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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

ة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابهافي
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 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

تسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بال -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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 املتن: بحرف 16: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30، و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

و الرفض
َ
 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ً
، فضال

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى
َ
ي: يرسل بدون اسم . يجب أ

َ
 املجلة اسم الباحث، أ
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باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليز 
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ية يضم  أ
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العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البح
َ
ث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 هدافه التي يسعى ِإلى
َ
همية بحثه وأ

َ
د  يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه وم
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

بيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات وال

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
سيكون على وفق استمارة تحكيم  يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  أ ِ

ة وال تعب  وتوجهاتهم الفكري 

                                                            . التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 طب اخللفاء الّراشدينيف ُخ بالغة الّطباق احلقيقّي

 محد وعد حممد فتحيَأو  .د. آزاد حسان حيدر .م أ 

26/11/2019 تأريخ القبول:       23/10/2019 تأريخ التقديم:     
 

 :المستخلص
ذّتمثر ّبورةز ّإ ّّ؛للجمالير ّللبديعير ّبرز ّللد زلارافّ رلّللماار افلط باقّمنّأّ ا يعدّ 

ّمرنّب الر ّللنر  ّ ّة ردّّللخلفرا ّلّخطب ّةلضا ّ للز لشردينّبةوراّللط براقّيمثر ّشرن ب
ّلمرا ّت ةعفّوةزّللط باقّ لّخطبّللخلفرا ّبااربّت رةغّأالرزلخّللخطربّةمةضرةعات اّ

إذّت اةلفّأةواً اّ:ّم  راّمراّّزل ي  ّمعانّ ّمنّتضم تهّةما ّّ ي م ّخوائصّمنّبهّتمي ف
ّتاملررهّاّةبيعر ّللخلفررا ّ ضرً ّعررنّمفراهي ّللج ررادّةمرا ّةم  راّمررّ()يتعلرقّبة را ّللز اررة ّ

هم  ّللمقاتلينّ.ّة دّةجد اّتلر ّللب الر ّللز ل ير ّللترلّت اةل راّللخلفرا ّللز لشردينّ رلّّشاذّمن
ّةمجرا ّ ّةلارتعاز ّتشربيهّب الير ّم  را:ّبيا ير ّمرنّخطب  ّ ّة دّتضاياّ نّللط باقّبف ةن

ًًّةاارنّنمرا ّّ ّ م افّلل  صبأشنالهباقّ ضً ّعنّوةز ّبديعي ّآط زفّمف ة ّللطّ  جمرا
 .للمع ىّةتنميلهّ ّ ضً ّللمبالغ ّ لّللمع ىّللمقوةدّ

 . / البيان( لفظة/دالالت/ أشكالالكلمات المفتاحيَّة: ) 
 المقدمة :
ااب ّللنزل ّخطبّللخلفا ّللز لشدينّبماّيتةل قّّّّّّّّّ تلقفّلألم ّلإلا مي ّ ض ّعنّللو 

ّمن ّمع ّةي اج  ّللز اة  ّ زب   ّمن ّللز ل ي  ّللشزيع ّّ()ا ت   ّللش زيف  ّدةاته ّمن ةأخذه 
ّ ّبةوفه ّللمباز  ّةالةنه ّللنزي  ّب ديه ّمتمثً  ّلإلا   ّدي   ّّ()ةأانا  ّل   ّاا   أاة 

ّي  لةنّمنّمعينّ وااتهّةب التهّ ّب ّنا ةل  ّ فضال عن كونهم من أصالء  ()ةد ياه 

من بلغاء العرب ، أهل فصاحة لسان وعذوبة بيان ،  العرب بلسانهم .... ، فهم ومراء

 اتامفّخطب  ّبقة ّللمعا لّةج لل ّلأللفاظّ ماايز ّمقاودّخطب  ّبمقازع ّللاج ّبالاج ّ

                                                 

  جامعة الموصل .للعلوم اإلنسانيَّةقسم اللغة العربية/ كلية التربية/ 
  جامعة الموصل . للعلوم اإلنسانيَّةقسم اللغة العربية/ كلية التربية/ 
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ّماتعي ي ّبالفنز  ن ّّللقزآنّباآليافّنةللفنز  ّللا  ّعن ّ ض  ّللش زيف  ّةلألااديث للنزيم 
  ةللمةعظ ّللاا  ّ.

ّااضز ّ لّمةضةعافّخطب  ّ)زضلّلهللّع   (ّنا فّلألااليبّللب الي ة دّ
ّالزض   ّ لّعزخّ ضاياه ّّلتأدي  ّب ا ّتةالةل ّللتل ّةللبديعي  ّللبيا ي  ةز ّللو   ض ّعن

ّ للدي ي ّةللا يااي ّةلًجتماعي ّ.ّةنانّللبديعّمنا  ّباز  ّةاضةزلّملفًتاّ لّتل ّللخطبّ ًّة
ّأاا ّةللمتضايف ّمع ّللت ةع  ّللط باقّبأشناله ّأخزىّمنّلًليايما ّةللقْوزّبّب الي  اتف ا 

ّ.ةللتنزلزّ ّللتلّمنّشأ  اّإثاز ّلً فعاًفّةللعةلطاّ ض ّعنّلاتمال ّللمتلقينّةل  اع  ّ
 : ()عند وفاة الّرسول ( عنه اهلل رضى)من خطبة أبي بكر

ّللز اة ّّّّّّّّّ ّع د ّللمزمة   ّةللمنا   ّللط يب  اب  ّأبلّبنزّللو  ّنا فّللخليف   ّ ()لقد
ّإادلثّ ّ ل ّبازً  ّأثًز ّللبليغ  ّلخبطه ّةنا ف  ّ ّللمالمين ّخليف  ّبةوفه ّمنا ته  ض ّعن
ّلألنز ّ ّللز اة  ّبفقدل    ّللمالمين ّأواب ّللذي ل  ّللج  ّللادث ّبعد ّةلل  فال ّللفعلل للتةل ن

().ّّّّّّ
ديق)زضلّلهللّع ه(ّخطبةمنّللّّّّّّّ ّأبلّبنزّللو  ّة اللزّ ّخ ّبّ ية ّ ّبّللتلّ ال اّايد ا

()ّّّعلىّ)ز ضلّلهللّع ه( دخ ّ ّ أ ه   ةبّ ع هّللثّ ّنشاّ ؛ّ ّ ّبثةبّ ّىجاّ ةهةّمّبّ()لل  بلِّ
من  أحد   لموت   م ينقطع  ما ل   موتك  ل   نقطع  ا  و , ميًتا بت  حيًّا, وط   بت  ط   ,وأمي "بأبي أنت   : وقال

 رت  حتى ص   صصت  , وخ  عن البكاء   للت  , وج   فة  عن الص   ت  م  ظ  ع  , ف   بوة  من النّ  األنبياء  
 (1) ".نا فيك سواءً حتى صر   ممت  , وع   الةً مسّ 

ّللادثّللذيّّّّّّّ ّبعد يما ّا  ًّة  ّ ّللمة ا  ّةعظيم  ّللخطبّللجل يل   ّمن ّللخبطب  ّهذه  تبعدُّ
ّللزاة ّ ّبة ا  ّللمالمين ديقّّ()أواب  ّللو  ّأبلّبنز ّايد ا ّإيمان  قيق  ّا  ّبا فّ يه  ّإذ  
ّ ّعن ّ  ضً   ّ ّأوابّللمالمينّمنّ)زضلّلهللّع ه( ّما ّبعد ّجأش  ّةزباط  ّم ة فه  و ب 

دم ّ ّإذ ديقّعلىّأبةّدخ ّللو  ىّةهةّ()لل بلّّبنزّللو  ّ ع هّللغطا ّ ينشا ّّمبا ج 
لهللّتعالىّّلقضا ّةلإلاتا  ّباإليمانّةت ازب لفّللعميقّللا نّعلىّإشتملفّبخطب ّةيزثيه

ّ لّللمالمينّ.ّّةللقدزّللذي      ّ

                                                 

ّوفةفّ نلّأامد ّّلألا  ّودزّعوزّ–ّللجاهللّللعوز–ّلل لهز ّللعوةزّ لّللعزبّخطبّ(ّجم ز 1)
ّ.66ّ/2:ّ 1933ّ/ّه1352 ّّلألةلىّللطبع  ّّموزّ–ّللالبلّللبا لّموطفىّب منت ّ
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ّ؛ّب ّ اابّب فاهّ ًّّ()للزاة ّّيفديّ  ةّ(ّ وأمي أنت بأبي)ّ:لخطب ّبقةلهأاتفتافّل
ّلقة ّللزاة ّّةأٌمهّ ّبابيه ًً ال    ّْبنّ ّأ   سّ ّع نّّْ() ّإمتثا ل ىّلهللّ ّز ابة ّبّ  ا ّ :ّ  ا ّ ّم  ّلهللّبّو 
ل ْيهّ  ل  ّ ّع  ا  دبنب ّّْيبْؤم نّبًّّ :ّ"ّة  ت ىّأ ا  بّ ّأ نبةنّ ّا  هّ ّنّْمّ ّإ ل ْيهّ ّأ ا  ل د  هّ ّة  ة لل د  "ّة لل  اسّ ّة  ين  أ ْجم ع 

(1)ّ
ّللمويب ّة  دلا  ّ ظ   ّللط باقّعم قفّع  ّبديعي ّمنّوةز  ّمظاهزب ّللخطب   ة دّتجلىّمنّ  ص 

ّلفقدلنّللزاة ّ  ّ الط باقّباضةزهّللمفاهيملّ لّللتقاب فّبينّللشئّةضدهّّ()للخطب 
ّللادث ّة ع ًّاتج   ّدًلي  ّةايل  ّخيز ّمنّّنان ّيتضم ه ّةما ّللمة اّللجل  ةتدلعياف

ّةأة ّمظ زّ لّللط باقّما الهّ  ّ ت ا ضافّتخلخ ّماازّللة ائعّبينّودقّللادثّة فيه
ديقّ)زضلّلهللّع ه(ّعنّّلاتيعابهّللادثّللجل ّةلاتا مبهّلاتمي ّ دزّ ايد اّأبةّبنزّللو 

ّ/ّ(ّ ّةهةّطباقّاطبت حيًا , وطبت ميتاً بقةله:)ّ()مةفّللز اة ّ قيقلّإيجابلّبين)ايًا
ّأما)ميتًا(ّمنّ ّخ اّللمةف  ّللاا ّةلليا ّةللازاّللمعت ّأو ن:أادهما ّر" ّ ر)ايا( ميتًا( 

"ّللمي ّةللةلةّةللتا ّ:ّأو ّوايحّّةّّ (3ّّ) ّةللمةفّ:ّضدهّللايا ّ(2)للميت ّ:للمةفّبعي هّ
ّ.(4)يد ّعلىّذهابّللقة ّمنّللشئّ ّم هّللمةفّ:ّخ اّللايا ّ"

 لفظ )طبف(ّة ةل  ّ"طبفّبهّ فاًاّأيّطابفّ فالّبهّ ّةطابفّ فاهّبالشئّإذلّّّّّّّّّّ
ّالضب" ّ ّة)طيب(ّطابّللشئّطيبًاّةطيبًاّ:ّل ذّلةّأذناّ ّة(5)امافّبهّمنّاليزّنزله ًّة

                                                 

ّللاجاجّبنّمال  ّّةال ّعليهّلهللّولىّلهللّزاة ّإلىّللعد ّعنّللعد ّب ق ّللمختوزّللوايحّللما دّ(1)
ّ–ّزبلللعّللتزلثّإايا ّدلز ّّللبا لّعبدّ ؤلدّمامد:ّتاقيق(ّ ّهر261ّف)ّلل ياابةزيّللقشيزيّللاانّأبة

 .1/67(ّ:44ّ. ّز  ّللاديث)ّف.د ّّط.د ّّبيزةف
ّدّللمخ ةمل ّم ديّد:ّّّتاقيقّ( هر170ف)ّّللفزلهيديّأامدّبنّللخلي ّللزامنّعبدّأبة ّّللعين ي ظزّ:ّ(2)

 .8ّ/140ّ:ماد ّ)ميف(ّ ّّ.ّف.د ّّط.د ّّلل   ّةمنتب ّدلز ّّللاامزلئلّإبزلهي 
ّأامدّتاقيق(ّ ّّهر393ف)ّللجةهزيّامادّبنّإاماعي  ّّللعزبي ّةوااحّلللغ ّتاجّللوااحّي ظزّ:ّ(3)

ّّللم يينّللعل ّدلز ّّعطازّللغفةزّعبد /1ّّ:ماد ّ)مةف( ّ.هر1987-هر1407 ّّللزلبع ّللطبع  ّّبيزةف 
266ّ. 

 ّّهازةنّمامدّللا  ّعبدّتاقيق(ّ ّهر395ّف)ّ ن ز ي اّبنّ ازسّبنّأامدّللااينّأبة ّّلللغ ّمقاييسّ(4)
 .5ّ/283ّّ:اد ّ)مةف( ّم. 1979-1399 ّّط.د ّّبيزةف ّّللفنزّدلز
ّلإل زيقىّلأل وازيّم ظةزّلبنّللدينّجما ّللفض  ّأبةّعلى ّبنّمنز ّبنّمامد ّّللعزبّلاانّ ي ظزّ:ّ(5)
 .1ّ/566:ّماد ّ)طاب(:هر1414ّّ ّّّللثالث :ّللطبع  ّّبيزةف ّّّوادزّدلز( ّهر711ف)
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ل ىّللطِّيبب ّ" احّ ّة   ل.ّ  ْعفٌّّةللط يِّب ّ  ْع  ّب   ا ّ ّع  ا  اّبّللط يِّبّب:ّللوِّ بّخ    ّةم هّ"ّّ؛(1)يث"للخ 
م ا؛ّةلل  دِّّّللعبةدّنزلئا ّ ّط يِّب ّز يحٌّّ  ي  اّي نبنّّْل  ّّْةل  نّ  ْتٌن ّ  ي  اّي نبنّّْل  ّّْإ ذلّط يِّب ّة  ْن   ّة ال ْيز ه 
ي ٌ ّ"ّأ يّل   اّ بدِّزّ ّب م اّط يِّب ّة  ْفٌسّ ز لض 

(2)ّ.ّ
ّ/ّميتًا(ّ ّّّّّّّ ّبينّلفظتلّ)ايًا ّاقيقيًا ّنة هّطبا ًا منّخ  ّظاهزّمدة ّلللفظّ  ةّأما

ّمنّخ  ّ  ّ ّميتًا( /ّ ّبينّلفظتلّ)ايًا ّاقيقيًا ّنة هّطبا ًا ّأما ّةطبفّميتا يقة :)طبفّايا
ّ ّ ّمةت ه ّأيّإن   ّ ّةطبفّميتًا( ّيقة :)طبفّايا ّلللفظّ  ة ّ()ظاهزّمدة  نانّماققًاّّ

ّللش زياّ ّجاده ّأن  ّمن ّعلىّللز ال   ّ ّلّ()بالةل ع ّمظاهز ّيطاله ّل  ّبالمةفّةشنله لت غيز
 ّعلىّإعتبازّأنّّ()نالذينّيتغيزّاال  ّةأجااده ّّبالمةفّ ّةهةّدلي ّعلىّ بة ّلل بلّ

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

ّياّ ّ قا ّزج ّ:  ّ ّمعزةض ّعلل  ّ إنّو ت ن   ّ ّ يه ّمنّللو    ّعلل  ّ انثزةل  ّ عق  للو 
ّلهللّ دّازِّ ّ ّو ت اّعلي ّة دّأز مف؟ّيع لّب ليف ّ قا ّ:ًّّ ّإن  ّلهللّنياّتبعزخب زاة  

ّ.(3)علىّلألزخّأنّتأن ّأجاادّلأل بيا ّ"
ايًاّةطبفّميتًا(ّ الت ةل يّمتنةنّمنّ ) ع ّ ّّة دّجا ّ لّلل  صّتةل يًاّبالتنزلزّبينّ)طبف

ّللوةتلّبينّ ّلإل اجا  ّةللتماث ّ ضً  ّ ّعلىّللمجاةز  ّللت نزلزّيقة  ّ مبدأ  ّ ّتمي (  اع ّ 
يماّ لّلل ثز ّ رنلماّنانّللت ةل يّعميقًاّمتوً ّبالب ي ّللدًلي ّنانّأاف ّ ّا  ب يتينّ انثزّ ًّة

ّلل ّللمنةن ّبالش ن  ّإزتباطًا ّأبخزىّةأنثز ّ ااي  ّةمن  ّ ّمتعدد  ّماتةياف ّ ل ّلل ثزي  ايج
ّةللط زاّ ّ ّلآلخز  ّخ    ّمن ّإً ًّيبعزا ّطز يه ّأاد ّللت نةن  ّث ائل ّمزنب ّيعد  رالت ةل ي
لألخيزّيزتبطّمعّلألة ّبع م ّأ زبّللىّللتشابهّبينّلفظتينّ ّبمع ىّإ  ماًّّتةجدّبي  ماّ

                                                 

 .1/563)طابّ(ّ:ّ(ّلاانّللعزبّ ّماد 1ّ)
 .1ّ/563ّ:ّلاانّللعزبّ ّماد ّ)طابّ(ّ(2)
ّّماجهّلبنّا نّ(3) ّ ّهر273ف)ّي يدّأبيهّلا ّةماج ّللق ةي ل ّي يدّبنّمامدّلهللّعبدّأبةّماج ّلبن  )

:ّز  ّّف.د ّّط.د ّّللالبلّللبابلّعياىّ يو ّ-ّللعزبي ّللنتبّإايا ّدلز ّّللبا لّعبدّ ؤلدّمامد:ّتاقيق
 .345( 1085ّللاديثّ)
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مباينّمطلق ًّة ّنام  ّ ّتطابٌق ّ رت(1)ع م  ّيقة يّللمع ىّ  ّ لّللجملتين ّللفع ّ)طبف( نزلز
ّلدىّللمتلقل ًً ّةجما ّةتةنيدًل ّةضةاًا ّ دّ(2)ةي يده ّ)طبف( ّعنّإنّت دلعيافّمف ة  ّ ضً   

ديقّ)زضلّلهللّع ه(ّ لّايزتهّمعّللموطفىّ)ولىّلهللّ خب زهاّةعايش اّايد اّأبةّبنزّللو 
ّعليهّةال (ّّلنة هّ دّأختازهّز يقًاّلهّ لّهجزته.

ّ(ّ ّعلىّللمع ىّّة ّ/ّطبفّميتًا منّ ااي ّأخزىّيمننّام ّعباز ّ:)طبفّايًا
ّللذنزّللاانّللذيّنانّي  مهّ لّاياتهّ للمجا يّةذل ّبدًل ّللمجا ّللمزا ّةيزلدّم ه

()ّّّنّام ّللط باقّعلىّللمع ىّللاقيقلّأنم ّ لّتاقيق ةبعدّمماتهّإلىّية ّللقيام ّ.ّةل 
ّل ّايما ًّة ّللمقوةد ّللمع يينّللمع ى ّيقب  ّللن اي  ّمف ة  ّأل ن ّ؛ ّ يه ّباز  ّللن اي  ألالةب
ّ.)طبف ّةللمخفل ّّللاقيقل ّتقب ّّطبفّ/ايًا ّبةوف ا ّللن اي  ّأالةب ّة ق ّعلى  ّ ميتًا(

ّ ّللزاة  ّةهيئ  ّاا  ّإلى ّلأل اب ّهة ّةهذل ّللن ائل ّةللمخفل ّللاقيقل علىّّّ()للمع يين
ّ ّأوابه ّاقيق  ّللمةف ّللن ائّ()إعتباز ّةجما ّةللمع ى ّللزاة  ّهيئ  ّاان ّدةل  ّةهة ل

ّ ّمماته ّةبعد  ّ ّللعطز  ّللط يب  ّزلئاته ّعن ّ ض  ّجاده ّة ضاز  ّخات ّّ()وةزته ل نة به
ّلأل بيا ّيبقىّطيبًاّاقيق ّجادي ّبالمةلوفافّذلت اّللىّية ّللقيام .ّ

ّيتزتبّعنّللمةفّللذيّأوابهّ ّعنّللط باقّبمفاهي ّما ح  بطباقّّ()ة دّتزبش 
ّ:)ّآخزّبشن  ًلٌ ّإنقطع لموتك مالم ينقطع لموت أحد من النبوة (للا لبّبقةله  ّةهلّد 

ّةل  قطاغّللةالّع  هبّهةّأمزّجل ّأوابّّ()علىّخبوةوي ّللز اة ّ ّبه  ّلل  بة  ت    لّخ 
للمالمين.ّةللط باقّة عّبينّ)ل قطعّ/ّل ّي قطعّ(ّ  ةّطباقّالبّبينّ علينّلألة ّ:ّ ع ّ

للقااّةللطا ّةللعينّ":ّم فلّ)ل ّي قطع( ّةللقطع ّ ا ّع هّلبنّ ازس:ةللثا لّمثبفّ)ل قطع(
ّ    .(3)"شئأو ّوايحّةلادّيد ّعلىّوز ّإبا  ّشئّمنّ

اليزهّمةفّةهذلّل ّيادثّع دّّ ّزخللةالّعنّلألّي قطعّّ()ّلل بل مةفةب
ّ ّةللزّ أللمن ّ يبا  ّا  ّلل  بل ّ ة ا  ّ؛ ّةللا  ( ّللو    ّاليابّ())علي   ّيمث  جادهًّّ

                                                 

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

ّي ظز:ّ(2) ّ)دزلا  ّللزلشدين ّللخلفا  ّ)أخطب ّأالةبي ( )ّ ّدنتةزله ّاامدطزةا  ّخليف  ّإيمان بأشزلاّ:عبدّ: 
 .66ّ:ّ 2002بدزل لّ جامع ّللمةو ّنلي ّللتزبي ّ ا ّلللغ ّللعزبي ّ للاتازّّّّّّعبدلهللّلل

 .5ّ/101ّّماد ّ) طعّ(ّ: ّمقايسّلللغهّّ(3ّ)
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نّنانّاليابهبّعظيمًاّب ّيمث ّاليابهّاليابّللةالّأيضًاّ ّةهذلّ للشزياّعنّللعينّ قطّ ّةل 
ّعليهّللاديثّللشزياّ: لّ ّب ْنزّ ّأ ببةّ  ا ّ :ّ  ا ّ ّأ   س  ّع نّْ ماّد   ّز ابة ّ ّة   ا ّ ّب ْعدّ ّع ْ هب ّلهللّبّز ض 

ل ىّلهللّ  ل ْيهّ ّلهللّبّو  ل  ّ ّع  ا  ةزبه ا ّأ ْيم نّ ّأب ِّّّإ ل ىّب   اّقّْلْ ط لّ :ّ"ّل عبم زّ ّة  ل ىّلهللّ ّز ابة ّبّن انّ ّن م اّ   ب ّو 
ل ْيهّ ّلهللّب ل  ّ ّع  ا  ةزبه ا ّة  ًّ ّب ن ْف ّإ ل ْي  اّلْ ت   ْي  اّ  ل م اّي  ب ؟ّم ا:ّل   اّ  ق ا ْ دّ ّم اّيبْبن ي   ْيزٌّّلهللّ ّع  ّل ز ابةل هّ ّخ 

ل ى ل ْيهّ ّلهللّبّو  ل   ؟ّع  ا  ْ دّ ّم اّأ نّ ّأ ْعل  ّبّأ نبةنّ ًّّ ّأ نّّْأ ْبن لّم ا:ّال فّْ  قّ ّة  ْيزٌّّلهللّ ّع  ل ىّل ز ابةل هّ ّخ  ّو 
ل ْيهّ ّلهللّب ل    ّع  ا  ل ن نّّْة  نّ ّلْ ق ط عّ ّ  دّ ّلْلة ْالّ ّأ نّ ّأ ْبن لّة  ا   ّم  ْت بم اّللا م  ل ىّ    ي ج  ع   ّ.ّلْلببن ا ّ ّع  ّ  ج 

م ع   ا"ّي ْبن ي انّ 
(1.)ّ

ة ة ىّمع ىّللط باقّ ل)ّطبفّايًاّةطبفّميتًا(ّةماّواابّمنّتدلعيافّللمةفّ
ّبقةلهّ ّله ّةلإلاتا   ّللادث ّة ع ّ ّإاتيعاب ّ ل ّبنز ّأبة ّايد ا ّ دز  ّأند ّآخز بطباق

ّللط باقّسواءً  فيك صر نا حتى مسالًة , وع ممت   صرت   حتى وخ صصت  :) ّة ع  ّ )
(ّةهةّطباقّاقيقلّإيج ّ/ّع ممف  ابلّةزدّبينّ علينّمثبتينّخووفّللشل ّبين)خ ووف 

ّ ّل قا  ّأختووته ّللذي ّةللخاو  .ّ ّةأختووته ّللخا ّ(2)خوةوًا  ّ ازسّ:" ّلبن   ا 
ْ ق اٌس ّةللوادّأو ّمبط ز دٌّ ل ىّي دب ُّّّة هبةّ ّمب ة للثُّْلم   "ّلْلفبْزج  ّ ّع 

 ّأماّ مع ىّنلم ّ)ما ً (ّمنّ(3)
ّلفلّةل  ه.ّللنزبّعنّما  ّة يهّةا  ل ّع هّةأا  لّ ّع  ّأالةًّةّةاليفّع هّالةف
ّعيشهّمنّالة  ّّزالدّ ل: ّ(4)ياليه ّللخاو   ّ خ ا ّةللعام  ) ّأم ا)ع ممف   

ّلبنّ(5) ّ ا   
ةعم   ّلألمزّشمل  ّ:ّّ(6) ازس:"للعينّةللمي ّأو ّوايحّيد ّعلىّللطة ّةللنثز ّةللعبلبة"

تهّما ً ّلل اسّةخوةويً ّبم ا بّ ّوازّبمّةّ() ّةلل بلّبفضلهّ(7)يقا ّعم  ّبالعطي ّ

                                                 

/4ّّ(:2454للاديث)ّللما دّللوايحّللمختوز ّمال ّبنّللاجاجّلبةّللاانّللقشيزيّلل ياابةزيّز  ّ(1)
1907. 

(2:)  .4/134(ّي ظز:ّللعينّ ّماد ّ)خص 
(ّ:مقاييسّلللغّ(3)  .2/152 ّ ّماد ّ)خص 
ّعيةنّباا ّمامد:ّتاقيق(ّ ّهر538ف)ّلل مخشزيّعمزّبنّمامةدّلهللّجاز ّّللب ال ّأااس(ّي ظزّ:4ّ)

ّ.1ّ/471. ّماد ّ)الةف(ّ: 1998ّّ-ّهر1419ّّلألةلى :ّللطبع  ّبيزةفّللعلمي  ّللنتبّدلز ّّللاةد
 .1/95(ّي ظز:ّللعينّ ّماد )ع  (ّ:5)
 .4/15ماد )ع  (ّ:ّ(ّمقاييسّلللغ ّ 6)
 .2/426(ّي ظزّ:ّلاانّللعزبّ ّماد ّ)ع  (ّ:7)
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 للعبادّ  ي ّأاةٌ ّاا ٌ ّعلىّللز ال ّمنّنة هّ بلّةزاة ّ.ّمودلً اّّ، ()لل  بة ّللتلّاا هاّ
ا    ٌّّأبْاة  ٌّّللل هّ ّز ابة ّ ّ  لّل نب ّّْن انّ ّل ق دّْ لقةلهّتعالى:) ةّن انّ ّل م نّّْا  زّ ّة لْلي ْة ّ ّللل هّ ّي ْزجب ذ ن زّ ّلآْلخ  ّة 

 ّةعم فّمويبت ّبالمةفّللذيّيويبّجميعّللمالمينّاتىّأوبا اّةل زبائ ّ(1)ن ث يًزل(ّهّ لللّ 
ّ.(2) يهّاةل ّ لّللا نّعلي ّةللتفجعّلفقد ّّ

ّ يهّ ّتتضح ّإذ  ّ ّأبلّبنز)زضلّلهللّع ه( ّايد ا ّا ن ّللط باقّعلىّعظ   ّدل فّعباز  ة د
ّ ّللعبازلفّللجميل  ّايثّتاتدعلّهذه ّللت عبيزّ  ّل ذهّتلقائي  ّإاتاضازًل  لّللمةل اّللجليل 

ّ ّ(3ّ)لل  وةصّزال ّدزج اّضمنّللخطب
ّةللعبازتانّأبةزدتاّبشن ّمنّاياقّللتةل يّ.

 خصصت حتى صرت مسالةً                        

 عممت حتى صرنا فيك سواءً                        

ّ لّّ اققّّ ّتااة  ّمنّللتةل ي ّبشن  ّللتنزلّلًيقاغ ّّبينز  ّّ)خووف/عممف(:
ّّ)اتى/اتى( ّأ تجّإ)وزف/وز ا( ّبينّللجملتينّ لّلل ّ   ّوةتيًا ّمنّصّعلىّللزّ ت  ًا ال 

ّ.للخليف ّةيؤندهّليهإللذيّيزة ّيعمقّللمع ىّللمقوةدّلفاظّتغايزّبعخّلأل
ّلاتطاغّأبةّ لقدّأظ زفّخطتبهّ)زضلّلهللّع ه(ّ دلا ّلألمزّةوعةب ّللمة اّ ّبعدّما

ّمن ديق ّللو  ّّبنز ّللز اة  ّايد ا ّط ا  ّللذي ّللمةف ّاقيق  ّاقيق ّّ()تانيد ّ ّعن  ضً 
ل قطاغّللةالّ ّةبيانّ ضلهّبةوفهّزج ّللااع ّللذيّلهّللقدز ّةلألمنا ي ّل خ   ّللزاة ّ
ّللادثّ ّهذل ّة قدلنّللتةل نّلل فالّةللشخولّلدىّللمالمينّبعد )ولىّلهللّعليهّةال ( 

م ّنبيز ّ ّطاشفّمع اّأا م  ّة قدةلّ ي اّوةلب  ّللجل ّّجع ّللمالمينّيشعزةنّبود
(4ّ).ّ

                                                 

 (.21(ّاةز ّلًا لبّ:لًي ّ)1)
 .2/66(ّي ظز:ّجم ز ّخطبّللعزب:2)
ّي ظ3) ّللزلشدينّدزلا ّز( ّ)أ:خطبّللخلفا  ّأالةبي   ّ ّعبدّإطزةا ّدنتةزله( ّباشزلاّد.  ّ يمانّخليف ّاامد

 .132:2002لي ّللتزبي :ن–للاتازّعبدّلهللّوالح ّجامع ّللمةو ّ
ّّللزلشدينّللخلفا –ّلإلا ملّللتازيخ ي ظز:ّ(4) ّّشانزّمامةد  ّّلًا ملّللمنتب   ّّللثام  ّللطبع  

 .44:ّ 2000ّ-ّهر1421
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طبة من  : مخالفتين أ ّمتين وصف في( عنه اهلل رضى) الخطاب بن عمر الخليفة خ 
 لإلسالم م س تعب د ةً  أ ّمة أّمتان, إال لدينكم مخالفة   أمة   تصبح فلم دينكم, اهلل   ن صر قد" 

هم همم عايش   ت ستصف ون لكم, يتجرون   وأهله , ر ش ح   وك دائح  باه هم, و   ولكم المئونة   عليهم ج 
س ط و اته اهلل   وقائع   ت نتَّظ ر وأمة   المنفعة ,  فليس   ر عبًا؛ قلوب هم اهلل   مل   قد وليلة , يوم   كل في و 

 .(1)" به يتقون   م ه ر ب وال إليه, يلجئون   معقل   لهم
ّيجبّللتلّةةلجبافّاقةقّعنّلألم ّهذهّد ةلعّةلوفاًّ ّبيعتهّ ّبعد(ّع هّلهللّزضل)ّخبطبته
ّب اّلإللت ل ّللفزدّعلى ن ّلليهّ ّآ ّماّل  ّمذنزلًّ  ّلل اسّعلىّللمبالم ينّاب ّبأ   ّةةوف   

ّأزخّ لّت عيشبّّللج ي ّتد عّللتلّلألم  ّةهلّمبا تعبد  ّأم   ّّلل اسّمنّأم تينّعلىّم  بوةزن
ّللمالمينّدةل ّزعاي ّمنّةهلّللمالمين ّّ ظاًّّللمالمةنّذّ ياخّب  ّةمعايش  ّأمةلل  ّمنّا 

ّّةأتعاب  ّأعمال  ّمنّعلي  ّي زدّماّعنّ  ض ًّ ّّتؤمنّّْل ّةأم  ٌّ. ز ٌّ  ّت خشىّ ّخائف ًّّلن   اّاب
ّ.ّّاينّن ّ لّل اّال  ةه ّةت زتقبّةبأا  ّ بةت  ّمنّللمبالمين
ز ٌّّأم  :ّّهماّةلألم تان اال  قةقّ ّمنّعلي اّماّت د  عّلإلاإل ّو  لي اّةب  عّةماّلةلجبافةلّللاب ّمنّع 
ّّللج ي  ّةهلّللج ل ّمنّمشتق ّةللج ي   ّذم  ّ لّدخ ّمنّعلىّيةضعّللما ّمنّمبلغ:"

ًًّّمشزةعيت اّ ّةأو ّللج ي ّ ل(2)"ّللنتابّأه ّمنّةع ده ّللمالمين ّ"ّ:تعالىّلقةلهّإمتثا
ينّ ّ  ات لبةل زّ ّة ًّ ّب الل هّ ّيبْؤم  بةنًّّ ّلل ذ  مبةنّ ّة ًّ ّب اآْلخ  زِّ ز  ّ ّم اّيبا  ي بةنّ ّة ًّ ّة ز ابةلبهّبّللل هّبّا  ينّ ّي د  قِّّّد  ّلْلا 
ينّ ّم نّ  ت ىّلْلن ت ابّ ّأبةتبةلّلل ذ  ْ ي  ّ ّيبْعطبةلّا  ةنّ ّة هب ّّْي دّ ّع نّّْلْلج  زب اال  ًّّ إ  هّللمشزنةنّةأم ا.(3)"ّو 
:ّأمةزّث ث ّبينّ يبخي زةنّللنتابّ أهّأم اّللمؤم ين ّع دًّةّزاةلهّ ّع دًّةّلهللّع دّل  ّذم  

ّللج ي ّةمقدلزّللقتا  ّأةّللج ي  ّأةّلإلا    ّللعازّاابّ ائبه ّأةّلإلما ّيفزض ا:
ّللخزلج ّأةّللج ي  ّمنّعلي  ّماّللذم  ّأه ّبذ ّإذل ّلل قةدّأةّللفض ّأةّللذ هبّمنّةللياز 

ّنالخمزّت ازيمهّيعتقدةنًّةّت ازيمهّبّ  عتقدّماّثمنّمنّ ّذل ّاليزّأةّللد ين ّأةّللدي   ّأة
ّم   ّ بةلهّجا ّةللخ  يز ّ بةل ا ّة جبّل اّللج ي ّللذم  ّأه ّأدىّإذل:للذم  ّأه ّ أانا  

ز  نّ تال   ّةا  ّ ّللقة ّللج ي ّإات  ّع دّل  ّة بظ زّ ّع هّاقطفّأادّم   ّأال ّةل 

                                                 

 .84ّ-2ّ/83(ّجم ز ّخطبّللعزبّ:1ّ)
859ّ ّّ:2004هرّ_1425للقاهز ّ ّللطبع ّلألةلىّ ّّ– قهّللا  ّ ّللايدّاابقّ ّدلزّللاديثّّ(2)
 (. 39( سورة التوبة ، اآلية )3)
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ّ(1)واالزةنّةه ّأيدي  ّمنّة اتلم ا ّع هّلهللّىلزض)عمزّايد اّةضعّ قد  ّ ظاما(
ّمنّبالش ا ّللتغلبينّ اع فى ّةللب دّلألم ّاابّعلىّةضع اّ لّةتوزاّللج ي ّلتاوي 
ّّللج ي  ّإل    ّللمال ّود  ّضع اّع  اّبدي ًّّعلي  ّة خ  ّيؤدةهاّأنّأ فةلّ؛ ّةل معةل 
ّ.(2)للزة ّبأزخّلللااق

ّلإلا  ّمبا تعب د  ًّّأبم :)ّاهي ّللط باقبإطازينّلمفّللمخالفتينّلألم تينّذنزّ لّشن لفّ الخطب ّ
ّةأهلهّ  ا ط ة لتهّلهللّة ائعّ ّت  ت ظبزّةأم / ّة  ّللمتضاد ّةللدًًفّللن ايافّمنّوةزّنة ته( 

ّّبعضاًّّبعض اّزش افّللمع ةيّللط باقّبأالةب ّللت ضادّبمف ة ّدًلي ًّّ ة ّأضفىّمما 
ّع هّلهللّزضل)للخطابّنبّعمزّللخليف ّيزة ّللتلّللمقوةد ّللمعا لّع   ف ّليوال ا(

ّ.ّللمالمين
ةزهّللت ضادّ إطاز ّ:ّلآلتلّبالمزتا ّّتتضحّةو 
ّلهللّة ائعّت تظزّلم ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّماتعبد ّأم ّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
     معقل لهم فليس(,) رعباً  قلوبهم اهلل مال قد(,) وسطوته اهلل وقائع)(     المنفعة لكم, المئونة عليهم( )جباهم رشح( )وكدائحهم معايشهم تستصفون) (لكم يتجرون)

 (به يتقون والمهرب( )اليه يلجون                                                                                                    

ّّازلإلطّّّّّّ ّبمفاهي  ّةزدف ّللطباق ّلألة  ّةأهلهّلإلا  ّماتبعد ّأم  ّب: (ّماتعبد ) ر 
ّبث ث ّم يدّ ع ّةهة(ّلاتعبد)للا دلالّللفع ّمنّمفعة ّأا ّةهل(ّ ّعبد)للفع ّمنّمأخةذ 
ياد ّةهذه(ّف.ّسّ.ل)أازا للازّ ّخ ا:ّهةّةللعبد.ّ(3)للت نلاّعلىّتد ّ ّلل  

ّإبنّ ّ ا ّ(4)

                                                 

 ّدلزّهي ّبنّعبدّلهللّللتةيجزيزل(ّي ظزّ:ّمختوزّللفقهّلإلا ملّ لّضة ّللقزلنّةللا  ّ ّمامدّبنّإب1)
 . 1ّ/1046:ّّ 2010ّّ-هر1431ّللاعةدي ّ ّللطبع ّّللاادي ّعشز ّ ّّ-لودل ّللمجتمعّ

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

(3ّ ّ ّللقاهز  ّللدًل ّّ ّد.ّمامةدّعناش ّ ّدلزّلل شزّللجامعافّ  ّللتالي ّلللغةيّ لّضة ّعل  ّي ظزّ: )
  ّ.2011-هر1432ّللطبع ّللثا ي ّ ّ

ّ.2ّ/502ّ(ّي ظزّ:ّللوااحّ ّماد ّ)عبدّ(ّ:4ّ)
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ّلألولينّذي  ّمن(ّلألة )متضادلنّنأ   ما ّواياانّأو نّةللد ل :ّّا ةللبّللعين"ّ ازسّ
ّ.(1)"ّّةاللظّشد ّعلىّةلآلخزّّلينّعلىّيد 

ّبمع ىّللعبةدي ّب  ّلإلاتعبادّللجاديّبمع ىّللعُّبةدي ّم هّيبقودًّّ(لًاتعباد)ةمف ة ّّّّّ
ْيز    ّأ ب لّع نّْ ّللج ي ّّبمف ة ّةهلّع ةلئده ّب عخّةأخذ ّعلي  ّلإلاتخ ا ّ  ا ّ :ّ  ا ّ ّأ   هّبّهبز 

ل ىّلهللّ ّز ابة ّب ل ْيهّ ّلهللّبّو  ل  ّ ّع  ا  ّ»ة  ْزي  ّ ّلْبنّبّل ي ْ   ل نّ ّة لهلل  : ن ًماّم  ًً ّا  ز نّ ّع اد  ل يب  ّ  ل ي ْنا  ّللو 
ل ي ْقتبل نّ  ْ   يز  ّة  ع نّ ّلْلخ  ل ي ض  ْ ي    ّة  ن نّ ّلْلج  ل تبْتز  صبّّة  ل ْي  ا ّيبْاع ىّ  ّ  ّّلْلق    ل ت ْذه ب نّ ّع  ّللش ْا  ا ّبّة 

اابدب ّة للت ب االبخبّ نّ ّة للت ا  ل ي ْدعبة  دٌّّي ْقب لبهّبّ    ّّلْلم ا ّ ّإ ل ىّة  ّللط باقّمنلألة ّّلإلطازّع    ّ د.(2)«أ ا 
ّ.ّةبديعي ّبيا ي ّبوةزّب الياًّّتزشيااًّ

ْشحّ /ّةندلئا  ّم عايش   ّت ات وفةن/ّلن ّي تجزةن):ّبالن اي ّبقةلهّّ البيا ي ّتمثلفّّّّّّّّ ّة ز 
ّ ا (ّجباه   ّ ازسّلبنّ  "ّ ي ّبّللت ا ّب: از  ّبّة للز ل ب ّة لْلج  ة   ٌّّللتِّج  ّم ْعزب يبق ا ّب. زٌّّة  ت ْجٌز ّت اج  ّن م اّة 

بٌّّيبق ا ّب اا  ْابٌّّو  ْفةّبّ(3)".ة و  ْفة  ّبّللن د ز  ّ قيخّةللو  هّشل ّ ّنب ِّّّةو  يزبهّةّخالوب .ّخ 
ّ ا ّ(4)ةندلئا  ّمعايش  ّتاتوفةن ّّ ازسّلبنّ  "ّ ادّب: ْزاّبّة لْلف ا ّبّللو  ّأ ْو ٌّّلْلمبْعت  ُّّّة لْلا 

دٌّ ل ىّي دب ُّّّة لا  لبةصّ ّع  ف ا ّبّذ ل  ّ ّم نّْ.ّش ْةبّ ّنب ِّّّم نّّْخب ْشااًّّ  نٌّّز ش حّ ّمنّ ّةللزشحّبّ(5)"ّللو  :ّز 
ْشحّب.ّع ز قّ ّأي ا ّبّة للشِّينّبّللز ل ّب:"ّ ازسّلبنّ ا .ّ(6ّ)ّللع ز قّلا ٌّ:ّةللز  دٌّّأ ْو ٌّّة لْلا  ّة هبةّ ؛ّّة لا 

ْشحّب.ّللش ْل ّ ّم نّ ّي ْبدبةّلل  د ى ّتزتبّماّع هّ ّةللمن ىّ(7)"ّب ع ز   هّ ّب د  بهّبّز ش حّ ّيبق ا ّب.ّلْلع ز قّب:ّ  الز 
ّّأمةلل  ّمنّةأخذّأزباا  ّعةلئدّبعخّد عّ لّعلي  ّاقّمنّعليه ّتمثلفّللبديعّاةأمّ .

ّللماتعبد ّلألم ّمتطلبافّعلىّةللتأنيدّللمزلدّللمع ىّلتقةي ّآخزّ؛ّمع ةيّبطباق :ّبقةلهّ

                                                 
 . 205/ 4( مقاييس اللغة ، مادة )عبد ( : 1)

ا دّللوايحّللمختوزّب ق ّللعد ّعنّللعد ّإلىّزاة ّلهللّولىّلهللّعليهّةال ّ ّمال ّبنّللاجاجّللمّ(2)
ّللاانّللقشيزيّلل ياابةزيّ) ّللتزلثّللعزبل261ّفأبة ّدلزّإايا  ّللبا لّ  ّعبد ّ ؤلد ّمامد ّتاقيقّ: ّ–هر( 

ّبيزةفّ ّد.طّ ّد.فّ.ّ
 .1ّ/341(ّمقاييسّلللغ ّ ّماد ّ)تجزّ(ّ:3ّ) 

ّ.7ّ/162ّ:ّللعينّ ّماد ّ)ّوفةّ(ّ:ّّ(ّي ظز4)
ّ.3ّ/292ّ(ّمقاييسّلللغ ّ ّماد ّ)وفةّ(ّ:5ّ)
 .3ّ/93ّ(ّي ظزّ:ّللعينّ ّماد ّ)ّزشحّ(ّ:6ّ)
ّ.2ّ/397ّ(ّمقاييسّلللغ ّ ّماد ّ)زشحّ(ّ:7ّ)
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ّهل:ّّللفزل ّ ا ّّ عةل ّةهلّت م ًّةّت م ّ لّ المؤة  (ّ ّللم فع ّةلن /ّللمئة  ّعلي  )
دّ  ةّلل  فعّأماّ (1)ةهةللتعبّةللش د  ّلأل ينّمنّمفعل  زّض  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّّّ(2)للضُّ

بينّّةللتاخيزّللتقدي ّطزيقّعزخّللط باقّللمع ةيّعنّ لّدةزلًّّللق ْوزّلعبّنماّّّّّّّّّ
ّ جا (ّللم فع ّلن )ة(ّّللمؤة  ّعلي  )ّللجملتينّ لّللخبزّ قد  ّّةللمبتدأّللجمل ّشبهّللخبز
ّعلى(ّللمؤة  ّعلي  )ّ لّللمؤة  ّ ّمفاهي ّ وزّأ ادّ دّة ّللعا ّللمع ىّم ااباّللخبزّتقدي 
ّ.ّّلإل تفاغّلا وة ّتانيدلًّّللمالمينّعلى(ّّللم فع ّلن )ّمع ىّة وز ّّللماتعبد ّلألم 

اّّّّّّّ ا ط ة لت اّلهللّة ائعّ ّت  تظزّأم )ّةزدّبمفاهي :ّللط باقّللثا لّلإلطازّأم  ّمنّ الة ائع(ّة 
ّاقةطّعلىّيد ّ زةعهّّإليهّيزجعّةلادّأو ّةللعينّةللقااّلةللّةّ")ة ع(ّ ا ّلبنّ ازسّ:

ّّشل  "(3)ّ ّللازبّ ّ لّدةزهاّت تظزّلن  اّةّبعدّللمالمينّتاازبّل ّللتلّلألم  ّةهل 
ّأتباع اّ بلةبّأهللّمألّة د ّّللج ي ّةد عّأمةلل  ّةأخذّلًاتعبادّمنّمزجف ٌّّخائف ٌّّأم  ّةهل
ّّ.ّللمالمينّمنّزعبباًّ
ّة ائع)ّّللن اي :ّوةزّمنّمبتشن ًّّب الياًّّتزشيااًّّللط باقّمنّللثا لّلإلطازّ عّ ّة دّّ
ا ط ة لتهّلهلل ّةليل ّية ّن ّ لّة  ْ عّبّ ّ(زعباًّّ لةب  ّلهللّمألّ د)ة( ّةللة  ْ ع  ّب: زبّة  ّللض 

ّبالش ل ةللةل  ع ّب زةاّ ّمنّللش ديد ّبّلل ا ل ّب: ّّ(4)للد ْهزّوب ّّ ازسّلبنّ ا ّ  ّة لْلق ااّبّلْلة لةّب:"
دٌّّأ ْو ٌّّة لْلع ْينّب عّبّة لا  ةعبهب ّإ ل ْيهّ ّي ْزج  ل ىّي دب ُّّّ بزب ّ   بةّ ّةب بةًعاّللش ْل ّبّة   عّ :ّّيبق ا ّب.ّش ْل ّ ّابقبةطّ ّع 
ّللا ط ةلفّبّةللجمعّللةلاد  ّللمز :ّةللا طة ّبهّاطا:ّيقا ّّبالبطشّللق ز:ّ ّةللا ْطة  ّبّ(5)"ّة ل  عٌّ

ْزاّبّة للط ا ّبّللاِّينّب:ّ"ّّزس اّلبنّ ا .ّّ(6) ل ىّي دب ُّّّأ ْو ٌّّلْلمبْعت  ُّّّة لْلا  ّ.ّ(7ّ)"ّة لْلعبلبةِّّّلْلق ْ زّ ّع 
ّإليه ّيلجئةنّمعق ٌّّل  ّ ليس:ّ)ّبقةلهّللط باقّلتعضيدّمع ىّلألم  ّللم تظز ّعنّتزشحّة د
ّبهّيتقةنّم ْ ز بًّة ّةم  زب/م عق )ّبينّالبلّمع ةيّطباقّةهة( ّّتقة ّةللعزب( ّ  ن:

                                                 

ّ.6ّ/2198ّ(ّي ظزّ:ّللوااحّ:1ّ)
ّ.3ّ/1293ّ(ّي ظزّ:ّللوااحّ ّماد ّ)ّ فعّ(ّ:2ّ)
ّ.6/133ّاد ّ)ة عّ(ّ:ّ(ّمقاييسّلللغ ّ ّم3)
 .2ّ/176ّ(ّي ظزّ:ّللعينّ ّماد ّ)ة عّ(ّ:4ّ)
ّ.2ّ/133(ّمقاييسّلللغ ّ ّماد ّ)ّة عّ(ّ:5ّ)
 .6ّ/2376ّ(ّي ظزّ:ّللوااحّ ّماد ّ)اطا(ّ:6ّ)
ّ.3ّ/73ّ(ّمقاييسّلللغ ّ ّماد ّ)ّاطاّ(ّ:7ّ)
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ّمةضع:ّّةللم  زبّللفزلز"ّ  ةّللم زبّأماّ (1)أمزه ّا  ب  ّلذلّإليهّيلجئةنّأيّ  ةمهّمعق 
ّ.(2)"ّّم زبّل اّ ب ن:ّّتقة ّلل زب

 ّةباياقّلل  فلّ(3)منانّأا ّةهل(ّم ف ع )ويغ ّبطزيق ّةزدفّلللفظتانّ)معق /ّم زب(ّ قد
ّبعملي ّللمبتمثل ّ ّللدلئم ّللازن ّعلىّتد ّللتلّيهإلّي  زبةنّأةّيلجئةنّمنانًّّأنّعلىّليد 

ّعنّللج سّ فلّبويغهّجا فّةللثا ي ّ)ليس(ّلل  فلّبفع ّةاياقّلل  فلّلألةلى ّّلل بزةب
ّللج سّلل ا ي (ً)ّطزيق ّللابي ّعلىّللشئّج سّت فلّللتلّلل فلّأدةلفّأ ةىّمنّةتعد:

ةب ذلّّ ّجا بّن ّمنّلااط  ّاللخّةّألنّ؛ّلليهّي زبةنّةملجأّ  منان (4)للتخويص
ّعد  ّ  ةنّتضا زفّللش ن  ّللخليف ّّ لّب الي  ّيزة  ّللذي ّللط باق ّمفاهي  لل  صّلتع يز

ّّليوال اّللىّللمتلقينّ.ّ
(ّع هّلهللّزضل)ّللخطابّبنّعمزّللخليف ّ دز ّعنّلل  صّللب اللّللتالي ّل اّة دّنشاّ

ّمنّللمعا لّللمقوةد ّماّإيوا ّعلى ّّةلضا ّلغ ّزيقطّعنّأزلده ّللت و عّعنّبعيد  
ّلطيف ّجا فّإذّللاقيق ّعلىّأةزدهاّللتلّللمتضاد ّلللفظّبينّللط باقّطزيقّعن ّةللت نلا
ّع اهّللذيّللغزخّنلهّبذل ّأدفّإذ ّّللمتضاد ّللمعا لّمعّتت ا ابّللتلّّبجمل اّللت زنيب
ّ.(5)ّللخطابّ)زضلّلهللّع ه(ّبنّعمزّللخليف 

 :الحصار عليه اشتد وقد( عنه اهلل رضى) عفان بن عثمان سيدنا خطبتة من
 أستودعكم المدينة, يأهل  : لهم فقال   والمسالم , المحارب   فجلس وا؛ اجلس وا,: الناس يأي ها"

ليكم ي حسن   أن وأسأله   اهلل ,  أنَّكم تعلمون هل باهلل   أنش د كم: قال ثم بعدي, من الخالفة   ع 

                                                 

 .1ّ/161ّ(ّي ظزّ:ّللعينّ ّماد ّ)ّعق ّ(ّ:1ّ)
 .4ّ/46ّ(ّ:ّ(ّللعينّ ّماد ّ)ّهزب2ّ)
-هر1428معا لّلألب ي ّ لّللعزبي ّ ّ اض ّوالحّللاامزلئلّ ّدلزّعمازّ ّللطبع ّللثا ي ّ ّي ظزّ:ّّ(3)

2007ّ: 2/3ّ.ّ
(ّي ظزّ:ّأةضحّللماال ّإلىّألفي ّلبنّمال ّ ّعبدّلهللّبنّيةااّبنّأامدّبنّعبدّلهللّ ّلبنّهشا ّ)ف4ّ)

 .2/3ّ ّدلزّللفنزّ ّد.طّ ّد.فّ:ّّهر(ّ ّتاقيقّ:ّيةااّللشيخّمامدّللبقاعل761
ّ  ي ّ ّش ابّلامد5ّ)  ّ(ّدزلا ّمضمة ي  ّ ثزّأميزّللمؤم ينّعمزّبنّللخطابّ)زضلّلهللّع ه ّ ّي ظز: )

مامدّعللّ ّزاال ّمقدم ّللىّنلي ّللتزبي ّ ا ّلللغ ّللعزبي ّ ّجامع ّللمةو ّ ّإشزلاّللدنتةزّالا  ّاعيدّ ّ
 .132ّ ّ:2001ّهرّ/1421ّ
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يركم؟ على ويجمع كم لكم, يختار   أن عمر م صاب   عند اهلل   دعوت م  لم اهلل   إنَّ : أتقولون   خ 
 من ي بال   فلم   دينه , اهلل   على هان  : تقولون أم حقه ؟ أهل   وأنتم عليه, وه نت م لك م, يستجب  
ق لم والدِّين ولَّى, " م كابرة كان إنَّما, مشورة   عن أخذ   يكن لم  : تقولون   أم يومئذ؟ أهل ه يتفرَّ

(1)  . 
ّةلل بيزّةطلا ّعللّإلىّ أزا  ّّعليهّللاوازّلشتدلدّبعدّخطبتهّ)زضلّلهللّع ه(ّجا ف

ّ اضزةل ّياانّأنّمةدع  ّللش ةزىّأه ّةه ّلل اسّعام  ّمخاطباًّّ قا ّعلي  ّ أشزا 
ّّبعدهّمنّللخ    ّخ  تهّةأنّللز شيد ّةللا ياا ّ( ع هّلهللّزضى)عمزّبايد اّمذنزه  
ّللز أ هّ لّللز شيدّهديهّعلىّمضىّهةّةألن"ّّ؛ّجاهّ ّأةّمنابز ّعنّيسةلّمشةزىّعنّأخذها

ّّللماز ينّب ًة ّةللت عطاّةللز ام  ّ ب ّمنّم قادينّمغفلينّإالزلزلًّّإالمازلّ ي  ّيزىّ  ة 
يقيمةن ّّة ازلًّّلهللًّيزجةنّذةبان ّلد ّ ًّة.ّّطاع ّةإلما  ّّ يم ّلع دًّة ّّة  اًّّلازم ًّة
ل  ّّازم  ّ.(2)"ّةللانم ّةللاياا ّبالبزّ ّللاا ّإو حّ لّيطمعّمنّمطاةل ّ  طاة 
ّإ ل ّعثمانّايد اّلاياا ّزئيااًّّماةزلًّّشنلفّللط باقّمنّتزلنيبّعلىّمشتم ًّّلل  صّ جد
ّّعليهّبعض  ّ قم  ّّةلإلااط ّللش مةلي ّأثازفّللط باقّمنّوةز ّللخطب ّتقدمفّة د 

ّ ّّللماال /ّّللماازب)ّاا ّ لّللت ضادّمنّنبوفتيّلهّةللمعاديّلهّللمؤيدّبشقي   ّةهة(
ّللماازب)ّبوف ّللمخالاّهيئ ّبينّللمع ىّأةضحّلفظلّاقيقلّطباق ّللمؤيدّةهيئ (

ّللمالمينّخليف ًّّإختيازهّاقيق ّبي فّللمع ةيّللط باقّمنّتزلنيبّبعدهاّإ االفّث (ّللماال )
ّ.ّةللمشةز ّبالت زلضل

ّتعلمةنّه ّباهللّأ شدن :ّ)ّبقةلهّللدي لّبالمف ة ّلهّةلختيازه ّ علي ّلاتخ  هّ ّبماأل ّ ابتدأ
ّخيزن ّعلىّةيجمعن ّلن  ّيختازّأنّعمزّموابّع دّلهللّدعةت ّأ ن  ّذن زه ّأنّ بعد( 

ّبدعةت   ّيُّذنزه ّةن أ هّب ّعلي  ّخليف ّ  اختازةهّيزضة هّخليف ّل  ّتعالىّلهللّيختازّبإنّ

                                                 

ّ.2/104ّ ّخطبّللعزبّ:ّ(ّجم ّز1)
ّذةّلل ةزينّ ّعبدّللاتازّللشيخّ ّدلزّللقل ّدمشقّ 2ّ) ّللاخلُّ (ّعثمانّبنّعفانّ)زضلّلهللّع هّ(ّللالُّ

ّ.643ّ ّ:2014ّهرّ/1435للطبع ّلألةلىّ ّ
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ّأ  هّ ا ّ()ّللزاة ّباديث  ّّ()لهللّّبزاة ّ  ي طّبنزّأباّأنّ ّوالحٌّّزج ٌّّللل يل ّ ّأبز يّ ":
ّ.ّ(1)"ّبعبمزّ ّعثمانّبّة  يطّ ّبنز  ّبأبلّعبمزّبّة  يطّ 

ليف ًّّبةوفهّ فاذه ماّ لّةللخيزي ّللان ّشن ّببيانّمجمل اّ لّللخطب ّةمضمةن ّللمالمينّخ 
ّإنّ ّّعنّ ض ًّّةللعتابّ نازلإلّمنّشن ّ يهّ ّللذيّلإل نازيّلإلاتف ا ّأالةبّهيمنّة د ّ

ّيقززًّّلإل نازيّ اإلاتف ا ّ ّ(2)ّللمة اّذل ّم هًّيقب ّأ هّللا امعّمنّللمتنل ّمة ا
ّ لّأ ّللماضلّ لّاةل ّبّادثاًّّأةّمة فاًّّم هّةتات جنّعليهّت نزّإ  ما ّّشل ّ لّللمخاطب
ّعلي  ّلإلاتخ اّ لّيتهبخيّزّةج الت  ّإدعائ  ّإ نازّأ ادّللمةضعّهذلّة ل.ّ(3)ّللماتقب 

ّيزة ّللذيّللعا ّللمع ىّمعّلت اابهّلألالةبّهذل(ّع هّلهللّزضل)ّعثمانّايد اّّةلاتعم ّ 
ّلتعزخّمتتابع ّجا ف(ّتقةلةنّأ ّتقةلةن ّأ ّأتقةلةن ّتعلمةن ّه )ّللمت اق ّ الب ى"ّّلليه

اتزجاغّللذلفّمااةز ّ بي ّمنّ  لّلإلجاب ّتقتضلًّّأ نازلًّ ّللىّللمزا ّليو ّضلللماّةل 
ّ ّ فاهّعلىّلألمزّت ةينّبذل ّمااةًًّّلل  اسّمنّأاا هّللذيّةللت ا خّتتفقّ  اع ّتنةين
ّ.ّ(4)"ّّةلجاب ًّّتااؤًًّّياتديًّّأمزلًّّيعد هّبماّللا امعينّةتذنيز

(ّ ّاقهّأه /ّّعليهّه ت )ّبينّللط باقّةزدّايث(ّاقهّأه ّةأ ت ّعليه ّةه ت )ّ: ةلهّ فلّ
ّهةلنّ:ةلل بةنّةللة ازّللا ني  ّمع ىّ لّلل ي نّمودزّ:ةلل  ةن ّّمع ةيّاقيقلّباقطّةهة

ّأوي ّةلل ةنّةللةلةّلل ا :ّ"ّ ازسّلبنّ ا  ّ(5)ّلهّنزلم ًّّللذي:ّّةلل ي نّ ّللاقيزّللشل 
ّ(1)للع ّ ّ قيخّةلل ةلنّللخ يّةلل ةن (6)"ذ ّ ّأةّاني  ّأةّانةنّعلىّيد  ( ّاقهّأه )ة.

                                                 

ْاتا لّ)ف1) هر(ّ ّتاقيقّ:ّمامدّمايل275ّ(ّا نّأبلّدلةدّ ّأبةّدلةدّاليمانّبنّلألشعثّبنّإاااقّللاِّج 
ّ.4ّ/208ّ(ّ:4636ّلدينّعبدّللاميدّ ّللمنتب ّللعوزي  ّبيزةفّ ّد.طّ د.فّ:ّز  ّللاديثّ)ّل
ّبيزةفّ ّد.طّ ّد.فّ:2ّ) ّللمزن ّللثقا لّللعزبلّ  ّي ظزّ:ّدزةسّ لّللب ال ّللعزبي ّ ّلأل هزّلل   ادّ  )

115ّ. 
ّللمعا لّ ّد.ّ ض ّاانّعباسّ ّد3) ّعل  ّةأ  ا  ا ّللب ال ّ  ة  ا ّي ظزّ: ّللطبع ّللزلبع ّ ّ( لزّللفز انّ 

ّ.194ّ ّ:1997ّهرّ/1417ّ
(خطبّللخلفا ّللزلشدينّدزلا ّلالةبي ّ ّإيمانّخليف ّاامدّ تالّللخليف ّ ّأطزةا ّدنتةزلهّمقدم ّإلىّ ا 4ّ)

ّ ّ ّللبدزل ل ّوالح ّلهلل ّعبد ّللاتاز ّعبد ّإشزلاّللدنتةز  ّ ّللمةو  ّجامع   ّ ّللتزبي  ّنلي  ّ ل ّللعزبي  لللغ 
  ّ.2002ر/ّه1422

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

ّ.6ّ/21ّ(ّمقاييسّلللغ ّ ّماد ّ)ّهةنّ(ّ:6ّ)
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ّللشل ّإانا ّعلىّيد ّةلادّأو ّةللقااّللاا :ّ"ّّ ازسّلبنّ ا  ّ(2)للباط ّ قيخّللاق
ّعلىّتد ّ (ّ ّّعليهّه ت :ّ)بقةلهّللمتضم  ّللدًًفّألنّ؛ّمع ةياًّّنة هّأما ّّ(3)"ّةواته

عاّلل ةلنّتافّمضل ّللباط ّمن:ّّمفاهي ّمنّتاتهّي دزجّما ّ.ّّّّةللخذًنّةللض 
:ّّبقةلهّّل  ّخليف ّإختيازهّعلىّلإل زلزّم هّأزلدّآخزّلاتف ا ّيللمع ّةّللط باقّعنّتزشحّة د
انّ ّّللتزشيحّأ ادّة د(ّ ّةلىّمنّيبا ّ ّ ل ّدي ه ّلهللّعلىّهانّّتقةلةنّأ ) ًًّّتتمي ّاب نما ّةل 

ّ.ّعليهّللمعتزضينّإيوالهّللخليف ّإليهّيزة ّللذيّللمع ى
ّّلألة ّللط زاّ ّّدي هّلهللّعلىّهان)بر:  ّ ّلل ْةنّب( ّةللة ازّللا ني  ّب: ّعلىّيمشلّة  ن.

.ّةخففهّا لهّعليه أيّلهللّةه ة   هّب.ّخاّ ّأيّللشئّعليهّهانّمودز:ّةلل  ةنّب.ّه ْة اًّّلألزخ
يبق ا ّب.ّلل  ْفسّ ّب ا ّب:ّ  اْلب ا ّب(ّةل ىّمنّيبا ّ ل  )(4)ةهين.ا  ّأيّ يع  ّعلىّهين ّةشئ ّم اّة 
ط زّ  لّل  ّّأبْلق لّ ّم اّأ يّّْب ب ال ل ّخ  ةع  زب

ّلهللّعلىّدي   ّهةلنّمتضم اًّّمف ةماًّّللعباز ّةتقتضل ّ(5)
ّ.ّّّعلي  (ّتفزقّ د)ّدي   ّأن ّّبا ًّّل  ّيلقّ ّةل ّتعالى

(ّ ّيةمئذّأهلهّيتفزقّل ّةللد ين:ّ)ّللا لبّباال ّةزدفّللمع ةيّللط باقّمن:ّللثا لّللطزا
ّلل  صّللاقيقلّةللمع ى ّللعميق  ّللب ي  ّ)زبتقديّللطباقّ ل ّيتفزقّل ّللد ين/تفزقّللد ين: ) ّ
ّلإلثبافّ لّللمع ةيّللط باقّطز لّمضمةنّأ ادفّللعبازتينّ لّللمنزز (ّللد ين)ّنلم ّةدًل 
(ّللد ين)ّنلم ّ قد  ّّعلي  ّخليف ّنة هّاقيق ّمنّيةولهّأنّللخليف ّم هّأزلدّماّةهذل ّةلل فل

ّل ّّللدين:)ّبأنّةل  زلزهّبقةلهّأم ا.ّّللمزلدّللمع ىّلتةنيدّللجمل ّودلز ّ لّةجعل اّةتاةيل ا
زّعثمانّ ايد ا( ّّيةمئذّأهلهّيتفزق ّيقز ه ّأنّأزلدّأل  هّ؛ّب اّيفاجئ  ّةل ّعلي  ّاجتهّأخ 
ّع دّللخليف ّإختازهّللاني ّلألالةبّمنّيعدّ ّةهذل ّّعلي  ّّللاج ّيزملّث  ّّبهّ الةلّبما

ج ّةلل لم  ّّلهّخبوةمهّ ّمااوز  ّ بدماًّّللا يزّعلىّإوزلزه ّإنّ ّإً ّمايدعة هّ نّ لّللا 

                                                                                                                         

 .3ّ/438ّ(ّي ظزّ:ّلاانّللعزبّ ّماد ّ)هةن(ّ:1ّ)
 .3ّ/6ّ(ّي ظز:ّللعينّ ّماد ّ)ّاقّ(ّ:2ّ)
 . 2/15( مقاييس اللغة ، مادة )حق ( :3)

 .6ّ/2218ّ(ّي ظزّ:ّللوااحّ ّماد ّ)هةنّ(ّ:4ّ)
ّ.1ّ/321ّ(ّي ظزّ:ّمقاييسّلللغ ّ ّماد ّ)بة ّ(ّ:5ّ)
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ّّب اّةل  زلزه ّلألدلهّةضةحّمنّللز ال ّعلىّللض   ّطزيقّ ل نّاتى  ّبذل ّي طقةلّل ّةل 
ّ.ّّ(1)لإل زلز

ّ يخزجّم فياًّّللن  ّينةنّةأن ّّلإل زلزّعلىّللا امعّام ّالايتهّللذيّللتقزيزيّلإلاتف ا ّأما
ّّ(2)للتقزيزّالزخّلىإّلإلاتخبازّمع ىّمنّللمع ى ّ)بقةله  ّتقةلةنّأ : ّعنّأخذّيننّل :
ّمشةز  ّمنابز ّنانّإ ما  ّلفظتلّبين( (ّ ّمشةز : ّّمنابز / ّ ّمع ةيّاقيقلّطباقّةهة(

ّّمنّةللمشةز  ّبيدهّأةمئّإذلّأشاز ّيشيزّللزج ّأشاز: ّيشيزّةأشاز   ّّللز أيّةجهّماّإذل 
ّةيقا  ّّللمشةز ّجيدّ  ن: ّّللا نيفّإنّ ا . ّّللمشةز ّجيدّةه:  ّّلغتانّةللمشةز  

 ّ(3)"للوغزّخ اّعلىّيد ّ ّوايحّأو ّةللز ل ّةللبا ّللناا:"ّ ازسّلبنّ ا (ّ ّللمنابز )ة
ّ(4)ّةعا دتهّمغالب ّالالبتهّمنابز ّةنابزه ّّللعلمي ّللماال ّ لّللم ا ع ّهلّةللمنابز    ًّ

(ّش اةز)ّللفع ّللزباعلّللمودزّمنّللط باقّجا ّة د.ّ(5)ّللخو ّأل ل ّب ّللوةلبّإلظ از
ّمنّإل  اّمفاعل ّة نّعلىّجا فّة د ّّمفاعل ّم هّللمودزّينةنّ اع ّلا ّمن(ّن ابز)ة

 ّّللمشةز ّواابّلألةلى ّّطز ينّمنّل اًّبدّ ّ المشةز  ّ(6)ّ ع نّ ي اّيشتز  ّّإث تين
ز للّللة نّجا ّةل ذل(ّللمنابز )ّةنذل ّأاتشيزّللذيّللماتشازّةللثا ل ّللط باقّللفظتلّلو 
ّ.ّ(ع هّلهللّزضل)ّعثمانّللخليف ّأزلدهّللذيّلل صّللعا ّللمع ىّم ااباًّ

ّّبينّمع ةياّطباقّل نة هّأما ّّللمشةز ) ّّللمنابز / ّ المشةز (  ّللتةل قّمف ة ّتقتضلّ
ّانم.ّّةلإلاتبدلد ّةمف ة ّللمنابز ّمنّلةل مهّبالز ليّمف ة ّللتفزدّتضادّهلّللتلّةللتزلضل
ّعليهّللمقوةزّعلىّخليف ّلهّإختيازه ّ وزّإذ( بإ  ما)للق ْوزّأالةبّللخليف ّإاتخد 

                                                 

ّزاال 1ّ)  ّ  ّ ّ تالّمامةداامد ّذ ةن  ّ )ّ ّللزلشدينّ)زضلّلهللّع    ّللعازاّ لّخطبّللخلفا  ّتجاه  )
ّ.80ّ ّ:2013ّماجاتيزّمقدم ّإلىّ ا ّلللغ ّللعزبي ّ لّنلي ّلألدلبّ ّجامع ّّللمةو ّ ّ

ّ.112ّعزبي ّ ّلأل هزّلل  ادّ:ّ(ّي ظزّ:ّدزةسّ لّللب ال ّلل2)
ّ.5ّ/153ّ(ّمقاييسّلللغ ّ ّماد ّ)نبز(ّ:3ّ)
هر(ّ 770ّ(ّّللموباحّللم يزّ لّالزيبّللشزحّللنبيزّ ّأامدّبنّمامدّبنّعللّللفيةملّث ّللامةيّ)ف4ّ)

ّ.2ّ/523ّبيزةفّ ّد.طّ ّد.فّ:ّّ–للمنتب ّللعلمي ّ
ّللشّز (5) ّبنّعللّلل ين ّمامد ّعللّبن ّةوااه816ّياّللجزجا لّ)فّللتعزيفافّ  ّضبطه ّتاقيق: هر( 

  .1983ّ-هر1403ّجماع ّمنّللعلما ّبإشزلاّلل اشزّ ّدلزّللنتبّللعلمي ّبيزةفّ لب ان ّللطبع :ّلألةلىّ
ّلل لهزّ لّمعا لّنلمافّلل اسّ ّمامدّبنّللقاا ّبنّمامدّأبةّبنزّلأل بازيّ)ف6ّ) ّي ظزّ: هر(ّ 328ّ(

 .2ّ/309ّ:ّ 1992-هر1412ّّبيزةفّ ّللطبع :ّلألةلى ّّ– ّمؤاا ّللزاال ّتاقيقّد.ّاات ّوالحّللضامنّ
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ّللمنابز )  ّ ّّبالمشةز ّلإلختيازّنانّلألمزّاقيق ّة ل( ّايد اّعلىّللمنابز ّإثبافّ ااةلةل 
ّع هّلهللّزضل)عثمان ّإ  ما)ّلألدل ّألنّ ّةذل ّلاا   ؛ّعلىّنانّللن  ّألنّ ّ؛( ّتاتعم (
ّ(1)ّاةلهّماّة فلّبعدهاّمايذنزّفإلثبا ّ ّّللمبنابز ّةأثبتةلّع هّللمشةز ّ   فةل  ّللةل ع خ ً ا
ّللمع ىّ لّةلإليغا ّللمبالغ ّمنّةدًًلتهّ ّللخليف ّمقاودّمعّم اجماًّّللط باقّ جا 

ّلهللّزضى)ّعثمانّشخوي ّةتظ زّعليهّللمفزةخّللاوازّمعا لّعنّيعبزّ  ة ّللمقوةد
ّ.ّ(2)ّنا  ّللز عي ّمعّةللمتااه ّلللينّأالةبهّع هّعزاّللذيّةهةّل  صلّ لّباز  (ّع ه

ّمن خطبة اإلمام علي بن ابي طالب )عليه الّسالم( في إستنهاض همة جيشه :
ًبا ي ش غل   القلب, ي ميت عجب  ! ال عجب كلَّ  ياع ج  اف ر هؤالء من! األحزان وي ك ثر الفهم, و   ت ض 
لك م باطلهم, على القوم قكم, عن وف ش  ن غ رًضا أصبحتم حتى ح  م و  م ون, وال ت ر   وي غ ار   ت ر 
ون, وال عليكم ير  ون فيكم وجلَّ  عز اهلل وي ع صى ت غ   الشِّتاء؛ في أ غزوهم لكم قلت إذا: وترض 
ّر, ق رّ  أوان   هذا قلتم ص  ن و  م ارَّة قلتم الّصيف, في أ غزوهم لكم قلت وا  رنا ال ق ي ظ, ح  ر م أنظ   ي ن ص 
ون؛ والبرد   الحرِّ  من كنت م فإذا عّنا؛ رَّ الح " الّسيف   من واهلل فأنتم ت فر   (3)أفر 
منّّ ّللعجبّ ّ   ّللذينّازمةهّب بّم   ّلإلما ّن   ّت ع ج  ّلإلما ّخطبتهّبأةوااّ ة   إات   

 طاّثمازّج ادهّةتاقيقّلل  وزّللذيّنانّياعىّله ّة دّواغّخطبتهّبأالةبّأدبلّزلئعّ
ّبع ّي   ّ ااتفتحّ  ّللغمةخّ  ّعن ّلل  فةسّبعيدًل ّمنامن ّةياز  ّبألفاظ ا ّللمشاعز  بازلت ا

ّخطبتهّبال  دل ّللمةجهّللىّللمخطابين:ّ) (ّالقلب يميت عجب!العجب كل ياعجًباللخليف ّ ص 
ّ"منّاال   ّتانيدًل ّأيّمنّ  ّ  ةّ دل ّمم ةجّبااز ّةأل ّةتعجبّمنّاال  ّ  ادىّعجبًا

زهّليوفهّبالشد   ّة وبهّاالت  ّم نزًلّنأ   هّاليزّمتعي نّ لّاا ّ دلئه ّث ّتعي نّب دلئهّّ نز 
ّ(.4)"علىّللمودزّ ّنأ هّلم اّاضزّةتعي نّ ا ّعجبفّعجبًاّمنّشا هّنذل

                                                 

 .101ّ(ّي ظز:ّلًيضاحّ:1ّ)
(ّخوائصّلألالةبّللخطابلّع دّللخلفا ّللزشدينّللخطبّللايااي ّ"أ مةذجًاّ"ّ ّوةزي ّبزلهيملّ ّزاال 2ّ)

 .71ّ:ّ 2013هر/1434ّي بّ ّللىّنلي ّلألدلبّةلللغافّ ا ّلللغ ّللعزبي ّ ّإشزلاّلألاتاد ّم لزيّّ 
ّ.2ّ/241ّّّ(ّجم ز ّخطبّللعزبّ:3)
ّللثا ي ّللطبع  ّّللابيبّدلز(ّ ّهر679ّف)ّللبازل لّميث ّعللّبنّميث ّللدينّنما  ّّللب ال ّ  جّشزح(4)
 .218:ّهر1430 
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ع   ّلإلما ّماّدعاهبّللىّللت عجبّبوةز ّمنّللط باقّ ّدل فّ لّاقيقت اّعلىّماّيويبّميت ّ
ّللا نّبعج ّ ّللقتا ّبطباقّإيجابلّأةضحّ يهّمةل اّ ة ّللقلبّة دلا  ّمعه للذينّاازةل

ا بز( تعاة ةلّعلىّللباط  ّةعج ّةتلنبؤّلأل وازّ لّم اوز ّللاقّّبقةلهّ: ّهًؤ ّمنّت ض 
لنب ّباطل  /ّعلىّللقة  دّّللفش ّ ّةللباط ّ ابلهّّعنّة  ش  قن (ّ ّ رالتضا زّ ابلهّ لّللض  ا 

دّّللاقّ. ّ لّللض 
ّّ ف زّ:  ادّبأض  يٌح ّأ و ٌّّة للز ل ّبّة لْلفا ّبّللض  ا  ْيز هّبّأ ةّّْ  ْاًجاّللش ْل ّ ّإ ل ىّللش ْل ّ ّض  ُّّّة هبةّ ّو  ّال 

ةلّع ز يًضا  ا  زب ل ْيه  ّت ض  ت ع اة  بةلّأ يّّْع 
(1).ّّ ّ الباط  ّاليزّعلىّأ باطي ّبّةللجمعّللاق ّضدّ :

ٌد ّأ ْو ٌّّ ّبة لل  ّّة للط ا ّبّ ّ ا ّلبنّ ازسّ:ّ"لْلب ا ّب(2) ياسّ ّمبْنث هّ ّة   ل  ّبّللش ْل ّ ّذ ه ابّبّة هبةّ ّة لا 
لبْبث هّ  ببطبةًًّّببْطً ّّي ْبطب ّبّللش ْل ّبّب ط  ّ :ّيبق ا ّب.ّة  ابمِّلّ .ّة  ق يق  ّ ًّّ ّأل    هّبّلْلب اط  ّ ّللش ْيط انّبّة  ّأل  ْ ع ال ه  ّا 
نب ُّّ ْ هّبّش ْل ّ ّة  ةغّ ّ    ّّم  ّّة  ّ مبعّ ّة ًّ ّل هّبّم ْزجب ل ْيه " ّ"للزج (3)ع  ّبمع ى :ّ ّللف ش  ب ّأما ّللضعياّ.

ّأ شا ّةللجمعّللجبان  ّجبنّإذلّ ش  ّبالنازّ ش ّة د. ّةللفش . .ّلل ةدجّأدل ّمنّشئ:
قُّّّللشْل ّاقّ .ّللباط ّ قيخّ ّأماّللاقُّّ(4)للذنز"ّّزأس:ّةللفيشل .ّاا ّأيّللما  ّةتفش  ّي ا 

ق اًّ بّ ّأيّا  ةبًاّّة ج  ةبجب
ا ّب  ّ ا ّلبنّ ازسّ:ّ"(5) ٌد ّأ ْو ٌّّة لْلق ااّبّلْلا  ل ىّي دب ُّّّة هبةّ ّة لا  ّإ ْان ا ّ ّع 

ت هّ ّللش ْل ّ  ا  ّة و  قُّّ. عّبّثب ّ ّلْلب اط    ّ  ق يخبّّ  اْلا  ْةد  ّ ّإ ل ْيهّ ّ  ْزغّ ّنب ُّّّي ْزج  ْات ْخز لجّ ّب ج   ً ْانّ ّل ّة اب
يبق ا ّبّللت ْلف يقّ  قّ ّة  "ّة جّ ّللش ْل ّبّا  ّ.(6)ب 

لبلّ:ّ)ّتبزمةن ًّةّث ّبي نّلإلما ّتدلعيافّاال ّ)للت قاعسّةللت خاذ (ّّبأشنا ّمنّللط باقّللا 
يزةن(ّ ّة دّجا ّللط باقّبينّ علينّّاقيقيينّمثبفّ)تبزم ةن(ّ ّت غ  ت زمةن(ّةّ)ّيبغ ازّعلين ًّة

ّمنّزميفّللش ل ّمنّيديّ أيّألقيتهّ  ّةللز مل:  ّ ازتمىّةزميفّبألا  ّةم فل)ًّت زمبةن(
 ّ ا ّلبنّ ازسّ:ّ"ّللزل بّةللمي ّةللازاّللمعت ّأو ّةلاد ّةهةّ بذبّللشل ّ.ّ(7)زميًاّةزماي ّ 

                                                 

 .3/366ّ(ّي ظزّ:مقاييسّلللغ ّ ّماد )ضفز(ّ:1ّ)
 .4/1635(ّي ظزّ:ّللوااحّ ّماد ّ)بط ّ(ّ:2)
 .1/258(ّمقاييسّلللغ ّ ّماد ّ)بط ّ(ّ:3)
 .5/1790(ّللوااحّ ّماد ّ) ش (ّ:4ّ)
 .3/6(ّي ظزّ:ّللعينّ ّماد ّ)اق (ّ:5)
 .2/15(ّمقاييسّلللغ ّ ّماد ّ)ّاق (ّ:6)
 .6/2362(ّي ظزّ:ّللوااحّ ّماد ّ)زمى(ّ:7)
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ّتقة ّزميفّللشل ّأزميه" ّةلاتعازً  ّيبام ّعليهّلشتقا ًا ّنل هّمنّللز ملّأل  هّإذلّ(1)ث   ّةهذل
ّ ّعنّظ زّدلبته ّ أزماه ّطع ه ّةيقا : .ّ ّزمىّعدةه ّة ع (2) وزه ّمب يًاّّ. للط باقّ)تبزم ةن(

نّأمزّم نّيزميهّةياقزهّّ(3)للمج ة ّةذل ّلغزخّت ةينّ عل  ّةتاقيزهّ  ّ األما ّعللّي ة 
ّيلاظّأنّ عللّللط باقّمنّلأل عا ّللخما ّ ّنما ّ ب ىّللفع ّللمج ة ّ. ّمعلةمًا   ّيذنزه

ّل ّللز ملّةعد  ّعملي  ّإن ّعلى ّللدًل  ّ)للةلة( ّللجمع ّإلىّضميز ّ عً ّللما د  لز ملّتشن 
ّللجيشّ ّ جيشّللعدةّيزمي  ّنل   ّ ّةه ّّنل   ًّّيزمة هبّّ. ّجماعيًاّيقة ّبهّّن  

ّلل  صّعلىّطباقّآخزّمؤندًلّللط باقّلألة ّماتنمً ّاال ّللةهنّةللضعاّ لّ ةله:ّ ة دّد  
)يبغاز(ّتغيزةن(ّ ّةهةّطباقّايقيقلّالبلّبينّ علينّ:ّمضازعينّمثبفًّّةّ)ةيبغازّعلين 

 ّ(4)ةّم فلّ)ًتبغيزةن( ّةللمغةلز:ّأيّنثيزّللغازفّةهةّيبغيزّإالاز ّةيقا :ّب ّهةّمقات ّ
 ّ(5)ةللغازّللجيشّ ّيقا ّألتقىّللغازلنّأيّللجيشانّةللغاز ّ:لًا ّمنّلإلالاز ّعلىّللعدةّ

ّللشل ّ ّخفةخّ ل ّأادهما .ّ ّواياان ّأو ن ّةللزل  ّةللةلة ّ"للغين :ّ ّ ازس ّلبن  ا 
ّ  زًلّأةّازبًا"ةل  اط ت ط امبٌنّ ّةأًو ّلألخزّإ دل ّعلىّأخذّما   اطّة 

(6).ّ
ّللخطب ّ لّمضمة  اّ ائ ّعلىّث ائي ّتضادي ّ ّبالتقاب ّبينّمش دينّ لّاال ّمنّّ ة ص 

 ّةلذل ّأوبحّللقة ّهداّا  ّ(7) يهّيزمىّللذيّلل دا:ّالغ ز خبّ لعدوه ،  أوبحّ)الزضًا(
ّم ّبين ّذل  ّةأةضح  ّ ّ:ّلألعدل  ّللثا ل ّةللمش د  ّ ّللز مل( ّةعد  ّلألة )للز مل :ّ ش دين

ّا ً ّ ّةهد ًا ّللد ًل ّعلىّمع ىّشام ّ لّاال ّمنّأوبحّالزضًا ّةعد ّلإلالاز (  )لإلالاز 
جتماغّهًة ّللقة ّعلىّللباط ّةتفز ن ّعنّللاق ّإذّأظ زّللت ضادّ ّلألعدل ّ ّةل  ماتااالًا

                                                 

 .2/435(ّمقاييسّلللغ ّ:ّماد ّ)زمى(ّ:1)
 .14/335مى(ّ:(ّي ظزّ:ّلاانّللعزبّ ماد )ّز2)
بإشزلاّّ زلسّعبدّللناظ ّاان ّ(ّي ظز:ّللمب لّللمج ة ّ لّ  جّللب ال ّ)دزلا ّلغةي ()زاال ّماجاتيز( 3)

 .111: 2003هر/1423د.ّوباحّعباسّللاال ّ ّجامع ّباب ّ نلي ّللتزبي ّ ّ
 .4/442(ّي ظز:ّللعينّ ّماد ّ)الةز(ّ:4)
 .774-2/773(ّي ظز:ّللوااحّ:ّماد ّ)الةز(ّ:5)
 .4/401مقاييسّلللغ ّ ّماد )الةز(ّ:ّ(6)
 .3/1093(ّي ظز:ّللوااحّ ّماد ّ)الزخ(ّ:7ّ)
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لبلّبينّللفع ّةم فيهّ) لتفعي ّللمضمةنّللدًللّ لّعج ه ّعنّّال تغيرون(يغار عليكم و للا 
ّ.(1)للقتا ّ

ةلتنثياّللمع ىّللمزلدّ لّتوةيزّمش دّعج ّللقتا ّ لّللازبّع   ّلإلما ّبوةز ّأخزىّ
(ّ ّللا   (: ّ)عليه ّ لّ ةله ّللعج ّةلإلاتا    لكم قلت إذامنّوةزّللط باقّعمقفّمش د

ن ,وصر   قر   أوان هذا قلتم الشتاء؛ في اغزوهم  حمارة قلتم الصيف, في اغزوهم لكم قلت وا 
ّ لّعنا(  الحر أنظرنا ينصرم القيظ, ّةللقتا  ّللىّللغ ة ّأندفّدعةته ّللط باقّ ّ وةز  ّ  

يا(ّ ّةماّيتعلقّ ي ماّمنّأاةل ّةألاتغزلقّن ّلإل م  ّ مزلا ّللا   ّنل اّذلنزًلّ)للش تا /للو 
ازس"ّللشينّةللتا ّةللازاّللمعت ّأو ّةلادّة وةل اّ لّللا   ّ ّةللش تا ّ ا ّع هّلبنّ 
يا" ياّ  ةّزبعّمنّأزباغّللا  ّةع دّ(2)ل مانّمنّلأل م  ّةهةّللشتا ّخ اّللو   ّأماّللو 

ادّةلليا ّةللفا ّأو نّأادهماّيد ّعلىّ مانّ(3)للعام ّ واّا  ّ  ّ ا ّلبنّ ازسّ"ّللو 
ّ.(4)ةأًخزّيد ّعلىّمي ّةعدة ّ"

ججًاّةلهي ًّ ّ اذلّعنافّوةز ّللت ضادّ تقاعسّهًة ّللقة ّعنّلل   ةخّللازبّةلتخاذه ّاب
ّمنّللازّةللبزدّ ّنا ةل ّ إذل ّبالبزد  ّبالشتا ّتذزعةل ّأمزه  ّةلذل ّبالاز   ياّتذزعةل ّبالو  أمزه 

.ّة دّأزداّلإلما ّباانّتنمي ّ لّللن  ّللمع ىّللمزلدّ لّ(5)يفزةنّ   ّمنّللا ياّأ زّ 
 ي  ّبإطازّمزنبّمنّوةزّمتضايف ّمنّللط باقّةللن اي ّمتزشا ّّتثبيفّللجبنّّةللعج 

يا( ّ فلّللش تا ّ ةل  :ّ عنّللط باقّللنبللّللذيّأةضحّأعذلزه ّللةلهي ّ لّ)للش تا ّةللو 
ياّ ةل  :(6)ةي اباُّهّّشل ّ ّن ّ ّيضزبّبّللذيّ(ّةهةّللب ْزدأوان قّر وصرّ ) )حمارة   ّة لّللو 

                                                 

(1ّ )ّ ّللط باقّةللمقابل ّ لّخطبّلألي ظز: ّ لّ  جّللب ال  ّللا  ( ّ- ب الي ّدًليّ دزلا–ما ّعللّ)عليه
 .2010ّ:12(ّ 17(ّ ّللعدد)9 .زضاتهّااينّوالح ّمجل ّمياانّللدزاافّلًناديمي ّ ّمجلدّ)

 .3/245(ّمقاييسّلللغ ّ ّماد ّ)شتة(ّ:2)
ّ.7/164ي ظزّ:ّللعينّ:ّماد ّ)ويا(ّ:ّ(3ّ)
 .3/326(ّمقاييسّلللغ ّ:ّماد ّ)ويا(ّ:4)
ّللط باقّةللمقابل ّ لّخطبّلإل5) ّي ظز: )ّ ّ لّ  جّللب ال  ّللا  ( ّ- ب الي ّدًليّ دزلا–ما ّعللّ)عليه

 .2010ّ:18(ّ 17(ّ ّللعدد)9اديمي ّ ّمجلدّ) .زضاتهّااينّوالح ّمجل ّمياانّللدزاافّلًن
 .7/81ّ(ّي ظزّ:ّللعينّ ّماد ّ)وز(ّّ:6ّ)
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ميب القيظ(  يّةهةّو   ّ قدّوة زّأعذلزه ّ لّللت خلاّعنّأمزهّ ّ تاز ّشد ّللاز  ّّ(1)اللو 
ّتالُّ ّ ّللنا ّةللفتةز ّث  ّمنّلألعذلزّللتلّيذةقّللعا  ّم  اّطع  ّللقز  ّة اةها ّشد  ةتاز 

اتثبت اّةجعل اّم ادًلّل اتجاجّعلي  ّبقةله:ّ)  والبرد   الحرِّ  من كنتم فإذاتل ّلألع لزّم   ّةل 
ون؛ ّأةوااّأفر   السيف من واهلل فأنتم تفر  ّن   ّلخت    ّ /للبزد( ّ)للاز  ّبين ّ الط باق  ّ )

ّ ض ّعنّةواّاماز ّللقيخ ّإذّأوبحّتخاذ ّمقاتليهّأشبهّبالا بافّ ّةللوز  ةأاةل ّللقز 
ّلألخيزّجا ّضزةز ّ لّللايةل افّأملت اّ ياّ ّإًّلن  ع دّللايةلنّ لّاالتلّللش تا ّةللو 

ّللفطزي  ّيشم ّاالتلّللازّّعلي  ّطبيعت   ّللد  عّعنّلل فسّبالج اد ّللا بافّ لّاال  أما
 ّةخت ّةوفهّل  ّ)زضلّ(2)ةللبزدّللتلّأعطفّدًل ّللز خّللماتمزّة ابلفّوف ّللتزددّ

ّلألطزلاّ ّمتنامل  ّلةا  ّنأ   ا ّللط باق  ّإطاز ّبزا  ّأا مف ّللن اي  ّمن ّبوةز  ّع ه( لهلل
( ّن اي ّعنّوف ّجب   ّةعج ه ّّةذل ّأنّلّسيف أفرفأنتم واهلل من اةمت ااق ّلألبعاد ّّ)

ّللقتا ّ ّمع ّةللبزد ّللاز  ّلشد  ًّّم ااب  ّبطزيقّلألةلىّإذ ّمنّلألشد ّمنّلألهةنّ ازُّ للفاز 
ّ.(3)ةللمجالد ّللا ياّ

 عبزّللخليف ّعللّ)عليهّللا   (ّبتةليف ّزلئع ّمنّوةزّللطباقّعنّاال ّللجبنّةللعج ّّ
ّعبد ّمما ّبطزيق ّةلإلاتا    ّللجماللّ لّللت عبيز ّللاس  ّعلى ّللتلّت به فّمنّلألااليبّ

ّإ  اعي  ّمم اّتد ّعلىّادلدّللزأيّةللفواا ّةللب ال .
 الخاتمة

 ّّّخطب  ّ لّللز لشدينّللخلفا ّأااليبّت ةعف ّللخطبّأالزلخّتت ةغّمنّمتأفّ ّةهذل 
ّةللخطب ّّب اّتعلقّاةمّللبيع ّتخصّللتلّللخطبّعلىّللباثّ لّأند اّإذ ّّةمةضةعات ا

ّّةلًزشادّللةعظّتخصّللتل ّّللقتا ّللمؤم ينّةتازيخّبالج ادّللمتعلق ّةللخطب  ّنةن 
ّللمت ةع ّأد ىّة دّ ّ عال ّةايل ّللخطب  ّ لّّللط باقّبأشناله ّةةظاّبفاعلي   ّ ّبازً ل دةز ل

ّّة ّللمتلقين  ّمقاودها ّةبيان ّلاتعزلض ا ّللخلفا  ّزل  ّللتل ّةللقضايا تمي فّّ دللمةضةعاف
ّبوةزّ ّمتدلخل  ّعلىّشن ّأبطزّمزنب  ّللز لشدينّبإيزلدها ّللط باقّ لّخطبّللخلفا  وةز

                                                 

 .5/200(ّي ظزّ:ّللعينّ ّماد ّ) يظ(ّ:1)
(2)ّّ ّي ظز: ّ)دزلا  ّللزلشدين ّللخلفا  ّلالةبي خطب ّدنتةزله()أّب-( ّد.ّّطزةا  ّلشزلا  ّ ّاامد ّخليف  إيمان

 .162:2002ّّعزبي ّ ّعبدللاتازّوالحّ ّنلي ّللتزبي ّ ّ ا ّلللغ ّلل
 .219(ّشزحّ  جّللب ال  ّللبازل لّ:3)
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مع ةيّأةّمنّلألث ينّمع اّ ّّأخزىّمنّللط باقّ ّمت ةع ّ لّأ ةلع اّمنّ:ّطباقّلفظلّأة
ةجعلةلّخطب  ّتقة ّعلىّمبدأّللف  ّةتالي ّللقة ّةمعز  :ّ)ماذلّيزيدّللخليف ّمنّخطبه(ّةماّ

مقودّم  اّ ّةمماّأا  ّتنثياّمف ة ّللت ضادّتةظياّللط باقّللمع ةيّ لّإبزل ّللمع ىّلل
ّّةتقزيبهّللىّللا امعّ.

 ّ ّمن ّم يد ّإلى ّللدلزاين ّللبااثان ّعنّّةلًاتمزلزّلًهتما يةول ّللعلمل ّللباث  ل
ّلنةنّخطب  ّمعينًّّي ضبّمنّألةلنّ للماا افّللبديعي ّ لّخطبّللخلفا ّللزلشدينّ 

فواا ّأااليبّللب ال ّ ّةنذل ّماّتاملهّ وةصّللخطبّمنّ ي ّب الي ّةلغةي ّةأدبي ّلل
ّللدلخللّ بجا بّب ال ّللط باقّةت ةغّوةزهّ لّخطبّّةلًعت ا يعز  اّللباثّعنّمن ة  ا

 للخلفا ّللز لشدينّ 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). 


