك  لم طتيعة  عػاني هػ ا ال ك ػكع
 الح امق ال جرد  كال عاني ال باةر  كالتراهيف الع مية .

ػػػ ندر غم ه م األحاديث ال حسنا  التديعية، ك ػا جػاء  نهػا كهػك قميػ  جػاء ٓٔ
 س حا ع كا يلطمبه ال عنم كيسلدعيه ال  اـ. 
 :كبعد

 ،غالتيػاف النتػكي كبالغلػه العاليػة اللػي ل ي لػر   ػف رفا ػها بالغػة بةػػري      
ي ػػةيػػ  عمػػم لهػػي  يػػر دل ألنهػػا بالغػػة ل  ؛كأنهػػا  ػػف  ةػػاا  الػػكحي ،السػػنة ُحجِّ

يدرؾ ةػأكها  ل نتػي أدبػه ربػه غأحسػف لأديبػه كل يناػر  ػكء الةػ س  ل ػف بػه 
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كنع ػػ  ب ػػا غيهػػا كنربػػي أتناءنػػا عمػػم  غالسػػنة السػػنة نل سػػؾ تهػػا كن ػػـك تهػػا ،ر ػػد
 تدليف كل  حرغيف .غير   -ن  - حلم نم م رسكؿ     ،حتها
رسػكؿ غي ك ا ااف ه ا البحث  ل حبا  ،قدر طاقلي يعمـ   أني اجلهد  ك    
 ك  أسػػأؿ ال تػػكؿ  ،لعمػػي أكػػكف أهػػال لةػػ اعله  ،كغيػػر  عمػػم سػػنله -ن  -  

 ٓعف الزل  كاللجاكز عف الل  ير غهك ػػػ سبحانه ػػػ حستم كنعـ الكاي   كالع ك
كعمػػػم الػػػه   عمػػػـ النػػػاس ال يػػػر ك ػػػمم   كسػػػمـ كبػػػارؾ عمػػػم سػػػيدنا       

 ٓك حبه أج عيف كا ر دعكانا أف الح د  ر  العال يف 
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اول ػػػاف غػػػي عمػػػـك ال ػػػراف . السػػػيكطي .  . أ/   أتػػػك ال  ػػػ   تػػػراهيـ .  -ٔ
 ـ . ٜٗٚٔهػ/ ٜٖٗٔالهيمة ال  رفة العا ة لمكلا  ط 

اولياف كال جيء : غ ه دللله ػا كاسػلع اله ا غػي ال ػراف الكػرفـ د/  ح ػكد  - ٕ
 ـ .ٜٜٛٔ/ػهٛٔٗٔ كسم ح داف  البة كهبة ط أكلم 

 اوحساف غي ل رف   حيئ اتف حباف  ط الرسالة . تدكف . - ٖ
أدكا  اللةػػػػػتيه : دلللهػػػػػا كاسػػػػػلع الها غػػػػػي  ال ػػػػػراف الكػػػػػرفـ . د/  ح ػػػػػكد  - ٗ

 ـ . ٕٜٜٔ/ ػه ٖٔٗٔ كسم ح داف  .  طبعة األ انة ط أكلم 
 رةػػاد السػػاري لةػػر   ػػحيئ الت ػػاري . ال سػػطالني .   ال طبعػػة الكتػػر   - ٘

 هػ . ٖٕٖٔ،   ر . ط  السابعة، األ يرفة
 رةػػػاد ال حػػػكؿ  لػػػم لح يػػػق الحػػػق  ػػػف عمػػػـ األ ػػػكؿ . الةػػػكااني .  .  - ٙ

/  ػهػػػػػٜٔٗٔالةػػػػػيخ /أح ػػػػػد عػػػػػزك . دار الكلػػػػػا  العربػػػػػي . د ةػػػػػق . ط أكلػػػػػم 
 ـٜٜٜٔ

.      الككفػ  –كاالػة ال طتكعػا    أسػالي  بالغيػة . د/ أح ػد  طمػك   - ٚ
 ٜٓٛٔط  
ةيخ/  ح كد ةػاكر اـ عتدال اهر الجرجاني  .   .  الأسرار البالغة او  - ٛ
 ـ .ٜٜٔٔط أكلم    البة ال انجم ٓ
األ كؿ غي النحك لتف السرال الب ػدادي     . د/  عتػد الحسػيف ال لمػي   - ٜ

 ـٜٛٛٔالطبعة اللاللة   تيرك  –.  تسسة الرسالة 
السادسػة  أ كاء عمػم السػنة ال يػة د  ح ػكد أتكرفػة .دار ال عػارؼ .ط - ٓٔ
 تدكف .. 
أ ػػالي اتػػف الحاجػػ  .  . د/ غ ػػر قبػػاك  . دار الجيػػ  تيػػرك  ط أكلػػم  - ٔٔ

 ـٜٜٛٔهػ/  ٜٓٗٔ
أك ػػػئ ال سػػػالؾ  لػػػم أل يػػػة اتػػػف  الػػػؾ .اتػػػف هةػػػاـ  ال  ػػػري .  . أ /  - ٕٔ

 يكسه الةيخ   الب اعي . دار ال ار لمطباعة كالنةر كاللكزفك .تدكف .
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-هػػػٕٔٗٔفنػػي،  البػػة اردا  ال ػػاهر  . ط . ال طيػػ  ال زك  ،اوي ػػا  - ٖٔ
 ـ.ٜٜٔٔ
البحػػػر ال حػػػين . أتػػػك حيػػػاف األندلسػػػي  .   . أ/  ػػػدقي   ج يػػػ  .  - ٗٔ

 ـٜٜٗٔتيرك   -دار ال ار 
البحػػػر ال حػػػين غػػػي أ ػػػكؿ ال  ػػػه . الزراةػػػي .  دار الكلتػػػي . الطبعػػػة:  - ٘ٔ

  -هػ ٗٔٗٔاألكلم، 
الةػيخ  ميػ  السػهان كري . نةػر  ت ؿ ال جهكد غي حػ  سػنف أتػي داكد.  - ٙٔ

 ـ  ٕٙٓٓق /  ٕٚٗٔ راز الةيخ أتي الحسف الندكي لملراث . الهند ط أكلم 
/  ػهػٚٓٗٔالتياف النتكي د /   رج  التيك ي . دار الكغػاء . ط أكلػم  - ٚٔ

 ـ .ٜٚٛٔ
اللحػػ ير  ػػف لعظػػيـ ارلػػار غيػػر ال ةػػركعة د / عتػػد ال حسػػف تػػف ح ػػد  - ٛٔ

 ـ .ٕٗٓٓ-هػ ٕ٘ٗٔدار الحديلة   ر ط.  األكلم العباد التدر.  ال
 ـ ٜٗٛٔاللحرفر كاللنكفر . الطاهر اتف عاةكر . الدار اللكنسية ط  - ٜٔ
ػػد  - ٕٓ ػػِ يِر أتػػك  تػػراهيـ ال ػػنعاني  .  : د/   ح   الل نػػكفُر َةػػْرُ  الَجػػاِ ك ال  
ػػد  تػػراهيـ.   البػػة دار  هػػػ  ٕٖٗٔالسػػالـ، الرفػػاض .  ط  األكلػػم،  سػػحاؽ  ح  
 .      ـ ٕٔٔٓ -
الليسػػػػير بةػػػػر  الجػػػػا ك ال ػػػػ ير . العال ػػػػة  ال نػػػػاكي .   البػػػػة او ػػػػاـ  - ٕٔ

 ـ .ٜٛٛٔ -هػ    ٛٓٗٔالرفاض ط .  اللاللة  –الةاغعي 
جا ك تياف العمـ كغ مه .  أتكع ر يكسه ال رطتي  . دار اتف الجكزي   - ٕٕ

 ـ .ٜٜٗٔ -هػ  ٗٔٗٔال  مكة العربية السعكدية  ط  األكلم، 
الجنم الداني غػي حػركؼ ال عػاني  ال ػرادي   .  د/  غ ػر الػديف قبػاك   - ٖٕ

لتنػػػػػاف .   –دار الكلػػػػػ  العم يػػػػػة .  تيػػػػػرك   . كاألسػػػػػلا    نػػػػػديـ غا ػػػػػ 
 ـ . ٕٜٜٔ -هػ  ٖٔٗٔاألكلم،  ط 
 –تيػرك ، الطبعػة  -.  دار الجيػ  حاةية السندي عمم سنف اتػف  اجػه - ٕٗ

 .تدكف  اللانية.
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َهاِ  َعَمم لْ سيِر الَتيَ اِكي، اْلُ َس  ا : ِعَنايُة الَ اِ م كِاَ ايُة حَ  - ٕ٘  اِةيُة الةِّ
الر اِ م َعَمم لْ سيِر الَتيَ اكي .  ةها  الديف أح د تف   تف ع ر ال  اجي 

 تيرك  . تدكف . –ال  ري.  دار  ادر 
يػػة او ػػاـ عمػػم أل حاةػػية العال ػػة ال ػػباف" عمػػم ةػػر  الةػػيخ األةػػ كني:  .ٕٙ

 .ـٜٜٚٔ-قٚٔٗٔرك . لتناف . ط  األكلم . دار الكل  العم ية تياتف  الؾ
ي ػػة السػػػنة. الةػػػيخ / عتػػػدال ني عتػػػدال الق. ك ػػػا بعػػػدها. دار الكغػػػاء - ٕٚ . ُحجِّ
  تدكف 
الحدكد غي اوسالـ ك  ارنلها بػال كانيف الك ػعية د /     أتكةػهبة .  - ٕٛ

 ـ .  ٜٗٚٔهػ/ٜٖٗٔك األ يرفة . ال اهر  ط الهيمة العا ة لةمكف ال طاب
الحا ة كال ل  كالل لي  نظرا  غي أ كلها ك  ام ػها ال نيػة د / عتػد  - ٜٕ

العظػػػػيـ ال طعنػػػػي  جمػػػػة اميػػػػة الم ػػػػة العربيػػػػة ت يلػػػػاي البػػػػاركد . العػػػػدد الحػػػػادي 
 ـ .ٕ٘ٓٓهػ /ٕٙٗٔكالعةركف 

يـ ال طعنػػي .   ػػامص اللعتيػػر ال رانػػي كسػػ اله البالغيػػة د / عتػػدالعظ - ٖٓ
 ـ ٕٜٜٔهػ / ٖٔٗٔ البة كهبة . ط أكلم 

 البػػة ال مػػؾ غهػػد الكطنيػػة .  .غػػي عمػػـك ال ػػراف . د/غهػػد الرك ػػي دراسػػا  - ٖٔ
 ـٕ٘ٓٓ/  ػه ٕٙٗٔط الرابعة عةر  

دغاع عف السنة كرد ةبه ال سلةرقيف كالكلػا  ال عا ػرفف . د/      - ٕٖ
 ـ . ٜٜٛٔأتك ُةهبة .  البة السنة ط األكلم، 

دلمػػ  اوعجػػاز . او ػػاـ عتػػدال اهر الجرجػػاني .   . الةػػيخ /  ح ػػكد  - ٖٖ
 ـ.ٕٜٜٔ/  ػهٖٔٗٔةاكر .  طبعة ال دني ط اللاللة 

/ األ ػكلييف دراسػة  نهجيػة لحميميػة. د دللة األل ػاظ عمػم ال عػاني عنػد - ٖٗ
 ـ . ٜٕٓٓ/  ػهٖٓٗٔ ح كد لكغيق سعد .  البة كهبة ط أكلم 

اللراكيػػػػػػػػ  د/   أتك كسػػػػػػػػم  .   البػػػػػػػػػة كهبػػػػػػػػة ط  اللانيػػػػػػػػػة .  دلل   - ٖ٘
 .ـٜٚٛٔ/ ػهٛٓٗٔ
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 -تيػػػرك  ط  األكلػػػم  –دلمػػػ  النتػػػك  .  التيه ػػػي. دار الكلػػػ  العم يػػػة  - ٖٙ
 هػ . ٘ٓٗٔ
 .   ر. تدكف . ـ ال كسكسيف. اتف قدا ة.  طبعة ال اركؽ الحديلة - ٖٚ
د ةػػاكر .  البػػة الحمتػػي . الرسػػالة . او ػػاـ الةػػاغعي.   الةػػيخ / أح ػػ - ٖٛ

 ـ.  ٜٓٗٔق/ ٖٛ٘ٔ  ر ط أكلم 
رسالة ال باحث ال ر ػية . لتػف هةػاـ ال  ػري .  .د /  ػازف  بػارؾ  - ٜٖ

 ـ .ٜٚٛٔ. دار اتف الير . ط أكلم 
زاد ال عػاد غػػي هػدي  يػػر العبػػاد  . او ػاـ اتػػف ال ػيـ .  تسسػػة الرسػػالة،  - ٓٗ

  البة ال نار  -تيرك  
باط  ػػف الكلػػا  كالسػػنة . د /  ح ػػكد لكغيػػق سػػعد .  طبعػػة سػػت  السػػلن - ٔٗ

 ـ .ٕٜٜٔهػ / ٖٔٗٔال اهر   ،األ انة
سػػػػػػنف أتػػػػػػي داكد.   . الةػػػػػػيخ /  ةػػػػػػَعي  األرنػػػػػػتكط   كا ػػػػػػركف . دار  - ٕٗ

 ـ . ٜٕٓٓ -هػ  ٖٓٗٔالرسالة العال ية  الطبعة األكلم 
دار  سػػػنف اتػػػف  اجػػػة .   . الةػػػيخ /  ةػػػعي  األرنػػػتكط ك ا ػػػركف  .  - ٖٗ

 ـ ٜٕٓٓ -هػ  ٖٓٗٔالرسالة العال ية . ط  األكلم
 تدكف .سنف اللر  ي . دار  حياء اللراث العربي .  تيرك  .  - ٗٗ
سػػنف الػػدار ي .   . أ /حسػػيف سػػميـ أسػػد الػػداراني . دار ال  نػػي لمنةػػر  - ٘ٗ

 ـ ٕٓٓٓ -هػ  ٕٔٗٔكاللكزفك.  ال  مكة العربية السعكدية  . ط األكلم، 
الكتر .  أتك بار التيه ي  .   . أ/   عتد ال ػادر عطػا.  دار السنف  - ٙٗ

 ـ .  ٖٕٓٓ -هػ  ٕٗٗٔلتنا   ط اللاللة  –الكل  العم ية.  تيرك  
ؿ الب ػػػػػدادي الحنتمػػػػػي .   : د/ عطيػػػػػة  - ٚٗ السػػػػػنة . أتػػػػػك باػػػػػر يزفػػػػػد الَ ػػػػػال 

 ـ.ٜٜٛٔ -هػ ٓٔٗٔط  األكلم  الزهراني . دار الراية .  الرفاض 
نة . ال ػػركزي .  . د/ عتػػد  تػػف   الب ػػيري . دار العا ػػ ة . السػػ - ٛٗ

 ـ . ٕٔٓٓهػ / ٕٓٗٔالرفاض . أكلم 
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ةػػػي ة تنػػػ   . أ /:ي  ػػػف    ح كظػػػة اػػػال راف الكػػػرفـالسػػػنة النتكيػػػة كحػػػ - ٜٗ
 .  ج ػػك ال مػػؾ غهػػد لطباعػػة ال  ػػحه الةػػرفه بال دينػػة ال نػػكر  .  ػػرل ال  ػػرل

 .تدكف 
ي اللةػػػرفك اوسػػػالـ . د/   ػػػط م السػػػباعي . نةػػػر السػػػنة ك اانلهػػػا غػػػ - ٓ٘

 ـ .ٕٜٛٔ/  ػه ٕٓٗٔال ال  اوسال ي . د ةق . ط اللاللة 
ػػػػاِغعي . اْتػػػػِف األِليػػػػْر .   . د/ أحَ ػػػػْد ْتػػػػف  - ٔ٘ ػػػػَاِغي غػػػػْي َةػػػػْر  ُ ْسػػػػَند الة  الة 

 ُسمي اف  . َ اَلبَة الرُّْةِد. تدكف.
النتكيػػة عػػرض كل نيػػد كن ػػض د/  الةػػتها  اللاللػػكف ال لػػار  وناػػار السػػنة -ٕ٘

 -هػػػ  ٕٓٗٔعتػػد العظػػيـ  تػػراهيـ   ال طعنػػي   .  البػػة كهبػػة .   ط األكلػػم 
 ـ .  ٜٜٜٔ
ةر  أحاديث  ف  ػحيئ الت ػاري . د /   أتك كسػم .  البػة كهبػة .   - ٖ٘

 ـ ٕٓٓٓ/ ػهٕٔٗٔط أكلم 
.  ط ةػػر  أحاديػػث  ػػف  ػػحيئ  سػػمـ . د/   أتك كسػػم  البػػة كهبػػة   - ٗ٘
 ـ ٕٗٔٓأكلم 
ةػػر  األةػػ كني عمػػم أل يػػة اتػػف  الػػؾ .  دار الكلػػ  العم يػػة . تيػػرك .   - ٘٘
  ػ  .ٜٜٛٔ -هػٜٔٗٔ. ط األكلم  لتناف
ةر  الر ي عمم الكاغية . اتف الحاج  .   . د/ يكسػه حسػف ع ػر  - ٙ٘

 ـ . ٜ٘ٚٔ -هػػػػػػػػػػػػ ٜٖ٘ٔط   ليتيػػػػػػػػػػػا –. جا عػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػار يػػػػػػػػػػػكنس 
و ػػػػاـ  الػػػػؾ.     البػػػػة الل اغػػػػة الدينيػػػػة .  ةػػػػر  الزرقػػػػاني عمػػػػم  كطػػػػأ ا - ٚ٘

 ـ. ٖٕٓٓ -هػ ٕٗٗٔال اهر  ط األكلم 
ةػػػر  سػػػنف أتػػػي داكد. الةػػػيخ / عتػػػد ال حسػػػف العبػػػاد . ) كقػػػك الةػػػباة  - ٛ٘

 اوسال ية( .
ةػػػػر   ػػػػحيئ الت ػػػػاري . اتػػػػف بطػػػػاؿ .  البػػػػة الرةػػػػد . الرفػػػػاض . ط  - ٜ٘

 ـ .ٖٕٓٓ -هػ ٖٕٗٔاللانية، 
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 ةاا  ال  اتيئ  .   .د /  عتد الح يد هنداكي  .  ةر  الطيتي عمم - ٓٙ
 ـ ٜٜٚٔ -هػ  ٚٔٗٔار ة . ط األكلم،  البة نزار   ط م الباز.   اة ال 

ػػػُد  اتػػػف  - ٔٙ ةػػػر    ػػػاتيئ السػػػنة . او ػػػاـ الب ػػػكي .   .  الةػػػيخ /   ح  
 .ٕٕٔٓ -هػ  ٖٖٗٔالَ َمؾ .    دار  الل اغة اوسال ية الرفاض ط األكلم، 

ر  ال   ػػػػػ  .  اتػػػػػف يعػػػػػيش. .  . د/   يػػػػػ  تػػػػػديك يع ػػػػػك   . دا ر ةػػػػ - ٕٙ
 لتناف . –الكل  العم ية . تيرك  

ةر  النككي عمم  ػحيئ  سػمـ . دار  حيػاء اللػراث العربػي . تيػرك  .   - ٖٙ
 . ػهٕٜٖٔط  اللانية، 

ة اء العمي  غي  سام  ال  ػاء كال ػدر كالحا ػة كاللعميػ  . اتػف ال ػيـ .   - ٗٙ 
 ـ .ٜٛٚٔهػ/   ٜٖٛٔرغة.  تيرك .  لتناف  ط دار ال ع

ال ػػػب  التػػػديعي . د / أح ػػػد  كسػػػم . دار الكلػػػا  العربػػػي . تيػػػرك  .  - ٘ٙ
 ـ .ٜٜٙٔهػ / ٖٛٛٔطبعة 
 ػػػػحيئ الت ػػػػاري .    . الةػػػػيخ /   زهيػػػػر تػػػػف نا ػػػػر النا ػػػػر دار  - ٙٙ

 هػ . ٕٕٗٔطكؽ النجا  .  ط . األكلم. 
 سالة . تدكف . حيئ اتف حباف .  تسسة الر  - ٚٙ
 ػيد ال ػاطر . أتػك ال ػرل اتػف الجػكز  .    . د/ السػيد   السػػيد ك أ  - ٛٙ

 ـ .    ٜٜٜٔهػ ٜٔٗٔ/ سيد  تراهيـ . دار الحديث ال اهر  ط اللانية 
 ػػػػياء السػػػػالؾ  لػػػػم أك ػػػػئ ال سػػػػالؾ .  د/   عتػػػػد العزفػػػػز النجػػػػار.  - ٜٙ

 ق . ٕٕٗٔ تسسة الرسالة  . ط األكلم 
از . يحيػػػػم تػػػػف ح ػػػػز  العمػػػػكي . ال البػػػػة الع ػػػػرفة .  تيػػػػرك  ط الطػػػػر  - ٓٚ

 . ػه ٖٕٗٔاألكلم، 
طػػرؽ حػػػديث  ػػػف اػػػ   عمػػػي  لع ػػػدا، أتػػػك ال اسػػػـ الطترانػػػي  .   . أ/   - ٔٚ

دار ع ػػػػار .  ،عمػػػي حسػػػػف عمػػػػي عتػػػد الح يػػػػد كا ػػػػركف.  ال الػػػ  اوسػػػػال ي 
 .  ػهٓٔٗٔاألردف . ط  األكلم، 



 )دراسة بالغية تطبيؼية(

ِ

ـَّة
ُّ

يَّة الس يُث ُحجِّ

ِ

 أَحاد

 ؾد اخلامس(املج -حولية كؾية الؾغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٙٚٚ﴾  
  

كالع ػػػـك . ةػػػها  الػػػديف ال راغػػػي .   . الع ػػػد ال نظػػػـك غػػػي ال  ػػػكص  - ٕٚ
دار الكلتػػػػػػي .  اػػػػػػة ال ار ػػػػػػة  -د/أح ػػػػػػد ال ػػػػػػلـ عتػػػػػػد   .  ال البػػػػػػة ال ايػػػػػػة 

 ـٜٜٜٔ/  ػهٕٓٗٔ
ع ػػػد  ال ػػػاري ةػػػر   ػػػحيئ الت ػػػاري  . تدرالػػػديف العينػػػي . دار  حيػػػاء  - ٖٚ

 اللراث العربي .  تيرك .
ني . دار غػػػػػلئ البػػػػػاري ةػػػػػر   ػػػػػحيئ الت ػػػػػاري .  اتػػػػػف حجػػػػػر العسػػػػػ ال - ٗٚ

 . هػٜٖٚٔال عرغة .  تيرك .  
غػػلئ  ي الجػػالؿ كاوكػػراـ بةػػر  تمػػكغ ال ػػراـ  . الةػػيخ /   تػػف  ػػالئ  - ٘ٚ

 ٕٚٗٔالعلي ػػيف  . ال البػػة اوسػػال ية لمنةػػر كاللكزفػػك .   الرفػػاض ط األكلػػم، 
 ـ ٕٙٓٓ -هػ
غػػلئ ال ػػكي ال لػػيف غػػي ةػػر  األربعػػيف كلل ػػة ال  سػػيف .  لمنػػككي كاتػػػف  - ٙٚ

رجػػ  رح ه ػػا    د/ عتػػد ال حسػػف تػػف ح ػػد العبػػاد التػػدر  .   دار اتػػف ال ػػيـ، 
 ـ .ٖٕٓٓهػ/ٕٗٗٔالد اـ ال  مكة العربية السعكدية.ط األكلم 

غػػػػلئ ال ػػػػنعـ ةػػػػر   ػػػػحيئ  سػػػػمـ .  د /  كسػػػػم ةػػػػاهيف لةػػػػيف . دار  - ٚٚ
 ـ  ٕٕٓٓ -هػ  ٖٕٗٔالةركؽ . ط األكلم 

ة .  أ.د/  ح ػػػػكد لكغيػػػػق سػػػػعد. طبعة غ ػػػػه تيػػػػاف النتػػػػك :  نهجػػػػا كحراػػػػ  - ٛٚ
  ٖٜٜٔ/ػهٖٔٗٔاأل انة ط األكلم 

الكلػػػػا  . سػػػػيتكيه  .   . أ / عتدالسػػػػالـ هػػػػاركف .  البػػػػة ال ػػػػانجي .  - ٜٚ
 ـ. ٜٛٛٔ/  ػه ٛٓٗٔال اهر  .ط اللاللة 

تيرك  .  ط اللاللػة  –الكةاؼ . او اـ الز  ةري. دار الكلا  العربي  - ٓٛ
 هػ . ٚٓٗٔ -
كػػػ  الػػػدراري غػػػي ةػػػر   ػػػحيئ الت ػػػاري . الكر ػػػاني .  دار  حيػػػاء الككا -ٔٛ

 ـ .ٖٜٚٔ -هػ ٖٙ٘ٔلتناف  ط. أكلم: -اللراث العربي . تيرك 
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ػػال غػػي ةػػر   ػػحيئ  سػػمـ تػػف الحجػػال .  - ٕٛ كض الَته  الككاػػ  الكه ػػال كالػػر 
هػال الةيخ /  األ يف تف عتد   اأُلَر ي الَعَمكي الَهػَرري الةػاغعي  . دار ال ن

 ٜٕٓٓ -هػ  ٖٓٗٔ اة ال ار ة ط  األكلم،  –
 لساف العر .دار ادر .  تيرك .  - ٖٛ
ال لكاري عمي لراجـ أتكا  الت اري .  اتف ال نير اوسػاندراني .   .أ/  - ٗٛ

 الككف  . تدكف . – ال  الديف   تكؿ أح د .  البة ال عال 
ءكؼ   عل اف .   دار   حبة الرسكؿ تيف اللباع كالتلداع د/  عتد الر  - ٘ٛ

الرفػػػػػػا ض   ط .  األكلػػػػػػم،  –البحػػػػػػكث العم يػػػػػػة كاوغلػػػػػػاء كالػػػػػػدعك  كاورةػػػػػػاد. 
 هػ .ٗٔٗٔ
ال  لػػػػػار  ػػػػػف انػػػػػكز السػػػػػنة د /   عتػػػػػد  دراز . دار األن ػػػػػار . ط  - ٙٛ

 .  ػه ٜٖٛٔاللاللة . 
 رعػػػػػا  ال  ػػػػػاليئ ةػػػػػر   ةػػػػػاا  ال  ػػػػػاتيئ  . حسػػػػػاـ الػػػػػديف الرح ػػػػػاني  - ٚٛ
 ٗٓٗٔ -الهند ط اللاللة  - دار  البحكث العم ية كالدعك  كاوغلاء ٓا كري ال بار 
 .   ٜٗٛٔهػ، 
 رقػػػا  ال  ػػػاليئ ةػػػر   ةػػػاا  ال  ػػػاتيئ . ال ػػػال عمػػػي ال ػػػاري .  ط دار  - ٛٛ

 ـ .  ٕٕٓٓ -هػ ٕٕٗٔاف ط األكلم. ال ار.  تيرك  .  لتن
الن ػػر   سػػاك  األ ػػالؽ لم رامطػػي .   . الةػػيخ /    ػػط م تػػف أتػػك – ٜٛ

 ـ. ٖٜٜٔ -هػ  ٖٔٗٔالةمتي . البة السكادي لملكزفك، جد  ط: األكلم، 
.   . أ/   ط م عتػد . أتك عتد   الحاكـ ال سلدرؾ عمم ال حيحيف -ٜٓ

 ـ.ٜٜٓٔ -قٔٔٗٔتيرك  ط األكلم،  –العم ية  . دار الكل ال ادر عطا
ط كا ػركف.  سند او اـ أح د تف حنت  .   . الةيخ /  ةعي  األرنتك  - ٜٔ

 ـ. ٕٔٓٓ -هػ  ٕٔٗٔ تسسة الرسالة . ط  األكلم، 
 سػػػػند التػػػػزار  . الةػػػػيخ / ح ػػػػكظ الػػػػرح ف زفػػػػف   كا ػػػػركف .  البػػػػة  - ٕٜ

 ـ.ٜٛٛٔالعمـك كالحاـ .  ال دينة ال نكر  ط .  األكلم 
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ال  با  ال نيػر غػي غرفػ  الةػر  الكتيػر. أتػك العبػاس ال يك ي.ال البػة  - ٖٜ
 .العم ية . تيرك  

تيػػرك  ط اللاللػػة  –ال طػػكؿ .سػػعد الػػديف الل لػػازاني. دار الكلػػ  العم يػػة  - ٜٗ
 ـ. ٖٕٔٓهػ./ ٖٗٗٔ -
 ٖٔ٘ٔحم  ط  األكلػم  – عالـ السنف . ال طاتي . ال طبعة العم ية  -  ٜ٘
 ـ .ٕٖٜٔ -هػ 
دار   عػػػاني الحػػػركؼ . الر ػػػػاني  . أ/ عتػػػد ال لػػػا   سػػػػ اعي  ةػػػمتي -ٜٙ

 . ـٜٔٛٔ–ية . ط  اللان جد  –الةركؽ 
دار ال ار لمطباعة كالنةػر كاللكزفػك   عاني النحك د/ غا   السا رامي  . -ٜٚ
 ـٕٓٓٓ –هػ  ٕٓٗٔط .     .  األردف –
 علرؾ القراف غي  عجاز ال راف . او ػاـ السػيكطي . دار الكلػ  العم يػة  -ٜٛ
 ـ .  ٜٛٛٔ -هػ  ٛٓٗٔلتناف ط األكلم:  –تيرك   -
يػػة ال عا ػػر  .   د/ أح ػد   لػػار ع ػػر . عػػالـ الكلػػ   عجػـ الم ػػة العرب - ٜٜ

 ـ. ٕٛٓٓ -هػ  ٜٕٗٔط  األكلم، 
تيػػػػرك  ط:  –  ػػػػاليئ ال يػػػػ . الػػػػرازي .  دار  حيػػػػاء اللػػػػراث العربػػػػي  - ٓٓٔ
 هػ ٕٓٗٔ -اللاللة 

  لػػػػا  الجنػػػػة غػػػػي الحلجػػػػال بالسػػػػنة . او ػػػػاـ السػػػػيكطي . الجا عػػػػة  - ٔٓٔ 
 ـ . ٜٜٛٔ/ ػهٜٓٗٔاللاللة  اوسال ية . ال دينة ال نكر  .  ط

  لػػػػا  دار السػػػػعاد  .  اتػػػػف قػػػػيـ الجكزفػػػػة . دار عػػػػالـ ال كامػػػػد.   اػػػػة  - ٕٓٔ
 هػ. ٕٖٗٔال ار ة ط.  األكلم  

ال  ػػػردا  غػػػي غرفػػػ  ال ػػػراف . الراغػػػ  األ ػػػ هاني .   . أ/  ػػػ كاف  - ٖٓٔ
 . ػه ٕٔٗٔعدناف . دار ال مـ . د ةق . ط أكلم  

غػارس .    . أ /  عتدالسػالـ هػاركف . دارال اػر    اييس الم ػة . اتػف - ٗٓٔ
 ـ . ٜٜٚٔ/   ػهٜٜٖٔ. ط 



 )دراسة بالغية تطبيؼية(

ِ

ـَّة
ُّ

يَّة الس يُث ُحجِّ

ِ

 أَحاد

 ؾد اخلامس(املج -حولية كؾية الؾغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٙٛٓ﴾  
  

لتنػػػاف ط  – اػػػاـر األ ػػػالؽ لمطترانػػػي . دار الكلػػػ  العم يػػػة، تيػػػرك   - ٘ٓٔ 
 هػ  ٜٓٗٔاألكلم، 

. دار  ٚٚ ػػػػػف أسػػػػػرار التيػػػػػاف النتػػػػػكي . د / أح ػػػػػد   عمػػػػػم . ص  - ٙٓٔ 
 ػه ٙٓٗٔال حك  . ال اهر  . ط أكلم . 

 ػػػػف أسػػػػرار اللعتيػػػػر ال رانػػػػي دراسػػػػة لحميميػػػػة لسػػػػكر  األحػػػػزا  . د/    - ٚٓٔ
 ٓهػ ٙٔٗٔأتك كسم . البة كهبة .  ط اللانية  

 ػػػػف أسػػػػرار حػػػػركؼ العطػػػػه غػػػػي الػػػػ ار الحاػػػػيـ "ال ػػػػاء" ك"لػػػػـ" د/    - ٛٓٔ
 ـ .ٜٜٛٔ/  ػه ٜٓٗٔاأل يف ال  ري .  البة كهبة . ط أكلم . 

 عمم  ةباة ال عمك ا  الدكلية )الن  ( كسكعة األلباني لمحديث  - ٜٓٔ
دار الل اغػػػػػػة  لمنةػػػػػػر كاللكزفػػػػػػك  العظػػػػػػيـ . د/   عتػػػػػػد  دراز  النبػػػػػػأ  - ٓٔٔ
 ـ  ٜ٘ٛٔ/ػه٘ٓٗٔط

. الطبعػػػة ال ا سػػػة أ / عبػػػاس حسػػػف.  دار ال عػػػارؼ  النحػػػك الػػػكاغي  - ٔٔٔ
 عةر . 
اتػػػف النهايػػػة غػػػي غرفػػػ  الحػػػديث كاأللػػػر .  جػػػد الػػػديف أتػػػك السػػػعادا   - ٕٔٔ

د/  ح ػػػكد   الطنػػػاحي  . ال البػػػة   -األليػػػر .  .  د/ طػػػاهر أح ػػػد الػػػزاك  
 ـ .ٜٜٚٔ/  ػه ٜٜٖٔتيرك ، ط  -العم ية 
 :  ال جال 

 ـ .ٜٓٗٔ جمة ال  لطه . عدد يكنيك  -ٔ
 . ٕٙٓٓ جمة جا عة د ةق لمعمـك القل ادية كال انكنية  . العدد األكؿ  - ٕ

 
 
 
 
 
 
 

 



 )دراسة بالغية تطبيؼية(

ِ

ـَّة
ُّ

يَّة الس يُث ُحجِّ

ِ

 أَحاد

 ؾد اخلامس(املج -حولية كؾية الؾغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٙٛٔ﴾  
  

 رقم الص حة وعالموض
 ٛٗ٘ٗ ل ديـ 
 ٕ٘٘ٗ الل هيد:

 ٕ٘٘ٗ  ا السنة ؟
ي ة السنة ؟  ٘٘٘ٗ  ا  عنم ُحجِّ

 ٛ٘٘ٗ .  -لعالم  –ال بحث األكؿ : السنة كحي  ف   
 ٛ٘٘ٗ ل هيد :

 ٓٙ٘ٗ الحديث األكؿ :  )أل  ني أكلي  الكلا  ك لمه  عه (
 ٜٔ٘ٗ : ) كال ي ن سي تيدم ألق يف تينا ا بالا    (الحديث اللاني
كاأل ر   -  -كجك  الل سؾ بسنة النتي  للاني :ال بحث ا
 ٓٔٙٗ . -ن  -بطاعله  

 ٓٔٙٗ ل هيد :
 ٗٔٙٗ الحديث األكؿ: ) ياأيها الناس  ني قد لرا  غياـ  ا  ف اعل  لـ به (

 ٕٛٙٗ الحديث اللاني : ) أك ياـ تل ك    كالس ك كالطاعة (
 ٘ٗٙٗ أتم ( الحديث اللالث : )ا  أ لي يد مكف الجنة  ل  ف

ال بحث اللالث : ةرؼ لتمي  الحديث كحر ة الك   عمم 
 . -ن  -رسكؿ    

ٕٗٙ٘ 

 ٗ٘ٙٗ الحديث األكؿ : )ن ر   ا رءا س ك  ني ةيما(
 ٔٙٙٗ الحديث اللاني :  )  ف ا با عمي ليس اا   عمم أحد(

 ٛٙٙٗ ال ال ة.
 ٔٚٙٗ ال  ادر كال راجك.
 ٔٛٙٗ غهرس  ال ك كعا 
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