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 مصطلح السرية.. أصله اللغوي وحقله الداليل
  د. عبدالرزاق مرزوك  

 مقاالت للكاتب
 هجري  1/7/1429 -ميالدي  05/07/2008 يخ اإلضافة:اتر 

       93زايرة: 

 
احلمد هلل ويل النعمة واإلفضال، العزيز اجلبار الكبري املتعال، والصالة والسالم على من حاز خصال  الشرف مجيًعا على جهة 

 الكمال، وعلى آله وصحبه إىل يوم املآل.
 

من  مصطلح  احلديثأحوُج ما يكون إىل الكشف واإلبراز، وأن ما انل  مصطلح السريةوبعُد، فقد تقدم يف املقالة اآلنفة أن 
، ومسوغات مصطلح السريةجمرُد فرٍع عنه، وأشرت هناك إىل وجوه متيز  مصطلح السريةذلك قد بلغ حدًّا أشعر الناس أن 

 استحقاقه االستقالل.
 

اللغة، وحقله الداليل الذي سوغ انتقاله من عموم اللغة إىل وأشرع إبذن هللا هاهنا يف تفصيل ذلك بذكر أصل معناه يف 
 خصوص االصطالح.

 
 داللة السري: -1
 .[1]؛ كاملسري، واملسرية، والسريورة، واالستيار(الذهابالسري يف اللغة ) -

 ضارعه يسري؛ ألن أصله س ري  .والفعل: سار، وم
وهو يستعمل الزما ومتعداي، قال العالمة ابن منظور: )وس ار  البعرُي، وِسْرتُُه أان، وسارت الدابة، وسارها صاحُبها: يتعدى وال 

 .[2]يتعدى(
 
، فإذا أراد هبا صاحبها املرعى قال: أ س ْرُُتا إىل الكأِل، ويقال أيضا: أ س ار  القوم أهلهم ومواشيهم الركوبعدي: ومعىن املت -

 إىل الكأِل؛ وهو أن يرسلوا فيها الرعيان، ويقيموا هم.
 

 :[3]، قال الشاعر اإلبالغويستعمل املتعدي أيضا؛ ويراد به 

 الر َِجالَ   الر َِجالَ   َسارَتِ  وََقدْ  لُ         الَْخيْ  اْلتََقتِ  إَِذا َمْوِضعا   َفاْذُكرَنْ 

قال ابن منظور: )أي سارت اخليُل الرجال  إىل الرجاِل، وقد جيوز أن يكون أراد: وسارت إىل الرجال ابلرجال؛ فحذف حرف 
 ونصب، واألول أقوى(. اجلر
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 وأشهر شاهد شعري ميثل به للمتعدي يف هذه املادة قول خالد بن زهري اهلذيل:

 [4يَِسيُرَها] َمنْ  ِسيرة   رَاض   فَأَوَّلُ         ِسْرتََها أَنتَ  ِسيَرة   ِمن تَْجَزَعنْ  َفلَ 

 واملعىن: أنت جعلتها سائرة يف الناس.
 
 لق هذه املادة حبروف اجلر:ومن املعاين اليت يدل عليها تع -

 سار معه. سايره:
 ؛ إذا كان كذااب.فالن ال ُتساي  ُر خ ْيال هُ سار وزال، يقال:  وتساير عنه الشيء:

 ؛ أي تغافل واحتمل.ِسْر عنكويقال: 
 
ةومن أمساء املفعول:  - ونُمس  ، والقوم ُمس ار ة؛ إذا كان الرجل راكبها أو سائًرا هلا، واملاشية دابة ُمس رير ، م ُسوٌر فيه، وطريق رير

 .م ُسوٌر بهورجل 
 
 وأما دالالت بعض مصادر الالزم اآلنفة: -
ويستعمل أيًضا مبعىن املسافة اليت  -بفتح امليم وكسر املعجمة–تستعمل مصدرًا مبعىن السري؛ كاملعيشة، واْلم ْعِجزة  اْلم سريةف

ُنِصْرُت اِبلرُّْعِب م ِسري ة  ، ومنه قول النيب صلى هللا عليه وسلم: )-بفتح اهلاء–يسار فيها من األرض، كاملنزلة واملته مة 
 .[5](ش ْهرٍ 

 
 ، ومعناه الكثري السري.-كُهمزة– ُسري  ةومن األوصاف املشتقة من هذا األصل:  -

لت عليه معاجُم اللغة من وجوه استعمال هذه املادة يف لسان العرب، وقد خلص ابن فارس ذلك بقوله: هذا خالصة ما اشتم
 .[6](السني والياء والراء: أصل يدل على ُمِضيٍ  وج راين)

 
  داللة السرية: - 2

واالسم من كل ذلك : )-( من املصدرية إىل االمسيةالسررْيِ ملخًصا ما سبق، ومبيًنا وجه  انتقال )–مة ابن منظور قال العال
 .[7](السرية

 
( أربع السريةاآلنفة مجيًعا، وقد ذكر أهل اللغة السم )لباب الصيغ  –ابلنظر إىل الغرض من هذه املبحث–وهذا النقل 

 .[8](اهليئة ، والسرية:الطريقة، والسرية: السنة، والسرية: الضرب من السريدالالت؛ فقالوا: )السرية: 
 
؛ يقال: )هذا من ضرب فالن؛ أي من صيغته؛ ألنه إذا صاغ شيئا فقد الصِ يغةفأصل الضرب (: الضرب من السريفأما ) -

 .[9]ضربه(
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نفه، قال من األشياء؛ يقال: هذا من ضرب فالن؛ أي من حنوه وص والصنف، الصفةويطلق الضرب ويراد به 

 :[10]الشاعر

 ُضُروبُ     لَُهنَّ     نِْسَوان      َوَحْولَكَ         اْلَهَوى يَْجَمعُ  الَِّذي الضَّْربِ  ِمنَ  أََراكَ 

؛ قال: )أْي [11]{ ض ر ب  ل ُكم م ث اًل ِمْن أ نُفِسُكمْ د من مثل قوله تعاىل: }، وقد بني ابن منظور أنه املرااملثالوالضرب أيضا: 
 .[12]وصف وبني، وقوهلم: ضرب له املثل بكذا؛ إمنا معناه: بني له ضراًب من األمثال؛ أي صنًفا منها(

 منه. ومثالمنه،  وصفةمنه،  صيغة: -على هذا–فالضرب من السري 
 
، ومرد استعماله يف العربية إىل قوهلم: [13](جراين الشيء واطراده يف سهولة(: فمن الفعل: س نر، وأصله )السُّنرةُ أما ) -

 سننت املاء على وجهي س نًّا؛ إذا أرسلته إرساال.
 :[14]؛ قال ذو الرمةالصورةوتطلق ويراد هبا 

 نََدبُ  َولَ  َخال   بَِها لَيْسَ  َمْلَساءَ         ُمْقِرفَة    َغْيرَ   وَْجه    ُسنَّةَ   ُتِريكَ 

والسنة: السرية ، وقال ابن منظور: )[15](السُّنرة؛ وهي السرية –يعين األصل "س نر"–ومما اشتق منه قال ابن فارس: )
  ، واستشهد ببيت اهلذيل اآلنف: [16](حسنًة كانت أو قبيحة

 يَِسيُرَها   َمنْ   ِسيرة    رَاض    فَأَوَّلُ         ِسْرتََها أَنتَ  ِسيَرة   ِمن تَْجَزَعنْ  َفلَ 

من سن يف اإلسالم : )-فيما رواه املنذر بن جرير عن أبيه رضي هللا عنهما–واستشهد أيضا بقول النيب صلى هللا عليه وسلم 
سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل هبا بعده من غري أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة كان 

 .[17](ا من بعده من غري أن ينقص من أوزارهم شيءعليه وزرُها ووزر من عمل هب
 

ُسنرة  اَّللِر الريِت خ ل ْت ِمن ق  ْبُل ىل قد تقال لطريقة حكمته، وطريقة طاعته حنو: })وسنة هللا تعا[18]قال الراغب يف مفرداته: 
  .[20]{الً ل ن َت ِد  ِلُسنرِة اَّللِر َت ِْوي، و}[19]{و ل ن َت ِد  ِلُسنرِة اَّللِر ت  ْبِديالً 

 فظهر هبذا أن السنة املضافة إىل هللا تعاىل أو إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ال تكون إال حسنة مستقيمة حممودة.
 

 (.ما أقبل عليك منه(، و)ُحرُّ الوجه، وقيل: )[21](الوجه لص قالته وم الستهوالسنة أيضا:)
 

ُسنرة  اَّللِر يف الرِذين   سنة؛ أي ب نير  طريًقا قوميًا؛ قال هللا تعاىل: })وسن هللا[22](؛ قال يف اللسان: الطريق القوميوالسنة أيضا )
 .[23]{خ ل ْوا ِمن ق  ْبلُ 

 فظهر أن السنة: الصورة، والسرية، والطريقة، والوجه، والطريق القومي.
 
وجنس من اسرتخاء ، الضرب، و اإلتيان مساء: [24](، وقد رده ابن فارس إىل أربعة أصول ط ر ق  (: فمن )الطريقةوأما ) -

 .وخ صف شيء على شيء، الشيء
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، واستشهد بقوله تعاىل: [25](السبيل الذي يطرق ابألرجل؛ أي يضربالطريق: ورده الراغب إىل الضرب فقال: )
والطرق يف األصل كالضرب؛ إال أنه أخص؛ ، قال: )[26]{ف اْضِرْب هل ُْم ط رِيقاً يف اْلب ْحِر ي  ب ساً ال  َت  اُف د ر كاً و ال  َت ْش ى}

 .[27](ألنه ضرب بوقع كضرب احلديد ابملطرقة، ويتوسع فيه توسعهم يف الضرب
 

، واستشهد بقول [28](أطول ما يكون من النخل بلغة اليمامة، واجلمع طريق الطريقة:وقال اجلوهري يف الصحاح: )
 [29]األعشى:

ُصولُهُ   ِروَاء   َوَجبَّار   طَرِيق  
ُ
 تَْنَعبُ  الطَّْيرِ  ِمنَ  أَبَابِيل   َعلَْيهِ         أ

 .[30](الطريقة: النخلة الطويلةوقال الفريوزآابدي: )
 .أطول النخلريقة إذن: فالط

 .امللساء الطويلةوالنخلة الطريقة: 
 

، وهؤالء طريقة [31](أي شريفهم وأمثلهم؛ يقال: هذا رجل طريقُة قومه؛ )أماثلهم وخيارهم: -للجمع–وطريقة القوم 
و ي ْذه ُبوا ، ومنه قوله تعاىل: }[32](أي الذي ينبغي أن جيعله قومه قدوة فيهم، ويسلكوا طريقتهد واجلمع؛ )قومهم للواح

 .[33]{ِبط رِيق ِتُكُم اْلُمثْ ل ى
 

بسنتكم، واملثلى: نعت؛ تقول العرب: فالن على الطريقة املثلى؛ يعنون على اهلدي املستقيم، واملثلى: قال اإلمام الشوكاين: )
بكم الذي هو أمثل أتنيث األمثل، واملعىن: أهنما إن يغلبا بسحرمها مال إليهما السادة واألشراف منكم، أو يذهبا مبذه

 .[34](املذاهب
 

 .[35]طريقة، ومنه القول للخط املمتد على منت احلمار الوحشي: اخلط يف الشيء والطريقة:
 

 ؛ يقال: ما زال الرجل على طريقة واحدة.مذهبهوطريقة الرجل: 
 

 [36]؛ يقال: هو على طريقة حسنة، وطريقة سيئة؛ قال لبيد:احلالوالطريقة أيًضا: 

ْهلُ  ُلواتُْسهِ  َفإِن  َمْرَكبِ  ُكلَّ  بِِهمْ  أَْرَكبْ  تُْحزُِنوا َوإِن        وَطُْرقَتِي َحظ ِي فَالسَّ

 .[37]السريةوالطريقة: 
 

تداد، والرفعة، واحلال، لكن املهيمن عليها األول االمتداد فهذه ثالث دالالت للفظ الطريقة؛ تتقامسها ثالثة مراجع: االم
 لكثرته، وتوقف املعنيني اآلخرين عليه؛ إذ ال يتصور التخلق حبال دون اعتياده، وطول طرقه.

 كما ال تتصور الرفعة يف شأن ما مل تطل استقامة صاحبه عليه.
 
يئ ةً ( فأصله: اهليئةوأما ) - ِِ  ؛ أي أخذ لألمر هيئة؛ كتهيأ له.-وفتحهابكسر اهلاء – ه اء  ي هاُء ه 
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ُء   .احلسن اهليئة من كل شيء: -بفتح اهلاء–واهْل يِ 
 .حال الشيء وكيفيتهواهل ْيئُة: 

 
ئ اِت ع ث  ر اُتِِْم ِإالر احْلُُدود  ويف احلديث الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم: ) ، قال ابن منظور: [38](أ ِقيُلوا ذ ِوي اهْل ي ْ

هم الذين ال يعرفون ابلشر؛ فيزل أحدهم الزلة؛ يريد به ذوي اهليئات احلسنة الذين يلزمون هيئة واحدة، ومسًتا واحًدا؛ ال )
 .[40]، وبني معناه اإلمام ابن القيم يف بدائعه[39](َتتلف حاالُتم ابلتنقل من هيئة إىل هيئة

 .الشارةواهليئة: 
 شارة الشيء. فهذان معنيان للفظ اهليئة: حال الشيء وكيفيته، و 

 
 خات مة:

( من التمهيد بذكر داللته اللغوية، وحميطه الداليل، وهي سبيل أهل  مصطلح السرية النبويةهذا جممل ما يقتضيه بيان معىن )
   كل علم وديدهنم حني يسألون عن داللة مفردة من املفردات. 

قاعدة االصطالح، ومادته األوىل الرابطة بني شطري  وال خيفى ما بني علم االصطالح وعلم اللغة من وثيق الصلة، وأن اللغة
 (.املعىنو  اللفظالداللة )

 
 وقد ظهر من خالل هذا العرض ما يلي:

 .ج راينو  ُمِضي ٍ  السني والياء والراء: أصل يدل على – 1
 نقلته من املصدرية إىل االمسية. السريةالتاء الالحقة بلفظ  – 2
 
 تعمال هذا اإلطالق يف االصطالح، ومن ذلك:هذا النقل قاعدة املراد من اس – 3

 منه. مثالمنه، و  صنفمنه، و  صفةمن السري، و  صيغة – أ
 . وجهه، و طبيعتهسريه، و  صورة، و هيئته، و طريقته، و سنتهالسائر، و  سرية –ب 
أماثلهم  إبحدى هذه الدالالت على وجه أخص منه يف سائرها؛ فقول أهل اللغة: )طريقة القوم: اسم السريةتعلق  –ج  

 (.اإلمامة يف اخلري( فيه معىن )وخيارهم
 (.التقدمي(، و)التقدير(، و)الرايدة( معىن )الرفعة( و)االمتداد( إىل )الطريقةويف ردهم معاين )

 هذه الدالالت هي الآللئ الناظمة لعقد الصلة بني معىن السرية يف اللغة ومعناها يف االصطالح. –د 
 

 صلى هللا عليه وسلم لكل هذه املعاين، واشتماهلا على مجيع فروع دالالُتا على حنو أمت وأليق وال خيفى استغراق سرية النيب
جبالل قدره الشريف، ومجال مسته املنيف، وذلك الزم اجتبائه واصطفائه، وداعي إجالله واالحتفاء به تزلًفا إىل هللا جل وعال، 

 وتعلًقا برضاه، وهللا أعلم.
                            

  لسان العرب: سري.   [1]
  نفسه.   [2]
  ( غري منسوب.45/  6أورده صاحب املعجم املفصل يف شواهد العربية )   [3]
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كما بني ذلك   -خال خالد بن زهري  -أليب ذؤيب اهلذيل ، وقد يكون هذا البيت 157/  1أشعار اهلذليني    [4]
  . 121/  3السالم هارون يف َتقيقه ملقاييس ابن فارس  األستاذ عبد

فتح( عن جابر بن  436 – 435/  1حيحه )طرف من حديث أخرجه البخاري يف أول كتاب التيمم من ص   [5]
أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي: نصرت ابلرعب مسرية شهر، وجعلت يل األرض مسجدا عبد هللا رضي هللا عنه.. ومتامه )

وطهورا؛ فأميا رجل من أميت أدركته الصالة فليصل، وأحلت يل الغنائم؛ ومل َتل ألحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النيب 
  (. ث إىل قومه خاصة، وبعثت إىل الناس عامةيبع
  .120/  3مقاييس اللغة    [6]
  .389/  4ن العرب لسا   [7]
  لسان العرب، والقاموس احمليط، ومقاييس اللغة )سري(.   [8]
  مقاييس اللغة )ضرب(.   [9]
  لسان العرب واتج العروس )ضرب( غري منسوب.   [10]
  .28الروم:    [11]
  .549/  1لسان العرب    [12]
  مقاييس اللغة: س ن .   [13]
  بشرح الباهلي(. 29/  1ديوان ذي الرمة )   [14]
  مقاييس اللغة: س نر.   [15]
  لسان العرب: س نر.   [16]
/  7لصدقة وأنواعها، وأهنا حجاب من النار )أخرجه مسلم يف كتاب الزكاة من صحيحه؛ ابب احلث على ا   [17]

  بشرح النووي(. 104
  .429مفردات ألفاظ القرآن: ص    [18]
  .23الفتح:    [19]
  .43فاطر:    [20]
  .اللسان: س نر    [21]
  .255/  13نفسه    [22]
  .38األحزاب:    [23]
[24]   .   مقاييس اللغة: ط ر ق 
  .518املفردات: ص    [25]
  .77طه:    [26]
  .518املفردات: ص    [27]
  الصحاح: طرق.   [28]
  .251ديوان األعشى: ص    [29]
  ط: طرق.القاموس احملي   [30]
  القاموس احمليط: طرق.   [31]
  اللسان: طرق.   [32]
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  .63طه:    [33]
  .529/  3فتح القدير    [34]
  اللسان: طرق.   [35]
  .20ديوان لبيد: ص    [36]
  اللسان: طرق.   [37]
( عن عائشة رضي هللا عنها، وهو يف صحيح سنن أيب 3803أخرجه أبو داود يف كتاب احلدود من سننه )رقم    [38]

  .3679، رقم 827/  3داود لأللباين 
  . 188/  1اللسان    [39]
 :-( 640/  3) -قال رمحه هللا يف بدائع الفوائد    [40]

)والظاهر أهنم ذوو األقدار بني الناس من اجلاه والشرف والسؤدد؛ فإن هللا تعاىل خصهم بنوع تكرمي وتفضيل على بين 
جنسهم، فمن كان منهم مستورا مشهورا ابخلري حىت كبا به جواده، ونبا عصب صربه، وأديل عليه شيطانه؛ فال يسارع إىل 

  حدا من حدود هللا؛ فإنه يتعني استيفاؤه من الشريف كما يتعني أخذه من الوضيع(. أتنيبه وعقوبته؛ بل تقال عثرته ما مل يكن
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