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ِيهخصِ
تتّ            عا تت ّا د  تتشةن الشبؾاتتةن السظّيتترةن لميفتتؾما وايهاتترا ا عمييتتا متتؽ   ن تعّرضتت ا الدة

أ هَّاق، وتؾّجي ا الديامن السنغ رضةن نحؾىا لمشي ا مؽ صّحاايا، وتذكيػا السدمسيؽ  ه  
بياتا السنثارة عنمتؼن  ةا الؾاسعةا والذن ع او ى السنغ راض  عقيدتايؼ وديشايؼ، و ان مؽ ىذه الد 

يا، وإنزالايا مشزلًة ي تنعدة هييتا  الديؽا  ا حقَّ ي  دا اإلسالم  لمسرأةا، وتقييدا حراَّاايا ، وبخ 
، هتتالسرأةن أحتتدن  ال تتةا أشتتيا    ا بالامتت ا والحستتارا ل ا ي  تتد  ، مشزلتتًة وضتتيعًة ع  شتتقيقة  الرجتت ا

ا تقظعن صالتَّون، واسادل ؾا عمى تقظعن الرالًة، هإذا مّرت  أمام  الرج ا ه  صالتوا هإنَّي 
، وكتتد استتادر    الدتتيدةن عا ذتتةن  احا تتح  ذلتتػ ورّدت   -ت ذلتتػ باحاديتتلا الانانتت ا الرّا

تبيةا متؽ  ، وماؽ  ىشتا يشظمت ن البحتلن لسعالفتةا ىتذها الذن غير  شاكٍة ه  روايةا الحديلا
، وىتت  القظتتعن إهدتتاد  أم إشتتغال    الشاحيتتةا البالغيتتةا الاتت  تاذتتمن عتتؽ الستترادا بتتالقظعا

متتاتن متتؽ الشدتتا ا الرتتالة    ومتتا  وىتت   تت ة  امتترأٍة تقظتتعن الرتتالة    وىتت  تقظتتعن السنحرَّ
بحيل ي ينتر ى مشيتا شت    وىت  القظتعن ىشتا تحفيتر  ًة ف  حا ما  من الحكؼن إذا  ان   السرأةن 

تتمّا  أن يقظتتع   عمتتى الستترأةا أن تستترَّ أم ىتتؾ تحفيتتر  عمتتى السرتتميؽ  ومتتا ذ نتت ن السنر 
تتارة  تتيؽ  ي   تتلن أن  صتتالت ون الس  تتاولن الب ح  تتاؤيتا ينح  ان تت   امتترأًة    تت ة ىتتذها الاَّد  تتوا و إان     ي  د 

ت    تا ك ب  ترنا   اي  ترأة  م شزلتًة لتؼ  ت ذ  تالما َّ ن تّزل  الس  ا وانب ر ىاؽ  أ نَّ التديؽ  اإلس  ي فنّض اشاباك ي 
. ؾرا ٍر ماؽ  العنرن  ذ لػ  ها  ّأيّا ع ر 
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Abstract:  

        The purified Sunnah has been attacked and slandered by 
all those who have been called up. The arrows bent towards 
her to get her health. And questioning Muslims in their faith 
and religion. It was one of the most perverse cases of injustice 
to the Islamic religion of women, and restricting their 
freedom, and their right to be taken down and status is not 
considered a sister to the man, and these suspicions raised 
that the status of women in the Sunnah and the status of a 
woman settled in the dog and donkey, women is one of three 
things cut the prayer, Aisha, may Allah be pleased with her 
grandfather, said to her, "This is not a doubt in the narration 
of the hadeeth, and from here the research begins to deal 
with this suspicion from the point of view of the 
communication that reveals the intention to be cut off, Is the 
pieces spoil or occupancy? Is every woman cutting the prayer? 
Are women forbidden to pray? What is the ruling if a woman 
is so fatigued that he sees nothing from her? Is cutting here 
engraving on women to pass or is a quarry for worshipers? 
What is the ruling on passing the mosque in the Haram al-
Sharif? What is the fault of the worshiper to cut off his prayers 
passing through his hands, although a woman all these 
questions try to search to break the clash and demonstrate 
that the Islamic religion took women status did not supervised 

before that in any erea? 
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بّا ال ع ال سايؽ         دن َلِلاَّا ر  س  يؼا -ال ح  حا س ؽا الرَّ ح  يؽا  -الرَّ ما الدّا إايَّاك  ن ع بنتدن و إايَّتاك   -م الاػا ي ؾ 

تتا عايؽن  تتا قايؼ   -ن د  تتر ال  ال سند  ن ا الرّا تتدا تتؾبا  -اى  تترا ال س غ زن ي  ؼ  غ  يا م تتي  تت   ع  ع س  يؽ  أ ن  تتر ال  الَّتتذا صا
الّايؽ   ؼ  و ي  الزَّ يا م ي   ،آميؽ...      ع 

ِٔبؼذ
تته       تتإكامنايتتا إ ،اإلستتالما متتؽ أر تتانا  ر تتيؽ   ر تتؽ   الةن الرَّ عتتؽ  مشيتتاة  ، لتتديؽا ا ةً كام 

، واكاتترن هييتتا الخذتتؾ ن  ، ولتتذلػ وجتت   وا وربّاتت العبتتدا   تتيؽ   مشاجتتاة  ، والسشاتترا  الفحذتتا ا 
بعتتد  األعستتالا  أهزتت ن التتدنيا،  الحيتتاةا  متتؽ أعبتتا ا  الشفدتتيةا  الراحتتةا  ، طراتت ن بتتوا  الفتتالحن 
 مؾلتدة  ؛ والخظايا اليؾميةا  الذنؾبا  اة  ح  س  من  يا،ه  أوكاتا  كيس   إذا أن  --باللا  اإليسانا 
 كاىرٍ  عغيؼٍ  مع   ، والرمةن وا وربّا   يؽ العبدا  ، صمة  ه  الدّر والعمؽا  -- للاا  لسراكبةا 
يتا عاتا امر  ىذه األمؾر ووجؾبا  ، وألىسيةا والدكيشة   والخذؾ    اإلخالص   تاظم ن  خال ٍ 

الات   األشتيا ا  هت  بعتضا  بالبحتلا  متؽ ىتذه األىسيتةا  انظم  ىتذا البحتلن  ه  الرالةا 
 .رةا يَّ ظ  السن  ةا بؾاَّ الش   ةا شو مسا ورد ه  الدة ه وخذؾع    تر يز  مّا ر  ى السن م  ع   تقظعن 

لستا  انت  و ، الرتالة   كؾاطتعن ،  و ثرت والسنم يياتن  ذؾاغ ن النا تعددت ه  عررا       
مرتدري  والامت ن  الحستارن  تان ، و هت   ت  عرترإ ارة الفاؽ والذبيات  مردر   السرأةن 

تإليتا  السن ذه الثالث ه  عمة جامعة وى  ، اجاسع  ىّم ر  شغ  لمسن    إذا متروا مّا را
عمتتى  الذتتبية هتت  أربعتتة مباحتتلومتتؽ ىشتتا انظمتت  البحتتل لاحراتتر ىتتذه  ،و تتيؽ يديتت

 الشحؾ الاال :

 .كظع السرأة الرالة: أٔال

  -اسادراك الديدة عا ذة ت : ثاٍَا

مّا حكؼ السرور  يؽ يدي : ثانثا  مؽ الؾجية البالغية. السنرا
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مّا ذ ى  يف  أن ياخ: سابؼا    رةا  سن  السنرا

 وللا ول  الاؾهي 
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 ادلبحثِاألٔلِ:ِلطغِادلشأةِانصالةِ:
 انسٍاقِادلمايًِانزئِسدِاحلذٌثِفٍّ:ِ

 -عتؽ الشبتّ   -- عتؽ أ ت  ىراترة   مؾضؾعا لمدراسة ىتؾ الحديل السخاار      
-  :كتتال" اخايتتر ىتتذا الحتتديل خاصتتة  (1)"  يقظتتعن الرتتالة  الستترأةن والامتت ن والحستتارن

رااو ي لبيتان أن البيتان الشبتؾي عمتى وجازتتو وإشتا دون غيتره متؽ أحاديتل القظتع؛
تيا لياّ يفد الظاعشؾن  غرة يشفذون مش   -السرتظفى  ابؾاتة وامستزو شة الشَّ يستؾا الدة

أو تاسيتت  أو ة أو تقييتتد بذتترل أو عتترا أو حتتال هالحتديل ختتاٍل متتؽ  يتتان عمّاتت،  -
تتين هتتاإلطالق مفاتتؾح تتتذيي ،  أن حتتديل القظتتع ياحتتدث عتتؽ شتت   عرضتت  مشتتو  ؼفي 

تمّا  عاىري، وىؾ السترور  تيؽ يتدي ، وي يتاامؼ عتؽ ختالل مغروستة هت  طبتع السنرا
ىشا يبدأ مؽ الغاىر  ؼ أ تر ىتذا  دل عمييا، هحديل القظعك يالسرأة أو أهعال وسمؾ 

تمّا الغاىر ه  باطؽ  لدراستة ىتذا  ، ومتؽ ىشتا  تانوىتؾ اينذتغال والاذتؾاش السنرا
استتا متتؾجزا ي  -- هتت  إ تتراز بالغاتتو البيتتان الستتؾجز أ تتر جمتت ّ  وأن متتا أورده منح 

 .يندال عؽ عماو،    يف  الاردي  بو واإلذعان لو

هت  صتحيا اإلمتام الات  تاحتدث عتؽ كظتع السترأة الرتالة األحاديتل   تقدم       
تمّا تحدد القدر السكان   تيؽ  أحاديل (2)"ىت256"البخاري  بتاب  والدتارة تحت  السنر 

تمّا   والدتارة(،  تؼ ولت  ذلتػ الحتديل عتؽ أنتؾا  )كدر  ؼ يشبغ  أن يكؾن  يؽ السنر 
،  تؼ  -متؽ ورا يتاومرور السترأة  -الدارة تح  أ ؾاب الرالة إلى الحربة، والعشزة 

تت تتفر، والرَّ الدتتارة بسكتتة، والرتتالة إلتتى الراحمتتة، والبعيتتر، والذَّ تتح   تتؼ رّد  ،رار ، والدَّ
مّا  الساخذ سارة لسؽ يسّر  يؽ يديو إذا تعسد الساّر ذلػ،  تؼ الحتديل عتؽ إ تؼ  السنر 

مّا   يؽ يدي السارّ  ،  ؼ الحديل عؽ كظع السترأة الرتالة آخترا ضتسؽ اعاترا  السنر 
                                                           

.  بتتاب )متتا يدتتار السرتتم (  2/101ستتشؽ ا تتؽ ماجتتة. تحقيتت : شتتعي  األرنتت ول وغيتتره،  ( 2)
 م.2009ىت ت 1430، دار الرسالة العالسية 1ل( ، 950حديل ركؼ )

 م.2002ىت ت 1423، دار ا ؽ  ثير. يروت. 1البخاري. البخاري، ل ( صحيا9)
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تحتت  بتتاب )ي يقظتتع الرتتالة لستترأة الرتتالة عمتتى كظتتع ا - -ة عا ذتتة الدتتيد
  .ش  (

 تزتسؽأوي باب)ستارة السرتم  (  ورد (1)"ىت 261 وه  صحيا اإلمام "مدمؼ     
الحتتديل عتتؽ تحديتتد مقتتدار الدتتارة وجتتؾاز الستترور متتؽ ورا يتتا،  تتؼ الحتتديل عتتؽ 

تمّا ،  ؼ باب )مشتع الستاّر  تيؽ يتدي ة إلى الحربة والعشزة والراحمةالرال ( وهيتو السنر 
مّا إ سو،  ؼ باب )دنؾ بيان و  الحديل عؽ وجؾب دهع السارّ  الدارة( ،  ؼ  مؽ السنرا
تمّا  تمّا ( وهيتو تحديتد ستارة باب )كدر ما يدتار السنرا وذ تر متا يقظتع الرتالة  السنرا

تتمّا وعتتالج القظتتع،  تتؼ بتتاب )ايعاتترا   تتيؽ يتتدي  ( وهيتتو اعاتترا  الدتتيدة السنر 
 مؽ المي . -  -صالة الرسؾل  - -عا ذة 

 (2)ىتت "273هت  ستشؽ اإلمتام "ا تؽ ماجتة  كظتع الرتالة أحاديلردت كد و و         
عمتتى  األحاديتل الساقدمتة عمت  ىتذا البتابنّرت  و (، يقظتع الرتالةتحت  بتاب )متا 

تمّا عقؾبة وإ ؼ الساّر  يؽ يتدي  تمّا )بتاب السترور  تيؽ يتدي  السنرا ،  تؼ ولت   (السنرا
تتمّا جتتؾب اتختتاذ و  أحاديتتل نّرتت  عمتتىذلتتػ بتتاب )متتا يقظتتع الرتتالة(  ستتارة  السنر 

وولتت  ىتتتذا البتتاب بتتتاب )ادرأ متتتا  ،ييتتتا  تتؼ ي يزتتتّره متتؽ متتتّر  تتيؽ يديتتتوليرتتم  إل
مّا اساظع ( هيو نّص عمى وجؾب دهع الساّر  يؽ يدي   هالقظع ىشاوسارتو،  السنر 

تتمّا مارتتت  عمتتى تقرتتير  تتمّا دون الستتاّر؛  السنر   -رجتتالمتتا يكتتؾن غالبتتا  - هالسنر 
ترة عمييتاوالرج  ىتؾ متؽ  وىتؾ متامؾر باتختاذ الدتارة  ،يرتم  هت  األمتاكؽ الات  ينس 

كيال يذّ  عمى الشاس، واداشبط مؽ ىذا أن القظتع التؾارد هت  األحاديتل الستذ ؾرة 
تت  يتل هالارتيت  التؾرودي لاحاديتل تحت  أ ؾا يتا، ححر  بتالسرور،  م بتاب )متا دة ق 

مّا يدار   باب )ما يقظع الرالة( لماشبيو عمى وجؾب اتخاذ الدارة.عمى ( السنر 

                                                           

ىتت ت 1427وما بعدىا،  دار طيبة  227( صحيا مدمؼ .تحقي : نغر  ؽ دمحم الفاراان ، ص 2)
 .م.2006

 2/97( سشؽ ا ؽ ماجة 9)
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تمّا ر أوي باب )ما يدتار كا ذن  (1)"ىت  275 وه  سشؽ اإلمام "أ   داود       (، السنرا
تمّا  ؼ )الرالة إلى الراحمة(،  ؼ )الدنؾمؽ الدارة(،  ؼ)متا يت مر  أن يتدرأ عتؽ  السنرا

مّا السسر  يؽ يديو(،  ؼ ) ( ،  ؼ بتاب )متا ما ينشي  عشو مؽ السرور  يؽ يدي السنر 
يقظع الرالة( مع الشص هيو عمى وجؾب اتخاذ الدارة،  ؼ تال ذلػ باب )مؽ كال: 
الستترأة ي تقظتتع الرتتالة(،  تتؼ بتتاب )متتؽ كتتال: الحستتار ي يقظتتع الرتتالة( ،  تتؼ بتتاب 

 الرالة(،  ؼ باب )مؽ كال : ي يقظع الرالة ش  (.)مؽ كال: الام  ي يقظع 

ورد أوي: )متتتا جتتتا  هتتت  ستتتارة  (2)(ىتتتت279وهتتت  صتتتحيا اإلمتتتام )الارمتتتذي       
مّا  تمّا (،  تؼ )متا جتا  هت   راىيتة السترور  تيؽ يتدي السنر  ،  تؼ )متا جتا : ي (السنر 

 ي يقظع الرالة إي الام  والحسار والسرأة(. يقظع الرالة ش  (،  ؼ )ما جا :أنو

تمّا عؽ سارة  :االم أويجا  ال (3)"ىت303 وه  سشؽ اإلمام "الشدا       ،  تؼ السنرا
األمر بالدنؾ مؽ الدارة وتحديد مقدارىا،  ؼ الحتديل عتؽ متا يقظتع الرتالة ومتا ي 

تمّا إذا لؼ يكتؽ  تيؽ يتدي  يقظعيا ، وىتذا الاقييتد دليت  عمتى عتدم إبظتال ستارة السنر 
تتمّا الستترأة لمرتتالة وذلتتػ لؾجتتؾب اتختتاذ ستتارة يرتتم   إلييتتا، هتتإذا كّرتتر هإنتتو  السنر 

 يشقص مؽ صالتو.

د ، هقتتالامتت  اتفقتت  هيتتو جسيتتع  اتت  الدتتشؽ الادمدتتم  التتؾروديىتتذا الارتيتت      
 تتؼ  يتتان إ تتؼ الستتاّر  تتيؽ يتتدي ، وتحديتتد مقتتدارىا، وردت أوي أحاديتتل اتختتاذ الدتتارة

                                                           

ومتتا بعتتدىا، دار  2/21ستتشؽ أ تت  داود. أ تت  داود، تحقيتت : شتتعي  األرنتت ول ودمحم  امتت ، ( 2)
 م.2009ىت ت 1430لة العالسية. دمذ  الحفاز الرسا

، دار 1ومتا بعتدىا، ل 2/336( الفامع الابيتر. الارمتذي . تحقيت : د. بذتار معتروا عتؾاد، 9)
 م .1996الغرب اإلسالم  

( سشؽ الشدا  .الشدا  ، شرح: جالل الديؽ الديؾط ، وحاشية اإلمام الدشدي، تحقي : عبتد 2)
ىتت ت 1406، مكا  السظبؾعات اإلسالمية. حمت ،  1لدىا، وما بع 62/ 2الفااح أ ؾ غدة، 

 م .1986
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مّا ، مات وشترول لمخذتؾ  هت   ؼ جا ت أحاديتل القظتع ماتاخرة السنرا ، هيشتاك مقتدّا
 .وكظعيا ومؽ يافاىميا يداح  نقص  سال هزيمة صالتو الرالة،

ِانخحهٍمِانبالغً:
يقظتعن الرتالة  السترأةن والامت ن كتال: "  - -عؽ الشبّ  -- عؽ أ   ىرارة        

" عمى ذ تر الرتحابة  – –الديدة عا ذة ىذا الحديل اسادراكا مؽ ورد  والحسارن
-- "دون تقييتد الحديل ىذا ورد كد ، و كظع السرأة الرالة ه  صحيا "البخاري 

ستتسعو لتتؾ ، وىتتؾ  يتتذه الروايتتة هتت  مدتتشد اإلمتتام "ا تتؽ حشبتت " ستتا أو عمتتة  اشتتفة 
متؽ كيسايتا،  أو يغتّض كارىؾ اإلسالم والسدمسيؽ هال شتبية هيتو، وي يدتيل لمسترأة 

مّا  ، ينذغال كم  شغهالقظع:  ستؾا  أكتان رجتال أم بسؽ يعر  ه  صالتو  السنرا
بإزالتة متا  – –الدتيدة عا ذتة  --رستؾل للا  ؛ ولتذلػ أمترامرأة أم غير ذلػ

تتما صتتالتو "أ   يمييتتو هتت  تتر  كا  اشَّتت  ع  يظا تتت   الن ز  و ي ت تتنةتتإا ػ ىتتذا؛ ه  اما تتت   هن ارن اوا ر    هاتت  ن را ع 
كنؼ  إاذ ا ك تام  ين  --والقظع ىشتا يفّدتره واؾضتحو كؾلتو  ، (1) "تا ال  ص   تد  تمّا  " إانَّ أ ح  ر 

ظ انن ه مب   ي  ا   الذَّ د  ج  تفن م ي د  كنؼ  ه  تدن تد  ذ لاتػ  أ ح  ج  تمَّى، ه تإاذ ا و  تؼ  ص  راي    اَّى ي ي تد  م يوا ح  س  ع 
ت يؽا  د  ف  " س  الاس   --ولؼ يتامر السرتظفىهالقظع: تمبيس وخمط وشغ ، ، (2)و ىنؾ  ج 

أو يحكتتؼ  بظالنيتتا متتع وجتتؾد الذتتاغ  السؾستتؾس بعكتتس الستترأة ، بإعتتادة الرتتالة
مّا   ان   يميي انوالساّر هال يؾسؾس الالى  بالشغر؛ ألن الستر  يسكشتو الار يتز السنرا

 . وعدم ايلافات ما دام ه  صالة

                                                           

تدن 374، حتديل ركتؼ )105( صحيا البخاري، ص2) د  تمٍَّ  ى ت   ت ف  ( بتاب )إن صتمَّى هت   تؾب منر 
ى عؽ ذلػ(، والقرام:  ؾب مؽ صؾا ممّؾن متؽ العيتؽ وىتؾ صتفي  ياختذ  الت ون   وما ينشي  ص 

العترب. متادة)كرم(، وتعتر : تغيتر وتشارت  وتحتؾل سارا، وكي : ىؾ الدار الركي . لدتان 
 دون. لدان العرب. مادة)عر (.

 298( ، باب )باب الديؾ ه  الفر  والاظؾ ( ص 1232( صحيا البخاري. حديل ركؼ )9)
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صادق مردوق، هيخبر  ورد الحديل بريغة خبراة ا ادا ية، هالخبرعؽوكد        
عؽ حال واكع مؾجؾد، ي ىؾ متؽ وجتو السسكتؽ أو السحاست ، وي ىتؾ متؽ الساعتذر 

  تتيؽ السدتتشد )يقظتتع( والسدتتشد إليتتو )الستترأة والامتت  والحستتار(السساشتتع، والعالكتتة 
عالكة ارتباطية بسعشى أن وجؾد السرأة والحسار والام  حال الرالة يقظعيتا، وىتذا 

ر  عؽ الزمان؛ ولذلػ عبتر بالفعت  السزتار  )يقظتع( التذي الحدث )القظع( ي يشف
، والفعتت  الفاعت  )السترأة والامت  والحستار( يفيتد تفتدد القظتع وحدو تو ومزاولاتو متؽ

ىشا مظم  لؼ ينقّيد بحال معيشة،    أ ب  القظع ا ادا  مؽ الحسار والسترأة والامت ، 
ار  "يقظع" التذي يفيتد هالسعشى ه  ىذه الفسمة الخبراة معقؾد  مو ه  الفع  السز

تفدد ىذا القظع ه  األوكات  ميا، واألزمشة  ميا، واألمكشة  ميا، مؽ يؾم أن تامتؼ 
"هالسزار  مذارك  يؽ الحال وايستاقبال ، إلى أن تقؾم الداعة - -السرظفى 

، واارجا الحال هت  الفعت  السزتار  إذا  تان مفتردا (1)وانظم  عمى الساض  مفازا"
كسا أنو دال عمى إحزتار صتؾرة السترأة والامت  والحستار  الذراف،كسا ه  الحديل 

ا السشظمتتت  يفتتتد ومتتتؽ ىتتتذوىتتتؼ يقظعتتتؾن الرتتتالة وترتتتؾار يكاتتتراا ىتتتذا اإل تتتؼ، 
الظتتاعشؾن والسذتتكاؾن والسغرضتتؾن ممفتتا حرتتيشا يؾّلتتؾن إليتتو وىتتؼ مؾكشتتؾن أن 

 زل سيال ه  كمتؾب التذيؽدعؾاىؼ الخبيثة وسياميؼ سافد مؾكعا وساح  أىال وتش
، هتتاوكع القظتتع متتؽ الستترأة والامتت  والحستتار هتت  السعشتتى، وأوكتتع عمتتى ي يفقيتتؾن 

الرالة ه  المفع، هاعظى معشى الذسؾل، وهيؼ أن الرالة مقظؾعتة  ميتا، ولتيس 
 .ر عة مشيا

 ؛أكتتؾى متتؽ أن يعبتتر بايستتؼ أو السرتتدر )يقظتتع( والاعبيتتر بالفعتت  السزتتار        
ه  مفغتو عمتى مرتدر  الفعت  والسعشتى كؾاتة، هيتدلألن ديلاو عمى المفتع والرتشاعة 

هحتتيؽ تدتتسع لفغتتة )يقظتتع( عرهشتتا الحتتدث  وزمانتتو وديلتتة معشتتاه عمتتى هاعمتتو، 

                                                           

، دار 1/30( ىسع اليؾامع ه  شرح جسع الفؾامع. الديؾط ، تحقيت : أحستد شتسس التديؽ، 2)
 م.1998ىت ت 1418الاا  العمسية 
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ا اتتدا  الفعتت  هتتة عتتيؽ الفاعتت  متتؽ ىتتؾ  ومتتا حالتتو  و وزمانتتو، وأ يتتر التتذىؽ لسعر 
  ت)اليا ( يرما ألن يكؾن هاعمو    مذ ر يرا مشتو الفعت ، مفستال غيتر مفرت ،

 ير الفاعتت  لفغتتا، ولاتتؽ ديلتتة القظتتع عمتتى الفاعتت  ىشتتا متتؽ جيتتة هيتتدل عمتتى تتتذ
السعشتتى وىتتؾ حتتدوث القظتتع واينذتتغال ي متتؽ جيتتة المفتتع الستتذ ر )يقظتتع(، لديلتتة 

عمتتى الفاعتت  الغا تت  مظمقتتا مفتتردا أو مثشتتى أو  عتت  السزتتار  السبتتدو  باليتتا  الف
 . (1)مفسؾعا، وعمى الغا بات

تتز   دون همفتتع الفعتت  نفدتتو ىتتؾ التتذي          يتتدل عمتتى الحتتدث وىتتؾ الفرتت  والف 
الفاع ، وىذا السعشى )الحدث( السدافاد مؽ الفع  ياؾلد مشو أن لو هاعال كام  يذا 

؛ ألن الفعتتت  الحتتتادث (2)السزتتتار  يفيتتتد ايحايتتتال لمسعشتتتى الحتتتدث،  ستتتا أن الفعتتت 
ّكع )القظع( معدوم،  ؼ يؾجد  ؾجؾد الفاع  هيسا بعد ه  الزمؽ السزار  ألنو الساؾ 

وبشا  عمى ذلػ هتإن القظتع يكتؾن حتال السترور هقتط لتيس عمتى ، والسارّك  حدو و
الثال تة )السترأة  ىت ي اإلطالق، هإيقتا  القظتع معشتى  تا ؽ مدتاسر مقاترن  ؾجتؾد 

والام  والحسار( وإي لؼ يحتدث القظتع؛ ولتذلػ تقتدم السفعتؾل )الرتالة( لاخرتيص 
  .القظع ه  ىذه الحال

 انتتت  الستتترأة والامتتت  والحستتتار يقظعتتتؾن الرتتتالة عمتتتى متتتا ورد هتتت   وإذا        
األحاديتتل، همستتاذا لتتؼ يحرتترىؼ الحتتديل بقؾلتتو متتثال: " ال تتا تقظتتع الرتتالة..."  لتتؾ 

عمتت  الستترأة هتت  كتترن واحتتد ومكانتتة واحتتدة متتع حرتترت الثال تتة بقؾلتتو: " ال تتة" لفن 
غيتر  ت  ىتؾ حندتؽ الام  والحسار، هالارتي  ىشا ليس لقترب السال متة ومراعتاة الش

ترتي  وتفدير وتبييؽ وتيتذي  لاختص واألكترم، هروعت  الارتيت  أحدتؽ مراعتاة، 
 يتا  سترعان متا يابتادر إلتى ذىش  واألىتؼ وىتؾ )السترأة( الاتفّزتهالبد  باألركى والسن 

                                                           

 31( يشغر ىسع اليؾامع ه  شرح جسع الفؾامع ص2)
السكابتتة  -، دار الااتت  السرتتراة 105( الخرتا ص .ا تتؽ جشتت ، تحقيتت : دمحم عمتتى الشفتتار، /9)

 العمسية.د.ت.
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هفعميتتا كاطعتة لمرتتالة، ولتتؼ  ،وبخدتتيا حقيتا ،وعقميتا إىانتتة التديؽ اإلستتالم  ليتا
 .الام  والحسار ذلػ جشس لسراد جشس السرأة و يقّيد السرأة ىشا بقيد، ها

والعظم بالؾاو  يؽ الساباعديؽ ه  السشزلة )السرأة والام  والحسار( يفيد           
هروعتت  الارتيتت   ،والاستتايز والاغتتاير هتت  الفشدتتية ،الفستتع وايشتتاراك هتت  القظتتع

تفيتد  ستا هال يكؾن الفسع ه  الحتديل  تت)الؾاو( لسراعتاة الشغيتر  ت   أحدؽ مراعاة
 كتتال الشحؾاتتؾن التتدكيقؾن: مظمتت  الفستتع، أي: جستتع ختتال متتؽ الاشاستت  والاشتتاعر،
هعبر بالقظع وى   مسة متؽ يدتسعيا ألول وىمتة يابتادر إلتى ذىشتو السعشتى المغتؾي 

التذي ي  - -هداد، ولاؽ ليس ىذا مراد السرظفىالبار واإل: الذا ع لمقظع وىؾ
يشظتت  عتتؽ اليتتؾى،  تت  متتراده أعستت  وأخرتت   مستتا زدتتتو هاتترا زادك معشتتى، هبتترغؼ 
كؾنو كرابا ه  تفديره إي أنو بعيد ه  مرماه، هالاعبير بالقظع ليس عبثتا عبتر بتو 

حاتتى تبتتيض  مستتة القظتتع  مستتة أختترى، وااتترك التتذىؽ يظتتيش  - -السرتتظفى 
ر ؽ الثتان  متؽ أر تان اإلستالم طيذو المغؾي، بك  ما يعر  لتو، هالحتديل عتؽ الت

وىتت  الرتتالة الاتت   يتتا عستتاد التتديؽ وكؾامتتو، والحتتديل عشيتتا ي يحاستت  تفتتؾزا، أو 
حرارتا أشتد الحترص عمتى كيتام الرتالة  - -خالها أو تشازعا، و ان السرظفى 

 يؽ  ذا الَّ  ؾن  شن ما    السن  ا  م  ه  أ   د  واسايفا  أر انيا  اممة، هقد كنرن  يا الفالح دنيا وآخرة، "ك  
 .(2: 1)الس مشؾن  "ؾن  عن اشا خ   ؼ  يا تا ال    ص  ها  ؼ  ىن 

هتالقى  يانتو واضتتحا جميتا يزاتت  الذتكؾك واشفت  عتتؽ األذىتان اإللبتتاس،            
هتتتالقظع: شتتتغ  وتفز تتتة؛ ولتتتذلػ هتتتالسرأة والامتتت  والحستتتار ي يفدتتتدان الرتتتالة  تتت  

مّا يذغالن كم   بالقظع ىشتا أ مت   والاعبير ،عؽ الار يز والخذؾ  ه  صالتو السنرا
بتتاألمؾر الحدتتية السفدتتسة، ولاتتؽ الرتتالة عستت  يخاراصتتيسا ، متتؽ القتتّد والقتتطّ 

  .حد  )حر  ( معشؾي يغير أ ره خارجا وداخال

ون غيرىستتتا؛ لاؾنيستتتا متتتؽ الحيؾانتتتات )الامتتت  والحستتتار( بالتتتذ ر د وختتتصَّ        
، يؼطركتاتعمتييؼ هت   ؾاظتتو  ،السالؾهة الا  غالبا ما تختالط الشتاس هت  معاشتيؼ
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األذى هالام  حارس الغشؼ والساشية، والحسار ر ؾبيؼ؛  ستا أنتو ربستا ينخذتى مشيتا 
)السرأة والامت  والحستار( ىت  هالعمة الفامعة ىشا  يؽ أو الابؾل وك  آدا  الرالة،

الذغ ، ينذغال القم  والفار مع اخاالا الحال الذعؾري، هيؾ مع السرأة انذغال 
وإعفتاب واساحدتان، ومتع الامت  والحستار انذتغال ضترر وأذى  جذب ومي  هظتري 

 حد  ومعشؾي يندااره.

هياسثتت  الذتتيظان المعتتيؽ هتت  ىيلاتتو، و تتذلػ الحستتار  أستتؾدوكتتد يكتتؾن الامتت       
لذيظان الذي ياعس  وااامتم لقظتع يشع  عشدما يرى الذيظان، هيسا مغشة لفم  ا

جتتا  هتت  الحتتتديل  ، - –ولتتؼ يدتتتمؼ مشتتو أحتتد حاتتى السرتتتظفى  ،العبتتدصتتالة 
تتؽّا  - -عتتؽ الشبتتّ   – –عتتؽ أ تت  ىراتترة  الرتتحيا تتؽ  الفا اًاتتا ما را ف  كتتال: "إانَّ عا

ة  أو  مسة نحؾىا م  َّ الب اراح  مَّ   ع  تن  -ت ف  د  تون، ه تا ر  ش  ا ش شا  للان ما الة  ه تا م  م  َّ الرَّ ظ ع  ع  لاي ق 
ؾ اراي  ارااٍة ماؽ  س  باظ ون إال ى س  تن أ ن  أ ر  مةانتؼ، ه تذ ك ر  وا إاليوا  ن ت ش غنرن ؾا و  باحن اَّى تنر  دا ح  فا الس د 

ي" كتال روح:  تؽ  ب ع تدا تٍد ما ت  ألا ح  ب غا ًاتا ي ي ش  فاتر  لات   و ى ت   منم  ب  اغ  س ان  "ر  م ي  ل  أ خا  سن ك ؾ 
ًلا." اسا هن خ  دَّ ورا الشَّت،  (1)ه ر  تدن ؾاسن ها  صن س  )الشتاس: اس" هالذيظان يؾسؾس "الَّذاي ينؾ 

ووسؾستتة، هايتتم يفعتت  القظتتع بستترور األجشتتاس  كظتتع: اتتيؽ(، هيتتؾ يفستتع عمَّ 5
الثال ة نغير كظتع الذتيظان ولتيس هت  شت   مشيتا الؾسؾستة وإنستا هييتا السترور 

 .حاى ولؾ لؼ يسّر وامبس عمى السرم  ، هالذيظان يؾسؾس  !هقط

"ليفدتتد"؛ ألن  يعّبربتتت تتت"ليقظع عمتتّ  صتتالت " ولتتؼ هتت  ىتتذا السقتتام  رعبَّتتو         
القرد إلى كظع الار يز والخذؾ  وشغ  العق   اؾاهو األمؾر، هالاعبير بالقظع ىشتا 

ىتدو  اليقتيؽ، هيتؾ  تالم  تّيؽ  لؾضؾح نفاذ ي يخامم، وند  ىادئلو مؽ القؾة وا
صراا،  يان مكذؾا ولاشو يحق  أغسض معان  همدفة الحاسة اإلندانية "حتيؽ 

ؼ التشفس ، وبيتذا يعمّات(2)الزرورة البذراة وتخافت  الحكستة"تار  باشيا يا هاغير 

                                                           

 123(، باب )األسير أو الغراؼ يربط ه  السدفد( ص461( صحيا البخاري. ، حديل ركؼ )2)
 39الدسؾ الروح  األعغؼ ص ( 9)



 

9662 
 

 (21مجلةىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهاىالعددى)

  2اللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةىكلوةى

8222 

لااخمتت  بخمتت  العفتتة  ؛وادتتسؾ  يتتا هتتؾق حقيقايتتا اإلندتتانية ،واؾجييتتا ،البذتتراة
واألمانتتة والبتتر واإلختتالص هتت  حزتترة الختتال  العغتتيؼ، وتدتتسؾ هتتؾق السؾجتتؾدات 

وتشدمخ مؽ ىذا الايتان البذتري الستادي إلتى عتالؼ روحتان  تشتاج  هيتو  ،والرغبات
عتؾق حادث أو  ا ؽ متؽ السؾجتؾدات الات  تقب  عميو، هال تماف  إلى أي بار يا وتن 

 دون ىذا الاؾاص  الروح .

تتحن  )يقظتتع( بالفعتت وا اتتدا  الحتتديل          ، هالحتتديل الذتتراف ا اتتدأ ؽ ا اتتدا د 
م مفعتتؾليتتو لا و   )يقظتتع( بسدتتشد هعمتت    ذتتغا وىتتذا متتؽ شتتانو أن ين  ،)الرتتالة( منقتتدَّ

ق واثيتتر  لتتر ؽ األعغتتؼ متتؽ أر تتان اإلستتالمكتتاطع الافدتتير وتبيتتيؽ لسعرهتتة ا وانذتتؾّا
 .)السدشد إليو السااخر( 

)السترأة والامت  والحستار( لاعغتيؼ  السدتشد إليتو كّدم السفعتؾل )الرتالة( عمتى       
أمر الرالة ه  الشفؾس، ألنػ لتؼ تترد أن تذتغ  الفعت  بتاّول مشتو وإن  تان مت خرا 
هتت  المفتتع، هبيتتان الحتتال الختتاص بالرتتالة هتت  ىتتذا الحتتديل متتؽ القظتتع ىتتؾ األىتتؼ 
واألعشى لمسخاط ، وإن  ان الفاع  ه  ىذا السثال ييّؼ السخاط  واعشيو، وجتا ت 

متؽ أىسيتة الفعت  الساعمت  بتو حيتل  انت  الرتالة أول متا تذتغ  بتو  ىذه األىسية
الفع ، وعغؼ الخظ  هييا، هاوكع ذ رىا ه  الدسع ا ادا  ومؽ أول األمر، هالخبر 

  .عمى خالا العادة وعسا يداغرب هالرالة ي يقظعيا ش  

هيشفرت  انفرتاي تامتا  ،  ه  صالتوؾ خذشديد ال -- ان رسؾل للا وكد       
هيتترى الغيبيتتات و يتترى الفشتتة عالستتو السحدتتؾس، وادتتسؾ إلتتى أهتت  رحيبتتة،  عتتؽ

والشار، و ذلػ  ان بذرا كزى صالتو مع أصحابو وانظم  مدرعا إلى  ياو ماتذ را 
تشيلا مؽ تا  تب  و هت   ياتو هاخرجتو لمرتدكة،  تان التديؽ والتدعؾة ىستا ر ه ا تراه أن يبقي 

 شغاله الذاغالن لو جّ  وكاو.

جشت  "مدتمؼ  تؽ بذتار" وىتؾ هت  الرتالة هستا شتعر بتو حاتى  وكد وكتع حرات  إلتى
أطفل، و ان الحسام يقع عمى رأس "ا ؽ الزبير" هت  السدتفد الحترام يحدتبو جتذعا 
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ي يظترد التذباب عتؽ  "خمتم  تؽ أيتؾب"مشرؾبا لظؾل انارتابو هت  الرتالة، و تان 
تح  هقال:  مغش  أن الفّداق ياربرون  وجيو ه  الرالة، هقي  لو:  يم تربر 

 ، أهتتال أصتتبر عمتتى ذبتتاب يقتتع الدتتيال ليقتتال: هتتالن صتتبؾر، وأنتتا  تتيؽ يتتدي ربّاتت
 .(1)عمىّ 

"حتتد شا جتتا ر عتتؽ ا تتؽ  ،الامتت ( : الستترأةت السدتتشد إليتتو )كّيتتد روايتتاتوىشتتاك       
تتت كتتتال: "يقظتتتعن  -  -عتتتؽ الشبتتت  – –عبتتتاس تتتالا   الة  الرَّ تتتاأل    ن م  تتت، و  ؾدن س   ةن أ  ر  الس 

تتتت  (الستتتترأة))األسؾد( وت)الامتتتت (  تتتتالاقييتتتتد ووصتتتتم السدتتتتشد إليتتتتو ه ، (2)"ا ضن الح 
راتو إي إذا  انت  وي يسكتؽ تحّا  ،ر و ذم عؽ معشتى السدتشد إليتويفدّ ت ت)الحا ض( 

اتتان، )الستترأة الحتتا ض(  شايتتة عتتؽ الستترأة البالغتتة الاتت  ىتت  مغشتتة الذتتيؾة وايها
عؽ وضحاو الدشة ه  مؾضع آخر ، ورد مفسال، و "األسؾدت"ووصم السدشد إليو  

يا  - -عتتؽ الشبتتّ   – –أ تت  ذ رٍّ  تتد  تتيؽ  ي  كتتال: " يقظتتعن الرتتالة   إذ ا لتتؼ  ي انتتؽ    
تؽ   تا ب تالن األستؾدا ما : م  " كمت ن ، السرأةن والحسارن والام ن األسؾدن ح  ا ر ةا الرَّ خا ث  ن من   الرَّجن  ما

ستتتال ا شا ، هقتتتال : " الامتتت ن األستتتؾدن  ستتتا  - -األحستتترا  هقتتتال : ستتتال ن رستتتؾل  للاا 
" ظ ان  تتي  ، الحتتديل ىشتتا بتتو أوصتتاا وضتتّح  وهّرتتم  الحتتديل السفستت  "يقظتتع (3)ش 

الفسمتتة ايعاراضتتية الذتترطية "إذا لتتؼ يكتتؽ  تتيؽ و ، الرتتالة الستترأة والامتت  والحستتار"
تمّا يدي الرج  مث  م خرة الرح " ألق  الابعة عمى  دون غيتره؛ ألنتو ستي م  السنرا

والفؾامتع مفاؾحتة ي  ان  األماكؽ هيو مباحتة مذتاعة،ية الخال  ه  زمؽ  ه  مع

                                                           

،  1/16ه   ت  هتؽ مدتاغرا. شتياب التديؽ األبذتيي ، تحقيت : دمحم الحمبت ، ( السداظرا 2)
 م.2008 -ىت 1429، مشذؾرات دار السعرهة.  يروت5ل

، الحتتديل رجالتتو  98/ 2( .بتتاب )متتا يدتتار السرتتم ( 949ستتشؽ ا تتؽ ماجتتة .حتتديل ركتتؼ )( 9)
 - – قات، ولاشو مؾكؾا، عؽ الرحابة 

( بتاب )متا يدتار السرتم (، وورد هت  الفتامع 952، حديل ركتؼ ) 2/102سشؽ ا ؽ ماجة ( 2)
الابيتر لمارمتتذي،)باب متتا جتتا : أنتتو ي يقظتتع الرتتالةإي الامتت  والحستتار والستترأة(  حتتديل ركتتؼ 

 . 2/31(، 702، وسشؽ أ   داود. )باب ما يقظع الرالة( حديل ركؼ ) 1/368( ، 338)
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تمّا وأكدت عمى وجؾب اتخاذ ستارة يرتم  حّد بفاص ، تن   السترأة تر  كا هتذن إلييتا،  السنرا
مغشتتة الفاشتتة عمتتى أي البالغتتة دون وصتتفيا بالحتتا ض، هتتالسرأة  هتت  الحتتديل األول

يرتترا التتذىؽ إلتتى ىشتتا  تتت"الحا ض" الؾصتتم و  إذ ي ختتؾا متتؽ الرتتغيرة،حتتال، 
البالغة، هسعرهة الحا ض متؽ غيرىتا أمتر ماعتذر ي يسكتؽ معرهاتو، ووصتم الامت  

  .؛ ألن األسؾد هدرتو الروايات األخرى بانو شيظان"األسؾدت" 

 -وايسافيام ه  كؾلو: "ما بال األسؾد مؽ األحسر  هقتال: ستال  رستؾل للا      
-  كسا سالاش ، هقال: "الام  األسؾد شيظان" تعفت  وإناتار متؽ الدتا  ، ولاشتو

د ستت ال الدتتا   ولاشتتو حكتتى حتتاي مسا متتة بانتتو ستتال  تترن إكتترار متتؽ السدتت ول همتتؼ ي 
 مث  ىذا الد ال، ايسافيام ىشا يقرر حالو واقّر واكعا. - -السرظفى 

ِائخالفِانهفظِيغِادلؼىن:
الحتديل الذتراف مال تؼ لسقازتى السعشتى الستراد  إن لفع القظتع ىشتا هت  نغتؼ     

بو، هال د مؽ الشغر ه  حقيقة القظع وهيؼ المغة الا  الا  جا  الحتديل  يتا كبت  
، هالقظع هت  معشتاه الخؾ  ه  ىذه الذبيات الا  تدل عمى جي  مؽ تؾّلى  برىا

 : ( 1)المغؾي يدور حؾل معان  أشيرىا
 

ِاجلضئٍتِ:ِ–1
ت، و حؾل أخذ بعض الذ  القظعة لغة : تدور     رم القظع: إبانتة بعتض أجتزا  الفن

  مؽ الذ  ، والقظيع: الغرؽ تقظعتو ز  مؽ بعض، هرال، والقدسة والافركة، والف  
يتع والقاظ تع المتتذيؽ ىستا السقظتؾ  متتؽ  ظا متؽ الذتفرة، والقاظ تتع: الدتيؼ يعست  متتؽ الق 

والسقظؾ : الذي حذا مشو حرهتان )أي: تتام ولاتؽ ، الذفر، وكي : الشر  القرير

                                                           

ىتت 1430، دار القؼ دمذ 4، مادة )كظع(، ل 286:  276/ 8ر ( لدان العرب . ا ؽ مشغؾ 2)
 م.2009ت 
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ظعتة و  نقص مؽ تسامو ش  (، ورج  كّظا : يقظع نرتم المقستة واترد الثتان ، الق 
ظعتتة: بقيتتة اليتتد السقظؾعتتة : ومقظّعتتات الذتت  ، مشقظتتع  تت  شتت  : آختتره، و والقن

: متا  ، ومقتاطيع الذتعر ومقظعاتتو)أجتزاؤه( قو الا  ياحم  إلييا واار   عشيتاطرا 
عميتو منقّظعتات:  يتاب و ،   إليو وتر   عشو متؽ أجزا تو وىت  األستباب واألوتتادتحم

م  : الذ   اليدير مشو القمي  )الفز (، كرار،  واكاظع طا فة مؽ والسقظَّع مؽ الح 
 .الذ  : أخذىا )أي: يق  ذلػ الذ   واشقص بالقظع مشو(

ِاجملأصةِٔانفصم:ِِ-2
متّر  مؽ الفر   تيؽ األجتزا  والعبتؾر )أي:كظع السا  كظعا: شّقو وجازه، وىؾ     

وانقظتع  ،وكا  وذىابتو ستراعا( عمى السا  ظىا ر الخن هيو دون إحداث  بير أ ر؛ ه
، وكّظعيتؼ للا أحزابتا الذ  : ذى  وكاتو )ينذتغال السرتم  بالستار ينتذ ى  الؾكت (

 .هاقظعؾا: هافركؾا، وأكظعشا الغيل : انقظع عشا

ِانٕلفِثىِاالسخًشاس:ِِ-3
)أي: ىشتاك وفتف  تؼ استاسرار الاراؼ: مؾاضع الؾكؾا ومباد و  مقاطع القرآن     

أي: حتدوث ستكؾن ) الدكؾت: وفف ولؼ يسض أو وانقظع الاالم ،ماابعة لمدا  (
وعمتتى ىتتذا السعشتتى  ،اتتووأكظتتع الرجتت : إذا انقظعتت  حفّ ، (هاصتت ( )بعتتد استتاسراراة

انقظتع شتعره هياؾلتد ، وأكظتع الذتاعر: (انقظتا  الار يتز)ه  الرتالة: القظع يكؾن 
، وأكظع  الدجاجتة: إذا (احاسالية العؾد وكر  الذعر مرة أخرى ): مؽ ىذا السعشى

أن اينقظتا  هاصت  بعتد استاسرار  تؼ العتؾد )انقظع  يزيا: مؽ ىتذا السعشتى ي ختذ 
والقظتع والقظيعتتة: )لاتؽ ذلتػ لتؼ يشاتو(،  ، وأكظتع : ضت م عتؽ الشاتاح(مترة أخترى 

، ورجتت  كظتتؾ  د الؾصتت  )أي: حتتدوث وتفتتدد عتتدم شتت   بعتتد وجتتؾده(اليفتتران ضتت
تر لقظعتو  ظ تع: البني  ظا : ي يثب  عمى م اخاة )عدم ايستاسراراة(، والقن ق  إلخؾانو وما
تتس ؽ وغيتتره )وىتتذا  تتر: وىتتؾ التتشفس العتتال  متتؽ الدا األنفتتاس، وأصتتابو كنظ تتع أو  ني 
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ر األكدتفيؽ بدتيؾلة الشفس العتال  يسشتع ختروج اليتؾا  أو عسميتة الاتشفس ومترو 
 .وادر مسا يعؾق اساسراراة الاشفس بديؾلة(

ِانؼجض:ِِ-4
ىؾ مشقظع بو: إذا عفز عؽ سفره مؽ نفقة ذىب ، أو كام  عميو راحماو، أو     

بتت  راحماتتو، وذىتت  زاده ومالتتو،  أتتتاه أمتتر ي يقتتدر عمتتى أن ياحتترك معتتو، أو ع ظا
يفده هالن ه  بظشو وأمعا تو )وىتذا متؽ شتانو أن  والقظع: وجع ه  البظؽ ومغس

 يكتؾن القظتع ألمتر ي إرادي ختارجوىتذه األحتؾال  ميتا يذغ  وارترا اينابتاه ( ، 
   .عؽ الاحكؼ

ِاإلرٌ:ِِ-5
با مؽ الذفر: أذن  لو ه  كظعيا" عوكظّ   .(1)آرابا، وأكظعاو كنزن

ِاالخخالفِٔانخُٕعِٔانخغاٌش:ِ-6
يقظتتع الفتتري أي: يفتتري ضتتروبا متتؽ الفتتري لسرحتتو القظتتع: ايختتاالا، ىتتذا هتترس 

 ونذاطو، ولبؽ كاطع: أي: حامض )تغير مشو ش  (.

ِانخمهٍم:ِِ-7
 مؽ معان  القظع : الاقمي  والقمة، وكظع الاالم: حذا آخره.

شتغ  أو )كظع  الخسر بالسا : إذا مزجاو وعمى ىذا يكتؾن القظتع ىشتا:  :ادلضجِ-8
 (.أو اناباه أو غيرهحر ة تخالط الرالة مؽ صرا نغر 

ىذا معشى أن متؽ متّر أمتام السرتم  هيتؾ يغارت  جتز ا متؽ حقتو،    انغصب:ِ-9
 هال ذن  لمسرم  أن تنقظع صالتو.

                                                           

، دار الاات  1ومتا بعتدىا. ل 2/87( أساس البالغتة. الزمخذتري. تحقيت : دمحم باست  عيتؾن،2)
 م.1998ىت ت 1419العمسية. يروت.
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غيتتتر يازتتا متتؽ ختتالل الاظتتتؾاا حتتؾل معتتان  القظتتتع المغؾاتتة أن القظتتع        
كتال تعتالى: ، ، ولششغر هت  معشتى )هدتد(: الفدتاد نقتيض الرتالحاإلهداد واإلعادة

" )دمحم : تتتام انؼ  ح  عنتتتؾا أ ر  ظّا تنق  وا هاتتت  األ  ر  ا و  تتتدن دا انؼ  أ ن تنف  لَّي  انؼ  إان ت تتتؾ  تتتي  تتت   ع د  ( 22"ه ي 
تعتتؾدون إلتتى أمتتر الفاىميتتة هافدتتدوا هتت  األر  وتلتتدوا البشتتات ، هاإلهدتتاد غيتتر 
الاقظيتتع، هتتالقظع ىشتتا: عتتؾد ورجتتؾ  إلتتى أمتتر ستتا  ، ولتتؾ  انتتا واحتتدا لستتا اخامتتم 

والاذتتاي   ،وايستتاسراركظتتع الار يتتز القظتتع لمرتتالة: كظتتع معشتتؾي؛ أي: و ، الاعبيتتر
الفز يتتتتة، وعتتتتدم  لتتتتيس اإلهدتتتتاد واإلذىتتتتاب، هستتتتؽ معتتتتان  القظتتتتع:و  ،والاذتتتتؾاش

)كّط( القظتع: إنيتا  وإتتالا حدت  لعبتر  تتايساسراراة والاقمي  والاغيير، ولتؾ  تان 
لفغتتا  ، وعمتتى ذلتتػ يكتتؾن القظتتع القظتتع عرضتتا، أو)القتتّد( وىتتؾ: القظتتع طتؾي وىتؾ:

 (1)السفاز، وكتد استافيد ىتذا السعشتى متؽ  تالم اإلمتام "الزمخذتري"و  حقيقةاليحاس  
يقتتؾل: " كظتتع: كظعتتو آرابا.وأكظعاتتو كزتتبانا متتؽ الذتتفر: أذنتت  لتتو هتت  كظعيتتا، 
واستتاقظعاو  ؾبتتا هتتاكظعش ، وضتتربو بقظعاتتو، وىتتذا زمتتؽ ك ظتتا  الشختت  وكاظاعتتو، 

...ومؽ السفتتتاز: كظتتتع السفتتتازة كظعتتتا، وكظتتتع الشيتتتر: عبتتتره وأك ظ تتتع نخميتتتؼ وأصتتترم
القظتتع: هرتت  الذتت   متتدر ا بالبرتتر  األجدتتام، أو "كظؾعتتا"، واقتتؾل "الراغتت ": 

، وعمى ىذا يحاس  القظع ىشا الحقيقة هيكؾن (2")مدر ا بالبريرة  األشيا  السعقؾلة
الستادي  بسعشى: الفرت ، والتشقص، وعتدم ايستاسرار؛ ألن لفتع القظتع يدتاعس  هت 

والسعشؾي، واكؾن مفازا، يحاس  ايساعارة الارراحية الابعية ه  الفع  أو السكشية 
واتذى   ستال الفزت  يكتؾن  ، هإذا  ان السراد  ت)يقظع(: يشقص أو يذغ  أو يميت 

القظتتتع استتتاعارة ترتتتراحية تبعيتتتة هتتت  الفعتتت  السزتتتار ، وإذا  تتتان الستتتراد تفدتتتيؼ 
 ع )نيتتر أو بحتتر( والستتاّر يذتتّقو واعبتتره وترتتؾار الرتتالة هتت  صتتؾرة مكتتان أو متتا

يكؾن القظع اساعارة مكشية، وايساعارة الارراحية ىت  األندت  بتالسعشى هت  ىتذا 
                                                           

 2/87( أساس البالغة  2)
ومتا بعتدىا، دار القمتؼ  676ألفاظ القرآن. الراغ  األصتفيان . تحقيت : صتفؾان عتدنان، ص( 9)

 م.2009ىت ت 1430دمذ  
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، أيزتا هتالسعشى: يقظتع خذتؾ  الرتالة السقام،  وتزسش  ايساعارة مفازا بالحذا
باطشتا  ااخايار لفع جامع ليذس  هع  الرتالة عتاىرا وىت  أر انيتا الحر يتة، وأ رىتو 

 .(1)وىؾ الخذؾ  مؽ باب الاشاي 

 يمحقتو إعتالل ؛ ألنتو ي)يقظتع(الحروا الدتالؼ  ر الاعبيتر بالفعت  الرتحياأو      
)القاا( متتؽ حتتروا القمقمتتة واإلزعتتاج، حتترا كتتؾي أولتتو، هتتتبالحتتذا هتت  آختتره أو 

ارتعد من  ستامٍ  عتيؽ الفعت  حترا صتحيا الا  ه  مؾضتعشديد مفيؾر، و)الظا ( 
وىؾ مشاس  لمقظتع التذي  – سراع برغؼ كؾتو إي أن مشقظعو ذلػ، و كؾي مفيؾر 

هدتمؼ الفعتت  متؽ اإل تتدال واإلعتالل واإلدغتتام ،  -يكتؾن متترورا ي يدتاغرق لحغتتات 
ته   متتؽ  وحرتتش  حتروا الفعتت  الدالتتة عمتى كتتؾة األ تتر؛ هقؾبتت   تتذلػ كتؾة الفعتت  ي  ؾا ق 

فدتا وأعيتر نذتاطا الستاامؼ هت  أول نظقتو أكتؾى نلاداوق معشى القظتع، و  اإلعالل
 تتيؽ الرختتؾة الساؾستتظة ))العتتيؽ( الحمقيتتة  ، وتتتاخرتهقتتدم  الحتتروا الثقيمتتة أوي

؛ السظبقة،  (الظا ) ؼ  (القاا)، هشفث  عؽ الذدة السااابعة مؽ تؾال   (2)(والذدة
وذىتت  أ تتر  واقتت  جتتذب إذا متتّر الستتارّ  ،وذلتتػ ألن أول متترور الستتار يمفتت  وافتتذب

 .(3)سس  السعشى السقرؾد""سؾكا لمحروا عمى  الفع 

                                                           

( الاشاي : أن يقرد الساامؼ إلى ش   بالذ ر دون أشيا   ميا يدّد مدده، لؾي نااة ه  ذلػ 2)
الذ   السقرؾد يرجا اخاراصو بالذ ر دون ما يدتّد مدتده، ولتؾي تمتػ الشااتة الات  انفترد 
 يتا لاتان القرتد إليتو دون غيتره خظتا عتتاىرا عشتد أىت  الشقتد. تحراتر الاحبيتر. أ ت  اإلصتتبع 

، السفمتس األعمتى لمذتلؾن اإلستالمية. لفشتة  449ي : حفش  دمحم شرا، صالسرري، تحق
 إحيا  الاراث اإلسالم .د.ت.

، دار  1، ل 26يشغتتر ستتر الفرتتاحة. ا تتؽ ستتشان الخفتتاج ، تحقيتت : الشبتتؾي شتتعالن، ص( 9)
 م.2003كبا . القاىرة

 2/162الخرا ص   ( 2)
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 -ِنفظتِفصٍحتِفشٌذةِيفِسٍالٓا:

لفغتتة )يقظتتع( هتت  ستتياق ىتتذا الحتتديل الشبتتؾي الذتتراف متتؽ الفرا تتد الاتت  ي      
يتتاتمم غيرىتتا متتع السعشتتى السقرتتؾد، هيتت  لفغتتة ستتيمة مدتتاعسمة،  ثيتترة الفراتتان 

ة وتعمق  عمى ألدؽ الشاس عمى انفرادىا، ولاؽ ه  ىذا الدياق وكع  عمى الرال
الذتت  الثتتان  التتذي وىتت   ،السرأة شتتقيقة الرجتت ، هتت يتتا دون غيرىتتا متتؽ األلفتتاظ 

تل  تزسشو خظاب الااراؼ ه  كؾلو تعالى: "و   ولتؼ  (70: )اإلسترا  "م    آد  شاتا    ش تم  رَّ     د  ق 
جتتا  الخظتتاب الشبتتؾي مراعيتتا ومشاستتبا ليتتذا الااتتراؼ  وحتتده  تتذلػ، الرجتت  صايختت

أو )يبظتتت ( هتتتالبظالن: نقتتتيض الرتتتالح، اإلليتتت  هعبتتتر  تتتت)يقظع( دون )يفدتتتد(، 
، والقظع نقيض الؾص ، هتالقظع ىشتا: شتغ  وهاتر لدتب  والفداد: ذىاب ومزيعة

 -  ي يدتتاظيع دهعتتو، وىتتذا متتؽ األدب الشبتتؾي "هاالمتتو ما ّرتتعتتر  هتت  صتتالة السن 
-  يفري مفرى عسمو:  مو ديؽ وتقؾى وتعميؼ، و مو روحانية وكؾة وحياة، وإنتو

ليخيتت  إلتتى وكتتد أختتذت بظيتتره وجسالتتو أن متتؽ الفتتؽ العفيتت  أن يكتتؾن ىتتذا الاتتالم 
همتتؼ يعبتتر بستتا يكدتتر خاطرىتتا واذتتيشيا وافعميتتا ، (1)صتتالة وصتتياما هتت  األلفتتاظ"

بستا ي يعمستؾن أن  -- فرئ عمييا الساقؾلتؾن عمتى للامفددة لعبادة السر ، وان 
أىانيتتا وعتتدليا بالامتت  والحستتار؛ ولاتتؽ الدتتياق السقتتال  ىشتتا ي يحتتط متتؽ  اإلستتالم

كيسة السرأة إطالكا    يعمتؾ بتو هيت   تا ؽ محبتؾب جتاذب؛ ولتذلػ تذتغ  متؽ تستر 
 أمامو حاى ولؾ  ان ه  صالة.

ِيطابمتِانكالوِدلمخضىِاحلال:ِ-
 ،األحاديل الؾاردة ه  باب )ما يقظع الرتالة(مؽ خالل الاابع الرأس  لدياق      

أو باب )ادرأ ما و)باب ما يدار السرم ( ، وباب )يرد السرم  مؽ مّر  يؽ يديو( 
"  كؾلتو: مؾضؾعية وإنراا ه   يان الشبؾة السظيتر هفت اساظع ( نفد أن ىشاك 

                                                           

الروحتتت  األعغتتتؼ والفستتتال الفشتتت  هتتت  البالغتتتة الشبؾاتتتة. مرتتتظفى صتتتادق الراهعتتت ،  الدتتتسؾ( 2)
 ، دار البذير لمثقاهة والعمؾم.د.ت. 29تحقي : أ   عبد الرحسؽ البحيري، ص
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الحيتتة الاتت  تقازتت  الرحستتة يقظتتع الرتتالة....الحسار" جستتع  ال تتة متتؽ الاا شتتات 
ؼن"والره  ه  الاعام  مؽ باب القاعدة الشبؾاة الابرى  ح  ؼن ي ينتر  ح  " م ؽ  ي ي تر 

عتؽ ،  (1)
تتؾلن للاا  سن تتالن ل تتون:   - -أنتتٍس ، ك تتال : "ك تتان  ر  دن ينق  تتؾ  اراها وغنتتالم  أ س  تتف  هاتت   ب ع تتضا أ س 

ؾلن للاا  سن ال  ل ون ر  و، ه ق  دن ةن، ي ح  ذ  و  - - أ ن ف  ةن رن ذ  ": "ي ا أ ن ف  ؾ اراارا ًكا بتالق  ؾ  ، س  ك  د   ،(2)ا 
 -وأنهرد الحديل عتؽ الرجت  الستاّر القتاطع لمرتالة هت  حتديل أ ت  ستعيد الختدري: 

 -  بالدهع والسقاتمة، هايم يافرأ المدان وتعقؼ األذىان واشدت  لسستالم إىانتة
 السرأة !

ِانسًاثِاألسهٕبٍتِادلائضةِذلزاِاحلذٌث:ِ-
لتتو هاتترة  (3)ع الرتتالة الستترأة والحستتار والامتت ""يقظتت الشبتتؾي الذتتراف حتتديلال    

وصؾرة وتعبير مخالم لاحاديل األخرى التؾاردة هت  بابتو هتال يرتا استادراكيا أو 
  حتديل هارتتو وصتؾرتو مقارنايا باألحاديل األخرى الؾاردة ه  ىذا الباب؛ ألن لات

لمفتع عشتد األحاديل األخرى وعروهو الخاصة بو، حيل ضّم  ديلة ا السخامفة عؽ
بعتتض الشتتاس وصتتارت مؾضتتع المفتتاج والفتتدل؛ ألنيتتؼ لتتؼ يتتدر ؾا الديلتتة والدتتّر 
البالغتت  لمفغتتة هتت  ستتياكيا السحتتدد، ولتتؼ يتتدر ؾا السعشتتى الستتراد السنحكتتؼ ايخايتتار، 

 .هالسعشى إرشادتو ربانية، واأللفاظ معر  لسعانيو

انيتو، ولدت  هت  ىذا البيان الشبؾي السؾجز أشد اإليفاز كتّ  عتدد حروهتو و ثتر مع
حاجتتة إلتتى تاواتت  أو استتاعانة باشتتيا  ختتارج التتشص أو تامتتم لفيتتؼ الحتتديل، حاتتى 
 رغؼ ما أشيع مؽ أن الحديل يايّؼ السرأة واقم  متؽ شتانيا لؾرودىتا هت  الرتحبة 

                                                           

 (.6013( صحيا البخاري، باب )رحسة الشاس والبيا ؼ(، حديل ركؼ )2)
مدمؼ.)باب رحسة الشب  لمشدا ، وأمتر الدتؾاق مظايتاىؽ بتالره   يتؽ( . حتديل ركتؼ  صحيا( 9)

70- (2323) 
، دار الحتتديل القتتاىرة 1، تحقيتت : شتتاكر، ل7956، الحتتديل ركتتؼ8/88مدتتشد أحستتد حشبتت  ( 2)

 م1995ىت ت 1416
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الدياكية السقاليتة لمامت  والحستار، هيتؾ  يتان ي يحاتاج إلتى إعتادة وي يحاتاج إلتى 
يتل ورد الحتديل هت  أستمؾب خبتري تقراتري جسمتة حفاج الخرؼ وي كيام الحفة ح

خبراة هعمية هعميا مزار   ؼ تدمدم  باك  أجزا  الفسمة صتراحة دون حتذا أو 
إضتتسار أو مؾاربتتة، هعتت  وهاعتت  ومفعتتؾل ماعتتدد لاعتتدد مؾكعتتات الفعتت  عمتتى هعتت  

 واحد.

 يؽ حندؽ اإلهيام مع كمتة عتدد جسع  ،منحكؼ منقشع - -حديل السرظفى       
وىتؾ هت  غشتى عتؽ ، همتؼ يتزد عتؽ خستس  مستات، الاالم وايستاغشا  عتؽ اإلعتادة 

 ستتا أن ىشتتاك  ،ذ تتر الرجتت ؛ لعتتدم وجتتؾد الفاشتتة أو الختتؾا إذا متتّر أمتتام السرتتم 
تتترك المغتتؾ ، حتتديل ختتاص بالرجتت  هغالتت  الستترور  تتيؽ يتتدي السرتتم  يكتتؾن مشتتو

الستؾجز متع ايستاثارة والاذتؾا  بإيفتاز )حتذا(  والفزؾل، وعبتر بتالمفع الستؾح 
وامتتاالك أزمتتة القتتؾل،  العمتتة والدتتب  متتؽ تخرتتيص التتثالث بالتتذ ر دون غيرىتتا، 

والذفاعة األد ية القؾلية، هتشص الحتديل واضتا هت  التثالث الات  تقظتع الرتالة، 
ن دون أدنتى اعابتتار لمفتتاىميؽ والسزتمميؽ التتذيؽ ستتيشفدو - -كاليتا السرتتظفى 

الفارة واضتتحة هتت، حقيتتا واقؾلتتؾن: شتتّؾه اإلستتالم الستترأة وغبشايتتا الدتتشة خاللتتومتتؽ 
كؾاة محددة مقشعة باسمؾب خبري ييّز الشفس ليرسخ هييا الخبر، هارة دكيقة أتت  
هتت  ستتياق واضتتا ستتي  ، يكافتتى باإليستتا  الالمتتا ي اإلستتياب الفاضتتا، ليتتدعؾ 

، "إن تحديد السعتان  متؽ  ارااوالدامعيؽ إلى الافايرت وتمػ إحدى مزايا إيفازه وإش
، ليقرن الشغيتر إلتى يحي  الشغر ه  األشيا  والخؾاطر سسات الفار السظسلؽ الذي

الشغير، وليفسع  يؽ األمتؾر الساقاربتة هت  أحكتام تاذتابو عمتى كتدر متا  يشيتا متؽ 
ايتفاق، وصاح  ىذا الاحديد الدكي  هؾق إدراكو القتؾي، ونغتره السحتيط ذو خبترة 

ا   الشفتتؾس، هيتتؾ هتت  تحديتتده الزتتابط يخارتتر مدتتاهات بعيتتدة متتؽ حاذكتتة  تتدخ
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الفحتتص التتيقع والاابتتع التتدا  ؛ ليقتتدم خالصتتايا الستتؾجزة مر تتزة هتت  عتتدة نقتتال 
 .(1)ماقاربة"

حتتديل متتؾجز ألنتتو ي يراتتد أن يمتتبس عمتتى الشتتاس  تت  ىتتؾ يراتتد كتتؾة اإلكشتتا ،      
الار يتت ،  صتتراا، واضتتاواعاستتد عمتتى الرتتدق السمفتتؼ، واإلكشتتا  السفحتتؼ، إكشتتا  

وليذا لؽ تزول حرارة تا ير ىذا الحديل ميسا تاترر ذ تره ألنتو كتؾل حت  ختال متؽ 
 الزر ذة والسحدشات البديعية المفغية والزخرا المفغ .

:ِ
ّ
ِيطؼٍِٔسد

ىشاك مظعؽ آخر ووجو آخر لمظعؽ ه  ىذا البيان الشبؾي السؾح  وىؾ أن        
متتة  تتدو يعيذتتؾن هتت  الخيتتام والرتتحرا  أل ا الحتتديل ستتي  أو ستتياكو السقتتام ىتتذ

وارمؾن ه  األماكؽ السفاؾحة الا  ي حّد ليا وي رسؼ يزبظيا؛ ألن الشاس غالبا 
، أو هت  البيتؾت سداجد السغمقة وىذا خاص بالرجتاله  عررنا ىذا يرمؾن ه  ال

سشاسبة وعمى ىذا هالدياق السقام  وال ،وأماكؽ الشؾم الخاصة وىذا خاص بالشدا 
هيؾ أكثر تحددا وأشتد ضتيقا، ولاتؽ  ان ه  عررنا،رمحمانية ليذا الحديل ي يالز 

متتا يشفتتػ السدتتمسؾن يرتتمؾن صتتالة العيتتديؽ هتت  الختتال ، و تتذلػ الباعتتة الفتتا مؾن 
وأصتتحاب الحتترا الرتتشاعية والسيتتؽ اليدواتتة يعسمتتؾن هتت  أستتؾاق مفاؾحتتة، وىتتذه 

( ه     زمان ومكان،  سا  يذه الحيؾانات )الاالب والحسير األسؾاق واألماكؽ تعجّ 
أنتتو ي غشتتى عتتؽ ارتيتتاد مثتت  ىتتذه األمتتاكؽ إمتتا لمذتترا  أو البيتتع وتحتتيؽ أوكتتات 
الرالة، هااؾن الحاجة ماسة إلتى كتانؾن أو نتامؾس إليت  يزتبط حر تة اإلندتان 
بغيتتره متتؽ السؾجتتؾدات الاا شتتة هتت  محيظتتو والاتت  ي غشتتى ليتتا عشيتتا هيكتتؾن ىتتذا 

رم  بزؾابط نفدية وخمقية تفعمو ه  ستالم وأمتؽ الحديل ضابظا يمزم الرج  الس
 مع نفدو ومع مؽ يحيظؾن بو.

                                                           

ادي ، التدار السرتتراة المبشانيتة جستت1، ل231البالغتة الشبؾاتة .د. دمحم رجتت  البيتؾم  ، ص ( 2)
 م.2008ىت ت يؾنيؾ1429اآلخر
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ِلطغِانصالة:ِنؼالجِ-ِ-انؼالجِانزيِلذيِّادلصطفىِِ-
تتارن - -عتتؽ أ تت  ىراتترة كتتال: كتتال رستتؾل للا      س  تتر أ ةن و الحا تتالة  الس  ظ تتعن الرَّ : " ي ق 

ر ةا  خا ث  ن من   "والا م  ن وا قا  ذ لاػ  ما ح  ا  .(1)الرَّ

ظ تعن هتالاالم هت  الحتديل األول يل بو زاادة تتاسؼ السعشتى السقرتؾد،ىذا الحد  :" ي ق 
" س ارن والا م  ن الة  الس ر أ ةن و الحا  دون ىذه الزاادة مداواة، وأهادت ىذه الزاادة نااة  الرَّ

بالغيتتة لالحايتتال، هتتذ ر الحتتديل متتع عماتتو بظراتت  التتشص الرتتراا والاشبيتتو عمتتى 
العمة مبيَّشة أكؾى وأوضا وأرجا ؛ ولذلػ ورد ىذا الحتديل  يتذه الزاتادة، هالذتار  

ػ أتستتؼ ي يظمتت  أحكامتتا تختتص السكمتتم دون  يتتان أستتباب الؾكايتتة والعتتالج؛ ولتتذل
القظع بقؾلو: "واق  ذلػ مث  م خرة الرح " همؼ يشص عمى نقران صالة السرم  
دون وكاية، هرّدر الفسمة بالفع  السزار  )واق ( الدال عمى وجؾب اتخاذ الدارة 

واإلبتتالع عتتؽ  عشتتد  تت  صتتالة، هتتالااسيؼ لماعمتتيؼ وايحايتتال والارشتتيد إلتتى الرتتحيا،
، وىتؾ وجتؾب اتختاذ الدتارة، هالؾكايتة متؽ صتالةالرحيا الؾاج  اتباعتو عشتد  ت  

"مثت ":  الساّر ي تات  جزاها وإنسا يؾضحيا لدان منبيؽ عؽ وح  األلؾىية، وكؾلتو:
هتتال يذتتارل أن يكتتؾن الدتتاتر  ،أي: يدتتّد مدتتّده واكتتؾن مثمتتو هتت  جيتتة دون جيتتة

 - -خذبة مثت  مت خرة الرحت   ت  يفتؾز أن تاتؾن حديتدة هقتد  تان السرتظفى 
وعتتترا السدتتتشد إليتتتو  ،، هقؾلتتتو: )مثتتت ( تؾستتتعة عمتتتى الشتتتاسربتتتةيرتتتم  إلتتتى الح

 .باإلضاهة )مث ( لاذفو وبيانو وإيزاحو، هس خرة الرح  مثال ينقاس عميو

عمى جسمة )واق  ذلػ مث  م خرة الرحت (، جسمة )يقظع الرالة..( وكّدم         
تاتتؾن هقتتد ، هالحتتديل عشتتو هقدمتتو هتت  التتذ ر أوي، ألن كظتتع الرتتالة ىتتؾ األولتتى

، ولاتؽ السرتم  ستاه أو غاهت  أو مذتغؾل بالستاّر م خرة الرحت  )الدتارة( مؾجتؾدة
  أمامو .

  
                                                           

 (511) -266صحيا مدمؼ. باب ) كدر ما يدار السرم (، حديل ركؼ ( 2)
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ِادلبحثِانثاًَ
ِيٍِانٕجٓتِانبالغٍتِ:ِ-ِ-اسخذسانِانسٍذةِػائشتِِ-
تتتس ا  -1  د  ثن عتتتؽ عا ذتتتة كالتتت : " ال  تتتدّا تتتؼ  ينح  اسا تتتساع  ن الق  عتتتؽ عنبيتتتدا للاا، كتتتال: س 

س ارا  ل انسنؾن ا بالحا يوا، ه تإاذ ا ع د  ة    يؽ  ي د  مّا  و أ ن ا منع ا راض  ؾل  للاا ينر  سن د  ر أي ن ر  ، ل ق  والا م  ا
د  غ س   فن ا إال َّ أ ر اد  أ ن  ي د  اني  س س  ما : هز  "ز  راج  دن فن  .(1)،  ؼَّ ي د 

ة   -2 س ارا  - -حد شا القاسؼ عؽ  ع ا ذا ل انسنؾن ا بالا م ا والحا س ا ع د  د  : " ال  د   ك ال   ل ق 
تتؾلن للاا  سن انشاتت  ور  م تتةا ه تتإاذ ا أ ر اد  أ ن   - -ر أ ي  تتيؽ  القاب  ب  تتون و  ش  ع ة    ي  تتظ فا تتا منز  تتمّا  و أ ن  ينر 

ا" اني  ب زَّ ما  ه ق  د  غ س ز  راج  فن  .(2)ي د 

ِانخحهٍمِانبالغً:ِ
، همتؼ تحتػ كتؾليؼ ولاشيتا أجا ت  الرحابة - -راجع  الديدة عا ذة          

يدرأ الذبية عؽ نفديا وبشات جشدتيا بالفتاظ نزايتة خاليتة متؽ ألفتاظ اليفتا  بسا 
تعبيتر بتالخبر هت  مؾضتع اإلنذتا  لقرتد عتدلاسؾنا(  (3)) لدتسا، هقؾليتا: والفحتش
هعت  جتامع مدتاؾا ألنتتؾا  ت) لس( هت، أي: البت س والتذم ليتذه الحيؾانتتات، التدعا 

 وعايذتت  البيتتان الشبتتؾيّ هتت   يتت  الشبتتؾة  - -التتذم، وكتتد ترّبتت  الدتتيدة عا ذتتة 
معتيؽ ولاشيتا  أو راوٍ  ؼٍ م تهامقفو عقميتا وكمبيتا وطبقتو لدتانيا، همتؼ تدتشد البت س لع  

لمتتتذم، وىتتتذا الذتتتسؾل يشاستتتبو الاشايتتتر واإل يتتتام  ( تتتلسشتتتسؾل ) مقازتتتى راعتتت 
عمتتى  والعا تتدمتتا( السبيستتة السارتتمة  تتت) لس( والافييتت  الاتتا ؽ هتت  السدتتشد إليتتو )

                                                           

 2/38( 712( صحيا البخاري.  باب مؽ كال: "السرأة ي تقظع الرالة" ، حديل )ركؼ 2)
 95( باب )ى  يغسز الرج  امرأتو عشد الدفؾد لا  يدفد(  ص519( حديل ركؼ )9)
(  لس: هع  جامع مدتاؾا ألنتؾا  التذم تعست  هت  استؼ مشاتؾر دال عمتى جتشس،  يمييتا استؼ 2)

مشاؾر أو اسؼ جشس، وىذا كؾل الخمي ، ومؽ العرب مؽ ير  ) لس(  ت)ما( . لدتان العترب 
 .مادة  )باس( .
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أي: ستاوااؼ  يششتا أو  ((1))عتدلاسؾنا، وكؾليتا: لام  والحسار(الحيؾانات السذ ؾرة )ا
 العدل ىشا:  شايتة عتؽ رضتا الرتحابةه، ؾنا وما ماسؾنا بسا ليس مؽ جشدشاساوااس

 ،  ستتالتتذلػواطسلشتتانيؼ  ،وإكتترارىؼ بتتو عتتؽ مسا متتة ومدتتاواة الستترأة لمامتت  والحستتار
ثيتر ا اتدا  شتديدا ي ، ها اتدأتوالامت  والحستار لمرتالةيازسؽ الحكتؼ بقظتع السترأة 
واناق  الحديل إلى حفة دهاعية  ،تؾفف ايساشاار ؼ  ايساشاار والافيي  والغفمة،

مقتتتررة م  تتتدة، و انيتتتا تفيتتت  عمتتتى أحاديتتتل واسافدتتتارات عمتتتى طراقتتتة الستتتذى  
 اقؾل: ه الاالم 

تؾل  للاا  " سن د  ر أ يت ن ر  تمّا  - - ل ق  هاجسمت   تؼ وضتح  وهّرتم  ستب  اإلناتار " ينر 
، هاروي حاي واكعا عاشاو ى  وحتدىا متع (لقدت)  باسمؾب القدؼ والاعف  ها ادأت

وىتتؾ مشاستت  ، (2)عمتتى الساضتت  يقربتتو متتؽ الحتتال (كتتد)هتتدخؾل  - -السرتتظفى 
التتذم ، ه: ) لدتتسا(؛ ألن ديلايتتا عمتتى الزمتتان مقرتتؾرة عمتتى اآلن )الحتتال(لقؾليتتا

، (3)السدتاقب  سيكؾن هت  بسايكؾن لسا ىؾ مؾجؾد ه  الحال ي بسا  ان هزال، وي 
القدتتؼ ىشتتا مشاستت  لمدتتياق و متتؽ أهعتتال اليقتتيؽ،  ( هعتتالولتتذلػ ورد السدتتشد )رأيتت 

، هيتت  تحكتت   - -والسقتتام؛ ألن ىتتذه الحتتال  انتت  هتت  غرهتتة الدتتيدة عا ذتتة 
يساحالة  ذ يا أو نقميا خبترا غيتر لي  د السعشى القدؼ  ولؼ ياتواكعا خاصا  يا، 

تا الحال لااس  رسؼ الرؾرة الا  عاشايا وحتدىا )صادق،  ؼ تات  جس   تمّا  و أ ن  ينر 
م تتةا  تتيؽ  القاب  ب  تتون و  ش  ع ة    ي  تتظ فا تتا منز  يتتوا، و أ ن  تتيؽ  ي د  تتة     ل هتت  الفسمتتة ( و تتان الحتتامنع ا راض 

جسمة استسية ألنتو نو يرم هعال حر يا مافددا، وه  الثانية األولى جسمة هعمية أل 
                                                           

ت ة كؾلتو2) ضا  ( العدل: ما كام ه  الشفتؾس أنتو مدتاقيؼ، والحكتؼ بتالح ، والعتدل متؽ الشتاس: الس ر 
ا سنو.لدان العرب مادة )عدل(.  وحن

، السكابتتة  العرتتراة.  95( يشغتتر معتتان  الحتتروا. الرمتتان . تحقيتت : عرهتتان  تتؽ ستتميؼ، ص9)
 م.2009ىت ت 1430صيدا.  يروت

، دار  1، ل106( أستترار العربيتتة. أ تت  البر تتات األنبتتاري، تحقيتت : د. هختتر صتتالا كتتدارة، ص2)
 م.1995ىت ت 1415الفي   يروت
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الحتال )يرتم ( والفسمتة كبمتو؛ ألن جسمتة ، وحدتؽ الفرت   تيؽ يشق  صؾرة ساكشة
بالرتالة وكتت   - -جسمتة الحتال ىشتا بسشزلتتة زاتادة هت  اإلخبتار عتتؽ السرتظفى 

رؤاايا لو، هالسعشى عمى جع  الرالة مارمة مداسرة وك  الرؤاتة هت  حتال واحتد 
ؼ وصتم  هبدأت ها با  الرؤاتة  ت ،)رأي  الرسؾل مرميا( وإ بات واحد، هيؾ بسشزلة

تتا ى( وجسمتتة )د، أمتتا الؾصتت   تتيؽ جسمتتة الحتتال )يرتتم يتتا الرتتالة هتت  حتتال واحتت و أ ن 
يوا  ة    يؽ  ي د  م ةا وأ ن ا ، منع ا راض  ب يؽ  القاب  ش ون و  ع ة    ي  ظ فا ( يسالشاا خبر جديتد وىيلتة منز 

يرتتم ، والدتتيدة عا ذتتة معارضتتة   - -جديتدة غيتتر مارتتمة بتتاألولى، هالرستؾل
 .يشيسا بالؾاوولذلػ ربط  

تتة  عتتؽ إ تتراىيؼ  عتتؽ األستتؾدا  -3وورد الحتتديل  روايتتة أختترى:          تتؽ  عا ذ  ع 
راارا ه يفتلن الشَّبات ة  م ى الدَّ ع ًة ع  ظ فا د  ر أيانشا  منز  س ارا  ل ق  ل انسنؾن ا بالا م  ا والح  كال : "أ ع د 

--   ر هن أ ن تمّا ، ه تا ك  تراار  ه ينر  ط الدَّ تراارا ه ي ا ؾسّا م ت  الدَّ ت ا راج  تؽ  كاب  ت ة ما ون، ه ا ن د  تش ح  أ س 
اها " اَّى أ ن د  َّ ماؽ  لاح   (1)ح 

إجا ايتتتا باألستتتمؾب ايستتتافيام  اإلنذتتتا    -- حّدتتتش  الدتتتيدة عا ذتتتة     
( هالسدتتافيؼ عشتتو ىتتؾ متتا يمتت  اليستتزة وىتتؾ )العتتدل(،  )أعتدلاسؾنا بالامتت  والحستتار

الفعتت  نفدتتو وتراتتد أن تعمتتؼ حرتتؾلو ىتت  ىتتؾ تذتتػ هتت   - -هالدتتيدة عا ذتتة 
، وإنسا شّكيا ىشا مشرّ  عمى الفعت  مشاٍم، هال تذػ ه  رواية الحديل مؾجؾد أو

، هيت  تدتاشار وتاعفت  متتؽ لعتدل أي: مدتاواة السترأة لمحستار والامت نفدتو وىتؾ ا
و الميتتا  تتالم متتؽ ياتتردد وااتتؾىؼ أن ذلتتػ الفعتت   تتا ؽ  ،إكتترار الرتتحابة ليتتذا العتتدل

                                                           

، عتدلاسؾنا: العتدل  93( ص 508البخاري. باب الرالة إلى الدرار. الحديل ركتؼ )( صحيا 2)
تقؾاستتػ الذتت   بالذتت   متتؽ غيتتر جشدتتو حاتتى تفعمتتو لتتو متتثال. لدتتان العتترب متتادة عتتدل(، 
أسشحو: أي: أساقبمو  يدي ه  صالتو ، وأ ع را ، لدان العرب مادة )ستشا(، أندتّ : اناتزا  

متتؽ مزتتي  أو زحتتام، وانظمتت  هتت  استتاخفا  ..ختترج،  الذتت   وإخراجتتو هتت  رهتت ، والختتروج
ّ : مزي  وخرج   ااٍن وتدراج.  اند 
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 ابتتتّيؽالرتتتحابة وإناتتتار هعميتتتؼ وعتتتدليؼ، لا الحقيقتتتة، هاستتتافياميا رّد عمتتتىعمتتتى 
ولياحدد السراد األصتم  الرتحيا متؽ القظتع، و تان حاليتا حتال متؽ يتؾىؼ  الحقيقة

أنو ي يعمؼ بالحقيقة أن الفع   ا ؽ، والسعشى ليشابتو الرتحابة أو الدتامع لمحتديل 
ال لتتؼ يرونيتتا الرتتحابة بحتتوارجتع إلتتى نفدتتو هياحقتت  متتؽ معشتتى القظتع، ولاتتذ ير 

وىت  نا ستة، هايستافيام ىشتا  حفرتيتاهت   (--)صتالة الرستؾلواعايذؾىا وى  
لماعفيتت  والاقراتتع واإلناتتار، هتتال يشبغتت  وكتتؾ  ذلتتػ متتشاؼ، وإجا ايتتا هييتتا تثبيتت  
وتدفي  عمييؼ بان ما كالؾه مسا ي يمي  عمى طراقة أسمؾب الحكتيؼ، هعتدل  عتؽ 

-حتال تفتّردت  رؤاايتا ومعايذتايا وىت  صتالة الرستؾل إجابة الرحابة إلى كّص 
-  ه  غرهايا. 

تت          يظتتالع أو يقتترأ ىتتذا الحتتديل ي تتّد أن يظّمتتع عمتتى البتتاب  متتو ليتتربط  ؽ  م 
السؾفتتف السقتتال  ىشتتا بالسقتتام الدتتياك  والستتؾكف  لاحاديتتل الدتتابقة هتتؾرود ىتتذا 

إ ارة لمذىؽ وتظمتع إلتى البحتل  - -الاداؤل ه  مداي  حديل الديدة عا ذة 
 يتذا الفتؾاب، و تان الدتيدة عا ذتة استاشيف   - -عؽ إجابة الديدة عا ذتة 

وكتتد  ،أن تشقتت  متتا عششاتتو إستتا ة إلتتى  شتتات جشدتتيا همفتتات إلتتى ايستتافيام مباشتترة
و ايتاتا عتؽ   الراوي نق  ىذا الفز  مؽ  الميا دون غيره، يكؾن  هقد   يَّش ت   منع غ تؼن الرَّ

ا عمى مؽ كتال: إن السترأة تقظتع الرتالة،  - - عا ذة وولت  أنيا ذ رت ذلػ ردًّ
ؽ م  تتد )لقتتد(  تتؼ متتستتافيام اإلناتتاري الاعفبتت  أستتمؾب خبتتري م  تتد بتتاكثر ىتتذا اي

أن تدتتاغش  عتتؽ ىتتذه الس  تتدات وهعتت   يتتا، و تتان يسكش)رأياشتت ( الرؤاتتة اليقيشيتتة
ولاشيا  انيا تذػ ه  حال نفدتيا ها  تد  ،الرؤاة؛ ألنو ليس ىشاك را  آخر غيرىا

، هاشقت  لشتا السذتيد باستمؾب ا تقتّص مذتيدا دراميتا حر يتا واكعتابفع  الرؤاتة  انيت
كررتت ، وأستتعفيا تاتترار )الفتتا ( العاطفتتة الحر يتتة هيتت  تشاقتت  معيتتا هتت  ترتتؾار 

-السذيد ماراعدة باألحداث إلى نيايايا، مؾزعة السذيد  يشيا وبيؽ السرظفى 
- نديا ية وسالسة األحداث،  سا أنيا عبرت عؽ ابية وتعق  يديران ارات.  



 

9628 
 

 (21مجلةىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهاىالعددى)

  2اللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةىكلوةى

8228 

الاعبيتتر بالفعتت  السزتتار  دون الساضتت  )يفتت  ، ياؾستتط ، يرتتم ، أكتتره، و        
ألن صالة  أكثر مؽ مرة؛ه أسشحو، أند  مكررا مرتيؽ(  يذ  بحر ية الحدث وتارار 

، عمتتى أماتتو هيعفتتزوادتتفد  تتيال تنفتتر   لتتيال  انتت  بسشزلتتو دون الس --الرستتؾل 
أكثر مؽ مرة هشقمايا وصّؾرتيا  - -وليذا تاررت ىذه األهعال مؽ أم الس مشيؽ 

 انت  هت  بالفعت  السزتار ، ألن ىتذه الرتالة باسمؾب حكاية القرة وك  حدو يا 
إسشاد هع  يا، وليذا يمسا معشى ايخاراص ه  حفرتيا وى  وحدىا السظمعة عمي

هعبتترت بالرؤاتتة اليقيشيتتة لذخرتتيا )رأياشتت (، و تتان ، الرؤاتتة إلتتى نفدتتيا )رأياشتت (
جردت مؽ نفديا ذاتا أخترى يسكؽ أن تشق  الحال وترّؾر الرؾرة مباشرة، ولاشيا 

نتو رأى رؤاتة عيشيتة شقمتو وترواتو بعتيؽ الذتاىد الثبت  أل شاىدة عمى ىذا الحدث ت
 كظعية .

حرصتا  --عمى عدم شغ  السرتظفى  -- كان حرص الديدة عا ذة       
ولذلػ  رى  أن تداقبمو وىؾ ه  صالتو  يال تقظعيا هاشد   يدو  وره   شديدا؛

جعتت  الدتترار ستتارتو ولتتؼ  --متتؽ آختتر ستترارىا، يدتتاشبط متتؽ ىتتذا أن الرستتؾل 
ألنيتتا نا ستتة ومماحفتتة ولتتذلػ صتتمى إلتتى وستتط  - -يمافتت  إلتتى الدتتيدة عا ذتتة 

تبعية  ترراحية اساعارة (، والاعبير  ت)تشد اشد ، وى  أيزا  رى  شغمو هارالدر 
، وىشتا عبترت عتؽ : اناتزا  شت   متؽ شت  ه  الفع  السزار ، هحقيقة ايندتالل

مزتتييا وخروجيتتا  اتتان وتتتدرج بايندتتالل، لافدتتد صتتؾرة حر ايتتا، هيتت  حر تتة 
وكد تارر حرا )الديؽ( سبع مرات ه   انديا ية ىاد ة دون شغ  أو  ثير حر ة،

 ،ىذا الدياق السحدود لفغا الالماشاه معشى برفيره اليادئ ليشاس  حر ة ايندالل
 وتعبيرىا بالفع  "أكره" دون أخذى؛ ألن كياميا اضظراري.

تا  -4 الرواية هىذ تورد سا            ى ا م  د  ش  وٍق ع ؽ  عا ذة  أ نَّون ذنكار  عا رن عؽ  م د 
ظ   تد  ي ق  ع م انسنؾن ا  االًبتا، ل ق  د  ج  : ل ق  س ارن والس ر أ ةن كال   ا الا م  ن والحا ظ عني  الة  هقالؾا: ي ق  عن الر 
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تتراارا  - -ر أ يتت ن الشَّباتت َّ  م تتى الدَّ ع ة  ع  تتظ فا تتا منز  م تتةا و أ ن  تتيؽ  القاب  ب  تتون و  ش  تت  ل ب ي  تتمّا  و إانّا ينر 
ر هن  ةن ه ا ك  اج  الي"ه ا انؾنن لا   الح  بام ون ه ا ن د  ة ان دا ا ق   .(1)أ ن  أ س 

تر أ ةن  -5 تارن والس  س  تالة  الا م ت ن والحا ظ عن الر  ى ا م ا ي ق  د  ش  ة  ذنكار  عا وٍق ع ؽ  ع ا ذا رن ع ؽ  م د 
 : ال    د  ر أ ي ن الشَّبا   "ه ق  سنرا والااالبا وللاا ل ق  انسنؾن ا بالحن بَّي  مّا  و إانّا  ع    - -ش  م تى ينر 

ي  الشَّبا    ماس  ه انوذا ر هن أ ن  أ ج  ةن ه ا ك  اج  و لا   الح  دن ع ًة ه ا ب  ظ فا م ةا منز  ب يؽ  القاب  ش ون و  راارا   ي  الدَّ
- - "و م ي  دا راج  ش   (2)ه ا ن د  ة ماؽ  عا

ه  ىذا السقام مؽ ايسافيام )أعدلاسؾنا بالام  والحستار( إلتى تغاير الاعبير       
واألستتمؾب  ،الخبتري )لقتد جعماسؾنتا  البتا( و)شتبياسؾنا بتالحسر والاتالب(األستمؾب 

)وللا لقتد جعماسؾنتا أستمؾب خبتري لفغتا إنذتا   معشتى أي: األول )لقد جعماسؾنتا( 
كالبا( ها  مؽ األحاديل لو صؾرة مخامفتة وتاتؾاؽ مخامتم وستس  مخامتم، و ت  

)ه يفتتلن  الدتترار ستتارةيفيتتؼ مشتتو اتختتاذ  الثالتتلهالحتتديل حتتديل متتاسؼ لمتتذي كبمتتو، 
مّا  (، والرابع والخامس --الشَّبا ة  راار  ه ينر  ط الدَّ اعارا  الدتيدة عا ذتة  ه ي ا ؾسّا

- - تتيؽ رستتتؾل للا  --  تتتيؽ  هتتت  حتتتال ايضتتتظفا  القبمتتتة و ب  تتتون و  ش  تتت  ل ب ي  )و إانّا
م ةا( م ةا )، القاب  ب يؽ  القاب  ش ون و  راارا   ي  م ى الدَّ ع ةً و إانّا  ع  ظ فا (، وأوضح  األحاديتل ركتؼ منز 

 -لحاجايا مؽ عشد رج  الدرار للال تداقب  الشَّبا    كيام الديدة "عا ذة" 5و4و3
-  رمّا ، هي  ترى أن السرأة ي تقظع الرالة ولاؽ السرور ىؾ الذاغ  لمسن  . 

م تةا(كؾليتا: هادخمت   واعارض  الاتالم     ب تيؽ  القاب  ش تون و  ت  ل ب ي  م  تدة اعاراضتيا  )و إانّا
 تتان إشتتارة إلتتى أن متتا ستتسعاو أ ارىتتا إ تتارة ي تحاستت  معيتتا الدتتكؾت، و بتتإن والتتالم 
قؾل: "وإن   يشو وبيؽ القبمة" ولاؽ لسا  تان ىتذا الخبتر مدتاشفرا إياىتا يسكشيا أن ت

 ومزعفا ليا أكدت الاالم باكثر مؽ م  تد،  تؼ تابعت  ىتذا ايعاترا  بفسمتة الحتال
                                                           

صحيا البخاري. )باب اساقبال الرج  صاحبو أو غيره ه  صالتو وىؾ يرم (. حديل )ركتؼ ( 2)
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ع   ظ فا ()و أ ن ا منز  راارا م ى الدَّ  --، لماؾ يد عمى  ؾن اعاراضيا كبمة السرظفى ة  ع 
كسا  ّيش  الروايات األخرى ىذا اإلكترار بانتو  ، مسا لؼ يشاره    أكّره بساابعة الرالة

--  كان إذا أوتر أيقغيا. 

و ة   تتؽا الزةب يتترا ك تتال  ك ال تت    -6 تتر  تتالة    - -عا ذتتة  عتتؽ عن ظ تتعن الر  تتا ي ق  ك تتال : : م 
س ارن  م ش ا: الس ر أ ةن والحا تؾلا للاا  ه قن سن ي  ر  انشات    تيؽ  ي تد  تد  ر أ ي  ٍ  ل ق  ؾ  ابَّةن س  : إانَّ الس ر أ ة  ل د  ال    ه ق 

-- " مّا ش از ةا و ىنؾ  ينر  اار ا ا الف  اع  ًة    منع ا راض 
(1) 

ت  تتتد عمتتتى حتتتال ىتتتذه الحتتتال الاسثيميتتتة الاتتت  نقمايتتتا بفز ياتيتتتا الدكيقتتتة          
تؾلا للاا  - -اضظفا  الديدة عا ذة  سن تفرتا عتؽ عتدم ، و  - -ه  كبمتة ر 
وتذتتبيو حتتال اعاتترا  الدتتيدة عا ذتتة  يشتتو وبتتيؽ القبمتتة ، وجتتؾد الحر تتة والستترور

متؽ اعاترا  جدتؼ ستاكؽ لفدتؼ  بحال السي  ه  الفشازة ، بفامع الحال الحاصت 
لابتتيؽ عتتدم وجتتؾد متتا يسشتتع متتؽ خذتتؾ  السرتتم  وحزتتؾر كمبتتو  بدتتب   ماحتترك،

ايعارا   تيؽ يديتو ، وأن الدتارة تناختذ لتدهع الستاّر عسؾمتا دون خرتؾص السترأة 
 هياؾلد مؽ ذلػ أن وجتؾد السترأة معارضتة القبمتة ي يفدتد الرتالةوالحسار والام ، 

، و تؾن التذ ماحقت وحر ايتا ألن اإلليتا  وكسرورىتا وااحقت  القظتع ب ،وي يقظعيا
تّ " متؽ لحتاه  سا السعار  مداؾرا بداتر يداره وىؾ المحاا   "ه  كؾليتا : "ه ا ن د 

  .الفشازة مداؾرة بالافؽ ه  ىذا الحديل و ذلػ

وىذا السعشى الخف  السداشبط متؽ مدتاابع الار يت  وغتاليت السعشتى يشبثت        
 - -زوجتتتا لمرستتتؾل  - -عشتتتو اعاتتترا  آختتتر وىتتتؾ  تتتؾن الدتتتيدة عا ذتتتة 

واضتتظفاعيا معارضتتة القبمتتة حتتال ختتاص  يتتا لزتتي  حفرتيتتا ، هتتال تاتتؾن ىتتذه 
س ارن "  الة  الس ر أ ةن والا م  ن والحا ظ عن الر   ، األحاديل ردا عمى مؽ كال: " ي ق 

                                                           

، وورد أيزا ىذا  233(، ص 00) 269صحيا مدمؼ. باب ) كدر ما يدار السرم ( ركؼ ( 2)
 2/106( 659الحديل ه  سشؽ ا ؽ ماجة. حديل  ركؼ )
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: "ك تان  الشَّبات    -7وورد أيزا   تة  ك ال ت   تدَّ  شا  أ  ات  ع تؽ  ع ا ذا ام  كال: ح  دَّ  ش ا ىاذ   - ح 
- " تن ت ر  غ شا  ه ا و  ق  وا ه إاذ ا أ ر اد  أ ن  ينؾتار  أ ي  م ى هار اشا ة  ع  ة  منع ا راض  مّا  و أ ن ا ر اكاد    (1)ينر 

التذي يقتّص  )كتان(الفعت  الساضت  وتتروي واكعتا ب - -الديدة عا ذتةتحك     
جسمتتة  وادتتارجع أحتتؾاي وأحتتدا ا مزتت  وارتت   يتتا إلتتى وكتت  القتتّص ليازتتاهر متتع

 تؼ بفست  الحتال  ،السزارعة )يرم ( الا  ترؾر السذيد الحر ت  اةالخبر السدشد 
توا( الا  عظف  عمى جسمة الرالة  ؾاو ايسالشاا م تى هار اشا تة  ع  ة  منع ا راض   )و أ ن تا ر اكاتد 

 -الشبت  صتالة  اإلخبتار عتؽلعدم لقرد إلى جع  الفعميؽ واحدا، ولاؽ القرد إلى 
-  عا ذة  ؼ اسالشاا اإلخبار عؽ اعارا  الديدة- -  يشو وبتيؽ القبمتة ، 

 -وي نر  السعشى الثان  باألول ه  إ بات واحد، وىذا يدل عمتى انذتغال الرستؾل 
- ولمظبتاق الخفت  ، ، وعتدم ايلافتات إلتى السعاتر  كبماتوه  صالتو وخذتؾعو

الرالة ي تقا   الركؾد، ولاشيا تقا    -  يؽ )يرم  وراكدة( وبيؽ )راكدة وأيقغش (
عتتدم الرتتالة، والركتتؾد يدتتامزم عتتدم الحر تتة، وعتتدم الرتتالة يقازتت  عتتدم الحر تتة 

 ا ؽ مدتاسر؛  - -دور ميؼ ه  تفمية وإيزاح أن خذؾ  السرظفى -والغفمة 
 .ألنو أوي: يسمػ إربو ،  انيا: عدم وجؾد السار أوالذاغ  بالسرور والحر ة 

 -عتتؽ عا ذتتة زوج الشبتت   -8عمتتة أختترى ذ تترت هتت  حتتديل آختتر  وىشتتاك        
-  تؾلا للاا سن ي  ر  تامن   تيؽ  ي تد  ت ن أ ن  م ااتوا، ه تإاذ ا  - -أنيا كالت : "كنش  تالي  هات  كاب  راج  و 

 : س ا ك ال ت   تظ انين م ت َّ ه تإاذ ا ك تام  ب د  ت ن راج  ب ز  ت  ه ق  د  غ س ز نا ف  لتٍذ س  م  تا ل تيس  و البنينتؾتن ي ؾ  هايي 
" ا يان م ر 
(2)  

الظبتتاق الحر تت   تتيؽ )كبزتت  وبدتتظ ( لتتيس مفدتتدة أو كظعتتا لمرتتالة ألن جسمتتة 
" تاسيت  حدتؽ  ترر ليتذه الحر تة اليدتيرة الات   ا يان ا م ر  لٍذ ل يس  هايي  م  )و البنينؾتن ي ؾ 

                                                           

، وستشؽ أ ت  داود 94(، ص 512صحيا البخاري. باب )الرالة خمم الشا ؼ(، حديل ركؼ )( 2)
 38( ص 717.حديل ركؼ )

 94(، ص 513صحيا البخاري. باب )الاظؾ  خمم السرأة(، حديل ركؼ )( 9)
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وى  الغسز، أما الظبتاق  تيؽ )ستفد وكتام( هيتؾ طبتاق  - -كان  مؽ السرظفى
رضتتو مؾفتتف الرتتالة ، وىتتؾ أيزتتا عامتت  كتتؾي يبتترر  تتؾن حر تتة: خفتتض ورهتتع يف

يستتايفا  ر تتؽ الرتتالة وىتتؾ الدتتفؾد، همتتؼ  - -الحر تتة اليدتتيرة متتؽ السرتتظفى 
 تات الحر ة يإرادية    ى  اخاياراة مقرؾدة، وشفع ليا ضي  السكان والغالم.

عا ذتة عمة عتدم كظتع الرتالة هت  أحاديتل الدتيدة هالركؾد أوي وعدم السرور       
- - هالعام  السديظر هييا الذخريات باهعاليا وحر اتيا إلتى جانت   ،الدابقة

، أمتا ىتذا الحتديل هعشرتر ميت ، وإذا أراد أن يتؾتر أيقغشت (العشرر الزمان  )مؽ ال
 " تا يان تا م ر  لتٍذ ل تيس  هايي  م  السكان ىؾ السديظر السكّس  لمعامت  الدتا   "و البنينتؾتن ي ؾ 

يامر  - -يرى السرم  هيو شيلا ، هقد  ان السرظفىإطار مكان  مغمؼ راكد ي 
لتتؼ تختترج هتت  السكتتان عتتؽ  - -أحاديتتل الدتتيدة عا ذتتة و ، بإطفتتا  الدتتراج لتتيال

إطار البي  ونظاكو هاأللفاظ )الدرار، راكدة، رجمت  إلتى كبماتو، البيتؾت( تفدتد أن 
 انتت  تختتّص الستترأة )التتزوج( القابعتتة دا ستتا هتت   - -أحاديتتل الدتتيدة عا ذتتة 

مشزليتتا، وتاؾاجتتد برتتفة مدتتاسرة هتت  أمتتاكؽ تؾاجتتد زوجيتتا خاصتتة إذا  تتان ىتتذا 
 . السكان ي ياعدى غرهة صغيرة

ِيفِانشٔاٌاثِادلخخهفت:ِ-ِ-حغاٌشِحؼبريِانسٍذةِػائشتِ
عؽ الاعبيتتر  تشتتؾ الاؾليتتد  تتيؽ األلفتتاظ و  هتت  - -تبتتدو بالغتتة الدتتيدة عا ذتتة    

ألفتتاظ هرتتيحة  ناقتتا وايحايتتال لتتذلػ باعتتدم مدتتاواة الستترأة لمحيؾانتتات الستتذ ؾرة 
ومترة "شتبياسؾنا"، إن  ،ومترة "جعماسؾنتا" ، تت"أعدلاسؾنا" مترةعبرت همرادىا،  عؽر تعب

الاذابو  يؽ الفس  مؽ حيل السبشى، يذير إلى العالكة السعشؾاة الساقاربة  يشيسا، 
 متا عتادلو  ،تقؾاسػ الذ   بالذ   مؽ غير جشدو حاتى تفعمتو لتو متثال هالعدل:

وايستتتتتاؾا  ، السسا متتتتتة والاذتتتتتبيو:  ،"شتتتتتبياسؾنا"و، الذتتتتت   متتتتتؽ غيتتتتتر جشدتتتتتو
، هتتالسعشى اإلجستتال  ىتتؾ السسا متتة والغتتؽ : صتتّيره ، وعشتتو، صتتشعاو" جعماسؾنتتا"و



 
 قطعىالمرأةىالصالةىفيىالسنةىالنبووةىدراسةىبالغوةىنقدوة

8228 

، ولتيس القرتد إلتى السدتاواة وايكاتران والاريير وإلحاق بفشس آختر غيتر مشتاعر
  يذه الحيؾانات.

ِحكىِادلشٔسِبنيٌِذيِادلصهًِيٍِانٕجٓتِانبالغٍت:ِادلبحثِانثانث:
كتال تعتالى: "و ي     تيؽ يديتو  السارة  صالت و أن يقظع الخاشع ما ذن  السرم      

تتر ى" )األنعتتام: ر  أنخ  ز  ر ة  وا رن و ازا السرتتميؽ عمتتى  --الستتؾلى  أ شتتى كتتدو  (،164ت تتزا
شنتؾن   ، كتال تعتالى:يؽعاشتالخ ما

سن  
م تا  ۡل 

"  "ك تد  أ ه  تعنؾن  ذا ؼ  خُ  تايا تال  يؽ  ىنتؼ  هات  ص  ۡلَّتذا
 ؛لػ وردت األحاديتتل تؾضتتا إ تتؼ الستتارىتتؾ اآل تتؼ ولتتذ الستتارّ ه ،(2: 1)الس مشتتؾن 

واألمتتر   تتيؽ يديتتو لمشيتت  أن يتتدهع متتؽ متترّ  الساختتذ ستتارة اشبغتت  عمتتى السرتتم و 
روي عتتؽ ا تتؽ عستتر مرهؾعتتا متتؽ روايتتة الزتتحاك  تتؽ  :هتت  ذلتتػ التتؾارد الؾجتتؾب 

ا ذ  كال: "إا  - -أن رسؾل للا  صدهة  ؽ يدار عؽ عبد للا  ؽ عسرعثسان، عؽ 
تتأ   ان  ك ت تتين  ؼ  كن دن ح  تتال   ، ه تمّا ر  تتأ    ن د   ي  تتا ي  دً ح  تتد  ي   يؽ    ت رة سن تتا ظ ا  ، ، وا ي  تا اس  ر أ هن م  تتد  ي  ل  تتأ   ن  إا ه تتو  ى   
يظ انن ، ون م  اتا ق  ين م  ه   نَّس ا ىنؾ  شَّ رااؽ   ...وه  رواية " (1)"ه إا  .(2)"ه إانَّ م ع ون الق 

لرتتالة لتؼ يتذ ر الحتتديل الييلتة الاتت  تقظتع الستترأة وهت  حتديل كظتتع السترأة ا      
  جتتتا  أم اعاراضتتتيا هييتتتا الرتتتالة، ىتتت  يقظعيتتتا مرورىتتتا أم جمؾستتتيا أم وكؾهيتتتا

كتتد هّرتت  ىتتتذا و  ،الحتتديل مفستتال محتتددا أنؾاعتتا  ال تتة )الستتترأة والامتت  والحستتار(
أ   جحيفة كال: سسع   كال: حد شا عؾن  ؽ كال: حد شا شعبة حد شا آدم الحديل

تؾن  ا     تا ان ، ه تةا ر  اجا الي  با  -- للاا  ؾلن سن ا ر  يش  م  ع   ج  ر  خ  أ   كال: " تؾ  ا  ه   ؾ ٍ ضن ته   ا  ضَّ ا ش تى  ا مَّ ر 
ش ز ة   يوا د  ي   يؽ  ب  ، و  ر  ر  الع  و   ر  ي  الغة  تر  و   ؽ  ما  ون  رة سن ي   ارن س  والحا  ةن أ  ر  الس  و   ع  الات   لحتاال (3)ا"ا ي 

ىشا ديلاو حيل أهرا عؽ  السزار  ، ولمفع )يسرون( وى السرأة والحسار  عمييا
 --تفتتدد واستتاسراراة الستترور متتؽ الستترأة والحستتار دون إناتتار متتؽ السرتتظفى 
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 (506) -260( صحيا مدمؼ. باب )مشع السار  يؽ يدي السرم ( حديل ركؼ 9)
 131،ص  499صحيا البخاري. )باب الرالة إلى العشزة(، الحديل ركؼ ( 2)
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لاؾن السرور مؽ ورا  الدارة )العشزة(، ولؼ يذ ر ىشا أي ذ ر لقظع الرتالة أو متا 
باب )الرالة إلى العشزة( وىؾ حديل مؾجز هال حاجتة شابو،    ورد الحديل تح  

إلضاهة مدخ  أو حرا زا د عؽ جؾىر السؾضتؾ ، هالحتديل مشرت  عمتى الغتر  
وىتتؾ الرتتالة إلتتى العشتتزة؛ ولتتذلػ طتتّؾت )الفتتا ( هتت  كؾلتتو: "هتتات   ؾضتتؾ  هاؾضتتا 
هرتمى" أحتتداث وجستال، وجعمتت  السعتان  تاالحتت ، هتانتبع إحزتتار الستا  وضتتؾ   تتؼ 

ألهعال تاالحت  بعزتيا إ تر بعتض دون هاصت  و ميتا أهعتال ماضتية تفيتد صالة، ها
ىيلتة  انت  حاصتمة أمتا السزتار  هت  )يسترون( هيداحزتر  ،تحق  وكؾ  وحتدوث

السرور الساارر السافدد، وجتا ت جسمتة الحتال مااررة الحدوث أ شا  الرالة وى  
غيتر مقرتؾد را  يتا خبتبالؾاو )والسرأة والحسار يسرون مؽ ورا يا( ألنيتا مدتاانم 

و إلى الفع  األول ه  إ بتات واحتد، هتالاالم هت  الحتديل الذتراف عتؽ وضتؾ  ضسّ 
وصتتالتو هتت  اليتتاجرة إلتتى ستتارة تسشعتتو متتؽ الشتتاس وتحتتدد مكتتان  --الرستتؾل 

ولاتؽ  ،حتديل "هميرت  إلتى ستارة"هت  مظمتؾب متامؾر بتو  ستا واج  سفؾده وىذا 
شاا معشتتى جديتتد لتتؼ إلتتى استتالدختتؾل التتؾاو عمتتى جسمتتة "والستترأة والحستتار" لمقرتتد 

،  ت  ىتؾ يفيتد ها تدة ه  إ بتات واحتدووصمو  يا الفسمة الدابقة يقرد دخؾلو ه  
جديدة بان السرأة والحسار إذا مرا ورا  الدتار هتال بتاس مشيستا وي يقظعتان صتالة، 
هبشتتى الفعتت  هتت  كؾلتتو: )والستترأة والحستتار يستترون( هيتتو عمتتى ايستتؼ وذلتتػ إلرادة 

والاؾطاة والاييلتة ، هتال يت تى بايستؼ معترى عتؽ العؾامت  إي لقرتد إستشاد الاؾ يد 
  اإلعالم هييستا، هقد ميدت ليسا، وكدم ، هإذا كم : )السرأة والحسار((1)معشى إليو

(  تان ذلتػ أشتد لثبتؾت الفعت ، وأنفتى لمذتبية، )يسرون مؽ ورا ياهإذا جا  الخبر 
 والحستار متؽ األشتيا  الات  يسترأة وأمشع لمذتػ، وأدخت  هت  الاحقيت ؛ ألن  تؾن ال

وىؾ أ م  متؽ أن  ،الرالة وتقظعيا أمر يعارضو شػ  ديلة الحديل الدا  تفدد 
 .(واسر مؽ ورا يا السرأة والحسار)يقؾل: 

                                                           

، مظبعتة  3ل، 132كر، صيشغر دي   اإلعفاز.عبد القاىر الفرجان ، تحقي : محسؾد شا( 2)
 م1992ىت ت 1413دار السدن  . مرر 
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تتّدي الفعتت  و       عديتتة ىشتتا نقمتت  معشتتى الاو ، )متتّر(  تتت)مؽ( دون )البتتا (التتالزم عن
 مؾضتتتع الستتترور هتتت  أي مؾضتتتع ستتتؾا ، هقتتتد يكتتتؾن (1)الدتتتارة ورا الستتترور إلتتتى 

الدتتفؾد أو بعتتده أو  تتيؽ يتتدي السرتتم  هاعديتتة الفعتت  ىشتتا أهتتادت وجتتؾب اتختتاذ 
حددت مؾضع السترور ،  سا يؽ يدي السرم  جا ز مؽ ورا ياالدارة وأن السرور  

"مؽ" ا ادا  الغاية ه  السكان ، وي يرا أن يكؾن هت، ذىابا وإيابا وىؾ ورا  الدار
: مر عميو وبو: اجااز، مّر يسّر مرًّا المغةنايا  الغاية ألن السرور ه  االسعشى ىشا 

 وعمى ىذا تاؾن )مؽ( ي ادا  الغاية وانايا يا.، (2)ومرورا: جا  وذى 

أن يازتا  وستياكو ومؽ مداابعات الاراكي  ومؽ السفيؾم مؽ هحتؾى الاتالم      
 --حكتتؼ الستترور  تتيؽ يتتدي السرتتم  الاراىتتة؛ ولتتذلػ عبتترت الدتتيدة عا ذتتة 

)هاكره أن أسشحو( و )هاكره أن أجمتس هتاوذي الشبت ( و)هتاكره أن أستاقبمو بقؾليا: 
"كال ه  الغاية  ؼ الساّر  يؽ يدي السرم  آ ؼ وبو كال: مالتػ  أكره( دون )أخذى(

العفمت   افراستو وواهقتو صتاح   وكال ه  الشياية والؾسيظة يكتره السترور وصترح
الايتتذي  والااستتة متتؽ الذتتاهعية وأصتتحا شا نرتتؾا عمتتى  راىياتتو ذ تتره هتت  السحتتيط 

واارت  عمى ذلػ عدم هداد صالة السرم ؛ ألنتو ي ذنت   (3)والذخيرة والسرغيشان "
 لو وإنسا اإل ؼ عمى السار، وعمى السرم  إن لؼ يدهع.

                                                           

، دار الاات  العمسيتة  1، ل4/300 ، ت : د/ إمي   ديع يعقؾب ،شرح السفر . ا ؽ يعيش( 2)
 م.2001ىت ت 1422

 ( لدان العرب مادة )مرر(.9)
الحشفتت  وبيامذتتو حاشتتية  ( تبيتتيؽ الحقتتا   شتترح  شتتز التتدكا  . هختتر التتديؽ عثستتان الزامعتت 2)

 وما بعدىا، مكابة امداديو. باكداان.د.ت 1/159الذيخ الذمب  عمى الذرح، 



 

9292 
 

 (21مجلةىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهاىالعددى)

  2اللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةىكلوةى

8222 

ِْمِجيبِاختارِسرتة؟ِادلبحثِانشابغ:
وكتتد ،  (1)يدتتاح  أن يرتتم  اإلندتتان السشفتترد إلتتى ستتارة ولتتؾ لتتؼ يختتش متتارا      

رهتتع صتتمؾات للا عميتتو وعمتتى آلتتو وأصتتحابو وستتمؼ الحتترج عتتؽ السرتتميؽ بالحتتديل 
تت عتؽ ستساك  تؽ حترب  تؽ  رحسو للا تعالى جّده - مدمؼاإلمام صحيا الؾارد ه  

تا نن شَّتكن "مؾسى  ؽ طمحتة عتؽ أ يتو كتال:  تت   ابن و  التدَّ   و  مّا ر  تأ   ؽ  ي    ت رة س   ػ  لاتا ذ  ن  ر  ك  ذ  ا ه تيش  دا ي 
ا م   هن رة زن ي ي   ؼَّ ،  ن ؼ   ن دا ح  أ   ي  د  ي   يؽ      ؾنن ان ت    ا ح  الرَّ  ةا ر  خا    من   ن ث  ما "هقال:  - - للاا  ؾلا سن ر  لا 
وا . وكال ا ؽ نسير: وا ي  د  ي   يؽ      رَّ م   ي  رةهن م ؽ  م رَّ   يؽ  ي د   . (2)""ه ال ي زن

تتالحتتديل الابعتتة عمتتى السن ألقتتى ىتتذا        ستتاترا أو حتتاجزا  اختتذ ، هال تتد أن يمّا ر 
( عمتى اختاالا  يرم  إليو، ولياام  تعراف السدشد إليو بالسؾصؾلية )ما( أو )متؽ 

هتتال يقظتتع صتتالة عاكتت  غير أم  عتتاكالالروايتتة الاتت  أ يستت  نتتؾ  الستتاّر ستتؾا  أكتتان 
تتمّا  تتم وان متتزا الدتتياق السقتتال  ين ، و السنر  هتتالاؾن: باتختتاذ الدتتارة،  متترالاتتؾن واأل  ؾجا

 ،بالليذتس  ايستاق)تاتؾن( حدوث ووكؾ  وإيفاد، وعبتر برتيغة السزتار  الحتال  
ستارة تاتؾن  تيؽ يتدي السرتم : تعبيتر بتالخبر هت  هيذا الفعت  وىتؾ وجتؾب اتختاذ 

مؾضع اإلنذا  عمى سبي  الؾجؾب؛ ألن السؾافف واألحاديل الا  وردت هت  بتاب 
 ةار اتخاذ الدتنّص عمى  - -رم ( جسيعيا يشّص عمى أن السرظفى )سارة الس

ؽ مؾستى  تؽ طمحتة عتؽ أ يتو كتال: ستساك عت عؽ ا:ى عشو أنو  ان يامر  ياا و حن 
تتر   "ك تتال   تتا و  ذ  إا  - -للاا  ؾلن سن تتأ   ع  ض  تت ؼ  كن دن ح  تتد  ي   يؽ     تتما  وا ي  تت    ث  تتالرَّ  ةا ر  خا    من تتين م  ه    ا ح   ي  ، و   ا ر 

 للاا  ؾلن سن ر      لا عؽ عروة عؽ عا ذة أنيا كال : سن  ، وورد(3)"ػ  لا ذ   ا   ر  و   رَّ م   ؽ  م   الا ب  ين 
                                                           

، طبعتة مفمتة السشتار 1، ل64( السقشع ه  هقو اإلمام أحسد  ؽ حشب . تاليم: ا ؽ كدامة، ص2)
 ىت .1322اإلسالمية مرر

دار أخبار اليؾم. ،  158(، ص 00)242( صحيا مدمؼ.باب )سارة السرم ( ، حديل ركؼ  9)
،  2/90،  940كظا  الثقاهة.د.ت. وسشؽ ا ؽ ماجة )باب متا يدتار السرتم ( حتديل ركتؼ 

 الرح : مر   البعير والشاكة.
 158(، ص 499) -241صحيا مدمؼ.  باب )سارة السرم (، حديل ركؼ ( 2)
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- -   تالسن  ةا ر  ا  سن  ؽ  ع تما "  هقتال: مّا ر  تالرَّ  ةا ر  خا    منت  ن ث   ووجؾبيتا هتاألمر بالدتارة (1)" ا ح 
ينفيؼ مؽ مداابعات الاالم واألحؾال؛ ألنو لؾ لؼ تاؽ الدارة واجبة متا نتّص عمييتا 

والاعبيتتر  ،الحربتتة(ة )شتتز  متت خرة الرحتت  أو الع  سثتت  ولستتا حتتددىا ب - -السرتتظفى
 ت)مث (  شاية عؽ الدعة هت  اخايتار نتؾ  الدتارة طبقتا لماظتؾر الزمتان  والسكتان ، 

 هإن وجد م خر الرح   ان مفز ا وإي هسا يسا مو أو يزارعو.

 صتتحيا اإلمتتامهتت   (بتتاب ستتارة السرتتم ) تحتت األحاديتتل الاتت  وردت و           
كتتان يرتتم  إلتتى  - -إحتتدى عذتتر حتتديثا جسيعيتتا تحكتت  أن السرتتظفى "مدتتمؼ"

سارة، ماعدا الحديثيؽ الذيؽ وردا ه  الرالة بسشتى وعرهتة لتؼ يتذ ر هييتا الدتارة؛ 
ع الشتاس متؽ الؾلتؾج والسترور، وكتد ورد سش تع الستاّر وأن ين ده  ألنو متؽ الرتع  أن ينت

كتال  أ ت  ستعيد عتؽ أ يتو، كتال:عؽ عبد الرحسؽ  تؽ : باتخاذ الدارةصراحا األمر 
تش  ما  نن د  ي  ل  ، و  ةٍ ر  ا  ى سن ل  إا   ا ر  ين م  ه   ؼ  كن دن ح  ى أ  مَّ ا ص  ذ  : "إا - -رسؾل للا  تأ    ن د   ي تي  ا، و  ي  ا دً ح 

  (2)"انن ظ  ي  ش   ون نَّ إا ، ه  ون م  اتا ق  ين م  ، ه  رة س  ي   د  ح  أ   ا   ج   ن  إا ، ه  وا ي  د  ي   يؽ      رة سن ي  

األمر صراا ه  وجؾب اتخاذ الدارة تيدتيرا عمتى الشتاس متؽ وكتؾعيؼ هت  الحترج 
وايناغار، لسا هيو مؽ السرمحة العامتة لمسرتم  والستاّر، وتفتّر  عتؽ ذلتػ وجتؾب 

أستتمؾب و درأ ودهتتع متتؽ يعاتتر  ىتتذه الدتتارة بعمتتة  يانيتتة واضتتحة "هإنتتو شيظان"،
يقاتمتو( تذتديد هت  الؾعيتد هتال يتد ، همهميرت ، وليتدن، الشي  واألمر ه  الحديل )

السخاتتار مخاتتارا  تتيؽ يتتدي  لمستتاّر  تتيؽ يتتدي السرتتم ، وتبيتتيؽ حغتتر وإ تتؼ الستتارّ 
جعمتتت  الاتتالم مرتبتتا بعزتتتو عمتتى بعتتض، هتتتالشي  عتتؽ عتتتدم  (الفتتا )والسرتتمى، 

الدتتساح لمستتاّر أن يستتر ماؾكفتتا عمتتى  تتؾن الذتتخص هتت  صتتالة، ولستتا  تتان الاتتالم 
مدعاة لسناتار  ترر الفتا  الاعميميتة الداخمتة عمتى )إن( الس  تدة الؾاكعتة جؾابتا هت  

                                                           

 ( 500) - 243صحيا مدمؼ.  باب )سارة السرم (، حديل ركؼ (  2)
، دار الرستتتتتتالة 1، ل2/104ستتتتتتشؽ ا تتتتتتؽ ماجتتتتتتة، تحقيتتتتتت : شتتتتتتعي  األرنتتتتتت ول وغيتتتتتتره ، (9)

 954م .باب )ادرأ ما اساظع ( حديل ركؼ 2009ىت ت 1430العالسية
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عمتى عؽ الدب  الخاص )هإن معو الذيظان، أوالقراؽ( أو )هإنو شتيظان( الد ال 
هالفتتا  ىشتتا لماعميتت ، عظفتت  العمتتة عمتتى السعمتتؾل عظفتت   تتؾن  اختتاالا الروايتتة، 

الذيظان معتو عمتى األمتر بالقاتال، وكؾلتو: )هتال يتد  أحتدا يستر  تيؽ يديتو( الشيت  
لماذتتديد والاشفيتتر والافغيتتع والزجتتر، هتتالسراد نييتتو عتتؽ الدتتساح ألحتتد أن يستتر  تتيؽ 

لاتتؾن السرتتم  يشتتاج  ربتتو هتتال  ؛رتتالةيديتتو والاذتتديد عمتتى ذلتتػ احارامتتا لحرمتتة ال
يرتا أن يقظتع أحتد  ا شتا متؽ  تان  ىتذه الحرمتة والسشاجتاة، ولستا  تان السخاطت  
عتتؽ هتت  عتتدم الدتتساح لمستتاّر بتتالسرور جتتا ت جسمتتة الذتترل )هتتإن أ تتى هميقاتمتتو( 
مارتبة عمى الشي  بالفتا  و تان جتؾاب الذترل أستمؾب أمتر )هميقاتمتو( لمحتل عمتى 

ر، لستا لمسرتم  متؽ حرمتة ، والاذتديد والاحتذير متؽ هعت  ذلتػ، ايماثال ليذا األمت
ورتب  )الفا ( رّد الفع  وىؾ القاال عمى مشع الساّر متؽ السترور والقاتال ىشتا لتيس 

 عمى حقيقاو.
هاألمر ىشا لمؾعيد ردعا وزجرا وتحذيرا وي يراد بو وكؾ  الفع ، والستراد متؽ         

ايستاعارة الارتتراحية الابعيتة هتت  الفعتت   كاتمتو ىشتتا: داهعتو عتتؽ كبماتػ عمتتى ستتبي 
األمتتر، هالقاتت  لتتيس متترادا عمتتى ستتبي  الحقيقتتة، ولاتتؽ لستتا  تتان الستترور  تتيؽ يتتدي 
السرتتم  جتترم عغتتيؼ يتتؾبخ صتتاحبو عمتتى هعمتتو، ومتتامؾر أن يتتداهع السرتتم  عتتؽ 
صتتالتو بعتتدم متترور أحتتد  تتيؽ يديتتو عبتتر بفعتت  األمتتر )هميقاتمتتو( تفغيعتتا وتيتتؾاال 

يغة األمتتر متتؽ السزتتار  السقاتترن بتتالالم ليفيتتد تفتتدد التتدهع متتؽ لامتتر، واخاتتار صتت
السرم   مسا تاترر السترور، واستافيد الااترار ىشتا متؽ القترا ؽ الات  تحتيط بتو ألن 
األمر عمى شترل، هامستا أ تى الستاّر إي أن يستّر هيفت  تاترار دهعتو ألن الذترل ىشتا 

ماو وجتؾدا وعتدما،  تؼ سب  لمدهع، والدهع ياارر بدب  اإلبا ، هالحكؼ يدور مع ع
ياارر ورود الفا  مرة أخرى "هإن معو الذيظان" هالفا  تعميمية تحتاج لماتالم التذي 
كبمتتو لستتاذا  تتان األمتتر بالقاتتال والتتدهع، وتبتتّيؽ وجتتو الفا تتدة متتؽ السقاتمتتة، هاانيتتا 

هالسخاطت  ىشتا لتو عتؽ هت    جا ت ه  جؾاب سا   يدال لساذا  ان األمر بالقاال
هع الساّر وانقات  ! وااعف  مؽ ذلػ، ولذلػ حدتش  "إن"ىشتا؛ خالا الخبر، هي   يند 
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ألن السؾضع مفاقر إلى الااكيد؛ ألنو لستا  تان األمتر عمتى ختالا السعاتاد واحاتاج 
حاتتى هتت  الدتفر التتذي يكتؾن هيتتو رهتتع السذتقة والحتترج  تتان ، (1)إلتى تثبيتت  الخبتر

تان  ياخذ الدارة عتؽ عبيتد للا،  تؽ نتاهع عتؽ ا تؽ  - -الرسؾل  عستر، كتال: "   
تا" - -الشَّبا ة  تمّا  إال يي  ا ه ينر  تب ي  ا را را ه ي ش  تف  ب تة  هات  الدَّ ر  تر جن ل تون ح  ، و تذلػ ورد (2)تنخ 

صتتتمى إلتتتى الحربتتتة والعشتتتزة والدتتترار  - -هتتت  صتتتحيا البختتتاري أن الرستتتؾل 
 ، لذا  ان األمر باتخاذ الدارة واجبا. (3)اوغيرى

  

                                                           

ومابعتتدىا، عبتتد القتتاىر الفرجتتان ،  320يشغتتر هرتت  هتت  "إن" ومؾاكعيتتا دي تت  اإلعفتتازص( 2)
 م.1992ىت ت 1413، مظبعة السدن  بالقاىرة3، ل320تحقي : محسؾد شاكر، ص 

 2/104(، 954( سشؽ ا ؽ ماجة، باب )ادرأ ما اساظع (، حديل ركؼ )9)
)باب الرالة إلتى الحربتة(، )بتاب الرتالة إلتى العشتزة(، بتاب )الدتارة بسكتة(، وبتاب )الرتالة ( 2)

، ستشؽ ا تؽ  508،  501،507،  500، 498،499إلى الدرار( ، األحاديل أركتام  ركتؼ 
  2/131ماجة  
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ِاخلامتت
 -  -، والرالة والدالم عمى السرظفى الحسد لل ه  األولى واآلخرة      

 وبعد  

الستترور  تتيؽ يتتدي السرتتم ، كظتتع الرتتالة و هقتتد طتتّؾا البحتتل هتت  أحاديتتل      
 و ان  الشايفة الشيا ية لذلػ  اآلت :

إن الدتتتياق الشبتتتتؾي السظيتتتتر عمتتتتى اختتتتاالا رواتتتتتو هتتتتإن ستتتتياكو السقتتتتال  ذو  -
فتتردة، هقظتتع الرتتالة حكتتؼ يارتت  عميتتو نقتتص  ستتال الرتتالة، هدتتب  خرؾصتية ما

لشبؾي مؽ ايستاظراد احديل القظع باحاديل تعرؼ مؽ القظع، وبذلػ عنرؼ البيان 
 والسبالغة.

حتتاول البحتتل أن يبتتيؽ عتتؽ الرؤاتتة الاميتتة الذتتاممة لاحاديتتل التتؾاردة هتت  كظتتع  -
ص، والؾكتؾا عشتد الدتياكات السرأة لمرالة، والدسؾ هؾق الفز يات الا  تفا  التش

 والسقامات الخارجية الا  تفيد ه  جع  الشص وحدة  اممة مارابظة.

، هتال ي يحاست  الاشقتيا والابتدي  - -جا  األسمؾب واضتحا هت  كتؾة، همفغتو  -
،  تت  يفتت  عمتتى القتتارئ أن يدتتبر أغتتؾار يشاستت  السقتتام لفغتتة غيتتر لفتتع )يقظتتع(

 الدشة السظيرة بالشقا ص. الشص لي م عمى السراد، واباعد عؽ وسؼ

الرتتالة التتر ؽ الثتتان  متتؽ أر تتان اإلستتالم، ولتتذا وردت األستتالي  واأللفتتاظ عمتتى  -
حقيقايتتا دون تتتزايؽ أو  يرجتتة أو صتتشاعة لغؾاتتة؛ هتتالغر  األستتاس ىتتؾ ضتتبط 

هت  صتالتو  وضبط عالكة الفرد بغيره أ شا  مشاجاة رّبتو -  - وعالكة الفرد  ربّا 
. 
ر مع أسمؾب الشيت  لي  تدا عمتى وجتؾب اتختاذ ستارة يرتم  تزاهر أسمؾب األم -

 السرم  إلييا.
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اجاسا  األشيا  الساغايرة جشدا تح  سياق واحد وتح  حكؼ واحتد لؾجتؾد عمتة  -
فتتردت  يتتا الدتتشة نجامعتة استتاشبظ  متتؽ لفغتتة واحتتدة متتؽ الؾجتتازة العبقراتتة الاتت  ا

   السظيرة.
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ِثبجِادلصادسِٔادلشاجغ
، دار الااتتتت  1أستتتتاس البالغتتتتة. الزمخذتتتتري. تحقيتتتت : دمحم باستتتت  عيتتتتؾن، ل -

 م.1998ىت ت 1419العمسية. يروت.

ألفاظ القرآن. الراغ  األصفيان . تحقي : صفؾان عتدنان، ، دار القمتؼ دمذت    -
 م. 2009ىت ت 1430

 ، التدار السرتراة المبشانيتة جستادي1البالغة الشبؾاة .د. دمحم رج  البيتؾم  ، ل -
 م.2008ىت ت يؾنيؾ1429اآلخر

تبييؽ الحقا   شرح  شز الدكا  . هخر الديؽ عثسان الزامع  الحشفت  وبيامذتو  -
 حاشية الذيخ الذمب  عمى الذرح، مكابة امداديو. باكداان.د.ت 

تحرار الاحبير. ا ؽ أ   اإلصبع السرري. تحقي : حفشت  دمحم شترا، السفمتس  -
 األعمى لمذ ون اإلسالمية

، دار الغتترب 1الفتتامع الابيتتر. الارمتتذي . تحقيتت : د. بذتتار معتتروا عتتؾاد، ل -
 م.1996اإلسالم  

السكابتة  -دار الاات  السرتراة.ا ؽ جش ، تحقي : دمحم عم  الشفار، الخرا ص -
 العمسية.د.ت.

 

، مظبعة دار  3لدي   اإلعفاز.عبد القاىر الفرجان ، تحقي : محسؾد شاكر،  -
 .م1992ت  ىت1413السدن  . مرر 

، دار كبا .  1سر الفراحة. ا ؽ سشان الخفاج ، تحقي : د.الشبؾي شعالن، ل -
 م. 2003القاىرة
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الدتتسؾ الروحتت  األعغتتؼ والفستتال الفشتت  هتت  البالغتتة الشبؾاتتة. مرتتظفى صتتادق  -
 الراهع ، تحقي : أ   عبد الرحسؽ البحيري، دار البذير لمثقاهة والعمؾم.د.ت.

ىتتت ت 1425، دار األدب اإلستتالم  2. إ تتراىيؼ الختتؾل ، لالدتتشة  يانتتا لمقتترآن.د -
 م.2004

ستتشؽ أ تت  داود. أ تت  داود، تحقيتت : شتتعي  األرنتت ول ودمحم  امتت ، دار الرستتالة  -
 م.2009ىت ت 1430العالسية. دمذ  الحفاز 

، دار الرستالة العالسيتة 1سشؽ ا ؽ ماجة. تحقي : شتعي  األرنت ول وغيتره ، ل  -
 م.2009ىت ت 1430

شؽ الشدا  .الشدا  ، شرح: جالل الديؽ الديؾط ، وحاشتية اإلمتام الدتشدي، س -
ىتت 1406، مكا  السظبؾعات اإلسالمية. حم ، 1تحقي : عبد الفااح أ ؾ غدة ،ل

 م .1986ت 
شتترح أحاديتتل متتؽ صتتحيا مدتتمؼ دراستتة هتت  ستتس  الاتتالم األول .د.دمحم أ تتؾ  -

 م.2015ىت ت 1436، مكابة وىبة 1مؾسى، ل

ديتتل متتؽ صتتحيا البختتاري دراستتة هتت  ستتس  الاتتالم األول .د.دمحم أ تتؾ شتترح أحا -
 م.2010ىت ت 1431، مكابة وىبة 2مؾسى، ل

شترح الظيبتت  عمتتى مذتكاة السرتتا يا، تحقيتت : د.عبتد الحسيتتد ىشتتداوي، مكابتتة  -
 م.1997ىت ت 1417، 1نزار. الراا ، ل

، دار الاا  العمسيتة  1 ديع يعقؾب ، ل إمي .د، ت: شرح السفر . ا ؽ يعيش -
 م.2001ىت ت 1422

 م.2002ىت ت 1423، دار ا ؽ  ثير. يروت. 1صحيا البخاري. البخاري، ل -
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ىتتتت ت 1427صتتتحيا مدتتتمؼ .تحقيتتت : نغتتتر  تتتؽ دمحم الفاراتتتان ،  دار طيبتتتة  -
 م..2006

طتترح الاثراتت  هتت  شتترح الاقراتت . ولتت  التتديؽ أ تت  زرعتتة العراكتت ، دار إحيتتا   -
 الاراث العرب  .  يروت.د.ت.

هاا الباري ه  شرح صتحيا البختاري. ا تؽ رجت  الحشبمت ، تحقيت : طتارق  تؽ  -
 م.1996ىت ت1417، دار ا ؽ الفؾزي 2عؾ  للا، ل

، مظبعتة األمانتة مرتر 1محستؾد تؾهيت ، لد. هقو  يان الشبتؾة مشيفتا وحر تة. - 
 م.1992ىت ت 1413

 م.2009ىت ت 1430القمؼ دمذ ، دار 4لدان العرب . ا ؽ مشغؾر ، ل -

السدتتتاظرا هتتت   تتت  هتتتؽ مدتتتاغرا. شتتتياب التتتديؽ األبذتتتيي ، تحقيتتت : دمحم  -
 م.2008 -ىت 1429، مشذؾرات دار السعرهة.  يروت5الحمب ،ل

، دار 4مفتتردات ألفتتاظ القتترآن. الراغتت  األصتتفيان ، تحقيتت : صتتفؾان عتتدنان، ل -
 م.2009ىت ت 1430القمؼ .دمذ  

ح جسع الفؾامع. الديؾط ، تحقيت : أحستد شتسس التديؽ، ىسع اليؾامع ه  شر  -
 م.1998ىت ت 1418دار الاا  العمسية 
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