مَجَلَّ ُة
ن
آدَابِ الرَّافِدَيْ ِ
مجلة فصليَّة علميَّة مُحكَّمة
تصدر عن كلية اآلداب  -جامعة الموصل
العدد الثالث والثمانون /السنة الخمسون
ربيع الثاني 1442 -هـ  /كانون األ ََّول 2020م
رقم إيداع المجلة في المكتبة الوطنية ببغداد  14 :لسنة 1992

ISSN 0378- 2867
E ISSN 2664-2506

رئيس التحـرير :األُستاذ الدكتور عمار عبداللطيف عبد العالي (املعلومات واملكتبات) كلية اآلداب /جامعة املوصل /العراق
مدير التحرير :األُستاذ املساعد الدكتور شيبان أديب رمضان الشيبانيّ (اللغة العربية) كلية اآلداب /جامعة املوصل /العراق
أعضاء هيئة التحرير :
األُستاذ الدكتور حارث حازم أَيوب

(علم االجتماع) كلية اآلداب /جامعة املوصل /العراق

األُستاذ الدكتور محيد كردي الفالحي

(علم االجتماع) كلية اآلداب/جامعة األًنبار/العراق

األُستاذ الدكتور عبد الرمحن أمحد عبدالرمحن

(الرتمجة) كلية اآلداب /جامعة املوصل /العراق

األُستاذ الدكتور عالء الدين أَمحد الغرايبة

(اللغة العربية) كلية اآلداب/جامعة الزيتونة/األُردن

األُستاذ الدكتور قيس حامت هاني

(التاريخ) كلية الرتبية/جامعة بابل/العراق

األُستاذ الدكتور كلود فينثز

(اللغة الفرنسية وآدابها) جامعة كرنوبل آلب/فرنسا

األُستاذ الدكتور مصطفى علي الدويدار

(التاريخ) كلية العلوم واآلداب/جامعة طيبة /السعودية

األُستاذ الدكتور نايف حممد شبيب

(التاريخ) كلية اآلداب /جامعة املوصل /العراق

األُستاذ الدكتورة سوزان يوسف أَمحد

(اإلعالم) كلية اآلداب/جامعة عني مشس/مصر

األُستاذ الدكتورة عائشة كول جلب أوغلو

(اللغة الرتكية وآدابها) كلية الرتبية/جامعة حاجت تبه /تركيا

األُستاذ الدكتورة غادة عبداملنعم حممد موسى

(املعلومات واملكتبات) كلية اآلداب/جامعة اإلسكندريّة

األُستاذ الدكتورة وفاء عبداللطيف عبد العالي

(اللغة اإلنكليزية) كلية اآلداب /جامعة املوصل /العراق

األُستاذ املساعد الدكتور أرثر جيمز روز

(األَدب اإلنكليزي) جامعة درهام /اململكة املتحدة

األُستاذ املساعد الدكتورة أَمساء سعود إدهام

(اللغة العربية) كلية اآلداب /جامعة املوصل /العراق

املدرس الدكتور هجران عبداإلله أَمحد

(الفلسفة) كلية اآلداب /جامعة املوصل /العراق

سكرتارية التحرير:

قواعد تعليمات النشر
 -1على الباحث الراغب بالنشر التسجيل في منصة املجلة على الرابط اآلتي:
. https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup
ُ
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فيها ،وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد
اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:
. https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login
 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

تنويه:

َ
تعبر جميع األفكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء
ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
أصحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكرية وال ِ

التنويه .
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بالغة الطّباق احلقيقيّ يف خُطب اخللفاء الرّاشدين


أ.م.د .آزاد حسان حيدر  و أَمحد وعد حممد فتحي

تأريخ القبول2019/11/26 :

تأريخ التقديم2019/10/23 :
المستخلص:

يعدّ الطباقّمنّأّبرز ّللد لزارافّ رلّللماار افّللبديعير ّللجمالير ؛ّإّذّتمثر ّبورةز ّ

للزشردينّبةوراّللطبراقّيمثر ّشرن ب ّمرنّب الر ّللنر ّ ّة ردّ
ةلضا ّّ لّخطبّللخلفرا ّ ل

ت ةعفّوةزّللطباقّ لّخطبّللخلفرا ّبااربّت رةغّأالرزلخّللخطربّةمةضرةعات اّ ّلمراّ

تمي فّبهّمنّخوائصّ يم ّ ّةماّتضم تهّمنّمعانّّ لز ي ّإذّت اةلفّأةوا ًاّّ:م راّمراّ
يتعلرقّبة را ّللزاررة ّ(ّ ّ)ةم راّمراّةبيعر ّللخلفررا ّ ضر ًّعررنّمفراهي ّللج ررادّةمراّتاملررهّ
ّللزشردينّ رلّ
ّللز ير ّللترلّت اةل راّللخلفرا ل
منّشاذّهم ّللمقاتلينّّ.ة دّةجد اّتلر ّللب الر ل

خطب ّ ّة دّتضاياّ نّللطباقّبف ةنّب الير ّم راّ:بيا ير ّمرنّتشربيهّةلارتعاز ّةمجرا ّ ّ
ض ًّعنّوةز ّبديعي ّآطزفّمف ة ّللطّباقّبأشناله ّ م افّلل صّجمراًًّةاارنّنمرا ّ

للمع ىّةتنميلهّ ّ ض ًّللمبالغ ّ لّللمع ىّللمقوةدّ.

الكلمات المفتاحيَّة( :أشكال /دالالت/لفظة /البيان) .

المقدمة :

ّّّّّّّّتلقفّلألم ّلإلا مي ّ ض ّعنّللوااب ّللن لز ّخطبّللخلفا ّللزلشدينّبماّيتةل قّ
ّللز ي ّمن ّ زب ّللزاة ّ(ّ )ةأخذه ّمن ّدةاته ّللشزيف ّللشزيع ّ
ل
ةي اج ّمع ّمنا ت
ةأانا ّلإلا

ّمتمث ً ّب ديه ّللنزي ّةالةنه ّللمباز ّبةوفه ّ(ّ )أاة ّاا ّل ّدي ّ

ةد ياه ّ ّب ّنا ةلّي لةنّمنّمعينّ وااتهّةب التهّ( )فضال عن كونهم من أصالء
العرب بلسانهم  ، ....فهم ومراء من بلغاء العرب  ،أهل فصاحة لسان وعذوبة بيان ،
اتامفّخطب ّبقة ّللمعا لّةج لل ّلأللفاظّ ماايز ّمقاودّخطب ّبمقازع ّللاج ّبالاج ّ

 قسم اللغة العربية /كلية التربية للعلوم اإلنسانيَّة/جامعة الموصل .
 قسم اللغة العربية /كلية التربية للعلوم اإلنسانيَّة /جامعة الموصل .

1

أ.م.د .آزاد حسان حيدر و أمحد وعد حممد فتحي

بالغة الطّباق احلقيقي يف خطب اخللفاء الرّاشدين

ةللفنز ّبالفنز ّماتعي ين ّباآلياف ّللقزآن ّللنزيم ّةلألااديث ّللشزيف ّ ض ّعن ّللان ّ
ةللمةعظ ّللاا ّ.

ة دّنا فّلألااليبّللب الي ّااضز ّ لّمةضةعافّخطب ّ(زضلّلهللّع )ّ

لتأدي ّالزض ّ ض ّعن ّللوةز ّللبيا ي ّةللبديعي ّللتل ّتةالةل ّب ا ّ ل ّعزخ ّ ضاياه ّ

للدي ي ّةللايااي ّةلًجتماعي ّّ.ةنانّللبديعّمنا ّباز ّةاضةزلّملفتًاّ لّتل ّللخطبّ ّةًّ
للقوزّ
ايما ّللطباق ّبأشناله ّللت ةع ّةللمتضايف ّمع ّأااليب ّب الي ّأخزى ّمن ّلًاتف ا ّة ْ
ةللتنزلزّ ّللتلّمنّشأ اّإثاز ّلً فعاًفّةللعةلطاّ ض ّعنّلاتمال ّللمتلقينّةل اع ّّ .

الرسول (: )
من خطبة أبي بكر(رضى اهلل عنه) عند وفاة ّ
ّّّّّّّّلقد ّنا ف ّللخليف ّأبل ّبنز ّللواب ّللطيب ّةللمنا ّللمزمة ّع د ّللزاة ّ(ّ )
ّأثز ّبازً ّ ل ّإادلثّ
ض ّعن ّمنا ته ّبةوفه ّخليف ّللمالمين ّ ّةنا ف ّلخبطه ّللبليغ ً
للتةل ن ّللفعلل ّةلل فال ّبعد ّللادث ّللجل ّللذي ّأواب ّللمالمين ّبفقدل ّللزاة ّلألنز ّ
(ّ ّّّّّ.)
للزاة ّ
ّّّّّّّةمنّللخطب ّللتلّ ال اّايد اّأبلّبنزّللوديق(زضلّلهللّع ه) ّية ّّببّخّ ّ ّ
ةهةّماّجى ّبثةبّ ّ؛ّّنشاّ ّع هّللثّةبّ
بّ
بل ّ(ّ )
( ّ )أ ه ّدخ ّ (زضلّلهللّع ه) ّعلى ّلل ِّ

وقال " :بأبي أنت وأمي ,طبت حيًّا ,وطبت ميتًا ,وانقطع لموتك ما لم ينقطع لموت أحد من
األنبياء من ال ّنبوة  ,فعظمت عن الصفة  ,وجللت عن البكاء ,وخصصت حتى صرت
()1

اء".
ّ
مسالةً  ,وعممت حتى صرنا فيك سو ً
ّّّّّّتب ُّ
ّللخطب ّمن ّللخطب ّللجليل ّةعظيم ّللمة ا ّ ّةً ّايما ّبعد ّللادث ّللذيّ
عد ّهذه ب
أواب ّللمالمين ّبة ا ّللزاة ّ(ّ ّ )إذ ّبا ف ّ يه ّاقيق ّإيمان ّايد ا ّأبل ّبنز ّللوديقّ

(زضل ّلهلل ّع ه) ّ ّ ض ً ّعن ّو ب ّمة فه ّةزباط ّجأش ّبعد ّما ّأواب ّللمالمين ّمنّ

للودم ّ ّإذ ّدخ ّأبة ّبنزّللوديقّعلى ّلل بلّ(ّ )ةهة ّ بماجى ّ ّ ينشا ّع هّللغطا ّ
ةيزثيه ّبخطب ّإشتملف ّعلى ّللا ن ّللعميق ّةتازبلف ّباإليمان ّةلإلاتا
ةللقدزّللذيّ

ّلقضا ّلهللّتعالىّ

ّ لّللمالمينّّ ّ.

(ّ)1جم ز ّخطب ّللعزب ّ ل ّللعوةز ّلل لهز ّ–للعوز ّللجاهلل ّ– ّعوز ّودز ّلألا ّ ّأامد ّ نل ّوفةفّ
ّمنتب ّموطفىّللبا لّللالبلّ–ّموزّ ّللطبع ّلألةلىّ ّ1352هّ .66ّ/2ّ:ّ 1933ّ/
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أاتفتافّللخطب ّبقةله(ّ :بأبي أنت وأمي)ّ ّ ة ّيفدي ّللزاة ّ(ّ ًّ )ب فاهّ ّ ااب ّ؛ّب ّ

لهللبّ
ن ّأ سّ ّْبنّ ّمال ّ ا ّ ّ:ا ّ ّز باة بّ ّلهللّ ّولى ّ ّ
أمهّ ّ ّإمتثاًً ّلقة ّللزاة ّ(ّ )ع ّْ
بابيه ّة ٌ
نّةلدهّّةةللدهّّةلل اسّّأ ْجمعين"(ّ )1
نّأا بد بنّّْاتىّأ بنةنّّأابّّإلْيهّّمّ ّْ
علْيهّّةالًّّّّ"ّ:بي ْؤم بّ

ّمظاهز ّبديعي ّمنّوةز ّللطباقّعمقفّعظ ّللمويب ّة دلا ّ
ة دّتجلىّمنّ ص ّللخطب
ب
للخطب ّلفقدلنّللزاة ّ( ّ ّ )الطباقّباضةزهّللمفاهيملّ لّللتقاب فّبينّللشئّةضدهّ
نان ّخيز ّةايل ّدًلي ًّاتج

ّة ع ّللادث ّ ةتدلعياف ّللمة ا ّللجل ّةما ّيتضم ه ّمنّ

ت ا ضاف ّتخلخ ّمااز ّللة ائع ّبين ّودق ّللادث ّة فيه ّ ّةأة ّمظ ز ّ ل ّللطباق ّما الهّ
ايد اّأبةّبنزّللوديقّ(زضلّلهللّع ه)ّعنّّلاتيعابهّللادثّللجل ّةلاتا بمهّلاتمي ّ دزّ
مةفّللزاة ّ(ّ )بقةله(:طبت حياً  ,وطبت ميتاً)ّ ّةهةّطباقّاقيقلّإيجابلّبين(اياً ّّ/
ميتاً) ّ ر(ايا) ّر"ّللاا ّةلليا ّةللازاّللمعت ّأو ن:أادهماّخ اّللمةف ّأما(ميتاً)ّمنّ

للميت ّ:للمةفّبعي هّ

()2

ّةللمةفّّ:ضدهّللايا ّ

(ّّ)3

ّّةّ"ّللمي ّةللةلةّةللتا ّّ:أو ّوايحّ

يد ّعلىّذهابّللقة ّمنّللشئّ ّم هّللمةفّّ:خ اّللايا ّ"(ّ .)4

ّّّّّّّّّ لفظ (طبف)ّة ةل ّ"طبفّبهّ فا ًا ّأيّطابفّ فالّبهّ ّةطابفّ فاهّبالشئّإذلّ
امافّبهّمنّاليزّنزله ّةًّالضب"

()5

ّ

ّة(طيب)ّطابّللشئّطيباًّةطيباًّّ:لذّلةّأذناّ ّة

(ّ )1للما د ّللوايح ّللمختوز ّب ق ّللعد ّعن ّللعد ّإلى ّزاة ّلهلل ّولى ّلهلل ّعليه ّةال ّ ّمال ّبن ّللاجاجّ
أبة ّللاان ّللقشيزي ّلل ياابةزي ّ(ف ّ261هر)ّ ّتاقيقّ:مامد ّ ؤلد ّعبد ّللبا ل ّ ّدلز ّإايا ّللتزلث ّللعزبل ّ–ّ

بيزةفّ ّد.طّ ّد.فّّ .ز ّللاديث(.67/1ّ:ّ)44

(ّ)2ي ظزّ :للعينّ ّأبةّعبدّللزامنّللخلي ّبنّأامدّللفزلهيديّّ(ف170هر) ّتاقيقّّّ:دّم ديّللمخ ةمل ّدّ
إبزلهي ّللاامزلئلّ ّدلزّةمنتب ّلل

ّ ّد.طّ ّد.فّّ ّ.ماد ّ(ميف)ّّ.140ّ/8:

(ّ )3ي ظزّّ :للوااح ّتاج ّلللغ ّةوااح ّللعزبي ّ ّإاماعي ّبن ّاماد ّللجةهزي ّ(ف393هر ّ)ّ ّتاقيق ّأامدّ

عبد ّللغفةز ّعطاز ّ ّدلز ّللعل ّللم يين ّ ّبيزةف ّ ّللطبع ّللزلبع ّ ّ1407هر1987-هرّ .ماد ّ(مةف)ّ/1ّ :

ّ.266

(ّ )4مقاييس ّلللغ ّ ّأبة ّللااين ّأامد ّبن ّ ازس ّبن ّ نزيا ّ(ف ّ395هر)ّ ّتاقيق ّعبد ّللا ّمامد ّهازةن ّ ّ
دلزّللفنزّ ّبيزةفّ ّد.طّ ّّ . 1979-1399ماد ّ(مةف)ّ.283ّ/5ّ:

(ّ)5ي ظزّّ :لاانّللعزبّ ّمامدّبنّمنز ّبنّعلى ّأبةّللفض ّجما ّللدينّلبنّم ظةزّلأل وازيّلإل زيقىّ
(ف711هر) ّدلزّوادزّ ّّبيزةفّ ّللطبع ّ:للثالث ّ ّّّ1414هرّّ:ماد ّ(طاب).566ّ/1:
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أ.م.د .آزاد حسان حيدر و أمحد وعد حممد فتحي

بالغة الطّباق احلقيقي يف خطب اخللفاء الرّاشدين

ِّ
ا ّللخبيث"()1؛ ّةم هّ"ّّ
ِّب ّخ بّ
فّ.ة ل ّللوِّااحّّ:للطي بّ
يب ّعلى ّب ا ّ ّ ْع ّةللطيِّب ّ ْع ٌّ
" ّللط ب
للعةد ّةلل ِّّد ّةالْيزهما؛ّ
ن ّ ي ا ّز ٌّ
ن ّ ي ا ّ تْ ٌن ّةلن ّلّْ ّي بن ّْ
ة ْن ّطيِّب ّإذل ّلّْ ّي بن ّْ
يح ّطيِّب ّنزلئا ّ ّ ب
سّطيِّب ّبماّ ب ِّدزّّل اّأيّزلضي ٌّ"(ّ .ّ)2
ة ْف ٌّ

ّّّّّّأماّنة هّطبا اً ّاقيقياً ّبينّلفظتلّ(اياً ّّ/ميتاً)ّ ّمنّخ

ّظاهزّمدة ّلللفظّ ةّ

يقة (:طبف ّايا ّةطبف ّميتا ّأما ّنة ه ّطبا اً ّاقيقياً ّبين ّلفظتل ّ(اياً ّّ /ميتاً) ّ ّمن ّخ

ّ

ظاهز ّمدة ّلللفظ ّ ة ّيقة (:طبف ّايا ّةطبف ّميتاً) ّ ّأي ّإن ّمةته ّ ّ(ّ ّ )نان ّماققاًّ

بالةل ع ّ ّعلى ّللزال ّمن ّأن ّجاده ّللشزيا ّ(ّ )ةشنله ّل ّيطاله ّمظاهز ّللتغيز ّبالمةفّ
نالذينّيتغيزّاال ّةأجااده ّّبالمةفّ ّةهةّدلي ّعلىّ بة ّلل بلّ(ّ ّ )علىّإعتبازّأنّ

أجاادّلأل بيا ًّتببلىّةًتتغيزّ لّلألزخّةتبقىّنماّهلّ ّ فلّللاديث:عنّأةسّبنّأةسّ
ا ّزاة ّلهللّ(ّ" :ّ )إن ّأ ض ّأيامن ّية ّللجمع ّ ّ يهّخلقّآد ّ ّة يهّلل فخ ّ ّة يهّ

للوعق ّ ّ انثزةل ّعلل ّمن ّللو ّ يه ّ ّ إن ّو تن ّمعزةض ّعلل ّ ّ قا ّزج ّّ :ياّ
دّاز ّ
عزخ ّو ت اّعلي ّة دّأزمف؟ّيع لّبليف ّ قا ّّ ًّّ:إن ّلهللّ
ِّ
زاة ّلهللّنياّتب ب
علىّلألزخّأنّتأن ّأجاادّلأل بيا ّ"(ّ .)3
ة دّجا ّ لّلل صّتةل ياًّبالتنزلزّبينّ(طبف ّاياًّةطبفّميتاً)ّ التةل يّمتنةنّمنّ ( ع ّ ّ
اع ّ ّتمي ) ّ ّ مبدأ ّللتنزلز ّيقة ّعلى ّللمجاةز ّ ّةللتماث ّ ض ً ّلإل اجا ّللوةتل ّبينّ

ب يتينّ انثزّ ّةًّايماّ لّلل ثز ّ رنلماّنانّللتةل يّعميقاًّمتو ًّبالب ي ّللدًلي ّنانّأاف ّ
ةأنثز ّإزتباطاً ّبالشن ّللمنةن ّلل ايج ّلل ثزي ّ ل ّماتةياف ّمتعدد ّ ّةمن ّ ااي ّأبخزىّ
ًّيعزا ّإً ّمن ّخ
رالتةل ي ّيعد ّمزنب ّث ائل ّللتنةن ّأاد ّطز يه ب

ّلآلخز ّ ّةللطزاّ

لألخيزّيزتبطّمعّلألة ّبع م ّأ زبّللىّللتشابهّبينّلفظتينّ ّبمع ىّإ ماًّّتةجدّبي ماّ

(ّ)1لاانّللعزبّ ّماد ّ(طابّ)ّ.563/1ّ:

(ّ)2لاانّللعزبّ ّماد ّ(طابّ)ّ.563ّ/1ّ:

(ّ )3ا ن ّلبن ّماجه ّ ّلبن ّماج ّأبة ّعبد ّلهلل ّمامد ّبن ّي يد ّللق ةي ل ّةماج ّلا ّأبيه ّي يد ّ(ف273هر) ّ ّ
تاقيقّ:مامد ّ ؤلد ّعبد ّللبا ل ّ ّدلز ّإايا ّللنتب ّللعزبي ّ ّ -يو ّعياى ّللبابل ّللالبل ّ ّد.ط ّ ّد.ف ّّ:ز ّ
للاديثّ(.345ّ )1085
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ّ رتنزلز ّللفع ّ(طبف) ّ ل ّللجملتين ّيقةي ّللمع ىّ

ّتطابق ّ ّنام ّةًمباين ّمطلق
ع م
ٌ
ةي يده ّةضةااً ّةتةنيدلً ّةجماًً ّلدى ّللمتلقل( ّ )2ض ً ّعن ّإن ّتدلعياف ّمف ة ّ(طبف) ّ دّ

خبزهاّةعايش اّايد اّأبةّبنزّللوديقّ(زضلّلهللّع ه)ّ لّايزتهّمعّللموطفىّ(ولىّلهللّ
عليهّةال )ّّلنة هّ دّأختازهّز يقاًّلهّ لّهجزتهّ .

ّةمنّ ااي ّأخزىّيمننّام ّعباز ّ(:طبفّاياً ّّ/طبفّميتاً ّ)ّ ّعلىّللمع ىّ

للمجا يّةذل ّبدًل ّللمجا ّللمزا ّةيزلدّم هّللذنز ّللاانّللذيّنان ّي مهّ لّاياتهّ
(ّّ)ةبعدّمماتهّإلىّية ّللقيام ّّ.ةلنّام ّللطباقّعلىّللمع ىّللاقيقلّأنم ّ لّتاقيقّ
للمع ى ّللمقوةد ّةً ّايما ّلألالةب ّللن اي ّباز ّ يه ّ؛ ّألن ّمف ة ّللن اي ّيقب ّللمع يينّ

للاقيقل ّةللمخفل ّ(.طبف ّاياً ّّ /طبف ّميتاً) ّ ّعلى ّة ق ّأالةب ّللن اي ّبةوف ا ّتقب ّ

للمع يين ّللاقيقل ّةللمخفل ّللن ائل ّةهذل ّهة ّلأل اب ّإلى ّاا ّةهيئ ّللزاة ّ(ّ )علىّّ

إعتباز ّللمةف ّاقيق ّأوابه ّ(ّ )ةللمع ى ّللن ائل ّةهة ّدةل ّاان ّهيئ ّللزاة ّةجما ّ
وةزته ّة ضاز ّجاده ّ ض ّعن ّزلئاته ّللطيب ّللعطز ّ ّةبعد ّمماته ّ(ّ )لنةبه ّخات ّ
لأل بيا ّيبقىّطيباًّاقيق ّجادي ّبالمةلوفافّذلت اّللىّية ّللقيام ّ ّ.
دّتزشح ّعنّللطباقّبمفاهي ّماّيتزتبّعنّللمةفّللذيّأوابهّ(ّ )بطباقّ
ة ب

آخز ّبشن ّللالب ّبقةله ّ(:إنقطع لموتك مالم ينقطع لموت أحد من النبوة ) ّةهل ّدًل ٌّ

علىّخوةوي ّللزاة ّ( ّ )لّخت ّلل بة ّبه ّةل قطاغّللةالّع هب ّهةّأمزّجل ّأوابّ
ب
للمالمينّ.ةللطباقّة عّبينّ(ل قطعّّ/ل ّي قطعّ)ّ ةّطباقّالبّبينّ علينّلألة ّ ّ:ع ّ
مثبفّ(ل قطع) ّةللثا ل ّ:م فلّ(ل ّي قطع) ّةللقطع ّ ا ّع هّلبنّ ازس":للقااّةللطا ّةللعينّ
أو ّوايحّةلادّيد ّعلىّوز ّإبا ّشئّمنّشئ"(.)3

ّ

ةبمةف لل بل ّ(ّ )ي قطعّ ّللةالّعنّلألزخ ّ ّةهذلّل ّيادثّع دّمةفّاليزهّ

للزا ّ(علي ّللو
من ّلأل يبا ّة ّ

ّةللا ) ّ؛ ّ ة ا ّلل بل ّ(ّ ًّ )يمث ّالياب ّجادهّ

(ّ)1ي ظزّ :للتةل يّ لّ جّلللب ال ّ لّللدًل ّللتزنيب ّ .د ّ.اطم ّنزي ّزانّ ّمجل ّللعميدّ ّللمجلدّ(ّ ّ)4
للعدد(ّ .53-51ّ: 2013 )6

(ّ )2ي ظز:خطب ّللخلفا ّللزلشدين ّ(دزلا ّأالةبي ) ّ(أطزةا ّدنتةزله ّ) ّ ّإيمان ّخليف ّاامد:بأشزلا ّ:عبدّ
للاتازّّّّّّعبدلهللّللبد لز لّ جامع ّللمةو ّنلي ّللتزبي ّ ا ّلللغ ّللعزبي ّ ّ.66ّ: 2002

(ّ)3مقايسّلللغهّّ ّماد ّ( طعّ)ّّ.ّ101ّ/5:
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للشزياّعنّللعينّ قطّ ّةلنّنانّاليابهبّعظيماً ّب ّيمث ّاليابهّاليابّللةالّأيضاً ّ ّةهذلّ

لهللبّعْ هب ّب ْعدّّة اّّز باة ّّ
نّأ س ّ ا ّ ّ:ا ّّأببةّب ْنزّ ّزضلّّ ّ
ماّد ّعليهّللاديثّللشزياّ :ع ّْ
ةزها ّنما ّنانّ ّز باة بّ ّلهللّ ّولىّ
لهللبّعلْيهّ ّةالّ ّل بعمزّّ"ّ:لْ طلّ ّْ
لهللّ ّولى ّ ّ
ق ّب ا ّإلى ّأبِّّ ّأْيمنّ ّ ب ب

ف ّ قاًّ ّل اّ:ما ّبيْبني ؟ ّما ّعْ دّ ّلهللّ ّخْيٌّز ّلز باةلهّّ
ّ
ةزها ّ لما ّلْ ت ْي ا ّإلْي ا ّبن ْ
لهللبّعلْيهّ ّةالّ ّي ب ب
ن ًّّ ّأ بنةنّ ّأ ْعلبّ ّأنّ ّما ّعْ دّ ّلهللّ ّخْيٌّز ّلز باةلهّ ّولىّ
فّ:ما ّأْبنل ّأ ّْ
لهللب ّعلْيهّ ّةال ؟ ّ قّال ّْ
ولى ّ ّ
ن ّأْبنل ّأنّ ّلْلة ْالّ ّ دّ ّلْ قطعّ ّمنّ ّللاما ّ يجتْ بما ّعلى ّلْلببنا ّ ّ.جع ّّ
لهللب ّعلْيهّ ّةال ّةلن ّْ
ّ
يْبنيانّّمع ا"(ّ .)1

ة ةىّمع ىّللطباقّ ل(ّطبفّاياًّةطبفّميتاً)ّةماّواابّمنّتدلعيافّللمةفّ
ّله ّبقةلهّ

بطباق ّآخز ّأند ّ دز ّايد ا ّأبة ّبنز ّ ل ّإاتيعاب ّ ّة ع ّللادث ّةلإلاتا

اء) ّ ّة ع ّللطباقّ
(:وخصصت حتى صرت مسالةً  ,وعممت حتى صرنا فيك سو ً
بين(خووف ّّ/عممف)ّةهةّطباقّاقيقلّإيج ابلّةزدّبينّ علينّمثبتينّخووفّللشل ّ
()2

خوةواً ّةأختووته ّّ .ةللخاو ّللذي ّأختووته ّل قا ّ
اس ّة بهةّ ّي بد ُّّ ّعلى ّلْلفبْزج ّ ّةللثُّْلم "(ّ )3أماّ مع ىّنلم ّ(ما ً)ّمنّ
ّمطزٌّد ّ بمْ ق ٌ
ةللوادّأو ب
الةفّع هّةاليفّةًّأالةّع ّ ّةأا لّع هّةا ل ّة يهّما ّعنّللنزبّ.ةل هّلفلّ
الة ّمن ّعيشه ّ :ل ّزالد ّياليه ّ

()4

ا ّلبن ّ ازس ّّ ":للخا ّ

ّأما(عممف) ّةللعام ّ خ ا ّللخاو ّ

()5

ّ ا ّلبنّ

للعلبة"(ّ )6ةعم ّلألمزّشمل ّّ:
ازس":للعينّةللمي ّأو ّوايحّيد ّعلىّللطة ّةللنثز ّة ب

يقا ّعم ّبالعطي ّ

()7

ّةلل بلّبفضلهّ(ّ ّ)وازّبم ّةتهّما ًّلل اسّةخوةوي ًّبم ا بّ

(ّ )1للما دّللوايحّللمختوز ّمال ّبنّللاجاجّلبةّللاانّللقشيزيّلل ياابةزيّز ّللاديث(ّ/4ّ :)2454

.1907

(ّ)2ي ظزّ:للعينّ ّماد ّ(خص).134/4:

(ّ)3مقاييسّلللغ ّ ّماد ّ(خص)ّ.152/2:

(ّ)4ي ظزّّ:أااس ّللب ال ّ ّجاز ّلهلل ّمامةد ّبن ّعمز ّلل مخشزي ّ(ف538هر)ّ ّتاقيقّ:مامد ّباا ّعيةنّ
للاةدّ ّدلزّللنتبّللعلمي ّبيزةف ّللطبع ّ:لألةلى ّّ1419هرّّ . ّ1998ّ-ماد ّ(الةف)ّّ .471ّ/1:

(ّ)5ي ظزّ:للعينّ ّماد (ع )ّ.95/1:

(ّ)6مقاييسّلللغ ّ ّماد (ع )ّ.15/4:

(ّ)7ي ظزّّ:لاانّللعزبّ ّماد ّ(ع )ّ.426/2:
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لل بة ّللتلّاا هاّ( ّ، )للعبادّ ي ّأاةٌّاا ٌّعلىّللزال ّمنّنة هّ بلّةزاة ّّ.مودل ًاّ
نّنانّّي ْز بجةّلللهّّةلْلي ْةّّ ْلآلخزّّةذنزّّ
باةٌّّاا ٌّّلم ّْ
لقةلهّتعالى (:لقّْدّنانّّل بنّّْ لّز باة ّّلللهّّأ ْ

لللّهّ ّنث ًيزل)

()1

ّةعمفّمويبت ّبالمةفّللذيّيويبّجميعّللمالمينّاتىّأوبا اّةل زبائ ّ

يهّاةل ّ لّللا نّعلي ّةللتفجعّلفقد ّّ(ّ .)2

ة د ّدلف ّعباز ّللطباق ّعلى ّعظ ّا ن ّايد ا ّأبل ّبنز(زضل ّلهلل ّع ه) ّ ّإذ ّتتضح ّ يهّ
تلقائي ّللتعبيز ّ ّايث ّتاتدعل ّهذه ّللعبازلف ّللجميل ّ ل ّللمةل ا ّللجليل ّإاتاضا لًز ّل ذهّ

لل وةصّزال ّدزج اّضمنّللخطب

(ّ)3

ّّ

ةللعبازتانّأبةزدتاّبشن ّمنّاياقّللتةل يّّ .
خصصت حتى صرت مسالةً
اء
عممت حتى صرنا فيك سو ً

ّ ّ اقق ّ ّللتةل ي ّتااة ّ ل ّلًيقاغ ّبشن ّمن ّللتن لزز ّبين ّ(ّ :خووف/عممف) ّ ّ
ّللزال ّمنّ
(اتى/اتى) ّ(وزف/وز ا) ّ ّأ تج ّإت اً ّوةتي ًا ّبين ّللجملتين ّ ل ّللّص ّعلى ّ
تغايزّبعخّلأللفاظّيعمقّللمع ىّللمقوةدّللذيّيزة ّإليهّللخليف ّةيؤندهّ .

لقدّأظ زفّخطتبهّ(زضلّلهللّع ه)ّ دلا ّلألمزّةوعةب ّللمة اّ ّبعدّماّلاتطاغّأبةّ

بنز ّللوديق ّمن ّتانيد ّاقيق ّللمةف ّللذي ّطا ّايد ا ّللزاة ّ( ّ )ض ً ّعن ّ ّاقيق ّ
ل قطاغّللةالّ ّةبيانّ ضلهّبةوفهّزج ّللااع ّللذيّلهّللقدز ّةلألمنا ي ّلخ

ّللزاة ّ

(ولى ّلهلل ّعليه ّةال ) ّة قدلن ّللتةل ن ّلل فال ّةللشخول ّلدى ّللمالمين ّبعد ّهذل ّللادثّ
للجل ّّجع ّللمالمينّيشعزةنّبود م ّنبيز ّ ّطاشفّمع اّأا م ّة قدةلّ ي اّوةلب ّ

(ّ .ّ)4

(ّ)1اةز ّلًا لبّ:لًي ّ(.)21

(ّ)2ي ظزّ:جم ز ّخطبّللعزب.66/2:

(ّ )3ي ظز:خطب ّللخلفا ّللزلشدين ّدزلا ّأالةبي ّ(أطزةا ّدنتةزله) ّ ّإيمان ّخليف ّاامد ّ ّباشزلا ّدّ .عبدّ
للاتازّعبدّلهللّوالح ّجامع ّللمةو ّ–نلي ّللتزبي .132:2002:

(ّ )4ي ظز :للتازيخ ّلإلا مل ّ–للخلفا ّللزلشدين ّ ّمامةد ّشانز ّ ّللمنتب ّلًا مل ّ ّللطبع ّللثام ّ ّ

1421هرّ.44:ّ 2000ّ-
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من خطبة الخليفة عمر بن الخطاب (رضى اهلل عنه) في وصف أ ّمتين مخالفتين :
أمتان ,أ ّمة مستعبدةً لإلسالم
" قد نصر اهلل دينكم ,فلم تصبح أمة مخالفة لدينكم إال ّ
وأهله ,يتجرون لكم ,تستصفون معايشهم وكدائحهم ورشح جباههم ,عليهم المئونة ولكم

المنفعة ,وأمة تنتَّظر وقائع اهلل وسطواته في كل يوم وليلة ,قد مل اهلل قلوبهم رعباً؛ فليس
لهم معقل يلجئون إليه ,وال مهرب يتقون به" (.)1

بخطبته ّ(زضل ّلهلل ّع ه)ّبعد ّبيعتهّ ّةلوفّاً ّ ةلعد ّهذه ّلألم ّعن ّاقةق ّةةلجباف ّللتل ّيجبّ
للمالمين ّعلى ّلل اس ّةةوف ّبأ ّ
على ّللفزد ّلإللت ل ّب ا ّمذن ّلًز ّل ّما ّآ ّلليهّ ّ بان ّ ب
عيشّ لّأزخّ
مبوةزنّعلىّأمتينّمنّلل اسّ ّأم ّ بماتعبد ّةهلّلألم ّللتلّتد عّللج ي ّت بّ

ياخذّ ّللمالمةن ّاظّاً ّمن ّأمةلل ّةمعايش ّ
للمالمين ّةهل ّمن ّزعاي ّدةل ّللمالمين ّ ّ ّ بّ

تؤمن ّ ّ بازٌّ ّلن ا ّخائف ًّ ّتخشىّّ
ض ًّ ّعن ّما ّيزد ّعلي ّمن ّأعمال ّةأتعاب ّّ.ةأم ٌّ ّل ّ ّْ
للمالمينّمنّ بةت ّةبأا ّةتزتقبّال ةه ّل اّ لّن ّاينّّ ّ.
ب

للاقةقّّةللةلجبافّةماّ بة عّعلي اّمنّ
ةلألمتانّهماّّ:أم ّواالزٌّّلإلاإل ّتد عّماّعلي اّمنّ ب
للج ي ّ ّةللج ي ّمشتق ّمن ّللج ل ّةهلّ":مبلغ ّمن ّللما ّيةضع ّعلى ّمن ّدخ ّ ل ّذم ّ
للمالمين ّةع ده ّمن ّأه ّللنتاب ّ"

()2

إمتثاً ّلقةله ّتعالىّ"ّ :
ّةأو ّللج ي ّ ل ّمشزةعيت ا ّ ًّ

قّ
اتلبةلّللذينًّّّّبي ْؤمبةنّباللهّّةًّّب ْاآلخزّّةًّّبياِّزبمةنّّماّازّّللل ّهبّةز باةلب ّهبّةًّّيديبةنّّدينّّلْلا ِّّ

ن ّيدّ ّة بهّْ ّواال بزةنّ"ّ(.)3ةأما ّللمشزنةن ّ إ ه ًّّ
منّ ّللذينّ ّأبةتبةل ّلْلنتابّ ّاتى ّبي ْعطبةل ّلْلج ْ ي ّ ّع ّْ

ذم ّل ّع دّلهللّةًّع دّزاةلهّّةًّع دّللمؤم ين ّأماّأه ّللنتابّ بيخيزةنّبينّث ث ّأمةزّ:
لإلا

ّأة ّللج ي ّأة ّللقتا

ّةمقدلز ّللج ي ّ :يفزض ا ّلإلما ّأة ّ ائبه ّااب ّللعازّ

ةللياز ّمنّللذهبّأةّللفض ّأةّلل قةد ّإذلّبذ ّأه ّللذم ّماّعلي ّمنّللج ي ّأةّللخزلج ّ
يمهب ّةً ّيعتقدةن ّتازيمه ّنالخمزّ
أة ّللدي ّأة ّللدين ّأة ّاليز ّذل ّ ّمن ّثمن ّما ّ عتقد ّتاز ّ
ةللخ يز ّجا ّ بةله ّم
ةاز ّ تال

ّةلن ّأال ّم

ّ أانا ّأه ّللذم :إذل ّأدى ّأه ّللذم ّللج ي ّل ا ّةجب ّ بةل ا ّ
ّأاد ّاقطف ّع ه ّ ّةبظ ز ّل ّع د ّإات

(ّ)1جم ز ّخطبّللعزبّّ.84-83ّ/2ّ:

ّللج ي ّللقة ّ ّ

( ّ)2قهّللا ّ ّللايدّاابقّ ّدلزّللاديثّ–ّللقاهز ّ ّللطبع ّلألةلىّ ّ1425هرّ_ّ 859:ّّ 2004
( )3سورة التوبة  ،اآلية (.)39
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1442هـ2020/م
()1

ّ قد ّةضع ّايد ا ّعمز(زضىل ّلهلل ّع ه) ّ ظاماّ

لتاوي ّللج ي ّةتوزا ّ ل ّةضع ا ّعلى ّااب ّلألم ّةللب د ّ اعفى ّللتغلبين ّبالشا ّمنّ
للج ي ّ ّة خ ّعلي ّبدي ًّ ّع ا ّضعا ّود ّللمال ّ؛ ّإل
لللااقّبأزخّللزة (ّ .)2

ّأ فةل ّأن ّيؤدةها ّةل معةلّ

ّ الخطب ّشنلفّ لّذنزّلألمتينّللمخالفتينّبإطازينّلمفاهي ّللطباقّ(:أبم ّ بماتعبدًّّلإلا ّ
ةأهلهّّ /ةأم ّت تظبز ّة ائعّ ّلهلل ّةاطةلته) ّنة ته ّوةز ّمن ّللن اياف ّةللدًًف ّللمتضاد ّ
بأالةب ّللطباق ّللمع ةي ّزشاف ّبعض ا ّبعضّاً ّ ّمما ّأضفى ّ ة ّدًلي ًّ ّبمف ة ّللتضادّ
ع ف ّللمعا ل ّللمقوةد ّللتل ّيزة ّللخليف ّعمز ّبن ّللخطاب(زضل ّلهلل ّع ه) ّليوال اّ

للمالمينّّ .

إطازّللتضادّةوةزهّتتضحّّبالمزتا ّلآلتلّّ :

ّّّّأم ّماتعبد ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلم ّت تظزّة ائعّلهلل ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّ
(يتجرون لكم) (تستصفون معايشهم وكدائحهم) (رشح جباهم) (عليهم المئونة ,لكم المنفعة)

(وقائع اهلل وسطوته )(,قد مال اهلل قلوبهم رعباً )(,فليس لهم معقل
يلجون اليه) (والمهرب يتقون به)

ّّّّّّلإلطاز ّلألة ّللطباق ّةزدف ّبمفاهي ّّ :أم ّب ّماتبعد ّلإلا

ّةأهله ّ ر(ماتعبد )ّ

مأخةذ ّمنّللفع (عبد)ّ ّةهلّأا ّمفعة ّمنّللفع ّللادلال(لاتعبد)ّةهةّ ع ّم يدّبث ث ّ

أازا(لّ .سّ.ف)ّةهذه ّلل ياد ّتد ّ ّعلى ّللتنلا(ّ.)3ةللعبد ّهةّ:خ ا ّللازّ

(ّ )4

ّ ا ّإبنّ

(ّ)1ي ظزّّ:مختوزّللفقهّلإلا ملّ لّضة ّللقزلنّةللا ّ ّمامدّبنّإب لزهي ّبنّعبدّلهللّللتةيجزي ّدلزّ
لودل ّللمجتمعّّ-للاعةدي ّ ّللطبع ّّللاادي ّعشز ّ ّ1431هرّ.1046ّ/1ّ:ّّ 2010ّ-

دلةيّللتعلي ّةللثقا ّ ّد.طّ ّ. 2012
(ّ)2عبقزي ّعمزّ ّعباسّمامةدّللعقادّ ّمؤاا ّه ّ

(ّ)3ي ظزّّ:للتالي ّلللغةيّ لّضة ّعل ّللدًل ّّ ّدّ.مامةدّعناش ّ ّدلزّلل شزّللجامعافّ ّللقاهز ّ ّ
للطبع ّللثا ي ّ ّ1432هرّ.ّ 2011-

(ّ)4ي ظزّّ:للوااحّ ّماد ّ(عبدّ)ّّ ّ.502ّ/2ّ:
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ازسّ"ّللعينّةللبا ّّ:ةللدل ّأو نّواياان ّنأ ماّمتضادلن(لألة )ّمنّذي ّلألولينّ

يد ّعلىّلينّّةلآلخزّعلىّشد ّةاللظّ"ّ(ّ .)1

ّّّّّةمف ة (لًاتعباد)ًّّبيقودّم هّللعُّبةدي ّبمع ىّلإلاتعبادّللجادي ّب ّللعبةدي ّبمع ىّ

نّأبلّ بهزْيز ّأ ّهبّ ا ّ ّ:ا ّّ
لإلاتخ اّعلي ّةأخذّبعخّعةلئده ّةهلّبمف ة ّللج ي ّ ّع ّْ
ن ّم ْزيّ ّان ًما ّعاد ًً ّ لي ْنازنّ ّللوليب ّ
لهللب ّعلْيهّ ّةالّ«ّ :ةلهلل ّليْ لنّ ّ ْلب بّ
ز باة بّ ّلهللّ ّولى ّ ّ
ص ّّ ّ ّبي ْاعى ّعلْي ا ّةلت ْذهبنّ ّللش ْا ا بّّ
ةلي ْقتبلنّ ّلْلخْ يز ّةليضعنّ ّلْلج ْ ي ّةلتبتْزننّ ّلْلق بّ
اا بد ّةلي ْد بعةنّّإلىّلْلما ّّ ّّي ْقبلب ّهبّأاٌّد»( .)2دّع ّلإلطازّلألة ّمنّللطباقّ
اال بّ
ةللتب ب
خّةللتا ب

تزشياّاًّب اليّاًّبوةزّبيا ي ّةبديعي ّّ .

ّّّّّّّّ البيا ي ّتمثلف ّبالن اي ّبقةلهّ(ّ:يتجزةن ّلن ّ/تاتوفةن ّمعايش ّةندلئا ّ/ةز ْشحّّ

للز ب ّللتِّجازّب ّم ْع بزة ٌّّ.ةبيقا بّ ّتاجٌّز ّةت ْجٌز ّنماّ
جباه )ّ ّ ا ّلبن ّ ازسّ"ّ :للتا بّ ّةلْلجيبّ ّة ل
خالوه ّّةخ بيزهّ.
ب"ّ )3(.ةللو ْف بّة ّ قيخ ّللندز ّةو ْفةّب ّ بن ِّّ ّشل ّ ّ
ب ّةو ْا ٌّ
بيقا بّ ّواا ٌّ
ب
و ٌّّ
اد ّةلْلفا بّ ّةلْلا ْز بّ
تاتوفةن ّمعايش ّةندلئا ( ّ ّ )4ا ّلبن ّ ازس ّّ"ّ:للو بّ
ا ّلْل بم ْعت ُّّ ّأ ْ

نّز ْشااًّّ:
للزشحّمنّزشحّّ ٌّ
نّذل ّّللوفا بّّ"(ّ ّ)5ة بّ
نّ بن ِّّّش ْةبّّ.م ّْ
ةلاٌّدّي بد ُّّّعلىّ بخلبةصّّم ّْ
للز بّ ّة ِّ
و ٌّ ّةلاٌّد ّ؛ّة بهةّّ
للش بّ
حّ:لاٌّ ّللعزق ّ( ّ.ّ)6ا ّلبن ّ ازس ّ ":ل
أي ّعزقّّ.ةللز ْش بّ
ين ّةلْلاا بّ ّأ ْ
()7
قّ.بيقا بّ ّزشحّ ّبدب ّهب ّبعز هّ ّ" ّ ّةللمن ى ّع ه ّما ّتزتبّ
حّ:لْلعز بّ
لل دى ّيْب بدة ّمنّ ّللش ْل ّ ّ.الز ْش بّ
عليه ّمن ّاق ّعلي ّ ل ّد ع ّبعخ ّعةلئد ّأزباا ّةأخذ ّمن ّأمةلل ّّ .ةأمّا ّللبديع ّتمثلفّ
بطباق ّمع ةي ّآخز ّ؛ ّلتقةي ّللمع ى ّللمزلد ّةللتأنيد ّعلى ّمتطلباف ّلألم ّللماتعبد ّ ّبقةلهّ:

( )1مقاييس اللغة  ،مادة (عبد ) .205 /4 :
(ّ )2للم ا دّللوايحّللمختوزّب ق ّللعد ّعنّللعد ّإلىّزاة ّلهللّولىّلهللّعليهّةال ّ ّمال ّبنّللاجاجّ
أبة ّللاان ّللقشيزي ّلل ياابةزي ّ(ف261هر) ّتاقيق ّّ :مامد ّ ؤلد ّعبد ّللبا ل ّ ّدلز ّإايا ّللتزلث ّللعزبل ّ–ّ

بيزةفّ ّد.طّ ّد.فّّ ّ.

(ّ)3مقاييسّلللغ ّ ّماد ّ(تجزّ)ّ.341ّ/1ّ:

(ّ)4ي ظزّّ:للعينّ ّماد ّ(ّوفةّ)ّّ ّ.162ّ/7ّ:
(ّ)5مقاييسّلللغ ّ ّماد ّ(وفةّ)ّّ ّ.292ّ/3ّ:
(ّ)6ي ظزّّ:للعينّ ّماد ّ(ّزشحّ)ّّ.93ّ/3ّ:

(ّ)7مقاييسّلللغ ّ ّماد ّ(زشحّ)ّّ ّ.397ّ/2ّ:
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(علي ّللمئة ّ/ةلن ّللم فع )ّ ّ المؤة ّ ل ّت م ّةً ّت م ّةهل ّ عةل ّّ ا ّللف لز ّّ:هلّ
مفعل ّمنّلأل ين ّةهةللتعبّةللشد

()1

ّأماّلل فعّ ةّضدّ ُّ
للضز(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.)2

وز ّدة ّلًز ّ ل ّعزخّللطباقّللمع ةيّعن ّطزيق ّللتقدي ّةللتاخيز ّبينّ
ّّّّّّّّّنما ّلعب ّللق ْ

للخبز ّشبه ّللجمل ّةللمبتدأّ ّ قد ّللخبزّ لّللجملتينّ(علي ّللمؤة ّ)ّة(لن ّللم فع )ّ جا ّ
تقدي ّللخبز ّم اابا ّللمع ى ّللعا ّ ّة د ّأ اد ّ وز ّمفاهي ّللمؤة ّ ّ ل ّ(علي ّللمؤة )ّعلىّ
لألم ّللماتعبد ّ ّة وزّمع ىّ(لن ّللم فع ّ)ّعلىّللمالمينّتانيدّلًّلاوة ّلإل تفاغّّّ .

ّّّّّّّأماّلإلطازّللثا لّللطباقّةزدّبمفاهي (ّ :أم ّت تظزّة ائعّّلهللّةاطةلت ا)ّ الة ائعّمنّ
للةلة ّةللقاا ّةللعين ّأو ّةلاد ّيزجع ّإليه ّّ زةعه ّيد ّعلى ّاقةطّ
(ة ع)ّ ا ّلبنّ ازسّّ ّ ":

شل ّ"ّ

()3

ّةهل ّلألم ّللتل ّل ّتاازب ّللمالمين ّبعد ّة ّلن ا ّت تظز ّدةزها ّ ل ّللازب ّ ّ

ةهل ّأم ّخائف ٌّّمزجف ٌّّمن ّلًاتعباد ّةأخذ ّأمةلل ّةد ع ّللج ي ّ ّة د ّمأل ّأهلل ّ بلةب ّأتباع اّ

زبعبّاًّمنّللمالمينّّ ّ.

ّّة د ّع ّ ّلإلطاز ّللثا ل ّمن ّللطباق ّتزشياّاً ّب اليّاً ّ بمتشن ًّ ّمن ّوةز ّللن اي ّ(ّ :ة ائعّ

لهلل ّةاطةلته ّ ل ّن ّية ّةليل ) ّة( د ّمأل ّلهلل ّ لةب ّزعبّاً) ّ ّةللةْ ّعبّ :ةْع ّب ّللضزبّ
ااّ
لة ّةلْلق بّ
وزةاّ ّللد ْهز( ّ ّ ّ )4ا ّلبن ّ ازس ّّ ":لْلة بّ
بالشل ةللةل ع ّبّ :لل ا ل ّب ّللشديدّب ّمن ّ ب
ةعا ّ بةّّ
ةلْلعْي بّ
ةعهب ّي بد ُّّ ّعلى ّ باقبةطّ ّش ْل ّّ.بيقا بّ ّّ:ة عّ ّللش ْل بّ ّ بةب ً
و ٌّ ّةلاٌّد ّي ْزج بّع ّإلْيهّ ّ ب بز ب
ن ّأ ْ
()5
لفّ
طةّبّ:للق زّبالبطشّّيقا ّ:اطاّبهّةللاطة ّ:للمز ّللةلاد ّةللجمعّللاطة بّ
ةل ّعٌّ" ّ ّةللا ْ
و ٌّّي بد ُّّّعلىّلْلق ْزّّةلْل بعلبِّّةّ"(ّ ّ.ّ)7
ِّينّةللطا بّّةلْلا ْز بّ
( ّّ.)6ا ّلبنّ ازسّّ"ّ:للا بّ
اّلْل بم ْعت ُّّّأ ْ
ة د ّتزشح ّعن ّللطباقّلتعضيدّمع ىّلألم ّللم تظز ّبقةله ّ (ّ:ليس ّل ّمعق ٌّ ّيلجئةن ّإليه ّ
ةً ّم ْزب ّيتقةن ّبه) ّةهة ّطباق ّمع ةي ّالبل ّبين ّ(معق /ةم زب) ّةللعزب ّتقة ّ ّ :نّ

(ّ)1ي ظزّّ:للوااحّّ ّ.2198ّ/6ّ:

(ّ)2ي ظزّّ:للوااحّ ّماد ّ(ّ فعّ)ّّ ّ.1293ّ/3ّ:
(ّ)3مقاييسّلللغ ّ ّماد ّ(ة عّ)ّّ ّ.133/6ّ:

(ّ)4ي ظزّّ:للعينّ ّماد ّ(ة عّ)ّّ.176ّ/2ّ:

(ّ)5مقاييسّلللغ ّ ّماد ّ(ّة عّ)ّّ .133ّ/2ّ:

(ّ)6ي ظزّّ:للوااحّ ّماد ّ(اطا)ّّ.2376ّ/6ّ:
(ّ)7مقاييسّلللغ ّ ّماد ّ(ّاطاّ)ّّ ّ.73ّ/3ّ:
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معق ّ ةمه ّأي ّيلجئةن ّإليه ّلذل ّا ب ّأمزه
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()1

ّأما ّللم زب ّ ة ّ"للفزلز ّةللم زب ّّ:مةضعّ

لل زبّتقة ّ ّ:ب نّل اّم زبّ"ّ(ّ .)2
قد ّةزدفّلللفظتانّ(معق ّ/م زب) ّبطزيق ّويغ (مفع )ّةهل ّأا ّمنان(ّ )3ةباياقّلل فل ّ
للمتمثل ّ ّبعملي ّ
ليد ّعلى ّأن ًّ ّمنان ّيلجئةن ّأة ّي زبةن ّإليه ّللتل ّتد ّعلى ّللازن ّللدلئم ّ ب

لل بزةب ّ ّةاياقّلل فلّلألةلى ّبفع ّلل فل ّ(ليس) ّةللثا ي ّجا ف ّبويغه ّ فل ّللج س ّعنّ
طزيق ّ(ً)لل ا ي ّللج سّ:ةتعد ّمن ّأ ةى ّأدةلف ّلل فل ّللتل ّت فل ّج س ّللشئ ّعلى ّللابي ّ

للتخويص

()4

منان ّةملجأ ّي زبةن ّلليه ّ؛ ّألن ّللخ ّةا ّلااط ّمن ّن ّجا ب ّ ّةب ذلّ

للشن ّتضا زف ّ ةن ّب الي ّعد ّ ل ّلل ص ّلتع يز ّمفاهي ّللطباق ّللذي ّيزة ّللخليف ّ
ليوال اّللىّللمتلقينّّ ّّ.

ّة دّنشا ّل ا ّللتالي ّللب الل ّلل ص ّعن ّ دز ّللخليف ّعمز ّبن ّللخطاب ّ(زضل ّلهلل ّع ه)ّ
على ّإيوا ّما ّأزلده ّمن ّللمعا ل ّللمقوةد ّعن ّطزيق ّلغ ّةلضا ّ ّبعيد ّعن ّللتو عّ
ةللتنلا ّعن ّطزيق ّللطباق ّبين ّلللفظ ّللمتضاد ّللتل ّأةزدها ّعلى ّللاقيق ّإذ ّجا ف ّلطيف ّ
للتزنيبّبجمل اّّللتلّتت ا ابّمعّللمعا لّللمتضاد ّ ّإذّأدفّبذل ّنلهّللغزخّللذيّع اهّ
للخليف ّعمزّبنّللخطابّ(زضلّلهللّع ه)ّ(ّ .)5

من خطبتة سيدنا عثمان بن عفان (رضى اهلل عنه) وقد اشتد عليه الحصار:
"يأيها الناس :اجلسوا ,فجلسوا؛ المحارب والمسالم ,فقال لهم :يأهل المدينة ,أستودعكم

اهلل ,وأسأله أن يحسن عليكم الخالفة من بعدي ,ثم قال :أنشدكم باهلل هل تعلمون َّأنكم
(ّ)1ي ظزّّ:للعينّ ّماد ّ(ّعق ّ)ّّ.161ّ/1ّ:
(ّ)2للعينّ ّماد ّ(ّهزبّ)ّّ.46ّ/4ّ:

(ّ )3ي ظزّ ّ:معا لّلألب ي ّ لّللعزبي ّ ّ اض ّوالحّللاامزلئلّ ّدلزّعمازّ ّللطبع ّللثا ي ّ ّ1428هر-

ّ ّ.3/2ّ: 2007

(ّ) 4ي ظزّّ:أةضحّللماال ّإلىّألفي ّلبنّمال ّ ّعبدّلهللّبنّيةااّبنّأامدّبنّعبدّلهللّ ّلبنّهشا ّ(فّ

761هر)ّ ّتاقيقّّ:يةااّللشيخّمامدّللبقاعلّ ّدلزّللفنزّ ّد.طّ ّد.فّّ.3/2ّ:

(ّ ) 5ي ظز ّ ّ :ثز ّأميز ّللمؤم ين ّعمز ّبن ّللخطاب ّ(زضل ّلهلل ّع ه ّ)ّدزلا ّمضمة ي ّ ي ّ ّش اب ّلامدّ

مامدّعللّ ّزاال ّمقدم ّللىّنلي ّللتزبي ّ ا ّلللغ ّللعزبي ّ ّجامع ّللمةو ّ ّإشزلاّللدنتةزّالا ّاعيدّ ّ

1421هرّّ.132ّ:ّ 2001ّ/
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إن اهلل لم
دعوتم اهلل عند مصاب عمر أن يختار لكم ,ويجمعكم على خيركم؟ أتقولونَّ :
يستجب لكم ,وهنتم عليه ,وأنتم أهل حقه؟ أم تقولون :هان على اهلل دينه ,فلم يبال من
يتفرق أهله يومئذ؟ أم تقولون :لم يكن أخذ عن مشورةَّ ,إنما كان مكابرة"
ولَّى ,والدِّين لم َّ
()1

.

جا فّخطبتهّ(زضلّلهللّع ه) ّبعدّلشتدلد ّللاوازّعليه ّ ّ أزا ّإلىّعللّةطلا ّةلل بيزّ
اضزةل ّ أشزا ّعلي ّ قا ّمخاطبًّا ّعام ّلل اس ّةه ّأه ّللشةزى ّمةدع ّأن ّياانّ

للخ

ّمن ّبعده ّ ّمذنزه ّبايد ا ّعمز(زضى ّلهلل ّع ه) ّةللاياا ّللزشيد ّةأن ّخ تهّ

للز هّ
أخذهاّعنّمشةزىّةليسّعنّمنابز ّأةّجاهّّ؛ّ"ّةألنّهةّمضىّعلىّهديهّللزشيدّ لّ أ
ةللزام ّةللتعطا ّب ةً ّللماز ين ّ ّ ة ّيزى ّ ي ّإالما لز ّإال لز لًّز ّمغفلين ّم قادين ّمن ّ ب ّ

ذةبان ًّيزجةن ّلهلل ّة ا ّلًز ّ ّةًيقيمةن ّلازم ّة ّاً ّ ّةً ّلع د ّ يم ّ ّةإلما ّطاع ّّ.ةً ّلدّّ
ازم ّ ّ طاةل ّمطاةل ّمنّيطمعّ لّإو حّللاا ّبالبزّّةللاياا ّةللانم "ّ(ّ .)2

جد ّلل ص ّمشتم ًّ ّعلى ّتزلنيب ّمن ّللطباق ّشنلف ّماة ّلًز ّزئياّاً ّلاياا ّايد ا ّعثمان ّإ ل ّ

قم ّبعض ّعليه ّ ّة د ّتقدمف ّللخطب ّوةز ّمن ّللطباق ّأثازف ّللشمةلي ّةلإلااط ّّ
بشقي ّللمؤيد ّله ّةللمعادي ّله ّبوفتين ّمن ّللتضاد ّ ل ّاا ّ(للماازب ّّ/للماال ّ)ّ ّةهةّ

طباق ّاقيقل ّلفظل ّأةضح ّللمع ى ّبين ّهيئ ّللمخالا ّبوف ّ(للماازب) ّةهيئ ّللمؤيدّ

(للماال )ّث ّإ االف ّبعدها ّتزلنيب ّمن ّللطباق ّللمع ةي ّبي ف ّاقيق ّإختيازه ّخليف ًّ ّللمالمينّ
بالتزلضلّةللمشةز ّّ .

ابتدأّبماأل ّلاتخ هّّعلي ّةلختيازه ّلهّبالمف ة ّللدي ل ّبقةلهّ(ّ:أ شدن ّباهللّه ّتعلمةنّ

أ ن ّدعةت ّلهلل ّع د ّمواب ّعمز ّأن ّيختاز ّلن ّةيجمعن ّعلى ّخيزن ) ّ بعد ّأن ّذنزه ّ

بدعةت ّ ّبإن ّيختاز ّلهلل ّتعالى ّل ّخليف ّيزضة ه ّ اختازةه ّخليف ّعلي ّ ةنأ ّهب ّيُّذنزه ّ

(ّ)1جم ّز ّخطبّللعزبّّ ّ.104/2ّ:

ّللاخل ّذةّلل ةزينّ ّعبدّللاتازّللشيخّ ّدلزّللقل ّدمشقّ ّ
هّ)ّللال
(ّ)2عثمانّبنّعفانّ(زضلّلهللّع
ُّ
ُّ
للطبع ّلألةلىّ ّ1435هرّّ ّ.643ّ:ّ 2014/
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والح ّأنّ ّأبا ّبنز ّ يط ّبزاة ّلهللّ(ّ ّ )
باديث ّللزاة ّ(ّ )أ هّ ا "ّ:أبزيّ ّللليل ّ ّزج ٌّ ّ ٌّ
بعمزّ"ّ(ّ .ّ)1
بّ
مزّبأبلّبنز ّة يطّّ
ة يطّّ بع بّ
عثمانّ ب

ةمضمةنّللخطب ّ لّمجمل اّببيانّشن ّللان ّةللخيزي ّ لّ فاذهماّبةوفهّخليف ًّّللمالمينّ
ّة د ّهيمن ّأالةب ّلإلاتف ا ّلإل نازي ّللذي ّ يهّ ّشن ّمن ّلإل ناز ّةللعتاب ّ ض ًّ ّعن ّّإنّّ

مة ا ّللمتنل ّمن ّللاامع ّأ ه ًّيقب ّم ه ّذل ّللمة ا ّ( ّ ّ )2اإلاتف ا ّلإل نازي ًّ ّيقززّ
للمخاطبّ ل ّشل ّ ّإ ماّت نزّعليهّةتات جنّم هّمة فّاًّأةّادثّاًّاةل بّّ لّللماضلّأ ّ لّ
بخيزيته ّ ل ّلإلاتخ ا ّعلي ّ
للماتقب ّ(ّ.)3ة ل ّهذل ّللمةضع ّأ اد ّإ ناز ّإدعائ ّةج الت ّ ّ

ّةلاتعم ّّايد اّعثمانّ(زضلّلهللّع ه)ّهذلّلألالةبّلت اابهّمعّللمع ىّللعا ّللذيّيزة ّ

لليهّ"ّ الب ىّللمت اق ّ(ه ّتعلمةن ّأتقةلةن ّأ ّتقةلةن ّأ ّتقةلةن)ّجا فّمتتابع ّلتعزخّ

أ نا ّلًزًّّتقتضل ّلإلجاب ّ ل ّمنّ بي ّمااةز ّللذلفّةلاتزجاغّللماضلّليو ّللمزا ّللىّ

ًً ّبذل ّت ةين ّلألمز ّعلى ّ فاه ّ ّ
تنةين ّ اع ّتتفق ّةللت ا خ ّللذي ّأااه ّمن ّلل اس ّمااةّ
ًًّةلجاب ًّّ"ّ(ّ ّ.)4
ةتذنيزّللاامعينّبماّيعدهّأم ّلًزًّّياتديّتااؤّ

ّ فل ّ ةله(ّ :ةه ت ّعليه ّةأ ت ّأه ّاقه)ّايث ّةزد ّللطباق ّبين ّ(ه ت ّعليه ّّ/أه ّاقه)ّ ّ
ةهة ّطباق ّاقيقل ّمع ةي ّ ّةلل ةنّ :مودز ّلل ين ّ ل ّمع ى ّللاني ّةللة از ّةلل بةنّ :هةلنّ

للشل ّللاقيزّ ّةلل ين ّّ:للذيًّّنزلم ّلهّ
يد ّعلى ّانةن ّأة ّاني ّأة ّذ ّ"

()6

()5

ّ ا ّلبنّ ازسّ"ّ:لل ا ّةللةلةّةلل ةنّأوي ّ

ةلل ةن ّللخ ي ّةلل ةلن ّ قيخ ّللع ّ(ّ.)1ة(أه ّاقه) ّ

(ّ)1ا نّأبلّدلةدّ ّأبةّدلةدّاليمانّبنّلألشعثّبنّإاااقّللاِّج ْاتا لّ(ف275هر)ّ ّتاقيقّّ:مامدّمايلّ
للدينّعبدّللاميدّ ّللمنتب ّللعوزي ّبيزةفّ ّد.طّ د.فّّ:ز ّللاديثّ(ّّ ّ.208ّ/4ّ:ّ)4636

(ّ)2ي ظزّّ:دزةسّ لّللب ال ّللعزبي ّ ّلأل هزّلل ادّ ّللمزن ّللثقا لّللعزبلّ ّبيزةفّ ّد.طّ ّد.فّّ:

ّ.115

(ّ)3ي ظزّّ:للب ال ّ ة اّةأ ا ا ّعل ّللمعا لّ ّد ّ.ض ّاانّعباسّ ّدلزّللفز انّ ّللطبع ّللزلبع ّ ّ

1417هرّّ .ّ194ّ:ّ 1997ّ/

() 4خطبّللخلفا ّللزلشدينّدزلا ّلالةبي ّ ّإيمانّخليف ّاامدّ تالّللخليف ّ ّأطزةا ّدنتةزلهّمقدم ّإلىّ ا ّ

لللغ ّللعزبي ّ ل ّنلي ّللتزبي ّ ّجامع ّللمةو ّ ّإشزلا ّللدنتةز ّعبد ّللاتاز ّعبد ّلهلل ّوالح ّللبد لز ل ّ ّ

1422هر.ّ 2002ّ/

(ّ)5ي ظزّّ:للعينّ ّماد ّ(ّهةنّ)ّّ.92ّ/4ّ:

(ّ)6مقاييسّلللغ ّ ّماد ّ(ّهةنّ)ّّ ّ.21ّ/6ّ:
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ّ ا ّلبنّ ازسّّ"ّ:للاا ّةللقااّأو ّةلادّيد ّعلىّإانا ّللشل ّ

ةواته ّ"(ّ ّ )3أما ّنة ه ّمع ةياًّ ّ؛ ّألن ّللدًًف ّللمتضم ّبقةله(ّ:ه ت ّعليه ّ)ّ ّتد ّ ّعلىّ
ماّي دزجّتاتهّمنّمفاهي ّّتافّمضل ّللباط ّمنّ:لل ةلنّةللضعاّةللخذًنّّ ّّّ.

ة دّتزشحّعنّللطباقّللمع ّةيّلاتف ا ّآخزّأزلدّم هّلإل زلزّعلىّإختيازهّخليف ّل ّّبقةلهّّ:

ًًّ
(أ ّتقةلةن ّّهان ّعلى ّلهلل ّدي ه ّ ل ّيبا ّ ّمن ّةلى)ّ ّة د ّأ اد ّللتزشيح ّّ باانّ ّتتمي ّةلنما ّ
للمع ىّللذيّيزة ّإليهّللخليف ّإيوالهّللمعتزضينّعليهّّ .

نّ :للاني ّب ّةللة ازّ .ة ن ّيمشل ّعلىّ
ّللطزا ّلألة ّّ :بر(هان ّعلى ّلهلل ّدي ه ّ) ّ ّلل ْة بّ
ةنّ:مودز ّهان ّعليه ّللشئ ّأي ّخاّّ.ةهة ّهب ّلهلل ّعليه أي ّا له ّةخففهّ.
لألزخ ّه ْة ًّاّ.ةلل بّ
ةشئ ّهين ّعلى ّ يع ّأي ّا .ةهين
()5

يّماّأبْلقلّّّلّ بزةعل
خطزّّببالل ّأ ّْ

()4

( ل ّيبا ّمن ّةلى)ّ اْلبا بّّ:با بّ ّلل ْفسّّ.ةبيقا بّ ّماّ

ّةتقتضلّللعباز ّمف ةمّاًّمتضم ّاًّهةلنّدي ّعلىّلهللّ

تعالىّةل ّيلقّّل ّبا ًّّ ّأنّدي ّ( دّتفزق)ّعلي ّ ّّّ.
للطزا ّللثا لّ:من ّللطباق ّللمع ةي ّةزدف ّباال ّللالب ّ(ّ:ةللدين ّل ّيتفزق ّأهله ّيةمئذ)ّ ّ
ةللمع ى ّللاقيقل ّللطباق ّ ل ّللب ي ّللعميق ّلل ص ّبتقديز(ّ :للدين ّتفزق/للدين ّل ّيتفزق) ّ ّ
ةدًل ّنلم ّ(للدين)ّللمنزز ّ لّللعبازتينّأ ادفّمضمةنّطز لّللطباقّللمع ةيّ لّلإلثبافّ
ةلل فلّ ةهذلّماّأزلدّم هّللخليف ّأنّيةولهّمنّاقيق ّنة هّخليف ّعلي ّ ّ قد ّنلم ّ(للدين)ّ
ةتاةيل ا ّةجعل ا ّ ل ّودلز ّللجمل ّلتةنيد ّللمع ى ّللمزلد ّّ.أما ّبقةله ّةل لززه ّبأنّ(:للدين ّّل ّ

يتفزق ّأهله ّيةمئذ ّ) ّ ايد ا ّعثمان ّأخز ّاجته ّعلي ّةل ّيفاجئ ّب ا ّ؛ ّأل ه ّأزلد ّأن ّيقزه ّ
بما ّ الةل ّبه ّ ّث ّيزمل ّللاج ّّعلي ّ ّةهذل ّيعدّ ّمن ّلألالةب ّللاني ّإختازه ّللخليف ّع دّ
مااوز ّ بخوةمهّ ّله ّّةلل لم ّللاج ّ ل ّن ّمايدعة ه ّإً ّإنّ ّإوزلزه ّعلى ّللايز ّ بدمّاًّ

(ّ)1ي ظزّّ:لاانّللعزبّ ّماد ّ(هةن)ّّ.438ّ/3ّ:
(ّ)2ي ظزّ:للعينّ ّماد ّ(ّاقّ)ّّ.6ّ/3ّ:
( )3مقاييس اللغة  ،مادة (حق ) .15/2:
(ّ)4ي ظزّّ:للوااحّ ّماد ّ(هةنّ)ّّ.2218ّ/6ّ:

(ّ)5ي ظزّّ:مقاييسّلللغ ّ ّماد ّ(بة ّ)ّّ ّ.321ّ/1ّ:
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لإل زلز(ّ ّّ.)1
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ّعلى ّللزال ّمن ّةضةح ّلألدله ّةل زلزه ّب ا ّ ّاتى ّةلن ّل ّي طقةل ّبذل ّ

أماّلإلاتف ا ّللتقزيزيّللذيّالايتهّام ّللاامعّعلىّلإل زلزّ ّةأنّينةنّللن ّم فيّاًّ يخزجّ
للمع ى ّمن ّمع ى ّلإلاتخباز ّإلى ّالزخ ّللتقزيز(ّ ّ )2بقةله(ّ :أ ّتقةلةنّ :ل ّينن ّأخذ ّعنّ

مشةز ّإ ما ّنان ّمنابز ) ّبين ّلفظتلّ (ّ :مشةز ّ /منابز ّ) ّةهة ّطباق ّاقيقل ّمع ةي ّ ّ

ةللمشةز ّمن ّّ :أشاز ّللزج ّيشيز ّأشاز ّإذل ّأةمئ ّبيده ّةأشاز ّيشيز ّإذل ّما ّةجه ّللزأي ّ ّ
ةيقا  ّ :ن ّجيد ّللمشةز ّ ّ .ا ّإن ّللانيف ّّ :هة ّجيد ّللمشةز ّ ّةللمشةز ّلغتان ّ ّ

للز ّأو ّوايحّيد ّّعلىّخ اّللوغز"
ة(للمنابز )ّ ّ ا ّلبنّ ازسّ":للنااّةللبا ّة ل
ةنابزه ّمنابز ّالالبته ّمغالب ّةعا دته ّ

()4

()3

ّ

ّةللمنابز ّهل ّللم ا ع ّ ل ّللماال ّللعلمي ّ ًّّ

إلظ از ّللوةلب ّب ّأل ل ّللخو ّ(ّ.)5ة د ّجا ّللطباق ّمن ّللمودز ّللزباعل ّللفع ّ(شاةز)ّ

ة(نابز)ّمن ّلا ّ اع ّينةن ّللمودز ّم ه ّمفاعل ّ ّة د ّجا ف ّعلى ّة ن ّمفاعل ّإل ا ّمنّ
إث تين ّ ّيشتز ّ ي ا ّ ع ن ّ

()6

ّ المشةز ًّبدّ ّل ا ّمن ّطز ين ّ ّلألةلى ّوااب ّللمشةز ّ ّ

ةللثا ل ّللماتشاز ّللذي ّأاتشيز ّةنذل ّ(للمنابز )ّةل ذل ّجا ّللة ن ّللوز ل ّللفظتل ّللطباقّ
م اابّاًّللمع ىّللعا ّلل صّللذيّأزلدهّللخليف ّعثمانّ(زضلّلهللّع ه)ّّ .

أما ّلنة ه ّطباق ّمع ةيا ّبين ّ( ّللمشةز ّّ /للمنابز ّ) ّ المشةز ّ ّتقتضل ّمف ة ّللتةل قّ
ةللتزلضل ّللتل ّهل ّتضاد ّمف ة ّللتفزد ّبالزلي ّ ةلإلاتبدلد ّةمف ة ّللمنابز ّمنّلةل مه ّّ.نماّ

وز(بإ ما) إذ ّ وز ّإختيازه ّله ّخليف ّعلى ّللمقوةز ّعليهّ
إاتخد ّللخليف ّأالةب ّللق ْ
(ّ )1تجاه ّللعازا ّ ل ّخطب ّللخلفا ّللزلشدين ّ(زضل ّلهلل ّع

ّ) ّ ّذ ةن ّ تال ّمامةداامد ّ ّ ّزاال ّ

ماجاتيزّمقدم ّإلىّ ا ّلللغ ّللعزبي ّ لّنلي ّلألدلبّ ّجامع ّّللمةو ّ ّّ ّ.80ّ:ّ 2013

(ّ)2ي ظزّّ:دزةسّ لّللب ال ّللعزبي ّ ّلأل هزّلل ادّّ ّ.112ّ:
(ّ)3مقاييسّلللغ ّ ّماد ّ(نبز)ّّ ّ.153ّ/5ّ:

(ّّ)4للموباحّللم يزّ لّالزيبّللشزحّللنبيزّ ّأامدّبنّمامدّبنّعللّللفيةملّث ّللامةيّ(فّ770هر)ّ ّ
للمنتب ّللعلمي ّ–ّبيزةفّ ّد.طّ ّد.فّّ ّ.523ّ/2ّ:

ّللشزيا ّللجزجا ل ّ(ف ّ816هر) ّتاقيقّ :ضبطه ّةوااهّ
( )5للتعزيفاف ّ ّعلل ّبن ّمامد ّبن ّعلل ّلل ين ّ
جماع ّمنّللعلما ّبإشزلاّلل اشزّ ّدلزّللنتبّللعلمي ّبيزةفّ لب ان ّللطبع ّ:لألةلىّ1403هرّّ. 1983-

(ّ)6ي ظزّّ:لل لهزّ لّمعا لّنلمافّلل اسّ ّمامدّبنّللقاا ّبنّمامدّأبةّبنزّلأل بازيّ(فّ328هر)ّ ّ
تاقيقّدّ.اات ّوالحّللضامنّ ّمؤاا ّللزاال ّ–ّبيزةفّ ّللطبع ّ:لألةلى ّّ1412هرّّ.309ّ/2ّ: 1992-
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(للمنابز )ّ ّة ل ّاقيق ّلألمز ّنان ّلإلختياز ّبالمشةز ّ ّ ااةلةل ّإثباف ّللمنابز ّعلى ّايد اّ
عثمان(زضل ّلهلل ّع ه) ّ؛ ّألنّ ّللن

إلثباف ّمايذنز ّبعدها ّة فل ّما ّاةله ّ

ّنان ّعلى ّلاا ؛ ّةذل ّألنّ ّلألدل ّ(إ ما) ّتاتعم ّ

()1

للمنابز ّخ ًا ّللةل ع ّ ّ
ّ فةل ّللمشةز ّع ه ّةأثبتةل ّ ب

جا ّللطباق ّم اجمّاً ّمع ّمقاود ّللخليف ّةدًًلتهّ ّمن ّللمبالغ ّةلإليغا ّ ل ّللمع ىّ

للمقوةد ّ ةّيعبزّعنّمعا لّللاوازّللمفزةخّعليهّةتظ زّشخوي ّعثمانّ(زضىّلهللّ
ع ه)ّباز ّ لّلل صّةهةّللذيّعزاّع هّأالةبهّلللينّةللمتااه ّمعّللزعي ّنا ّ(ّ ّ.)2

السالم) في إستنهاض همة جيشه ّ :
من خطبة اإلمام علي بن ابي طالب (عليه ّ
ياعج ًبا َّ
كل العجب! عجب يميت القلب ,ويشغل الفهم ,ويكثر األحزان! من تضافر هؤالء

رضا ترمون وال ترمون ,ويغار
القوم على باطلهم ,وفشلكم عن حقكم ,حتى أصبحتم غ ً
عليكم وال تغيرون ,ويعصى اهلل عز َّ
وجل فيكم وترضون :إذا قلت لكم أغزوهم في ِّ
الشتاء؛
الصيف ,قلتم حم َّارة القيظ ,أنظرنا ينصرم
قلتم هذا أوان قّر وصّر ,وان قلت لكم أغزوهم في ّ
()3
السيف أفر"
الحَّر ع ّنا؛ فإذا كنتم من ِّ
الحر والبرد تفرون؛ فأنتم واهلل من ّ
ّإات ّلإلما ّخطبتهّبأةوااّ ة ّتعجبّم

ّلإلما ّن ّللعجبّ ّ

ّللذينّازمةهّمنّ
ب

طاّثمازّج ادهّةتاقيقّلل وزّللذيّنانّياعىّله ّة دّواغّخطبتهّبأالةبّأدبلّزلئعّ
ّي

ّبعبازلت ا ّللمشاعز ّةياز ّبألفاظ ا ّمنامن ّلل فةس ّبعيدلً ّعن ّللغمةخ ّ ّ ااتفتحّ

ياعجبا كل العجب!عجب يميت القلب)ّ
للخليف ّ صّخطبتهّبال دل ّللمةجهّللىّللمخطابين(ّ:
ً
ّ ةّ دل ّمم ةجّبااز ّةأل ّةتعجبّمنّاال ّ ادىّعجباً ّ"منّاال ّتانيدلً ّأيّمنّ

االت ّم ن لًزّنأ هّاليزّمتعينّ لّاا ّ دلئه ّث ّتعينّب دلئهّّ نززهّليوفهّبالشد ّة وبهّ
علىّللمودزّ ّنأ هّلماّاضزّةتعينّ ا ّعجبفّعجباًّمنّشا هّنذل"(ّ .)4

(ّ)1ي ظزّ:لًيضاحّّ.101ّ:

(ّ)2خوائصّلألالةبّللخطابلّع دّللخلفا ّللزشدينّللخطبّللايااي ّ"أ مةذجاًّ"ّ ّوةزي ّبزلهيملّ ّزاال ّ
للىّنلي ّلألدلبّةلللغافّ ا ّلللغ ّللعزبي ّ ّإشزلاّلألاتاد ّم لزيّّي بّ ّ1434هرّ.71ّ: 2013ّ/

(ّ)3جم ز ّخطبّللعزبّّ ّ.ّ241ّ/2ّ:

()4شزح ّ ج ّللب ال ّ ّنما ّللدين ّميث ّبن ّعلل ّميث ّللبا لز ل ّ(ف ّ679هر)ّ ّدلز ّللابيب ّ ّللطبع ّللثا ي ّ
1430هرّ.218:
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ع ّلإلما ّماّدعاهبّللىّللتعجبّبوةز ّمنّللطباقّ ّدلفّ لّاقيقت اّعلىّماّيويبّميت ّ

للقلب ّة دلا ّللا ن ّبعج ّللذين ّاازةل ّمعه ّللقتا ّبطباق ّإيجابل ّأةضح ّ يه ّمةل ا ّ ة ّ

تعاة ةلّعلىّللباط ّةعج ّةتل بنؤّلأل وازّ لّم اوز ّللاقّّبقةلهّ ):منّتضا بز ّهؤً ّ

للقة ّعلى ّباطل ّ /ة شل بن ّعن ّاقن )ّ ّ رالتضا زّ ابلهّ لّللضدّّللفش ّ ّةللباط ّ ابلهّ
لّللضدّّللاقّّ .
يح ّة بهةّ ّضُّّ ّللش ْل ّ ّإلى ّللش ْل ّ ّ ْا ًجا ّأ ّْة ّالْيزّهبّ
اد ّةلْلفا بّ ّة ل
ّأضفز ّّ :للض بّ
للز بّ ّأو ٌّ ّوا ٌ
ي ّتعاةبةل( ّ .)1الباط ّّ :ضدّ ّللاق ّةللجمع ّأباطي بّ ّعلى ّاليزّ
يضا ّتضا بزةل ّعلْيه ّأ ّْ
عز ً
()2
اب ّللش ْل ّ ّة ل ّب ّ بم ْنثهّّ
و ٌّ ّةلا ٌد ّة بهةّ ّذه بّ
ياسّ ّ ا ّلبنّ ازسّ"ّ:لْلبا بّ ّةللطا بّ ّةلل ّبّ ّأ ْ
انّلْلباط ّّأل ّهبًّّّاقيق ّّأل ْعاله ّ
ًّ.ة با ِّملّّللشْيط بّ
ط ًّّةببطبةًّ
ةلبْبثهّّ.بيقا بّّ:بط ّّللش ْل بّّيْبطب بّّبب ْ
()3
ة بن ُّّ ّش ْل ّ ّمْ ّهب ّ ّ ّم ْز بجةغّ ّل ّهب ّةًّ ّ بمعّة ّ ّعلْيه" ّ ّ .أما ّللفش ب ّّ :بمع ى ّ"للزج ّللضعياّ
للجبان ّةللجمع ّأ شا ّ .ة د ّ ش ّبالناز ّ ش ّإذل ّجبنّ .ةللفش ّ :شئ ّمن ّأدل ّلل ةدجّ.

()4
قّ
للشل ّيا ُّّ
ُّّ
ةتفش ّللما ّأيّاا ّ.ةللفيشل ّ:زأسّللذنز"ّ
ّأماّللاقّ قيخّللباط ّ.اقّّ ْ
و ٌّ ّةلا ٌد ّة بهةّ ّي بد ُّّ ّعلى ّإ ْاناّّ
اقّاًّأي ّةجبّ ّ بة بجةباًّ( ّ )5ا ّلبنّ ازسّ "ّ:لْلاا بّ ّةلْلق بّ
اا ّأ ْ
يخ ّلْلباط ّثبّ ّي ْزج ّعب ّ بن ُّّ ّ ْزغّ ّإلْيهّ ّبج ْةدّ ّلً ْات ْخزلجّ ّة با ْانّّ
ق ّ ق بّ
للش ْل ّ ّةواتهّ ّ .اْلا ُّّ

للتْلفيقّّةبيقا بّّاقّّللش ْل بّّةجّب"ّ(ّ .)6

ث ّبينّلإلما ّتدلعيافّاال ّ(للتقاعسّةللتخاذ )ّّبأشنا ّمنّللطباقّللالبلّّ(ّ:تبزمةنّةًّ

زمةن)ّةّ(ّيغازّعلين ّةًّتغيزةن)ّ ّة دّجا ّللطباقّبينّ علينّّاقيقيينّمثبفّ(تبزمةن)ّ
ت
ب
زمةن) ّ ّةللزملّ :منّزميفّللشل ّمنّيديّ أيّألقيتهّ ازتمىّةزميف ّبألا ّ
ةم فل(ً ّت ب
()7

زمياًّةزماي ّ

ّ ا ّلبنّ ازسّّ"ّ:لل لز بّةللمي ّةللازاّللمعت ّأو ّةلاد ّةهةّ ب بذّللشل ّّ.

(ّ)1ي ظزّ:مقاييسّلللغ ّ ّماد (ضفز)ّّ.366/3ّ:
(ّ)2ي ظزّّ:للوااحّ ّماد ّ(بط ّ)ّ.1635/4:
(ّ)3مقاييسّلللغ ّ ّماد ّ(بط ّ)ّ.258/1:
(ّ)4للوااحّ ّماد ّ( ش )ّ.1790/5ّ:
(ّ)5ي ظزّّ:للعينّ ّماد ّ(اق)ّ.6/3:

(ّ)6مقاييسّلللغ ّ ّماد ّ(ّاق)ّ.15/2:

(ّ)7ي ظزّّ:للوااحّ ّماد ّ(زمى)ّ.2362/6:
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()1

ّةهذلّنلهّمنّللزملّأل هّإذلّ

ّيام ّعليهّلشتقا اً ّةلاتعازً ّتقة ّزميفّللشل ّأزميه"
ث ب
وزه ّزمى ّعدةه ّّ .ةيقا ّ :طع ه ّ أزماه ّعن ّظ ز ّدلبته ّ(ّ .)2ة ع ّللطباق ّ(تبزمةن) ّمب ياًّ

للمج ة ّةذل ّلغزخّت ةينّ عل ّةتاقيزهّ( ّ ّ )3األما ّعللّي ةنّأمزّمنّيزميهّةياقزهّ
ّيذنزه ّمعلةماً ّ ب ى ّللفع ّللمج ة ّّ .نما ّيلاظ ّأن ّ علل ّللطباق ّمن ّلأل عا ّللخما ّ

للما د ّإلى ّضميز ّللجمع ّ(للةلة) ّللدًل ّعلى ّإن ّعملي ّللزمل ّةعد ّللزمل ّتشن ّ ع ًّ
جماعياًّيقة ّبهّّن ّللجيشّ ّ جيشّللعدةّيزمي ّنل ّ ّةه ّّنل ًّّيزمة هبّّّ .

ة دّد ّلل صّعلىّطباقّآخزّمؤندلًّللطباقّلألة ّماتنم ًّاال ّللةهنّةللضعاّ لّ ةلهّ:

(يغاز)ّ
(ةيغازّعلين ّةً ّتغيزةن)ّ ّةهةّطباقّايقيقلّالبلّبينّ علينّّ:مضازعينّمثبفّ ب
ب
()4
لزّ:أيّنثيزّللغازفّةهةّيغيزّإالاز ّةيقا ّ:ب ّهةّمقات ّ ّ
ةّم فلّ(ًتبغيزةن) ّةللمغة
ب
ةللغازّللجيشّ ّيقا ّألتقىّللغازلنّأيّللجيشانّةللغاز ّ:لًا ّمنّلإلالاز ّعلىّللعدةّ

()5

ّ

ا ّلبن ّ ازس ّ"ّ :للغين ّةللةلة ّةلل لز ّأو ن ّواياان ّّ .أادهما ّخفةخ ّ ل ّللشل ّ

ام ٌنّ ّةأًو ّلألخزّإ دل ّعلىّأخذّما ّ لًزّأةّازباً"(ّ .)6
ةل اطاطّةتط ب
ّة ص ّللخطب ّ لّمضمة اّ ائ ّعلىّث ائي ّتضادي ّ ّبالتقاب ّبينّمش دينّ لّاال ّمنّ
()7

ّةلذل ّأوبحّللقة ّهداّا ّ

خّ:لل داّللذي ّيزمىّ يه
أوبحّ(الزضاً) لعدوه  ،الغز بّ
لألعدل ّ ّةأةضح ّذل ّبين ّمش دين ّّ :لألة (للزمل ّةعد ّللزمل) ّ ّةللمش د ّللثا ل ّّ:
(لإلالاز ّةعد ّلإلالاز ) ّللدًل ّعلىّمع ىّشام ّ لّاال ّمنّأوبحّالزضاً ّةهد اً ّا ًّ

ماتااالاً ّلألعدل ّ ّةلجتماغّهةً ّللقة ّعلىّللباط ّةتفز ن ّعنّللاق ّإذّأظ زّللتضادّ

(ّ)1مقاييسّلللغ ّّ:ماد ّ(زمى)ّ.435/2:

(زمى)ّ.335/14:
(ّ)2ي ظزّّ:لاانّللعزبّ ماد ّ

(ّ)3ي ظزّ:للمب لّللمج ة ّ لّ جّللب ال ّ(دزلا ّلغةي )(زاال ّماجاتيز) ّ زلسّعبدّللناظ ّاان ّبإشزلاّ
دّ.وباحّعباسّللاال ّ ّجامع ّباب ّ نلي ّللتزبي ّ ّ1423هر.111: 2003/

(ّ)4ي ظزّ:للعينّ ّماد ّ(الةز)ّ.442/4:

(ّ)5ي ظزّ:للوااحّّ:ماد ّ(الةز)ّ.774-773/2:
(ّ)6مقاييسّلللغ ّ ّماد (الةز)ّ.401/4:

(ّ)7ي ظزّ:للوااحّ ّماد ّ(الزخ)ّ.1093/3ّ:
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للالبلّبينّللفع ّةم فيهّ(يغار عليكم وال تغيرون)ّلتفعي ّللمضمةنّللدًللّ لّعج ه ّعنّ

للقتا ّ(ّ .)1

ةلتنثياّللمع ىّللمزلدّ لّتوةيزّمش دّعج ّللقتا ّ لّللازبّع ّلإلما ّبوةز ّأخزىّ
ّ ل ّ ةله ّ(عليه ّللا )(ّ :إذا قلت لكم

من ّوةز ّللطباق ّعمقف ّمش د ّللعج ّةلإلاتا

اغزوهم في الشتاء؛ قلتم هذا أوان قر وصر ,وان قلت لكم اغزوهم في الصيف ,قلتم حمارة
القيظ ,أنظرنا ينصرم الحر عنا) ّ ّ وةز ّللطباق ّ ّأندف ّدعةته ّللى ّللغ ة ّةللقتا ّ لّ
مزلا ّللا ّنل اّذلن لًزّ(للشتا /للويا)ّ ّةماّيتعلقّ ي ماّمنّأاةل ّةألاتغزلقّن ّلإل م ّ

ة وةل اّ لّللا ّ ّةللشتا ّ ا ّع هّلبنّ ازس"ّللشينّةللتا ّةللازاّللمعت ّأو ّةلادّ
ل مانّمنّلأل م ّةهةّللشتا ّخ اّللويا"
للعام ّ واّا ّ

()3

()2

ّأماّللوياّ ةّزبعّمنّأزباغّللا ّةع دّ

ّ ا ّلبنّ ازسّ"ّللوادّةلليا ّةللفا ّأو نّأادهماّيد ّعلىّ مانّ

ةأًخزّيد ّعلىّمي ّةعدة ّ"(ّ .)4

ّاججاًّةلهي ًّ ّ اذلّ
عنافّوةز ّللتضادّتقاعسّهةً ّللقة ّعنّلل ةخّللازبّةلتخاذه ب
أمزه ّبالوياّتذزعةلّبالاز ّةلذلّأمزه ّبالشتا ّتذزعةل ّبالبزد ّ إذلّنا ةلّمنّللازّةللبزدّ

يفزةنّ

ّمنّللاياّأ زّ(ّ.)5ة دّأزداّلإلما ّباانّتنمي ّ لّللن

ّللمع ىّللمزلدّ لّ

تثبيفّللجبنّّةللعج ّ ي ّبإطازّمزنبّمنّوةزّمتضايف ّمنّللطباقّةللن اي ّمتزشا ّ
عنّللطباقّلل بنللّللذيّأةضحّأعذلزه ّللةلهي ّ لّ(للشتا ّةللويا) ّ فلّللشتا ّ ةل ّ:

يضزب ّن ّ ّشل ّ ّةي بااُّهّ
بّ
وصر)ّةهةّللب ْزد ّللذي ّ
قر
ّ
(أوان ّ

()6

ّة لّللوياّ ةل ( :حمارة

(ّ )1ي ظزّ :للطباق ّةللمقابل ّ ل ّخطب ّلألما ّعلل ّ(عليه ّللا ) ّ ل ّ ج ّللب ال ّ–دزلا ّب الي ّدًلي ّ-
.زضاتهّااينّوالح ّمجل ّمياانّللدزاافّلًناديمي ّ ّمجلدّ(ّ ّ)9للعدد(.12ّ:2010 ّ)17

(ّ)2مقاييسّلللغ ّ ّماد ّ(شتة)ّ.245/3:

(ّّ)3ي ظزّّ:للعينّّ:ماد ّ(ويا)ّّ .164/7:
(ّ)4مقاييسّلللغ ّّ:ماد ّ(ويا)ّ.326/3:

(ّ )5ي ظزّ :للطباق ّةللمقابل ّ ل ّخطب ّلإلما ّعلل ّ(عليه ّللا ) ّ ل ّ ج ّللب ال ّ–دزلا ّب الي ّدًلي ّ-
.زضاتهّااينّوالح ّمجل ّمياانّللدزاافّلًناديمي ّ ّمجلدّ(ّ ّ)9للعدد(.18ّ:2010 ّ)17

(ّ)6ي ظزّّ:للعينّ ّماد ّ(وز)ّّّ.81/7ّ:
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مي ّللويا( ّ ّ )1قدّوةزّأعذلزه ّ لّللتخلاّعنّأمزهّ ّ تاز ّشد ّللاز ّ
القيظ) ةهةّو ب
ةتاز ّشد ّللقز ّة اةهاّمنّلألعذلزّللتلّيذةقّللعا ّم اّطع ّللنا ّةللفتةز ّث ّتالُّ ّ
الحر والبرد
تل ّلألع لزّم ّةلاتثبت اّةجعل اّم ادلًّل اتجاجّعلي ّبقةله(ّ:فإذا كنتم من ِّ

تفرون؛ فأنتم واهلل من السيف أفر) ّ ّ الطباق ّبين ّ(للاز/للبزد) ّ ّلخت ّن ّأةوااّ
ةأاةل ّللقزّةللوزّ ض ّعنّةواّاماز ّللقيخ ّإذّأوبحّتخاذ ّمقاتليهّأشبهّبالابافّ

ع دّللايةلنّ لّاالتلّللشتا ّةللوياّ ّإًّلن ّلألخيزّجا ّضزةز ّ لّللايةل افّأملت اّ
علي ّطبيعت ّللفطزي ّأماّللابافّ لّاال ّللد عّعنّلل فس ّبالج اد ّيشم ّاالتلّللازّ
ةللبزدّللتلّأعطفّدًل ّللز خّللماتمزّة ابلفّوف ّللتزددّ

()2

ّةخت ّةوفهّل ّ(زضلّ

لهلل ّع ه) ّبوةز ّمن ّللن اي ّأا مف ّبزا ّإطاز ّللطباق ّنأ ا ّلةا ّمتنامل ّلألطزلاّ
ّةعج ه ّّةذل ّأنّ

لسيف أفر) ّن اي ّعنّوف ّجب
ةمت ااق ّلألبعاد ّّ(فأنتم واهلل من ا ّ
للفاز ّمن ّلألهةن ّ ُّاز ّمن ّلألشد ّبطزيق ّلألةلى ّإذ ًّ ّم ااب ّلشد ّللاز ّةللبزد ّمع ّللقتا ّ
ةللمجالد ّللاياّ(ّ .)3

ّ عبزّللخليف ّعللّ(عليهّللا )ّبتةليف ّزلئع ّمنّوةزّللطباقّعنّاال ّللجبنّةللعج ّ
ةلإلاتا

ّعدف ّمن ّلألااليب ّ ّللتل ّت به ّعلى ّللاس ّللجمالل ّ ل ّللتعبيز ّبطزيق ّ
ّمما ب

إ اعي ّمماّتد ّعلىّادلدّللزأيّةللفواا ّةللب ال ّ .
الخاتمة

ّ ت ةعف ّأااليب ّللخلفا ّللزلشدين ّ ل ّخطب ّ ّةهذل ّمتأفّ ّمن ّتت ةغ ّأالزلخ ّللخطبّ
ةمةضةعات اّ ّإذّأند اّ لّللباثّعلىّللخطبّللتلّتخصّللبيع ّةماّتعلقّب اّ ّةللخطبّ
للتل ّتخص ّللةعظ ّةلًزشاد ّ ّةللخطب ّللمتعلق ّبالج اد ّةتازيخ ّللمؤم ين ّللقتا ّ ّنةنّ
دةز ّبازًل ّ ّةةظا ّبفاعلي ّ لّ
للخطب ّةايل ّ عال ّ ّة د ّأدى ّللطباق ّبأشناله ّللمت ةع ّ ل
للمةضةعاف ّةللقضايا ّللتل ّ لز ّللخلفا ّلاتعزلض ا ّةبيان ّمقاودها ّللمتلقين ّ ّة د ّتمي فّ
وةز ّللطباق ّ ل ّخطب ّللخلفا ّللزلشدين ّبإيزلدها ّعلى ّشن ّأبطز ّمزنب ّمتدلخل ّبوةزّ
(ّ)1ي ظزّّ:للعينّ ّماد ّ( يظ)ّ.200/5:

(ّ )2ي ظزّ :خطب ّللخلفا ّللزلشدين ّ(دزلا ّلالةبي ) ّّ(-أبطزةا ّدنتةزله) ّإيمان ّخليف ّاامد ّ ّلشزلا ّدّ.
عبدللاتازّوالحّ ّنلي ّللتزبي ّ ّ ا ّلللغ ّللعزبي ّ ّ.ّّ162:2002

(ّ)3شزحّ جّللب ال ّللبا لز لّ.219:
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ّ ّّطباقّلفظلّأة ّمع ةيّأةّمنّلألث ينّمعا:ّأخزىّمنّللطباقّ ّمت ةع ّ لّأ ةلع اّمن
ّّ(ماذلّيزيدّللخليف ّمنّخطبه)ّةما: ةجعلةلّخطب ّتقة ّعلىّمبدأّللف ّةتالي ّللقة ّةمعز

ّللمقودّم اّ ّةمماّأا ّتنثياّمف ة ّللتضادّتةظياّللطباقّللمع ةيّ لّإب لز ّللمع ى
ّ ّ.ّةتقزيبهّللىّللاامع

ّ يةول ّللبااثان ّللدلزاين ّإلى ّم يد ّمن ّلًهتما ّةلًاتمزلز ّ ل ّللباث ّللعلمل ّعن
ّللماا اف ّللبديعي ّ لّخطبّللخلفا ّللزلشدين ّ ّلنةنّخطب ّمعين ًّّي ضبّمنّألةلن
ّ لل فواا ّأااليبّللب ال ّ ّةنذل ّماّتاملهّ وةصّللخطبّمنّ ي ّب الي ّةلغةي ّةأدبي

ّيعز اّللباثّعنّمن ة اّللدلخللّةلًعت ا ّبجا بّب ال ّللطباقّةت ةغّوةزهّ لّخطب

ّ.ّ للخلفا ّللزلشدينّ ض ّعنّةواياه
ّ

Antithesis in the speeches of the Rashidun Caliphates
Asst.Prof. Dr.Azad Hassan Haider
Ahmed Waad Muhammad Fathi

abstract
Al-Tabaq is considered one of the most prominent studies in
the aesththetic improvements , as it is clearly represented in the
speeches of the rightly guided caliphs by describing the class. It
provides eloquence in the speech . fine meaning , and I have
described descriptions of them related to the death of the Messenger
(may God bless him and grant him peace) , and the pledge of
allegiance to the caliphs, as well as the concepts of jihad and the
sharpening of the fighters 'weight. We have found that eloquent
eloquence addressed by the Rightly Guided Caliphs in their sermons
as the art of counterpoint added to rhetorical arts, including
environmental ones from analogy , metaphor and metaphor as well
as an exquisite image that framed the concept of counterparts in its
forms .
A topic drawn from the original thes is of the encyclopedia (the
Rhetoric of the Counterpoint in the Speeches and their
Commandments)

Key words: (forms / connotations / word / statement).
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